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Ние ви гарантираме 

НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА 
на територията на община Правец
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„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ”  ЕООД
    гр. Правец  пл. ”Тодор Живков” №3

0887 53 53 32 - Пламен Христов; 
Е-mail: skdu.pravec.bg@abv.bg Винаги до Вас !!!

63 са заболелите от 
COVID-19 в областта 

Продължава на стр. 3

Четете на стр. 2

СИМЕНС - ПРАВЕЦ ДАРИ 
СВРЪХМОДЕРЕН ЕХОГРАФ 

НА БОЛНИЦАТА В БОТЕВГРАД

Поредната инициатива на Инер Уил Клуб Етрополе, вече е факт. 
На 15 май в центъра на града 

дамите от клуба организираха 
поставянето на светещи букви с 
надпис “Етрополе”. 

„Пожелаваме си да пазим  и 
да се гордеем с родния си град. 
Дамите от клуба Ви желаем 
здраве и повече шарени мигове!“-
така коментираха те дарителска-
та си инициатива.

Инер Уил е една от най-
големите доброволчески орга-
низации на жени в света, със 
статут на неправителствена 
организация в ОOН.

ЦЕНТЪРЪТ НА ЕТРОПОЛЕ 
С КРАСИВ НАДПИС

Към 19 май броят на потвърдените лица с COVID-19 в Софийска област е 63. До 
този момент броят на изследваните медицински лица на територията на Софийска 
област е 658. На територията на община Ботевград са диагностицирани 4 лица, от 
тях 2 са служители в социални институции. За община Правец броят е 6, като един 
от случаите е на мъж, жител на София, който е поставен под карантина в Правец, а 
останалите 5 са служители в социални институции. В община Етрополе има също 
6 потвърдени случая на коронавирус.

С постановление №284 на Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет на Република България, в 
края на миналата 2019-та година бяха отпуснати 
средства за ремонтно-възстановителни работи на 

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА 
ОТВОДНИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ 

ПРИ МАНАСТИРА В ПРАВЕЦ
отводнителните съоръжения при манастира „Св. 
Теодор Тирон” в Правец.

Средствата ще бъдат използвани целево за 
предпазване от наводнения при обилни валежи– 
както на терените в района, така и на пътя до 

светата обител.
Състоянието на съществуващото отводнително 

съоръжение е с недостатъчна проводимост и при 
интензивни валежи
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Няма нито един заразен от 
персонала на Дома за стари 

хора в Правец

ОВЕН
Вашата увереност 

и сила на волята може 
да бъдат подложени на 

изпитание заради обстоятелствата. 
Сдържайте своята импулсивност, 
обмисляйте добре постъпките си.

ТЕЛЕЦ
Вероятно ще се 

наложи да промените 
плановете си. Не бива 

да губите чувството си за такт. Пре-
ценете възможностите си, не пре-
дявявайте прекалени претенции 
към другите. Овладейте емоциите.  

БЛИЗНАЦИ
Може да пожелае-

те да промените много 
неща в живота си. Има-

те нужда от помощта на близките и 
семейството, за да преодолеете по-
лесно всички трудности. Околните 
са критично настроени към вас.

РАК
Възможно е да 

разрешавате стар про-
блем. Обуздайте же-

ланието си да командвате, а също 
вашата нетърпеливост и избухли-
вост. Всяко ваше действие може да 
се обърне против вас, внимавайте.

ЛЪВ
Трябва да сте 

много внимателни в 
контактите, особено в 

интимните. Личният ви живот може 
да стане достояние на много хора. 
Постигате успех само ако правилно 
оцените възможностите си. 

ДЕВА
С разширяване 

сферата си на влияние 
ще получите призна-

ние и ще урепите авторитета си. Не 
е изключено да се наложи да взема-
те важни решения и да преосмисли-
те отношенията си с някои хора. 

ВЕЗНИ
Овладейте фанта-

зиите и стремежа си 
към авантюри. Оценя-

вайте внимателно всяка една си-
туация. Бъдете предпазливи, не се 
доверявайте на случайни хора. 

СКОРПИОН
Може да блеснете 

с нещо оригинално и 
да увеличите автори-

тета си. Възможно е да ви предло-
жат нова работа, приемете, но вни-
мавайте. В скоро време предстоят 
значителни промени в живота ви.

СТРЕЛЕЦ
Възможни са нео-

чаквани събития. Мно-
го трудно ще постигате 

съгласие с общото мнение. Разно-
гласия по принципни въпроси спъ-
ват намеренията ви. Може да се на-
ложи да измените приоритетите си.

КОЗИРОГ
Възможно е да ви 

предложат нова или  
допълнителна работа, 

което ще ви осигури финансов ус-
пех. Не бива да изпускате шанса си. 
Различни ангажименти ще наложат 
да проявите максимална активност.

ВОДОЛЕЙ
Вашият оптими-

зъм ще ви помогне да 
реализирате плано-

вете си. Не се увличайте от аван-
тюристични планове, избягвайте 
неоправдания риск. Внимателно се 
отнасяйте към новите понанства. 

РИБИ
Интуицията ви по-

мага да се ориентира-
те в бързо променящи-

те се ситуации. Използвайте всички 
възможности, които ви се предла-
гат. Действайте смело.

ЗОДИАК 18.05.-24.05.

Община Правец организира на 03.06.2020 год. от 11:30 ч. 
в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински 
имот – Обособена част от Административно-стопанска сграда, 
представляваща ОФИС № 57, частна общинска собственост, с 
площ от 47.89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) 
кв.м, находящо се на II (втория) етаж в Административно-
стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, 
пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с акт за частна общинска 
собственост АЧОС №124-II/ 04.12.2008 г. 

Начална тръжна месечна наемна цена – 95.78 лв. (деветдесет 
и пет лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС;

Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 

20.05.2020 г. до 17.00 ч. на 02.06.2020 год. в Информационния 

център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) 
лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна 
наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 02.06.2020 г. в 
касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, 
посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 
ч. на 02.06.2020 г. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 
02.06.2020 год., след предварителна уговорка със служител от 
общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
10.06.2020 г. и 17.06.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Свръхмодерен ултразвуков апарат дариха дружествата 
на Siemens в България на болницата в Ботевград в знак на 
съпричастност и като принос към борбата с пандемията от 
COVID-19. 

„Сименс“ ЕООД, „Сименс Хелткеър“ ЕООД, „Сименс 
Мобилити“ ЕООД и „Сименс Енерджи“ ЕООД безвъзмездно 
предоставиха на „Многопрофилна болница за активно 
лечение - Ботевград“ ЕООД ехограф от серията ACUSON 
Freestyle Elite™.

Уредът от ново поколение, чиято пазарна цена е около 50 
хил. лева без ДДС, бе официално предаден на ръководството 
на болницата от изпълнителния директор на „Сименс 
Хелткеър“ ЕООД д-р Тодор Воденичаров. Специалисти от 
лечебното заведение ще бъдат обучени да работят с новия 
апарат.

ACUSON Freestyle Elite™ е първата в света преносима 
ултразвукова система с безжични трансдюсери, разработена 
от Siemens. Апаратът е предназначен за съдови и абдоми-
нално насочвани с ултразвук процедури. Управлението 
на системата става директно от самите трансдюсери чрез 
вградени контролери и Bluetooth връзка. Предназначението 
на трансдюсерите включва диагностика на фетални, 
коремни, интраоперативни, интраоперативни неврологични, 
педиатрични, малки органи, неонатални черепни, сърдечни, 
периферно-съдови и съдови, както и мускулно-скелетни 
ехографски прегледи. 

Апаратът разполага с пълна DICOM свързаност, 15“ LED 
LCD дисплей с висока резолюция, вградена батерия за работа 
без основно захранване, дигитален черно-бял термопринтер 
за печат, силиконова клавиатура за бързо и лесно въвеждане 
на данни и специализирана количка за мобилност на апарата. 
Трансдюсерите на апарата са оборудвани със специализирани 
приставки за многократна употреба, предназначени за 

СИМЕНС - ПРАВЕЦ ДАРИ СВРЪХМОДЕРЕН 
ЕХОГРАФ НА БОЛНИЦАТА В БОТЕВГРАД
•	 ACUSON Freestyle Elite™ е първата в света преносима ултразвукова система с безжични трансдюсери, 

разработена от Siemens

•	 Апаратът ще подпомогне диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19

•	 Управителят на болницата благодари за дарението и подчерта, че то ще е от полза за пациентите от 
целия регион

пункции и биопсия под ехографски контрол. 
Едно от уникалните предимства на апарата е, че 

трансдюсерите и клавиатурата могат директно да се 
обработват с дезинфекционни химикали. Това прави 
ехографа изключително подходящ за работа в инфекциозни 
отделения, тъй като трансдюсерите се дезинфекцират много 
лесно заради липсата на кабели. 

Управителят на „Многопрофилна болница за активно 
лечение - Ботевград“ ЕООД  д-р Пламен Китанов благодари 
за дарението и подчерта, че то ще е от полза за пациентите 
от целия регион. „Вие сте една от малкото фирми, която се 
сеща за своите служители и работници, имайки предвид, че 
в региона има завод на Siemens. В тези трудни времена сте 
помислили за тяхното спокойствие, да бъдат сигурни за себе 
си и за своите близки, че ще бъдат лекувани с висок клас 
апарат“, подчерта той.

Болницата е едно от лечебните заведения, определени със 
заповед на Министерство на здравеопазването за лечение и 
наблюдение на пациенти с COVID-19.

Заводът на Siemens за производство на  активни части 
за токови и напреженови измервателни трансформатори 
се намира в ПРАВЕЦ, а мнозина от 180-те служители на 
производственото предприятие са жители на Ботевград. 

„Гордеем се с факта, че в условията на пандемия успяхме за 
изключително кратко време да адаптираме производствените 
си процеси така, че да продължим да работим в непрекъснат 
режим при спазване на всички противоепидемични изисквания 
и да изпълняваме поръчките на нашите клиенти в срок. Нещо 
повече, през следващите месеци планираме разширяване 
на производството и набираме нови служители“, подчерта 
той.“- сподели директорът на производственото предприятие 
Ивелин Георгиев.

Излязоха пробите от PCR тестовете, които бяха направени 
на всички потребители на социалните услуги в двата Дома в 
община Правец, където беше установен заразен персонал. 

Тестването на потребителите с най-надеждните PCR 
тестове бе извършено, след като стана ясно, че петима 
души от персонала на Защитеното жилище във Видраре и на 
ЦНСТ-Правец /Център за настаняване от семеен тип за деца 
и младежи с увреждания/ са положителни на COVID-19. 

Всички потребители на услугите в двата социални дома са 
отрицателни на корона вирус - показват резултатите.

Мъж, чиято дъщеря е служител на ДАНС, ще е под карантина 
28 дни. Той е жител на София, но ще прекара карантинния 
период на вилата си в Правец, като ще е напълно изолиран и 
няма да излиза от къщата си, каквито са правилата. 

PCR тестове ще бъдат направени и на всички, с които 76-го-
дишният мъж е контактувал преди да бъде диагностициран с 
коронавирус.

ВСИЧКИ ПРОБИ НА СОЦИАЛНИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ  - ОТРИЦАТЕЛНИ ЗА COVID-19

Готови са и резултатите от PCR тестовете, направени на 
обслужващия персонал в Дома за стари хора - Правец.

Всички проби са отрицателни. Нито един от служителите не 
е носител на коронавирус.

През 
седмицата

Един нов случай на заразен с коронавирус
 Мъжът е от София, но 28 дни ще е под карантина на вилата си в Правец
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На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост (ЗДС), “Булгар-
трансгаз” ЕАД – инвеститор на обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод 
в участъка ОС „Беглеж” - КВ „Дерманци” - КВ „Батулци” - КВ „Калугерово“, УВЕДОМЯВА 
собствениците на имоти с идентификатори 35585.5.1 и 35585.57.27 по КККР на с. Калу-
герово, община Правец, област Софийска, за които отчуждителният акт - Решение № 
826 на Министерски съвет от 31.12.2019 г. e влязъл в законна сила, че обезщетенията, 
определени в посоченото РМС № 826/31.12.2019 г., са внесени в „Първа Инвестиционна 
Банка“ АД.

Началната дата за изплащане на определените парични обезщетения за имотите е 
19.05.2020 г.

В срок до един месец от началната дата за изпащане на обезщетенията заинтересова-
ните лица следва да подадат заявление до Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, в което е посочен номер и местонахождение на имота, който се отчуждава, банка и 
банкова сметка, по която да бъде изплатено обезщетението, с приложени следните доку-
менти:

1. Документ за собственост, вписан в Агенция по вписвания – решение на поземлена 
комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба и доку-
мента, въз основа на който е извършена делбата или друг документ, удостоверяващ пра-
вото на собственост върху имота, придружен от скицата към него – официално заверен 
препис или нотариално заверено копие.

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или общински служби по 
земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че реше-
нието е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

2. Актуална скица на имота – оригинал (при разлика в номерацията по документ за 
собственост, номер в РМС и скица, следва да се приложи и удостоверение за идентичност 
на имота, а в някои случаи и комбинирана скица).

3. Актуално удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен) – оригинал.
4. Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по парти-

дата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет 
годишен период, предхождащ горепосоченото РМС – оригинал (издава се от Агенция по 
вписвания, където в молбата се прилагат всички документи за собственост - от първия до-
кумент за собственост до последния, при наследство - и удостоверения за наследници).

5. Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите – оригинал (в 

случаите, когато имотът е наследствен /съсобствен/ и сумата ще се изплати на един от 
наследниците или на друго, определено от тях лице). 

6. Нотариално заверена клетвена декларация за наследствените квоти (в случаите, 
когато имотът е наследствен /съсобствен/ и не е упълномощено едно лице, на което да 
бъде изплатена сумата) – оригинал.

7. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, 
по която да бъдат преведени средствата.

8. Удостоверение за семейно положение (когато имотът е придобит в резултат на 
разпоредителна сделка – покупко-продажба, замяна и др.), от което да е видно какво е 
било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придоби-
ване на имота. (Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна 
регистрация).

За имотите, придобити по време на брак, се прилагат:
- Удостоверение за сключен граждански брак;
- Пълномощно от съпруга/съпругата за получаване на обезщетението.
9. Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, 

към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:
- В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на 

отчуждаването, декларацията се попълва от приобретателя по разпоредителната сделка.
- В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по 

разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се 
попълва от собственика на имота към момента на отчуждаването. 

При необходимост, може да се представят и други документи.
Заявлението с приложените документи може да се изпраща и по пощата с обратна 

разписка на адрес:
„Булгартрансгаз“ ЕАД
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
гр. София 1336
След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съот-

ветствие с чл. 39а от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на 
Областния управител на Софийска област, откъдето правоимащите лица ще могат да 
получат полагащото им се обезщетение.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

От 1 май 2020г. цената на природния 
газ се понижава с 11%, а тази на топлин-
ната енергия отчита спад в диапазона 
1-5%, реши окончателно на закрито за-
седание Комисията за енергийно и во-
дно регулиране (КЕВР). Ценовото реше-
ние беше оповестено от председателя 
на Комисията доц. Иван Иванов. 

Решението на регулатора е свързано 
с подаденото от българското държавно 
енергийно дружество «Булгаргаз» ЕАД 

заявление за утвърждаване на цена на природния газ за месец май 2020г., по 
която общественият доставчик ще продава ресурса на крайните снабдители 
и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия.

Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с 
променените условия на договора между «Булгаргаз» и «Газпром експорт».

Утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 1 май е в размер на 22,35 
лв за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тя е с 11,31% 
по-ниска от цената за месец април, която е 25,20 лв за мегаватчас.

С утвърдената цена на природния газ за май, общото намаление спрямо 
цените на синьото гориво, които бяха валидни до 31 март, е 49,25%.

Компоненти на цената

 

Промишлени 
абонати

Обществено-
административни

Битови 
абонати

Цена от КЕВР 22.35 22.35 22.35
Цена пренос ВН  0.49  0.49  0.49
Цена достъп/капацитет ВН  2.43  2.43  2.43
Цена разпределение наша мрежа  8.57 15.73 15.59
Цена снабдяване наша мрежа 0.32 0.53 2.48
ОБЩО цена без ДДС 34.16 41.53 43.34

КАКВИ НОВИ ЦЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ОБЯВИ „ПРАВЕЦГАЗ“

КЕВР НАМАЛИ ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ 
ГАЗ И ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МАЙ

Природният газ е с 11% по-евтин, 
докато цената на топлинната 
енергия се понижава с до 5% в 
зависимост от населеното място

Започна ремонт на 
отводнително съоръжение 

при манастира в Правец
(От стр. 1) дъждовните води заливаха пътната настилка. Община 

Правец подготви количествено-стойностна сметка и поиска средства от 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 
бедствени ситуации. След проведена процедура беше и избран и изпълнител-
фирма „ МИКРА –КМ“ ЕООД. Строителната площадка вече е открита.

Проектното предложение включва цялостен ремонт на съоръжението за 
отводняване. Изградени ще бъдат нова ревизионна шахта, както и утаителна 
част, която да не позволява запълването на водостока с наноси, камъни и 
клони. Старата тръбна система ще бъде подновена с нова стоманенобетонна, 
която ще гарантира по-висока проводимост на съоръжението.

Строителният надзор ще се осъществява от фирма „Стройнорм“ ЕООД, 
а община Правец ще изпълнява инвеститорски контрол на обекта, за да се 
гарантират качеството и полезността на ремонтните дейности.

На 11 
май

Правешкият зет Батето 
щеше да навърши 80 години
Правешкият зет и любимец на българите проф. Иван Славков-Батето 

щеше да чества 80-годишен юбилей тази година. (На стр. 5)
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Хората 
от 

Правец:

БЕШЕ НЕИЗБЕЖНО И ОЧАКВАНО 
ВИРУСЪТ ДА ДОЙДЕ И ПРИ НАС…

Чисто физически и психически бях доста 
затруднена. Еднообразието на деня ме убиваше – 
седя вкъщи, спазвам предписанията, съобразявам 
се с коридора за пазаруване. Внукът ми Ради, на 
5 години, постоянно е при мен /родителите му 
работят/ и е трудно да му обясня, че не може да се 
среща с приятелчета. Цялата ми платена отпуска 
свърши. Не мога да си позволя неплатена и това 
допълнително ме тревожи.

Радвам се, че ни дадоха „глътка въздух“. 
Но съм раздвоена какво ще последва. Мога да 
изляза в парка, да се видя с дъщерите си и с 
някои приятелки, но това, което става около мен, 
е тревожно. Но има и доста безотговорни хора – 
може би защото и санкциите ги няма, поне аз не 
съм видяла някой да е глобен.

Не сме дисциплинирани българите, в кръв-
та ни е – да правим обратното на това, което ни 
се казва. Не знам кой трябва да ни следи, за да 
си носим маските в магазините. Учудвам се на 
безотговорността – та нали всички имаме деца 
или възрастни родители вкъщи. Кой, ако не ние, 
трябва да ги пази?! Защо някой трябва да ни 
налага правила?! Като че ли възрастните са 
най-дисциплинирани, все още носят маски и на 

улицата. Младите хора може би си мислят „това 
на мен няма да се случи, здрав съм“ – затова и 
нарушават правилата. А децата им се учат от тях, 
личният пример е най-важен. 

Колкото и да се пазиш, разболяването не 
зависи само от теб. Ръкавици на банкомата, 
маска в магазина, спирт и дезинфектанти вкъщи 
– белината и доместосът са в ежедневието ни. 
Дори и малкият Ради носи маска. Е, и ако някой 
край теб опипва продуктите в магазина, киха или 
кашля, кое ще те спаси. Не се ли грижим един за 
друг, личното предпазване е безсмислено.

Очаквахме да се случи и в Правец, не знам 
защо някои хора са изненадани. Преди всичко 
коментират, а не мислят те какво правят. Вирусът 
е невидим и все още непредсказуем. Страхувам се 
най-вече за майка ми – тя е на 70 години с редица 
придружаващи заболявания. Винаги й напомням 
за маската и ръкавиците, но няма гаранция някой 
от нас да не внесе заразата, все пак сме сред 
хората – съпругът ми и едната дъщеря работят. 

Лято ли?! Нямаме планове. Аз вече съм без 
отпуска, ако не отворят детските градини, оставам 
в неплатена. Тогава каква почивка. Надявам 
се да започнем работа – и родителите го искат. 

Йонка Нецовска, на 49 години, помощник - готвач в ДГ „Индира Ганди“, 
        с две дъщери и две внучета

/Продължение на анкетата от миналия брой/                            Въпросите: 
• Как ви се отразиха последните два месеца на социална изолация? 
• Според вас ние дисциплинирани хора ли сме? Кой най-често нарушава правилата?
• Вие и вашето семейство как се пазите?
• Сега, когато имаме доказани носители на COVID 19 в Правец, как се чувствате, от какво и за кого се притеснявате?
• От Министерството на туризма обявиха 1 юли за начало на летния сезон. Планирате ли някаква почивка?

Много деца са при бабите, дори при прабабите си. 
Първите още работят, а вторите са в рисковата 
група – така става опасно за всички. Като в 
омагьосан кръг сме. Но решението не е в нашите 
ръце. 

Семейство Симеонка /62г./ и Васил /63г./ Желеви от с. Разлив. 
Двамата са пенсионери по болест, имат 3 деца и 3-ма внуци 

Не е лошо, че някои забрани паднаха. Но хората нямат нужното съзнание 
за самоконтрол. Времето се затопли, всички имаме нужда от слънце и въздух, 
особено децата. Надигна се едно негодувание. От друга страна, сигналите 
бяха противоречиви – скрит период 14 дни, после – 28, а карантината остана 
14. А самият вирус не може да се хване в този начален стадий. Много хора 
въобще нямат представа, че носят вируса. А здравната ни система – дали ще 
издържи, ако има бум на заразата? Всъщност това наложи строгите мерки 
още в началото.

По отношение на дисциплината – всеки е различен. Селото ни е малко, 
всички се знаем. Възрастните умеят да се пазят, спазват създадения коридор 
за пазаруване и излизане на въздух. Лошо е, че има и такива, предимно 
сред младите хора, които въобще не вярват, че има зараза.  Разхождаха се 
без маски, събираха се на групи. Но след като полицията наложи няколко 
глоби, сложиха маските. Децата бяха прибрани – ето и сега няма по центъра, 
лентите около малките градинки също са непокътнати. Но ако трябва да 
обобщим – като нация не сме дисциплинирани.

След 13 май конкретно за нас няма да се променят много неща. Не бързаме 
да се социализираме, но поне ще можем да се срещнем в спокойна среда с 
близките си. Пак ще се пазим, но връзката „на живо“ действа успокояващо. 
Разбрахме, че заразата стигна и до нашата община в края на ограничителния 
период. Това доказва, че няма надеждни прегради за вируса. Ние ще про-
дължим да се пазим, в това е истината.

Може би децата трябваше да тръгнат на училище /поне по-големите/, за да 
завършат в нормална среда. С някакъв режим и сериозни противоепидемични 
мерки. По документи учебната година не е загубена, но все пак не до всички 
стигна дистанционното обучение. А и децата и техните семейства са с 
различно отношение към ученето. Пък и родителите ще тръгнат на работа, 
тогава? Но за това други ще вземат решенията.

Лятото чука на вратата ни – ето днес температурите стигнаха 25 градуса. 
Нашият син Христо в момента е на хижа в планината със семейството си 
– на чист въздух и далеч от големия град и струпванията на хора. Може би 
решението е наистина планината, а не морето, където /във водата например/ 
ще е трудно дистанцирането. 

Мислим, че хората нямат достатъчно финансови възможности, а не им 
останаха и отпуски. Няма да е масово посещението на курортите, но ще има 
и ентусиасти. А и  страхът още не е отминал. Времето ще покаже.

Остава ни надеждата нещата да се оправят в по-кратки срокове. И животът 
да тръгне отново в нормален ритъм. Може би това изпитание ще ни направи 
повече Човеци, а не просто хора. Желаем на всички здраве!

За нас беше много 
тежко. По-малката 
ни дъщеря Ненка се 
прибра в началото 
на март от Чехия и се 
наложи да живее под 
карантина. Според 
предписанията я 
отделихме в една стая, 
оставяхме й храна пред 
вратата. Но сервизното 
ни помещение е общо, 
което наложи постоянна 
дезинфекция. Ние 
също се изолирахме 
– не сме излизали 
никъде тия 2 седмици. 
Голямата ни дъщеря 
Павлина живее в 
Ботевград. Тя ни 
снабдяваше с храна и 

лекарства, но ги оставяше вън, на двора, говорихме си само от разстояние. 
Тях ги виждахме, но внуците – не, нищо, че големите внучки са студентки.

Симеонка споделя и страха от заразата: „Съпругът ми в този период 
вдигна температура. 1-2 дена беше много страшно. Потърсихме помощ от 
личния лекар. Слава богу, всичко отмина, оказа се настинка. Но стресът ни 
се отрази на психиката.“

Основният проблем на извънредното положение беше липсата на 
симбиоза между институциите в България. Създадени бяха два щаба, които 
си противоречаха в изявленията – сутрин генерал Мутафчийски говореше 
колко е страшно, а след часове доц. Мангъров го опровергаваше. И бройките 
на заразените – малко са, защото малко се тестуват. А и вероятно не всички 
влизат в статистиката. Тъкмо заради това има висока степен на недоверие 
сред хората и те не спазват предписанията.

Вирусът може да се пребори, ако има солидарност между държавите. 
Говорим за Европейски съюз, а всяка държава работи сама за себе си. Не 
бива да има конкуренция между лабораториите днес. Да си помагат и да 
търсят опита на хората със стаж във вирусологията. А не да се надпреварват 
кой ще бъде пръв и да смятат какво ще спечелят!
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Директорът на Националната гимназия по компютърни технологии и 
системи-Правец, преподаватели и ученици подготвиха специално видео с 
емоционални послания към Випуск 2020 г.

Момчетата и момичетата от 15*-ките, както ги наричат там, попаднаха 
в една необикновена ситуация. Заради извънредното положение покрай 
пандемията абитуриентите трябваше да завършат онлайн. По този начин 
всички зрелостници бяха лишени от последните си мигове заедно като клас в 
училище. Въпреки че нямаха реално изпращане обаче, то се случи виртуало.

Видеото с емоционалните послания към абитуриентите на УКТЦ може да 
изгледате тук:

https://uktc-bg.com/ - „На добър час, випуск 15*!“

Скъпи зрелостници на випуск 2020,
Вие приключвате един важен етап от своя живот и правите още по-голяма 

стъпка към по-голямото 
и необятното. Всички вие 
ставате пораснали млади 
хора и започвате да вървите 
по дългия път към успеха! 
През времето, в което 
бяхте наши възпитаници 
и съученици, показахте, 
че можете да постигнете 
невъзможното и сте млади 
амбициозни хора, търсещи 
нови предизвикателства. 

Останете такива! Вие 
сте пример за много свои 
съученици в страната ни 
с това, което правите за 
нашата общност – нашето 
ПГПЧЕ-арско семейство!

Макар днес да не можете 
да чуете последния училищен звънец и да прегърнете своите учители и 
приятели за последен път – бъдете сигурни, че звънецът звъни, а нашата 
общност се гордее вас! 

Бъдете здрави, защото здравето сега е най-ценно и пазете себе си и 
своите близки! Балове и празници ще ви очакват съвсем скоро – обещаваме 
ви!

Нашите врати винаги ще бъдат отворени за вас!
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец ви благодари за тези прекрасни 5 

години и ви пожелаваме попътен вятър и много успехи!
   От всички учители, ученици и персонал
   на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ - Правец

ПГПЧЕ «Алеко Константинов» – Правец, 
14 май 2020 година

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВИПУСК 2020
НПГ ПО КТС С ЕМОЦИОНАЛНО 

ВИДЕО ИЗПРАЩАНЕ 
НА ВИПУСК 15*

В по-стара наша публикация ви информирахме, че ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов“ е Училище посланик на Европейския парламент от 2017 г.

Кампанията „Към надежда, изцеление и мир с жерави щe полетим!“, коя-
то момчетата и момичетата стартираха на 30 април в условия на социална 
изолация, привлече вниманието на Информационния център на Европейския 
парламент в София. 

Видеоматериалът на Никола Николов (10-в клас) ще бъде публикуван 
в централната страница на училищата посланици от цяла Европа. Клипът 
илюстрира без думи замисъла на инициативата. 

Гирляндът жерави на прозореца в дома, които младите хора изработиха в 
периода до 9 май, внушава символиката  на изолация, желание за свободен 
полет, стремеж  към  щастие и покоряване на нови хоризонти.   

Проектът на ПГПЧЕ, оценен високо на национално ниво, ще бъде посочен 
като  пример за успешна практика и в европейски мащаб. 

Изработването на хартиени жерави, в което се включиха ученици, учители, 
родители от ПГПЧЕ е част от кампанията на ЕП #ЕвропаСрещуCovid19. Ин-
циативата следва примера на  малко японско момиче, което  след Втората 
световна война се бори с коварна болест. Тя  научава от своя приятелка ле-
гендата за хилядата жерава и започва да сгъва хартиени жерави с мечтата 
да оздравее. Оттогава оригами жеравът е символ на надеждата и мира.

ЕВРОПА ПОСОЧИ КАТО ПРИМЕР ПРОЕКТ 
НА ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ПРАВЕЦ

(От стр. 3) За 
отишлите си от 
този свят – или 
добро, или нищо. 
Казаното е вярно 
и трябва да се 
спазва. Обратното 
е некоректно и 
неетично. Иван 

Славков-Батето е роден на 11 май 1940 г. в 
София и почива на 1 май 2011 г.  Не е трудно да 
се пише само хубаво за него. Обичаше го над 
половин България, а другата не го познаваше 
лично, за да оцени какъв готин пич е. За толкова 
години, и докато беше жив, и вече 9, откакто го 
няма, не се намери един, който в личен план да 
нападне Славков и да го обвини в някакви скрити, 
неизвестни грехове. Напротив – колкото повече 

се отдалечаваме от кончината му, толкова по-
носталгични са спомени за неговата безмерна 
щедрост. Че Батето беше чародей, няма никакво 
съмнение. Че бе над нещата, не бе злопаметен, 
дребнав и отмъстителен, също няма как да бъде 
отречено. Като прибавим и доброто му чувство 
за хумор, ще си отговорите на въпроса защо така 
и не се намери някой да го наплюе. Дори жълто-
кафявите медии го щадят, защото разбират, че 
ще прекалят, ако го окепазят. Постепенно той 
доби статут на национален любимец. С начина, по 
който мина Батето през живота, стана един от най-
емблематичните българи на съвременната епоха. 
Факт е, че конюнктурата е изпращала силен вятър 
в неговите платна, но тя е била благосклонна и 
към други, за които обаче правилото „за мъртвите 
или добро, или нищо“ ще е второто. 

За Славков могат да се кажат милион хубави 

думи. Народен човек, отзивчив към нуждите на 
останалите, щедър до крайност. Купонджия и 
хубавец. Към всичко това прибавете приличен 
интелект. Първата истинска знаменитост за 
България. 

Жалко, че не успя да изкара пари от тази 
си известност, както го правят днешните 
знаменитости. Но той едва ли би съжалявал 
особено. Винаги е получавал всичко, което иска, 
и без да се налага да се прави на герой, както 
днешните. Не можеха да го придумат за никакви 
пари. Той си знаеше цената и превъзходството 
над обикновените простосмъртни. При тази 
висока топка изненадващо през 1995 г. попадна в 
българския футбол, който често наричат помийна 
яма. Лъскавото Бате се съгласи да се оцапа със 
силно вонящата материя „футбол“. 

/Продължава в следващия брой/

На 11 май Правешкият зет Батето щеше да навърши 80 години
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Този сезон се очаква да бъде наситен с мачове 
на националните отбори, ако вирусът го позволява. 
Комисията на УЕФА се събра, за да предложи 
решенията, които най-вероятно ще бъдат одобрени 
по време на Изпълкома на 27 май. Проектът 
предвижда: по два мача през септември (от групите 
в Лигата на нациите), още три през октомври и три 
през ноември. Относно баражите за Евро 2020, 
в които участие ще вземе и България, се очаква 
полуфиналите да се проведат през октомври, а 
финалът – през ноември. В първия 
си мач България ще играе срещу 
Унгария, а при успех ще се изправи 
срещу победителя от мача Румъния – 
Исландия. Финалната фаза на Лигата 
на нациите ще се проведе през март 
догодина, или чак през есента на 2021 
г. Домакин на финалната фаза ще бъде 
победителя от групата, в която влизат 
Италия, Нидерландия, Полша и Босна. 
Водещият вариант за довършване на 
сезона в Шампионската лига е месец 
август, а са сезон 2020/21 все още 
няма яснота. Най-вероятно ще бъдат 

ВЕЗЕНКОВ-МЛАДШИ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е СЛЕДЕН ОТ БРУКЛИН
Сашо бе избран под №57 през 2018 г. в Драфта 

на НБА от клуба, като имаше индикации, че година 
по-късно може да бъде привлечен без трансферна 
сума от Барселона. През въпросния сезон обаче 
българинът бе „замразен“ от каталунците, кое-
то доведе до по-ниски индивидуални показа-
тели и интересът към него бе занижен. След 
трансфера в Олимпиакос и изминалите два се-
зона Александър Везенков обаче отново е пови-
шил доста вниманието към себе си от страна на 
ръководството на Бруклин. В последно време той 
е провел няколко разговора с ръководството на 

тима, което също следи внимателно обстановката 
около национала ни. Към момента обаче е малко 
вероятно 24-годишното крило да стане част от 
тима на НБА и по този начин да се превърне във 
втория българин в Лигата на извънземните, след 
Георги Глушков през 1985/86 г. Везенков-младши 
сподели, че има интерес към него от няколко клуба, 
включително и за оставане в Олимпиакос, но не 
е получил конкретна оферта. За крилото се знае, 
че турският гранд Ефес също проявява интерес, 
като е много вероятно двата клуба да влязат в 
договорка за правата му. „Едно е интересът, едно е 

Изпълкомът на БФС прие на 15 май временното 
класиране във втора лига след 22-ия кръг за 
крайно. До приключването на сезона се стигна 
след допитване до 16-те клуба от втория ни 
ешелон. 9 от тях са гласували за спирането на 
първенството, 2 са се въздържали, а 5 (Локомотив 
– София, Септември – София, Литекс, ФК ЦСКА 
1948 и Кариана) са искали шампионатът да се до-
играе. Изпълкомът се съобрази с мнозинството и 
обяви края на сезон 2019/20 във втора лига. Вто-
рият - Септември и третият – Монтана ще игра-
ят баражи с 13-ия и 12-ия в крайното класиране 
в елита. Септември и Локомотив – София са го-
лемите губещи в случая, защото имаха шансове 
да догонят опонентите си, ако кампанията се бе 
доиграла. Изпълкомът утвърди дати за баражите 
за елита и тези за Лига Европа - 14, 15 и 16 юли. 
Както е известно, шампионатът се подновява на 5 
юни и трябва да завърши на 11 юли. 

Във втора лига изпадат Спартак – Варна, 
Спартак – Плевен, Поморие и изваденият още в 
началото на първенството Верея. Така ЦСКА 1948 
стана 69-ият нов член на елита ни. Последните 
два тима, които за първи път играха в групата на 
майсторите, бяха Царско село и Арда – Кърджали.

ФК ЦСКА 1948 Е 
НОВИЯТ ЧЛЕН НА 

ПЪРВА ЛИГА

черно на бяло на хартия. Когато дойдат конкретни 
оферти, ще се говори за нещо сериозно. Чувствам 
се добре в Олимпиакос, но ще видим какво ще 
стане след края на тази криза, има много време, 
не знам каква ще е ситуацията. Искам да видя те 
какво ще ми предложат и ще говорим. Ако има 
разбиране и двете страни искаме едно и също, 
лесно ще се случат нещата“ – заяви Везенков. Той 
е важна част от бъдещите планове на треньора 
на червено-белите от южната ни съседка Йоргос 
Барцокас. Везенков не заема квота на чужденец, 
тъй като има гръцки паспорт.

Между тях са правешките лекоатлетически 
клубове Правец 92 и Атлетик. Царицата на 
спортовете с президент Добромир Карамаринов 
се нарежда на второ място в страната след 
царя-футбол, който има регистрирани 280 клуба. 
Информацията идва след влизането в сила на 

новия закон на Министерство на младежта и 
спорта, който цели премахването на клубовете-
фантоми. 

Единствената друга федерация, която е с над 
100 клуба, е тази на волейбола, където членовете 
са 107. След тях се нареждат борбата - 93 клуба, 
баскетбол - 87, тенис на маса - 83, плуване - 71, 
тенис на корт - 66, художествена гимнастика - 65 
и бокс – 62 клуба. Доста сериозно свиване на 
членовете отбелязват някои от федерациите след 
влизането в сила на новия закон за спорта. 

Срокът за подаване на документи изтече през 
февруари и вече трети месец ММС се опитва 
да сложи ред при членуването в отделните 
федерации. Според разпоредбите всеки клуб, който 
не бъде вписан в регистъра на министерството, 
губи правата си да участва в състезания, както и 
да гласува в общите събрания на федерациите.

17 първенства в Европа с рестарт до края на май
КЪДЕ ВЕЧЕ СЕ ИГРАЕ? 

В Беларус – от 19 март, Фарьорските острови – 
от 9 май и Германия – от 16 май.

КОИ ЩЕ ТРЪГНАТ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА? 
Естония – 19 май, Унгария – 23 май; Чехия – 

25 май; Дания, Литва, Украйна и Полша – 29 май; 
Хърватска, Косово, Португалия, Израел и Сърбия 
– 30 май; Казахстан, Армения, Азербайджан и 
Албания – 31 май.

КОИ СТАРТИРАТ ПРЕЗ ЮНИ? 
Уелс и Черна гора – 2 юни; Австрия – 4 юни; 

България и Румъния- 5 юни; Гърция – 6 юни; 
Швейцария – 8 юни; Кипър – 9 юни; Турция, 

Испания и Англия – 12 юни; Исландия и Италия 
– 13 юни; Швеция – 14 юни; Норвегия – 16 юни; 
Молдова – 20 юни.

Босна и Херцеговина, Латвия и Словакия 
стартират първенствата си до края на юни, но все 
още не е известно точно кога.

КЪДЕ ОЩЕ СЕ КОЛЕБАЯТ? 
Ейре, Северна Ирландия, Шотландия, 

Финландия, Грузия и Словения. 
КЪДЕ РАЗВЯХА БЯЛОТО ЗНАМЕ? 

Белгия, Франция, Нидерландия и Люксембург. 
Там новите първенства може да стартират през 
септември.

Футболните ни национали ще играят през есента
намалени предварителните кръгове. Европейското 
за младежи до 21 години ще бъде през 2021 г., за 
да се избегне проблемът с възрастта на играчите, 
ако се проведе през 2022 г. До края на годината 
ще бъдат финализирани квалификационните 
групи. 16 отбора ще бъдат разделени на 4 потока 
през 2021 г. Класиралите се на първите 2 места 
от всеки поток ще отидат на финалите, които ще 
се изиграят в намален формат – четвъртфинали, 
полуфинали и финал. 

129 регистрирани клуба 
за тази година в БФЛА
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В сряда - 20 май, 
своя 88-ми рожден ден ще празнува 

Радослав Димитров Стоянов /чичо Шоп/.
Да е бодър, здрав, все така духовит и 

неподвластен на годините!
Честит празник!

Новини от Етрополе

74 627 ФИДАНКИ ПРЕДОСТАВИ ГОРСКОТО В ЕТРОПОЛЕ

96-годишният Тодор Богданов - 
живата история на войната

Министърът на отбраната също награди 
ветерана
Единственият 

останал жив 
ветеран от 
Втората све-
товна война 
от община 
Етрополе полу-
чи почетен 
медал по повод 
75-годишнината 
от края на 
бойните дей-
ствия. 

Тодор Бог-
данов от с. Лопян 
беше уважен от 
зам.- областния управител на Софийска област Николай Борисов и кмета 
на селото Цветелина Цакова. Ръководството на община Етрополе също 
почете  96-годишния ветеран със специални поздравления по случай 9 
май. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов пък награди героя от 
войната с почетна грамота.

Уважаеми съграждани, 
Информираме Ви, 

че взетите проби на 
персонала във Вътрешно 
отделение на МБАЛ 
«Проф. д-р Александър 
Герчев” - Етрополе и 
потребителите на Дом за 
стари хора - Етрополе са 
с отрицателен резултат за 
Covid-19.

НЯМА НОВИ СЛУЧАИ НА 
COVID-19 В ЕТРОПОЛЕ

От Общинска администрация - Етрополе

Териториалното поделение на Държавно горско стопанство Етрополе за-
почва раздаване на дърва за огрев по чл.108 от Закона за горите за местно 
население. Желаещите трябва да бъдат записани в списъците на Община 
Етрополе или в кметствата на населените места, в които живеят -информи-
рат от Горското.

Силна и основателна е обществената реакция 
по повод автомобилната катастрофа и смъртта на 
журналиста Милен Цветков. Но както се казва – всяко 
чудо за три дни!

Незачитането на Правилника за движение 
продължава с пълна сила. Разни келешчета с 
мърляви бради и неглижирано облекло натискат 
газта и катастрофите се увеличават. На практика в 
движението цари пълен хаос. 

Защо е така? – Защото контролът е слаб. За над 
4 млн. коли има  около 3 000 автоконтрольори. През 
2005 година имаше повик от Народното събрание, 
МВР и медиите за дискусия по въпросите за 
контрола на пътното движение. Много мнения, много 
предложения, дори беше създадена  една паразитна 
агенция – Държавна агенция за пътна безопасност. 
Резултат – никакъв! Това е така,  защото се пропуска 
основното – действеният контрол. Предлагат се 
завишения на глобите. Но те трябва да са съобразени 
с възможността на населението да ги плаща. Иначе, 
както казва народът: „На босия ще му вземеш 
цървулите!“ Присъдите при тежките катастрофи 
трябва да бъдат високи и безкомпромисни.

Преди години всички служители на МВР имаха 
права за отношение към пътния контрол, сега 
такива права имат само автоконтрольорите. Имаше 
нещатни служители към КАТ, квартални отговорници, 
криминалисти и по стопанската престъпност. 
Такива имаше и в Министерството на транспорта 
– с правата на щатните служители. Не получаваха 
заплати, само имаха право да ползват медицинските 
заведения и ведомствените почивни станции на МВР. 
Съществуваха цели доброволни отряди и другарски 
съдилища, които също имаха отношение по контрола 
на движението. Най-важното нещо беше, че тези 
овластени хора бяха между нас и реагираха бързо 
при всякакви нарушения. Сега те биха били много 

полезни при контрола на карантината срещу вируса. 
Не винаги наказанията са догма – добрата дума и 
предупрежденията вършат по-добра работа при 
разбрани хора.

По онова време имаше и Комитет за държавен 
и народен контрол. Присъствието на такива хора в  
предприятията, учрежденията и МВР допринасяше 
за туширане на бюрокрацията и корупцията. Сега 
ресурсът на полицията е малък. В малките населени 
места въобще го няма. 

Не симпатизирам на вицепремиера Каракачанов. 
Приветствам обаче предложенията му и отно-
шението му към престъпността и най-вече към 
циганската престъпност. Предложението му за 
връщане на доброволните отряди са абсолютно 
основателни. Другарите от опозицията не са прави, 
като се противопоставят. Нека задружно обсъдят 
тези въпроси и със собствено законодателство да 
овластят такива хора. На скептиците ще кажа: „Ако 
не нарушаваш законите,  никой няма да те закача.“ 
МВР също ще бъде по-отворено за обществеността. 
Сега е капсулирано и често чуваме за корупции, 
къртици и издънки сред служителите.

Бил съм нещатен, а по-късно и щатен 
автоконтрольор и ще разкажа няколко любопитни 
случки:

През 80-те години на миналия век пътувах в 
неделен ден по пътя Пазарджик-Пловдив. Това 
беше най-хубавият път, още не бяха построени 
магистралите. Движех се с максимално разрешената 
скорост, но една червена „Жигула“, шофирана от 
жена, ме изпревари с превишена скорост. Създаде се 
обстановка, успях да я изпреваря и я спрях. Попитах 
я какво работи и закъде бърза. Каза, че е архитектка 
и отива на Международен симпозиум на архитектите 
в Пловдив. Казах й: „Сигурно е така, но нашето об-
щество не желае да се лиши по такъв нелеп начин  

от една красива и кадърна архитектка“. Върнах й 
документите и й пожелах приятно пътувяне. Зами-
нах, а тя остана на пътя да си мисли за разговора ни.

При друг случай пътувах от Карлово за Пловдив. 
Една „Лада“ направи груби нарушения. Изпреварих 
я и я спрях. До шофьора седеше жена, а две деца 
бяха на задната седалка. Запитах водача това 
неговото семейство ли е. Той троснато отговори, че 
„да“. Заговорих: „То е ваше, но е и на държавата и 
Вие нямате право да му рискувате живота.“ После 
изброих всички направени нарушения. Възбудено, 
жената се обади: „Кажете му на този идиот, през 
целия път се разправяме, ще ни избие. Вземете му 
книжката!“ Върнах документите на водача и му поже-
лах „приятно пътуване“. Вие преценете колко прият-
но е било.

Пътувах от Пловдив за Асеновград. Водач 
на „Вартбург“ направи няколко нарушения, дори 
за малко не предизвика катастрофа. Трудно го 
настигнах и когато се изравнихме, колегата до мен му 
показа стоп палката. Той увеличи скоростта, побягна 
и се отклони за с.Горни Виден. Издирихме го и му 
съставихме акт. Получи „Наказателно постановление 
– лишаване от правоуправление за 6 месеца и 200 лв. 
глоба /“ - тогава бяха доста пари/. Обжалва, но съдът 
потвърди наказанието. Държеше се нагло, оказа се, 
че е барман. Барманите тогава имаха привилегиите 
на сегашните синчета на новобогаташите. Пожелах 
му и на него приятно пътувяне в бъдеще.

Контрол, контрол! Постоянен и повсеместен, 
жив контрол. Там, където е възможно – камери! 
Какво значи Гражданско общество, за което толкова 
говорим напоследък – взаимно уважение и взаимен 
контрол! В противен случай пътищата ще бъдат 
заливани с кървища, а ние само ще се вайкаме.

Христо Василев Христов – Референта

ПАК И ПАК ЗА КЪРВАВИТЕ ПЪТИЩА

ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО 
НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Във връзка с приключилото 
пролетно залесяване за 
2020 г. ТП ДГС „Етрополе” 
предостави 74 627 бр. фиданки 
за залесяване на желаещи от 
цялата страна.

На територията на 
стопанството бяха залесени 4 
550 бр. фиданки от дървесен 
вид червен дъб, сребролистна 
липа и явор. Това е поредната 
добра инициатива на горските 
служители, за да има повече 
дървета около нас.

Сн:balkanec.bg
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Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД 

разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на 
индустриални минерали - доломити.

 Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифи-
цирани по следните стандарти:

► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 - 
БДС EN 13 242;2002+А1;2007 

„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използ-
ване в строителни съоръжения и пътно строителство“

► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 - 
БДС EN 13 620;2002+А1;2008

„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042 

БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни пис-

ти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 - 

БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
     Координати за връзка: 
GPS координати:   (02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД 
на кариера „МИАЛ“  +359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II  office@ellatzite-med.com

След почти два месеца:

КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНАТА ОТВОРИХА ВРАТИ
С отпадането на Извънредното положение и съобразно Заповед 

РД-01-256/11.05.2020г. на Министерството на здравеопазването, 
музеи, галерии и библиотеки отвориха врати за посещения.

В нашата община културните институции винаги са откликвали 
на потребностите на жителите. Затова приветстваха отмяната 
на строгите мерки.

отвори Музеен комплекс с Родна къща на Тодор Живков и галерията в 
центъра на града. Освен постоянната музейна експозиция, посетителите 
могат да се насладят и на шедьоврите на гостуващите изложби:

„Кога си на кон – хем седиш, хем ходиш” на РЕМО „Етъра”, Габрово; 
Изложба иконопис и църковна утвар в колекция „Армията на бога”;  
Живопис и малка пластика на частен музей „Арете”, София;
Посещенията са разрешени съобразно изискванията за социална 

дистанция - брой посетители в зала е 5 - 6 души, спазване на всички 
противоепидемични мерки - в залите задължително се влиза с предпазни 
маски, ползват се поставените на входовете дезинфектанти. Не е позволено 
пипането на експонатите и сядането в музейните зали и при възстановките. 
От своя страна служителите  се грижат за проветряване и дезинфекция на 
помещенията и спазват инструкциите за лична хигиена. 

Работното време на експозициите за посетители е от 10:00 до 18:00 часа 
в Музеен комплекс и от 9:30 до 17:30 часа в Музея в центъра на града. Все 
още не се приемат заявки за групови посещения и групови форми на дейност 
и работа с деца и ученици. Не се предлагат и екскурзоводски беседи.

Исторически музей Правец

Библиотеката към читалище 
„Заря 1895“ – Правец

също започна прием на читатели. При спазване на изискването за 
социална дистанция – по 1 читател в залата с книги, както и на всички 
противоепидемични мерки - маски на закрито за всички, ръкавици за 
библиотекарите, дезинфектанти на входа, любителите на писаното слово 
ще могат да се докоснат до любимите автори и заглавия. 

Божидар Георгиев ни увери, че съгласно допълнителните инструкции 
от Столична библиотека, върнатите от читателите книги ще бъдат 
карантинирани, за да се избегне евентуално пренасяне на вируса. Той 
сподели още, че макар и плахо, читателите се зъвръщат към общуването с 
книгите.

Работното време на библиотеката е от 9.00 до 12.30ч. и  от 14.00 до 17.00 
часа.

По повод деня на библиотекаря – 12 май

Дарение от 15 нови книги 
получи библиотеката в Н.Ч. 
«Димитър Грънчаров 1928» 

село Равнище

Заповедта на здравния министър за отваряне на културните институции 
дойде тъкмо навреме, сподели с нас Диана Пенкова. Залата е с обновена 
визия и очаква своите първи читатели.


