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СПЕКТЪР-01
Ние ви гарантираме 

НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА 
на територията на община Правец

ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ  
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

  praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536 Правешки глас - във фейсбукwww.praveshkiglas.com

„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 !!!

Продължава на стр. 5

В края на учебната година 
учениците от III-а клас, с ръ-
ководители Веселка Нинова 
и Нели Цветанова – клуб 
„Етнография“, заслужено 
получиха Специална награда 
от Двореца на децата в 
столицата - творчески лагер 
на море - в базата в Равда. 
Отличието се присъжда 
за активно участие в 
организираните от Двореца

Специална награда от 
Националния дворец на децата

за младите творци на Правец

От 20 юни откритият плувен басейн край „Езерото“ в Правец вече работи. 
Пространството е обновено и освежено. Взети са всички необходими мерки 
за безопасност на посетителите - увериха от там.

Какви ще са цените за вход, какво ще е работното време 
и какви мероприятия ще бъдат организирани на открития 

басейн – още на стр 3.

ОТКРИТИЯТ БАСЕЙН 
СТАРТИРА СЕЗОНА
Новите наематели – „Климат 77“ Калина и 

Ивайло, обещават незабравимо лято!

Усилено текат ремонтните дейности на градския площад. Реализацията 
на втория етап от проекта наложи и преместване на съществуващите пави-
лиони. Същевременно общинските съветници ще разгледат и утвърдят нова 
схема за разполагане на търговските обекти в пешеходната зона. Това е една 
от точките в дневния ред на сесията този четвъртък.

Демонтират два от 
павилионите на центъра

Аптеките в Правец 
и Covid кризата

Четете на стр. 2

Четете на стр. 7

ТОПЪЛ ОБЯД 
ПО ДОМОВЕТЕ ЗА 
170 ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРОДЪЛЖАВА 
ДА ОСИГУРЯВА
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Разбирам, че сте били при колегите от другата 
аптека – надявам се да не се повторим, макар 
че клиентите ни са еднакви - жители на нашата 
община. Искам да споделя кое беше важно 
за мен. Благодарение на взетите мерки и на 
дисциплината на нашите съграждани – вирусът 

пидемичната обстановка в страната във връзка с 
разпространението на COVID 19 непрекъснато се мени. 
Различните медии продължават да излъчват противоречиви 
информации. Един срещу друг застават членове на Щаба, 

епидемиолози, лекари от I-ва линия, знайни и незнайни „светила“ в 
медицината. Като резултат – хората са объркани.

Редакцията на „Правешки глас“ се стреми да ви информира за 
събитията от първа ръка.  Ето защо потърсихме нашите фармацевти, 
за да изясним какво се случи в Правец през първото полугодие на 
2020 година – какво представлява един работен ден в аптеката, какви 
лекарства купуват хората, имаше ли са затруднения с доставките, 
спазват ли хората предписанията и противоепидемичните мерки?!

Е

АПТЕКИТЕ 
И COVID 

КРИЗАТА

Венелина Петрова – магистър фармацевт, управител на аптека „Вени“:

 Василева Ташева /Райчинова/ - магистър фармацевт, управител на частна аптека:

НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ТАКАВА ПАНИКА, КАКТО 
КОГАТО ОБЯВИХА НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА

БОЛЕСТИТЕ И ГЛАДЪТ НЕ ПРИЗНАВАТ ОГРАДИ И ЗАБРАНИ: 
АПТЕКИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ МАГАЗИНИ БЯХМЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ

Отчетохме рязък 
скок в купуването на 
лекарства, витамини 
и имуностимуланти

Сега страхът е 
друг - не за здравето, 

а за финансите

Мога да определя обстановката с няколко 
изречения. Според мен е важно хората да 
разберат, че в общината болни и носители на 
вируса няма. Бих разделила периода на три - пре-
ди, по време на пандемията и сега, след сваляне 
на карантината.

През януари и февруари, господстваше 
грипът. Засегнати бяха всички възрастови групи. 
Хората приемаха ситуацията нормално – както 
всяка година по това време. Активно се купуваха 

аналгетици, обезболяващи, сиропи за 
кашлица, а при по-тежки случаи и по 
предписание на лекар – антибиотици. 
Хронично болните получаваха и своите 
медикаменти по здравна каса. Не  се 
чувстваше напрежение, в определени 
часове можехме и да си отдъхнем.

Когато през март обявиха извънредно 
положение и пандемия, настъпи паника. 
Започна масово презапасяване с всякакви 
лекарства, незави-
симо дали са не-
обходими, повече 
без лекарско пред-
писание, просто 
по усет. Хората се 
изплашиха да не 
затворят аптеките 

или да свършат медикаментите. Минахме през 
кризата за ръкавици, дезинфектанти и маски, 
бързо се изчерпа и спиртът. Работехме на пълно 
работно време, понякога и до по-късен час. Пред 
аптеката се извиваха опашки от ранно утро, но 
следствие на стреса разговорите липсваха – всеки 
потънал в своите грижи. Трябва да отбележа, че 
хората бяха /и сега са/ дисциплинирани, спазваха 
всички задължителни норми. През всичкото време 
снабдяването беше редовно, нямаше ощетени 

или със забавено изпълнение на рецепти. През 
периода се увеличиха покупките на витамини и 
имуностимулиращи добавки. Търсеха се и някои 
леки антистрес медикаменти. 

След отмяната на извънредното положение 
настъпи едно затишие. Малко по малко се връщаме 
към нормален ритъм. Ежедневно изпълняваме 
рецепти - по здравна каса или друго лекарско 
предписание. Както виждате, опашка пред 
аптеката няма – понякога се виждат двама-трима 

чакащи. Все 
още се носят 
маски, но и те 
ще отпаднат 
скоро. Хората 
се успокои-
ха, предстои 
лято, някои 

мечтаят за почивки, започнаха да търсят и слън-
цезащитни лосиони /макар слънцето още да не е 
лятно/. Все още има интерес към маски /най-вече 
за еднократна употреба/ и дезинфектанти, но 
потокът от хора е нормален. 

Искам да благодаря на всички – пазейки себе 
си, те опазиха и нас, за да можем да ги обслужваме 
през тези трудни за живот и пълни с несигурност  
месеци!

ни подмина. Отговорността на всеки към 
себе си и към близките, а може би и малко 
страх, помогнаха на хората да преживе-
ят изолацията и промяната в ритъма на 
живот. Аптеките бяхме тия звена, кои-
то заедно с хранителните магазини през 
цялото време служихме на хората – всеки 
знае, че болестите и гладът не признават 
забрани и огради.

Началото на пандемията през март 
ни изправи пред сериозни проблеми, 
които успяхме да преодолеем. Малките 
аптеки не разполагат с големи количества 
медикаменти, 
затова стресово 
се оказахме 
без маски и 
дезинфектанти. 

Слава богу, за няколко 
дена нещата се промениха. Средствата за масова 
информация буквално „облъчваха“ хората, 
въпреки че заболелите в България бяха малко. 
Започнаха масово да се купуват медикаменти 
за сваляне на температурата, обезболяващи 

средства /парацетамол и нурофен/, търсеха 
се термометри, бързо се изкупуваха витамини. 
Антибиотици и пробиотици се търсеха масово – 
дори без специално предписание от лекар. Дано 
хората не са си навредили, защото самолечението 
често води до усложнения. След това нещата се 
успокоиха, търсенето се нормализира – само 
необходимите продукти.

В аптеката има щанд за козметика, чийто 
оборот стигна почти до нулево ниво, но това беше 
нормално. Затворени вкъщи, дори и суетните жени 
и мъже позабравиха грижата за външния си вид. 
Е, и това отмина. 

Сега напливът 
от хора намаля, 
влязохме в 
стария ритъм. 
Купуват се само 
н е о б х о д и м и т е 

лекарства, най-вече от възрастните хора. Нищо 
излишно – може би защото сега страхът е друг, 
не за здравето, а за финансите.  И въпреки че 
оборотът ни намаля, мога да изразя радостта си, 
че не се наложи да живеем под строга карантина. 
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на 
Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски 
обект № 9 (девет) с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” 
– пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС 
№510-I/ 07.10.2016 г. 

Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.06.2020 г. до 17.00 ч. на 

06.07.2020 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 06.07.2020 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 06.07.2020 г. в 
Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2020 год., след пред-
варителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2020 г. и 21.07.2020 г., 
при същия ред и условия.

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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на 
Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински имот – частна общинска собственост, представляващ ОФИС № 54 с площ от 
12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската 
сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с акт за частна общинска собственост 
АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008. 

Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.06.2020 г. до 17.00 ч. на 

06.07.2020 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 06.07.2020 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 06.07.2020 г. в 
Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2020 год., след пред-
варителна 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

ОБЯВА ЗА РАБОТА 
Във връзка със стартирането на нови проекти на територията на цялата 

страна, Геострой АД търси да назначи професионалисти с доказани 
качества и мотивация на следните работни позиции: 

За Регион Етрополе:
•	 Електромонтьор
•	 Шофьор на минен самосвал

За Регион Средногорие:
•	 Шофьори на тежкотоварни 
автомобили над 12 и повече тона
•	 Машинисти на 
пътностроителни машини
•	 Автомонтьори
•	 Заварчици

За територията на цялата страна:

•	 Шофьори на 
тежкотоварни автомобили 
кат. С+Е
•	 Машинисти на 
пътностроителни машини
•	 Автокранисти
•	 Арматуристи
•	 Кофражисти

* Приемат се и документи на кандидати, които са придобили и упражнили право 
на пенсия.

Ние Ви предлагаме:
•	 Перспективна и дългосрочна работа на трудов договор в една от най-големите 

строителни компании в страната.
•	 Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение, допълнително здравно 

застраховане и социални придобивки. 

Ако предложението представлява интерес, подгответе кратка професионална 
автобиография и копия на квалификациите, които притежавате. Документите може да 
подадете в срок до 30 юни 2020 г. по един от следните начини:

на адреси: 1) гр. София 1612, жк. Лагера, ул. „Мокренски проход“ №31,
  2) гр. Етрополе, Дирекция „Минна дейност“, в „Геострой“ АД, намираща 

се на територията на РК „Елаците Мед“, или
  3) с. Мирково, офис „Геострой“, намиращ се на територията на ОК 

„Елаците Мед“
или на електронен адрес: careers@geostroy.com 
Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и спазване принципите на 

конфиденциалност. Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само за целите 
на посочените подбори.

Геострой АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 
година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани 
и съхранявани от Геострой АД само с цел извършване на подбор за посочената 
в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от 
Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за 
унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на Геострой АД.

Стартираме днес с идеята това лято да е малко по-различно, 
по-свободно. Хората тук да се почувстват освободени от всичко, 
което се случи в последните месеци – вируси, политически 
сътресения във високите етажи на властта. Да имат усещането 
за едно кътче, освободено от тежестите и неприятностите, които 
ни се струпаха на главите. Да преживеят синхрон с природата, 
с тези приятни, топли, полегати, колоритни хълмове на Стара 
планина. Да се радват на красивите, тучни поляни и да се слеят 
с водната шир, която се разпростира пред погледа.

Какви са очакванията ни? На първо място да се върне 
лятото, топлото слънце и свежият въздух. Времето да е бла-
госклонно и хората бързо да преодолеят страха си от болести 
и да стигнат до идеята, че животът продължава. Ние ще 
направим всичко възможно нашите гости да имат усещането 
за една приятна среда с усмихнат и дружелюбен персонал. Ще 
се постараем да задоволим различни вкусове и предпочитания 
за всички възрастови групи. За българина кухнята винаги е 

била приоритет, затова в 
нашето меню продуктите 
ще бъдат максимално 
екологични. Рибата ще 
се лови денонощно от 
езерото – оклей, пъстърва, 
шаран. Месните продукти 
сме договорили с частни 
ферми от Етрополския 
балкан. Търсим и други 
възможности в района.

Предлагаме също 
така възможност за 
организиране на лични и 
семейни празници, както и 
тимбилдинг. Ресторантът 
и мокрият бар ще работят 
до 24.00 часа, могат да се 

Въпреки непо-
стоянното време, на 20 
юни откритият плувен 
басейн Riu Pravets 
посрещна първите 
ентусиасти. Негови-
ят управител Ивайло 
Трендафилов – доказал 
се в сферата на 
ресторантьорството 
и заведенията за 
хранене, и Калина 
Цветанова - културолог 
и изкуствовед, 
организатор на 
разнообразни изложби 
и събития, се надяват 
гражданите и гостите 
на града да изживеят 
приятни мигове сред 
красивата природа, 
съчетала в себе си 
планина и вода.

ФИРМА „КЛИМАТ 77“  ВИ ПОЖЕЛАВА НЕЗАБРАВИМО 
                 ЛЯТО КРАЙ БАСЕЙНА В ПРАВЕЦ

Калина Цветанова пред „Правешки глас“ в деня на откриването:

Твърдо залагаме на българското и на екологично чистото!
наемат и малките шатри, както за плаж, 
така и за лични тържества, на цена 
20.00 лв. С водно колело може да се 
разходите по езерото през целия ден 
на цена 8.00 лв. за 1 час. Разполагаме 
със спортно игрище, на което могат 
да се организират различни групови 
игри - цена 30.00 лв., с възможност 
за предоговаряне. Детският кът- без-
платен за посетителите на басейна, 
ще предложи на малките палавници 
различни игри и занимания, докато 
родителите се наслаждават на сутрешно кафе или следобедно 
питие. Имаме идея през деня от бара в различни часове да 
звучат български песни – подготвили сме няколко коктейла 
любими гласове.  Всяка вечер точно в 18.00 часа по уредбите 
ще звучи нашумялата песен „Корона, чао“, а след нея „За 
теб, Българийо“ на Веселин Маринов и „Ако си дал“ на Емил 
Димитров. Основното внушение тук ще бъде -  България и 
българското, ценностите и моралът, затова и нашето знаме 
вече присъства на пилоните. Обмисляме актуални DJ, концерти 
на открито и клубни партита. Ще може да се насладите и на 
някои от своите любими изпълнители като Васил Найденов, 
Веселин Маринов и др. На 1 юли ще организираме Джулай 
Морнинг – символично посрещане на слънцето в 5.00 часа, с 
участието на музикант-изпълнителя Вълко Димитров.

И накрая малко проза. Разполагаме с целодневен охраняем 
паркинг с дневни цени:

- в  пространството до главния път – цена 1лв.;
-  в зоната пред басейна – 2лв.; 
- след 18.00 часа – безплатен в двете зони;
Работно време:  на басейна – до 21.00 часа; на бара и 

ресторанта – до 24.00 часа;
Цени на билетите: През седмицата – 8.00 лв., след 18.00 

ч. – 4.00 лв. В почивни дни – 15.00 лв.
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ОВЕН
Действията ви 

ще са успешни, ако 
обстойно обмисляте 

своите планове. Подбирайте до-
бре думите си в критични ситуации. 
Вслушвайте се в интуицията си.

ТЕЛЕЦ
Възможни са нес-

тандартни ситуации, 
приключения, неочак-

вани новости. Акцентирайте върху 
професионалното си израстване. 
Избягвайте случайните романтични 
връзки. Овладейте страстите си. 

БЛИЗНАЦИ
Възможни са не-

очаквани събития. 
Преценявайте добре 

отправените ви предложения. 
Грешките, които допускате, може 
да доведат до разочарования и до 
зависимост от обстоятелствата. 

РАК
Възможно е да 

приемете предложе-
ние за пътуване. Об-

стоятелствата може да се стекат 
така, че да ви обвинят в какво ли 
не. Конфликтите може да станат 
необратими, не бъдете агресивни.

ЛЪВ
Може да настъпи 

положителен обрат в 
събития, които ви за-

сягат. Трябва да внимавате обаче с 
категоричните си изказвания. Не се 
поддавайте на емоциите, за да не 
бъдете въвлечени в конфликт. 

ДЕВА
Ще стрябва да се 

справяте с нестан-
дартни ситуации и нео-

чаквани съобщения. Ще постигнете 
важни за вас спорязумения благо-
дарение на умението си анализира-
те. Не действайте прибързано. 

ВЕЗНИ
Възможни са вне-

запни и не съвсем 
оправдани разходи. 

Възможни са усложнения в отноше-
нията с колеги и делови партньори. 
Подгответе се с убедителни доводи.

СКОРПИОН
Емоционалният 

ви живот постепенно 
се нормализира. Усе-

щате и подкрепата на околните. 
Възможни са изненади и доста ри-
скове. Всичко започнато трябва да 
завършвате още от първия път.

СТРЕЛЕЦ
Не са изключени 

изненадващи служеб-
ни и лични неразбории.  

Проявете великодушие и отстъпе-
те, ако е необходимо. Вслушайте се 
в интуицията си. Може да намерите 
нови източници на средства. 

КОЗИРОГ
Не бива да прави-

те компромиси със съ-
вестта си. Добре е да 

сте по-великодушни. Проявете на-
ходчивост в дествията си, доверете 
се на своята интуиция. Отнасяйте 
се внимателно към предложенията.

ВОДОЛЕЙ
Може да настъпи 

положителен поврат в 
живота ви. Не бързай-

те да се захващате с нови неща 
или да вземате важни решения. 
Проявете разбиране към чувствата 
на хората около вас. 

РИБИ
Не разчитайте 

само на собствената 
си преценка на събити-

ята. Възможността от заблуждения 
и илюзии е доста голяма. Не бива 
да сте прекалено нападателни.

ЗОДИАК 22.06.-28.06.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 09:30 ч. в Засе-
дателна 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 24.06.2020 

г. до 17.00 ч. на 06.07.2020 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 06.07.2020 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 
06.07.2020 г. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2020 
год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 
07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2020 
г. и 21.07.2020 г., при същия ред и условия.

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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 14:30 ч. в Засе-
дателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска 
собственост, представляващ ОФИС № 58 с площ от 48.91 (четиридесет 
и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ се на II (втория) етаж 
в Административно-стопанската сграда, УПИ XXII, кв. 17 гр. Правец, 
пл.„Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска собственост 
АЧОС №125-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 49/22.01.2009 г., под № 31, 
том I, парт. 1010. 

Начална тръжна месечна наемна цена – 195.64 лв. (сто деветдесет 
и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС;

Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.06.2020 

г. до 17.00 ч. на 06.07.2020 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 06.07.2020 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 
06.07.2020 г. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2020 
год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 
07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2020 
г. и 21.07.2020 г., при същия ред и условия.

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

На 19 май тази година по 
Националната телевизия 
историци коментираха 
преврата през 1934 година. 
Ето част от коментара: „След 
преврата Кимон Георгиев 
съставя новото правителство 
и става за кратко министър-
председател. Активно участва 
в деветосептемврийската 
революция и пак съставя 
и оглавява първото оте-
чественофронтовско пра-
вителство. Две години е 
министър-председател, а по-
късно заема други отговорни 
постове“... 

Тези спомени ме върнаха 
много назад във времето. 

През 1953 година бях 
ученик в Горския техникум във 
Велинград.  Сиромашията ни 
гонеше и аз, заедно с други мои 
съученици, през ваканциите 
работехме физическа работа, 
за да закърпим финансовата 
си положение. По това време 
се строеше Баташкият 
водносилов път. Във 
Велинград се строеше 
и автобаза, която 
доставяше строителни 
материали за „прозорците“ 
на водносиловия път. 
Постъпихме в бетонджийска 
бригада. Започна се и 
строителството на дизелова 
електроцентрала. Изкопът 
беше направен и ние изливахме 
бетона. Един ден на обекта 
пристигна Кимон Георгиев 
- по това време Министър 
на електрификацията 
в правителството на 
Вълко Червенков. Беше 
и народен представител 
от велинградския район. 
Придружаваше го тогавашният 
авторитарен ръководител от 
града – Ямаков. Министрите 
тогава се движеха без охрана. 
Двамата застанаха на ръба 

24-ти министър-председател на България
19 май 1934 – 22 януари 1935 

9 септември 1944 – 22 ноември 1946

Народен представител в: 
XXI ОНС   XXII ОНС   XXVI ОНС   VI ВНС   

I НС   II НС   III НС   IV НС  

Кимон Георгиев Стоянов 
е български офицер и полит
ик.

Роден през 1882 г. в Татар 
Пазарджик в семейство от 
средната класа, той става 
офицер в Българската 
армия. Проявява се по време 
на Балканската война, а по 
време на Първата светов-
на война командва дружина 
в битката при завоя на 

Черна, където е тежко ранен и губи едното си око. През 
1919 година, при съкращенията на армията след войната, 
се уволнява със звание полковник.

Преминал в запаса, Кимон Георгиев се посвещава на 
политическа дейност, като остава близък до офицерската 
организация Военен съюз. Участва в Деветоюнския пре-
врат през 1923 г. и е сред ръководителите на основания 
след него Демократически сговор, през 1926 – 1928 г. е 
министър на железниците, пощите и телеграфите в ка-

бинета на Андрей Ляпчев. През 1927 
г. оглавява Политическия кръг „Зве-
но“, който постепенно се дистанци-
ра от Демократическия сговор.

През 1934 г. „Звено“ 
и Военният съюз извър-

шват Деветнадесетомайския преврат, след който Кимон 
Георгиев става министър-председател, но в началото на 
следващата година те са изолирани от управлението от 
действията на цар Борис III. През следващите години Ге-
оргиев се включва в основания през 1942 г. Отечествен 
фронт. Той е активен участник в Деветосептемврийския 
преврат през 1944 г., когато отново става министър-
председател.

Отстранен е от премиерския пост през 1946 година. 
Заема различни второстепенни политически постове до 
края на живота си. Умира през 1969 година във Варна.

КОЙ е Кимон 
Георгиев?

Любопитни спомени

ХРИСТО РЕФЕРЕНТА ОТ ПРАВЕЦ СПАСИЛ 
НАВРЕМЕТО КИМОН ГЕОРГИЕВ

Тъстът на Гиньо Ганев 
щял да падне в дълбок изкоп за 
основите на електроцентрала

на изкопа и наблюдаваха 
работата. Понеже теренът 
беше ронлив и нестабилен, в 
един момент Кимон Георгиев 
се подхлъзна и полетя към 
изкопа. Реагирах светкавично 
и го задържах за дрехата. 
Благодариха и си заминаха. 
По-късно научих, че е воювал 
като офицер във Втората 
световна война и в сражение 
при завоя на река „Черна“ е за-
губил едното си око. Сигурно 
затова се и подхлъзна. 

След много години се 
запознах с племенника 
на Ямаков и със зетя на 
Кимон Георгиев – Гиньо 
Ганев. Двамата бяха видни 
общественици, поддържахме 
дълго връзки. Ганев беше един 
балансиран политик – преди и 
след 10 ноември 1989 година. 
Един от създателитена новата 
Конституция. Стана и първият 
Омбудсман на България.

При една комсомолска 

конференция на баташките 
водносиловци се събрахме 
в Батак. Изненадата беше 
голяма, когато при нас 
пристигна Вълко Червенков – 
тогава министър-председател 
и ръководител на БКП. И 
сега ми е пред очите как този 
исполин се наведе и влезе през 
ниския вход на църквата. За да 
се поклони пред черепите на 
изкланите батачани. За да се 
поклони и пред ковчезите – 32 
на брой, на убитите баташки 
партизани. С признателност и 
уважение за саможертвата.

За мен е късмет, че съм се 
срещал с такива хора и пазя 
съкровено спомените си.
Христо Христов - Референта
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Млади таланти

Специална награда от Националния дворец на децата
за младите творци на Правец

(От стр. 1) мероприятия. 
Да си припомним как се случи това. През 

месец декември 2019 г. възпитаници на основното 
училище в Правец участваха в конкурса по народно 
приложно изкуство: „От Коледа до Васильовден“. 
При голяма конкуренция от цяла България те 

Националният дворец на децата е 
най-голямата институция в България за 
допълнително образование и възпитание, за 
пълноценно ангажиране на свободното време 
на децата и младежите и превантивна работа 
с подрастващите. В него децата откриват и 
развиват своите умения, дарования и таланти.

В НДД успешно се реализират редица 
проекти, кампании, фестивали, конкурси, 
състезания, олимпиади, изложби, спектакли, 
концерти. 

НДД е член на Европейската асоциация на 
институциите за свободното време на децата 
и младежите.

заеха призови места в 
различните категории 
от раздел „Етнография“. 
Завърнаха се с грамоти 
и медали така:

Колективни награди – 
III-а клас: 

II-ро място направле-
ние  „Маски“; 

III-то място  в направ-
ление „Декоративни 
пана и тъкани - кукли“;

И н д и в и д у а л н и 
награди получиха:

Емма Колева, III-б 
кл., ръководител Петка-
на Петкова - I-во място 
„Декоративни пана и тъ-

кани“;
Вихрен Степанов, III-а кл., ръководител Весел-

ка Нинова -  III-то място  в направление „Декора-
тивни пана и тъкани“; 

Василена Маринова, V-а кл., ръководител Ру-
мяна Лазарова – І-во място направление „Кукли“

 Извънредното положение не позволи на 
децата да изпратят подготвените материали 
за втория конкурс „Лазарка, мома гиздава“. В 
края на учебната година те все пак се чувстват 
удовлетворени от постигнатите резул-тати и най-
вече от специалната награда. Очакват морето да 
ги посрещне с топло слънце и леки вълни.

Да пожелаем и ние на творците и на техните 
ръководители щастливо лято и още по-големи 
успехи през следващата учебна година.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 07.07.2020 год. от 15:30 ч. в 
Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот 
– частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) XI – общ. (единадесети, общински) с 
площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се 
в кв. 23 (двадесет и три) по действащия план за регулация на 
с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 год.

Начална тръжна цена на имота в размер на 11 640.00 лв. 
(единадесет хиляди шестстотин и четиридесет) без ДДС.

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 
24.06.2020 г. до 17.00 ч. на 06.07.2020 г. в Информационния 
център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) 
лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на 
имота без ДДС се внася до 06.07.2020 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 06.07.2020 г. в Информационния център на Община 
Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 
06.07.2020 год., след предварителна уговорка със служител на 
общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
14.07.2020 г. и 21.07.2020 г., при същия ред и условия.

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

Така започна нашият разговор за творчеството 
и мечтите. Цвети участва в конкурс на БНР 
програма „Христо Ботев“ за лично творчество. По-
лучава отличие, но споделя, че е била изненада-
на. Обича да пише – предимно есета, и тази първа 
положителна оценка я вдъхновява.

Нека чуем и нейния разказ пред Пенка Славчева:
Родена съм във Враца. Има един стар 

стереотип, че врачани са много люти хора, вярно е, 
но аз се старая да го преодолея. Всъщност вие сте 
ме учили, госпожо Славчева, познавате ме. От Вас 
съм приела любовта към литературата, а от г-жа 
Ивелина Иванова в начален курс – граматиката. 
Защото без българската граматика нямаше как да 
науча английската и немската. Понеже искам да 
стана адвокат, за стабилната основа по история 
съм благодарна на г-жа Марияна Начева. Въобще 
в основното училище в Правец имах много добри 
учители, които ме мотивираха да вървя напред.

Сега, в гимназията в Ботевград, уча природни 
науки с немски език. Попаднах в страхотен клас. 
Толкова се подкрепяме един друг, толкова любов 
има между нас, толкова бързо се сплотихме 
– всички имат големи мечти и са готови да ги 
следват. Средата не е толкова конкурентна, 
колкото подкрепяща. Когато кандидатствах, 
нямах намерение да ставам лекар. Но си казах: 
„Какво толкова?! Защо пък не!“ Учителите ми по 
профилираните предмети са едни от най-добрите, 
които съм срещала. Те всъщност ме мотивират 
да уча нещо, което не ми е било приоритет. 
Но чувството е прекрасно. Всъщност мисля да 
завърша право, за мен то е „точната хуманитарна 
наука“. Всички ми казват, че имам силно развито 
чувство за морал, а в България има какво да се 
направи по този въпрос.

За конкурса и наградата – той бе организиран от 
г-жа Ирина Вълчанова, редактор в БНР. От журито 
за мен познато беше името Виктор Симеонов, 
защото той пише детски книги. Привлече ме най-
вече пълната свобода. Участници бяха деца от 
най-ранна възраст до 16 години. Няма определена 
тема или насока, пишеш от душа. Щастлива съм 
и доста изненадана, че попаднах в групата на 
наградените. Защото написах своя малък разказ 
„Една икиндия път“ буквално в последния момент. 

Една икиндия път 
Икиндията е лебедовата песен на деня. 

Най-хубавото време от денонощието, което 
намери своето кътче в сърцето ми, когато бях 
още малко дете.

Аз израснах в къщата, където бе роден баща 
ми. Тя се намира в една отдавна забравена, 
абсолютно безлюдна горска махала, която 
носи името на рода ми. Пътят, който дели 
махалата от селото за мен си остава „Пътят 
на икиндията“. 

Тръгвам. Слънцето е седнало на западните 
хълмове и се снишава. Лятната жега е изсушила 
земята и тя хрупти под краката. С всяка ми-
нута във въздуха се насажда свежест. С всяка 
стъпка се приближавам към дома. Само четири 
километра до къщата, в която се събират 
всичките ми спомени. Птиците цвърчат, нещо 
все шумоли в храсталака. Вече светлината 
гасне. Пътят е преполовен.              

Светналият кухненски прозорец се вижда 
през клонака. Даже върховете на короните на 
старите дъбове личат. 

Забързвам крачка. Близо съм. Съвсем близо. 
Слънцето е изчезнало и  остава само споменът 
за светлина. Първите звезди проблясват. Чувам 
включеното радио на програмата за музикални 
поздрави в неделя. Вратата изскърцва след 
натискането на бравата. 

- Мамо, прибрах се!...

Представяме ви Цвета Диловска, ученичка в IX клас - ПМГ „Акад. проф. 
д-р Асен Златаров” – Ботевград, възпитаник на ОУ “В. Левски“ - Правец:

Много важно е човек да обича себе си. Да се 
погледне в огледалото и да каже: „Това съм аз! 

Приемам се и ще постигна мечтите си!“
Изпратих го 
половин час 
преди крайния 
срок, но се 
получи. В него 
разказвам за 
с. Курново, 
където е 
коренът на 
моя род - 
200 години 
назад. Едно 
много, много 
с п е ц и а л н о 
място за мен. 
„ И к и н д и я “ 
е турска 
дума, която 
баба и дядо често използваха. Означава „време, 
привечер“, но старинното й звучене ме привлече.

Това, че съм наградена, е огромна стъпка 
за мен. Дава ми стимул да се усъвършенствам, 
защото това е моят втори опит да напиша разказ. 
Пиша предимно есета, но те имат предварително 
зададена тема и не ги приемам точно като 
творчество. Ходя често на представяне на книги, 
чета критици, в София има клубове за срещи на 
творци – и там ще отида. Чета много, предимно 
стойностни книги. Подбирам ги, защото според 
мен има книги-плевели, които ни отнемат времето 
и не ни учат на нищо. Смятам, че всеки млад човек 
трябва да развие у себе си вкус, да има критерии. 
Защото ти си това, което четеш, което слушаш, с 
което се храниш!

Искам да кажа на моите връсници, а и на хората 
въобще: „Не си губете времето в безсмислени 
начинания и празни дразги. Времето е ценен 
ресурс! Просто се обичайте!“

На срещата ни присъства и любимият дядо 
Тошо, преминал границата на 90-те години. 
Той сложи точка на нашия разговор: „Цвети е 
ученолюбиво и добро дете. Много е внимателна, 
към всички. Уважава ме и ми помага. Обичам я. 
Дано Господ ми даде още време, че да я видя 
постигнала мечтите си!
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до 
3300 лева. тел. 0885 399 246

За контакти:
Телефон: 0888 699 536
e-mail: praveshkiglas@abv.bg
Правешки глас
Разпространение: 0886 00 66 85

Издава „Балкан медия стар”
Главен редактор: Христина Иванова
Екип: Пенка Славчева 
    Паулина Василева
Предпечат и графичен дизайн: Миличка Ценова
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

Офис: гр. Правец 
Площад „Тодор Живков“ 3
Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

Централната 
футболна асо-
циация обяви, 
че въвежда нови 
правила за на-
емите на играчи-
те, които влизат в 
сила от 1 юли т.г. 
Чрез промените 
централата иска да защити по-малките клубове, 
чиито таланти редовно стават обект на интерес от 
по-големите. С промените ще се лимитира броят 
на преотстъпването на играчи на възраст над 22 
години. През новия сезон клубовете ще могат да 
отдават и да вземат до 8 играчи под наем, а от се-
зон 2022/23 тази цифра ще бъде редуцирана до 6. 
Макар и промените на ФИФА да са с ясно посоче-
ни критерии, от световната асоциация дават право 
на отделните федерации да съгласуват правила-
та спрямо особеностите на местната футболна 
среда. От ФИФА посочват още, че промяната се 
налага, тъй като редица малки клубове, най-вече 
в Африка и Латинска Америка, не успяват да по-
лучат средства от трансферите на дадени игра-
чи, макар и според настоящата система да им се 
полага определен процент от всяка продажба на 
млад талант. 

Банана, който 
е юноша на Сити 
Ю н и в ъ р с и т и 
- Правец и 
Левски Лукойл, 
в последните 2 
години носеше 
екипа на А1 
Академик София. 
Новината, че 
напуска отбора си, 
сподели старши 
треньорът на А1 
Академик Георги 

Давидов, а Банана я потвърди, като допълни, че 
тепърва му предстои избор на нов отбор. „Николай 
Грозев отказа предложената му оферта, като избра 
да продължи другаде, с малко по-добри условия и 
ръководството на А1 Академик му пожела успех. 
Аз мисля, че той може да играе във всеки един 
отбор от НБЛ“ – заяви Жоро Давидов. 

Ръководството на тима е взело решение 
да събере отбора на 1 септември, когато ще 
стартира подготовката за новия сезон в НБЛ. 

Това разкри старши треньорът на Левски Лукойл 
Константин Папазов. Въпреки че стана акционер 
във футболния Левски с 35,6%, той няма да се 
оттегли от баскетбола. „Непрестанно ми се задава 
този въпрос. Баскетболът е моят живот и смятам, 
че там също съм необходим. На 1 септември 
започва подготовката на отбора. До тогава обаче, 
заради огромното доверие, което ми гласува 
новият собственик на ПФК Левски Наско Сираков, 
аз съм задължен да бъда до него и да му бъда 
полезен“ – заяви Папазов. Старшията коментира 
и състава на Левски Лукойл. „Отборът ни е готов 
дотолкова, че в селекцията остава да се прибавят 
чуждите състезатели, така че нямам никакви 
притеснения. Договорите с българските ни играчи 
са дългосрочни и ние като ръководство сме си 
свършили работата“ – добави Папазов.

ЛЕВСКИ ЛУКОЙЛ СТАРТИРА 
ПОДГОТОВКАТА ЗА НОВИЯ СЕЗОН

Николай Грозев се разделя с А1 Академик

Окончателното 
решение на ФИБА 
вече е факт – све-
товните първен-
ства по баскетбол 
за 17-годишните 
юноши и девой-
ки няма да се иг-
раят тази година. 
Така мондиалът 
при юношите, кой-
то трябваше да се 
състои от 4 до 12 
юли в София (а 
след това бе пре-
местен за 15-23 
август), бе отложен 
окончателно. Решено бе той да се проведе през 
август догодина пак в нашата столица. Селекцио-
нер на националната гарнитура при 17-годишните 
юноши е помощник-треньорът на А1 Академик Со-
фия Даниел Клечков.

Отлагат световното 
по баскетбол за юноши

Българските състезатели в леката атлетика 
няма да бъдат подлагани на тестове за корона ви-
рус при подновяването на сезона у нас. Това обя-
ви президентът на федерацията на царицата на 
спортовете Добромир Карамаринов. Задължител-
ните PCR-тестове срещу covid-19 бяха изисквани 
от всички футболисти преди рестарта на родното 
ни първенство, но това явно няма да важи за леко-
атлетите. Първият старт за подновяването на на-
ционалните шампионати в различните възрастови 
групи е обявен за 4 юли на националния стадион 
„Васил Левски“ в столицата. 

Без тестове в 
леката атлетика

Този път не става въпрос за пандемията от ко-
рона вирус и липсата на ваксина. Новият удар по 
амбицията на Япония да организира Игрите може 
да дойде от вътре. Става въ-
прос за изборите за губер-
натор на Токио, които ще се 
проведат на 5 юли. Канди-
датът да оглави столицата 
на страната на изгряващо-
то слънце – Таро Ямамото, 
заяви, че основната точка в 
неговата програма ще бъде 
отмяна на Олимпиадата.  
Претендентът за поста ще 
се изправи срещу настоящ-

Нови въпросителни около олимпиадата в Токио
ия губернатор Юрико Койке, който държи на про-
веждането на Игрите. Така, ако се стигне до смяна 
на властта в Токио, Олимпиада може и да няма, без 

значение от развоя на бит-
ката с covid-19. Най-големи-
ят спортен форум трябваше 
да се проведе по програма 
от 24 юли до 9 август тази 
година, но бе отложен. Но-
вите дати са 23 юли-8 август 
2021 г. Но към момента все 
още нищо не се знае и както 
се вижда, всякакви обрати 
са напълно допустими. 

Големи промени в 
евротурнирите

УЕФА обяви големи промени в правилата на ев-
ротурнирите, които касаят и българските отбори, 
участващи в тях. Според новия календар, който 
бе утвърден от изпълнителния комитет на центра-
лата, родните ни клубове ще стартират междуна-
родното си участие за сезон 2020/21 в средата и 
края на август. Голямата новост е, че всички пред-
варителни кръгове, с изключение на плейофите за 
влизане в групите на Шампионската лига, ще се 
състоят само в един двубой! Домакинът в него ще 
бъде обявен чрез жребий. Плейофът за влизане в 
групите на Лига Европа също ще бъде в една сре-
ща. Българският шампион ще стартира участието 
си в пресявките на Шампионската лига на 18 или 
19 август, а трите ни участника в Лига Европа ще 
започнат от 1-и квалификационен кръг, който е 
определен за 27 август. За да успеят да влязат в 
груповата фаза в един от двата турнира, нашите 
отбори ще трябва да елиминират по 4 съперника. 

ФИФА ограничава 
наемите на 

футболистите
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Новини от Етрополе

До 24 юли 2020 г. се удължава срокът на Це-
лева програма „Топъл обяд у дома в условията на 
извънредна ситуация – 2020 г.“ към Агенцията за 
социално подпомагане. Към момента по тази про-
грама Община Етрополе осигурява храна за 170 
потребители на територията на града и селата. 

Топлият обяд се доставя на място до домовете 
на хората. 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРЯВА

ТОПЪЛ ОБЯД ПО ДОМОВЕТЕ ЗА 170 ПОТРЕБИТЕЛИ

Струва си да си добър. Доброто е най-голямата 
сила. То отваря всички врати. Това е посланието, 
което децата и внуците на служителите от Група 
ГЕОТЕМИН, участници в конкурса „Силата на до-
брото“, ни изпратиха. Те смятат, че щастието е в 
това да се помага на другите и че то носи по-го-
лямо удовлетворение, отколкото ако правим неща 
само за себе си. 

Конкурсът „Силата на доброто“ е първият е-кон-
курс, организиран за децата и внуците на служите-
лите от Група Геотехмин. Темата за него я подска-

Завърши ремонтът 
и асфалтирането на 
улица „Поповец“ в град 
Етрополе. Подменен 
е и водопроводът. 
Средствата са отпуснати 
с постановление на 
Министерския съвет. 

Предстои завър-
шването на ремонта на 
още две улици - „Йор-
данка Николова“ и ул. 
„Китка“. 

На 17-ти юни МБАЛ „Проф. д-р „Алек-
сандър Герчев” ЕООД получи дарение от 
благотворителната кампания „Капачки за бъдеще”, 
която се провежда в цялата страна.

Новите придобивки за общинската болница са 6 
броя легла за новородени, 2 броя лампи кокичета 
и 1 брой инфузионна помпа, предназначена за 
продължително вливане на малки количества 
инфузионни разтвори при строго определен 
дебит, който може да се задава в зависимост от 

ЗАВЪРШИ РЕМОНТЪТ НА 
УЛ. „ПОПОВЕЦ“                                              

лекарското предписание.
 Управителят на МБАЛ „Проф. д-р „Александър 

Герчев” ЕООД изказа благодарности за 
инициативата на представителите на фирмата 
доставчик и чрез тях на благотворителната 
кампания „Капачки за бъдеще”. Отделението 
по акушерство и гинекология се сдоби с нови 
бебешки легла, които ще чакат първите си най-
малки пациенти.

БОЛНИЦАТА В ЕТРОПОЛЕ ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ 
ОТ КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ”

Струва си да си добър – посланието на участниците 
                          в конкурса „Силата на доброто“

Над 100 деца се включиха първия е-конкурс, организиран за децата и 
служителите от група ГЕОТЕХМИН

1-ва награда: Симона Гергова - „Можем да се 
справим заедно срещу Ковид-19...

Георги Петров, 9 години

Дарина Делина, 9 год.: „Направи добрина“

за необичайното време, в което живеем – времето 
на пандемията, свързана с Ковид-19, извънредно-
то положение и социалната изолация. В конкурса 
се включиха над 100 деца. Той беше в две катего-
рии – дигитална и писмена творба, като работите 
бяха разделени в 3 въз-
растови групи – от 5 до 
10 г., от 11 до 13 г. и от 
14 до 18 г. Компетентно 
и независимо жури при-
съди общо 36 награди. 
18 са за деца на служи-
тели от Средногорието 
и Етрополе, като 12 от 
тях са за деца и внуци 
от екипа на „Елаците-
Мед“ АД.

„Възхитен съм от 
този конкурс и от 
това, което показаха 
децата – на първо мяс-
то възпитание и до-
брота. Впечатлен съм 
от това, че децата 
поеха невероятна от-
говорност. Те поемат отговорност за нас въз-
растните, да ни защитят от този вирус, който 
се появи като някакъв змей. Те насочиха добри-
ната си към родителите си, към техните баби 
и дядовци“, каза членът на журито доц. Цветан 
Илиев, преподавател по дизайн в Нов български 
университет и Националната художествена акаде-
мия. Според него за децата доброто е взаимопо-
мощ. „Щастлив съм, че те са успели да предадат 
това по невероятен начин в художествените си 
творби“, допълни доц. Илиев. В доброто те виждат 
– добронамереност и взаимопомощ. 

Сред темите на творбите, освен как да опазим 
себе си и възрастните хора от корона вируса, бяха 

застъпени и тези за опазването на природата, да 
помагаме на другите хора в нужда, на животни в 
беда и т.н. 

„Винаги се замисляйте дали можете да бъде-
те още по-добри. Дали да се лишите от нещо, 

от което наистина нямате нуж-
да. Всеки може да бъде още по-до-
бър. И го правете, защото това не 
е слабост, а сила, която някои хора 
отказват, защото за тях за момен-
та това е по-лесно“, съветва 13-го-
дишният Преслав Василев, който 
спечели трета награда в категория 
писмена творба. 

9-годишният Валери Младенов, 
класиран на второ място във въз-
растова група 5 – 10 г., обобщава: 
„Поуката е, че само с добро, любя-
що и чисто сърце може да напра-
вим хората и света, в който живеем, 
по-добри.“

Наградените творби на всички 
участници, както и получилите поо-
щрителни награди, (На стр. 8) 

Петър Гайдаров, 10 години: 
„Всичко ще бъде наред“
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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

Струва си да си добър – посланието на участниците
             в конкурса 
   „Силата на доброто“

Над 100 деца се включиха първия е-конкурс, 
организиран за децата и служителите от група 

ГЕОТЕХМИН
(От стр. 7) са пуб-

ликувани в специал-
на е-книжка на сайта 
на Геотехмин ООД – 
„Силата на доброто“. 
Отличените на първо, 
второ и трето място и 
с поощрителни награ-
ди получиха своите 
награди от органи-
заторите. За всички 
останали имаше по-
даръци – ваучери за 
аудио книги.

Цветелин Пешев, 12 години - „Доброто ще победи“

Авторски спектакъл на 
Моника Митева от Емил 
Йотовски

Постановка: Анна Петрова
Сценография: Антония 

Попова
Участват: Анна Петрова, Ани 

Михайлова, Боряна Павлова, 
Васил Драганов, Ивайло 
Калоянчев

„Три котки на покрива“ е ко-
медия, в която три презадово-
лени от живота жени решават да търсят несъществуващите си проблеми. И 
какво намират? Няма нищо по-честно от изневярата, по-вярно от лъжата и 
по-симпатично от предателството. Кои са оръжията на жените във войната 
на половете? Как реагират мъжете на женската изобретателност? И има ли 
смисъл от тази война? Верните отговори ще получите в „Три котки на покрива“. 
Или не чак толкова верните. На покрива е високо! Носете си парашут!

Очакваме ви в залата на читалище „Христо Ботев“, при спазване на всички 
противоепидемични изисквания.

На 30.06.2020г. от 19.00ч.
Цена билетите: 12 лв.

Комедията „Три котки на 
покрива“ гостува в Ботевград

В състава на десетте постоянни 
комисии на Националното сдружение на 
общините в Република България през 
настоящия мандат са включени четирима 
експерти от Общинска администрация – 
Правец. 

Член на Постоянната комисия по 
устройство на територията и недвижимо 

културно-историческото наследство е главният архитект на Община Правец 
арх. Мариела Андреевска. Представител в комисията по образование, 
младеж, спорт и култура е председателят на Общинския съвет – г-жа 
Цветелина Владимирова, а в комсията по екология и чиста среда – инж. Мария 
Лазарова. В ръководството на Постоянната комисия по административно 
обслужване и общинска администрация Националното сдружение на 
общините в Република България включва г-жа Албена Петрова-секретар на 
Община Правец.

В комисиите членуват представители на 135 общини и на 2 района 
на Столична община. В състава са включени общински експерти със 
сериозен опит в своята професионална работа, като е спазен принципът за 
представителство на големи, средни и малки общини от различни райони на 

ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ПРАВЕЦ СЪС СЕРИОЗНО 
УЧАСТИЕ В  ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НСОРБ

страната. 
Процесът по сформиране на комисиите приключи и вече са обявени датите 

на първите заседания.Учредителни заседания на комисиите са планирани от 
22 юни до 10 юли в София и в Центъра за обучение на местните власти в с. 
Гергини, община Габрово. 

От НСОРБ заявиха, че при промяна в ситуацията с Covid – 19 или на 
рестриктивните мерки, свързани с пандемията, ще реагират своевременно с 
подготовката на дистанционни заседания.

През изминалата 
седмица бе извършено 
мащабно почистване 
на панорамния път по 
поречието на река Малък 
Искър, свързващ селата 
Калугерово и Видраре. 
Отсечката е от голямо 
значение за местните 
жители.

Безработни лица, 
получаващи месечна 
помощ по член 9 от Закона 

за социално подпомагане, 
задължително полагащи 
общественополезен труд по 
организирани от общинска 
администрация Правец 
програми, извършиха 
облагородяването на 
пътния участък. Окастрена 
бе излишната растителност, 
почистени бяха канавките 
и банкетите около 
пътното платно, за да се 
гарантира безопасността на 
шофьорите, преминаващи 
по този път.

Мащабно почистване на панорамния 
път по поречието на река Малък Искър


