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Ние ви гарантираме 

НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА 
на територията на община Правец

ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ  
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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 !!!

МОЖЕ ЛИ ДА СИ 
КУПИТЕ СТАЖ, АКО 
НЕ ВИ ДОСТИГА ЗА 
ПЕНСИЯ. И КОЛКО 

ЩЕ СТРУВА 
НА МЕСЕЦ?
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ЩЕ РЕМОНТИРАТ ПЛУВНИЯ 
БАСЕЙН В ГРАДСКОТО УЧИЛИЩЕ

Съоръжението не работи вече повече от 10 години
В ход е процедурата по избор на изпълнител 

за проектирането и ремонта на плувния басейн в 
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“, 
гр. Правец. Двама са кандидатите, които  са пода-
ли документи, а комисия, определена със заповед 
на кмета, ще разглежда и класира офертите. 

Нови екозони в 
Разлив и Джурово

Община Правец започва изпълнението 
на 2 екозони в селата Разлив и Джурово. 
Проектните предложения са одобрени за 
финансиране в рамките на националната 
кампания за „Чиста околна среда – 2020“, 
част от ежегодната инициатива на ПУДО-
ОС „Обичам природата - и аз участвам“. 

КАК „ПРАВЕЦГАЗ“ ЩЕ 
ВЪЗСТАНОВЯВА ПАРИ 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Изкърпват пътя на входа на Правец
Вече седмица продължават ремонтните дей-

ности на главното шосе при входа на Правец. Тра-
сето ще бъде изкърпено, за да бъдат отстранени 
всички компрометирани участъци. 

Обявиха първо класиране в двете гимназии 
130 ученици са приети на първо класиране в НПГ 
по КТС - Правец. Най-ниският бал там в момента 
е 329. В ПГПЧЕ “Ал. Константинов“ са приети 87 
ученици 

Обявиха първо класиране 
в двете гимназии
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На теб, Българийо свещена, 
покланям песни си сега. 
На твойте рани, кръв безценна, 
на твойта жалост и тъга, 
на твойте сълзи и въздишки, 
на твойте страсти и тегло 
и на венеца мъченишки, 
кой грей на твоето чело… 

В дома на Вазов може да се види Указът, с 
който той е обявен за Патриарх на българската 
литература. Той е изключително ценен, защото до 
този момент титлата никога не е била връчвана на 
жив творец.

По повод годишнината излезе нов сборник с 
тридесет негови разказа със сюжети от столичния 
живот. Той се съхранява в къщата музей на 
писателя в София.

Наследници на Коста Пергелов – бащата 
на счетоводството у нас, откриват в бюрото му 
печатно издание на романа „Под игото“ от 1890 
година. Малкото томче съдържа дори повече 
глави от познатото до днес съдържание. Те го 
дариха на Народен театър „Иван Вазов“, водени 
от мисълта на Вазов, че театърът е най-бързият 
начин да внедриш една идея сред народните 
маси. Директорът , Мариус Донкин сподели пред 
медиите: „Мога да ви гарантирам, че Народният 
театър ще се постарае да бъде достоен за това 
притежание!“ На специална церемония на 9 юни 
малката книжка бе официално представена.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

Любопитно…

В Равнище подредиха 
тематична изложба

По повод 170 години от рождението на 
Патриарха на българската литература Иван 
Вазов на 9 юли в народно читалище “Димитър 
Грънчаров 1928” бе подредена тематична 
изложба, разкриваща жанровото разнообразие 
на неговото творчество.

Поредица от събития през цялата 2020 година 
се провеждат в памет на Патриарха на българската 
литература – Иван Вазов, в различни краища на 
България.

Във връзка с честването на 170-ата годишнина 
от неговото рождение в градската библиотека 
се състоя скромно, но актуално събитие. 
Библиотекарят Божидар Георгиев се бе погрижил 

обстановката да подхожда на 
деня.

В читалнята на библиоте-
ката бе подредена тематич-
на изложба, кото ще бъде 
на разположение на почита-
телите на Вазов до края на 
следващата седмица;

Присъстващите изгледа-
ха презентация за живота и 
творчеството на писателя;

Прожектиран бе докумен-
тален филм от дома на Вазов 
в Сопот, в който участие взе-
мат негови наследници;

Библиотеката в Правец 
притежава завидна колекция 
от произведения на твореца, 
издадени през различни 
етапи от развитието на 
българската литература. 
Издания на първия български 
роман „Под игото“ от 1947, 
1955, 1967.... до наши дни на 
различни издателства. 

Сред многобройните 
томове на специалния 
Вазов рафт забелязахме 
поизвехтяло издание на 
романа, отпечатано преди 
правописната реформа от 
1945г. За съжаление първите 
страници на малката книжка 
са изгубени и не може да 
се определи годината на 
издаване. Служители на 
Историческия музей обещаха 
реставрация на ценната 
книжка и ако успеят, да я 
датират.

На 6 юли седмокласниците от ОУ „Любен Каравелов“-с.
Осиковица получиха  своите  дипломи за завършено  
основно образование. 

Свидетелствата бяха връчени от директора на 
училището – Добринка Христова.  След вълнуващото 
тържество и напътствените думи от г-жа Христова всички 
с усмивка  поеха по пътя на живота.

Успех, мили деца!

Седмокласниците в 
Осиковица се разделиха с 

родното училище В НПГ по КТС, гр. Правец 
дистанционно бе представена 
заключителната част на 
дейността на Клуб по интереси 
„MaFFuture“ с ръководител 
Ивета Манолова и 15 ученици 
от курс 171 - Иван Атанасов, 
Валентина Максимова, 
Венислав Георгиев, Станислав 
Момчилов; курс 172 – Димитър 
Гатешки, Марио Тодоров; 
курс 175 - Божен Ценов, 
Димитър Димитров; курс 181 
- Боян Борисов, Василена 
Милчова, Денис Иванов, 
Димитър Димитров, Мирослав 
Котларов, Радостин Динов, 
Янко Кабранов. Представени 
бяха лога, брошури с формули, 

както и персонално изработени тематични сайтове на всички участници. Инициативата е по 
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. MaFFuture.com е финалният проект 
на клуба. Идеята е сайтът да продължи да се развива и в бъдеще, като подпомага учениците 
в обучението по математика. Предстои и вграждане на Moodle, както и още нови теми. На 
30.06.2020 г. всички участници получиха удостоверения за успешно завършено обучение по 
ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на дигитални компетентности.

MaFFuture.com -МАТЕМАТИКА 
ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
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С юнската фактура „Правецгаз 1“ АД издаде 
на своите клиенти кредитни известия за 
възстановяване на суми за периода от 5 август 
2019 година. Прихващането на дължимите суми 
започва с приспадане от неплатени предишни 
задължения и ще продължи с издаването на 
фактури за месец юни 2020г. Финализирането 
на връщанията ще бъде според индивидуалното 
потребление на абонатите - според сумите, които 
имат да вземат и месечното им потребление след 
този месец.

Лицата, които след  5 август 2019 година 

са престанали да бъдат клиенти на 
дружеството, ще си получат парите 
по банков път. За целта е необходимо 
да подадат писмено заявление, в 
което да посочат датата, до която са 
били потребители на енергията. В 
заявлението трябва да е посочена и 
банковата сметка, по която сумата да  
бъде преведена.

Клиентите, които получават 
фактурите си чрез имейл, вече са 
получили кредитните си известия заедно с юнската 

„ПРАВЕЦГАЗ 1“ АД ВЪЗСТАНОВЯВА СУМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

фактура.

(От стр. 1) Покритият плувен басейн в сградата на училището не работи 
вече повече от 10 години. Той е с размери 9,50/16 м. и заедно с обслужва-
щите помещения заема площ около 700 кв. м. Инженерингът включва под-
мяна на всички настилки и облицовки, така че да отговарят на съвременните 
наредби и стандарти, както и изграждане на нови окачени тавани от влаго-
устойчиви материали в залата на басейна и в съблекалните и санитарните 
помещения. В тях ще бъде монтирано и изцяло ново санитарно оборудване. 
Ще бъде обновена и системата за  циркулация на водата, като се изгради 
инсталация за пречистване и дезинфекция. Ремонт ще претърпят и отопли-
телната, електрическата и ВиК инсталации. 

ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА 
ПЛУВНИЯ БАСЕЙН В 

ГРАДСКОТО УЧИЛИЩЕ
Съоръжението не работи вече повече от 10 годиниОрганизацията по 

подготовката за прове-
ждане на преброяване 
на населението и 
жилищния фонд през 
2021 г. започна със 
стартиране на т.нар. 
предварителен обход.  

НСИ сключи договори с регистратори за всяка община. В периода от 10 юли 
до 15 септември 2020 г. те ще работят на терен с мобилно устройство, на 
което е инсталирано специално софтуерно приложение.

По време на предварителния обход ще бъде осигурена информация за 
местоположението на всички единици, обект на преброяването, в райони, в 
които липсва приета цифрова кадастрална карта.Ще бъде осигурена актуална 
и коректна адресна информация и за единиците, обект на преброяването:

• Жилищни сгради за постоянно или временно пребиваване (вили);
• Части от сгради (жилищни входове) – независимо от типа на строител-

ството – къща, блок, кооперация и т.н.);
• Нежилищни сгради, в които има жилища за временно или постоянно пре-

биваване;
• Подвижни или примитивни жилищни единици, намиращи се в урегулиран 

поземлен имот (дворно място) или извън регулацията на населеното място;
• Места за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости, апартхотели и 

др.);
• Болници с легла за активно лечение;
• Места за предоставяне на социални услуги (временно настаняване);
• Общежития (студентски, работнически или други);
• Локация, която е възможно да се използва от лица без дом за обитаване 

или пренощуване (навеси към сгради, безистени, подлези и други).     

Броят населението и жилищата 
през следващата година

Във всяка община вече започнаха да работят 
регистратори на данни

От сряда до 29 юли гръцките власти ще пропускат през ГКПП «Кулата-
Промахон» само с отрицателен тест за COVID-19. Резултат за теста трябва 
да бъде преведен и на английски език, а от него до преминаването на 
границата не трябва да са минали повече от 72 часа. Това гласи решение 
на гръцките власти, публикувано официално. Туристите ще трябва да 
притежават документ за отрицателен PCR тест, направен в сертифицирана 
държавна или частна лаборатория, в рамките на 72 часа преди пътуването.

Преводът на английски език трябва задължително да включва трите 
имена на пътника и номера на паспорта или личната му карта.

Нововъведение

Позитивна новина

Фотооко

От 15 до 29 юли: само с 
отрицателен тест за COVID-19 

през гръцката граница

SFAAF е Чилийски фил-
мов фестивал, провеждащ 
се всеки месец от oктомври 
2017 година насам. На него 
не се представят само фил-
ми, а има и награди за теа-
трални представления и му-
зикални видеа. Фестивалът, 
макар и обгърнат в мистерии, 

е с астрономически високи отзиви от участвалите в него режисьори.
Тази година в юнското му издание българският филм „Далеч от брега“ спе-

чели 7 награди и 4 признания. 
Филмът е режисиран от Костадин Бонев. „Далеч от брега“ печели награда 

за най-добра драма и специална награда за месеца. Други награди, спечеле-
ни от екипа на филма, са:

Най-добра поддържаща роля, Стефан Вълдобрев;
Най-добра кинематография, Костадин Бонев и Орлин Руевски;
Най-добро оригинално оркестриране/озвучаване, Николай Иванов;
Най-добра обработка, Преслав Белев;
Най-добър грим, Бистра Кечеджиева;
Трите други признания, получени от екипа на филма, са за водещ актьор, 

Пенко Господинов, поддържаща роля, Жорета Николова, както и за продук-
ция, Костадин Бонев и Тривиум Филмс.

„Далеч от брега“ е адаптация на романа „Чайки далеч от брега“ на Евге-
ний Кузманов. Филмът, както и романът, разказва за тоталитарния режим по 
сатиричен начин, като предава чертите му чрез театрална пиеса, чиито ак-
тьори се оказват хванати в примките на кошмарите, които биват изобличени 
от пиесата им.

Български филм пожъна успехи 
в Чили 

На 2 метра от табелата „Пазете природата“ и точно до самото кошче. Явно 
е, че става дума за въпрос на възпитание!

Снимка: Иван Стефанов

Пазим ли природата и къде 
изхвърляме отпадъците?!

(От стр. 1) в четири паралелки, като най-високият бал е в немската пара-
лелка - 452, а най-ниският - 65, в паралелката хотелиерство.

Записването на приетите ученици на първи етап или подаване на заявле-
ние за участие във втори етап на класиране е от 14 до 16 юли. 

Обявиха първо класиране в двете гимназии
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ОВЕН
Пред вас се откри-

ват прекрасни възмож-
ности да проявите спо-

собностите си. Лесно разрешавате 
всички трудности. Прекаленото ви 
усърдие може да ви подведе.

ТЕЛЕЦ
Проявете инициа-

тива и настойчивост. 
Не разчитайте на чуж-

да помощ. Заради прекалената си 
самоувереност може да се изложи-
те на голям риск. Бъдете внимател-
ни, не се престаравайте в работата. 

БЛИЗНАЦИ
Проявете самооб-

ладание, смирете гор-
достта си и овладейте 

бурните емоции, за да избегнете 
недоразумения. Нужно е да проя-
вите разумен консерватизъм и да 
продължите с намеренията си. 

РАК
Добре е да уравно-

весите емоциите си, за 
да не изгубите търпе-

ние и да станете по-агресивни в от-
ношенията с околните. Внимавайте 
много по време на пътуване. Избяг-
вайте рисковите ситуации.

ЛЪВ
Проявете повече 

търпение и самообла-
дание. Силните емо-

ции могат да предизвикат необмис-
лени постъпки или да станат осно-
вание за негативно отношение към 
вас самите. Пазете се от капани.

ДЕВА
Ходът на нещата 

зависи твърде малко 
от вас. Проявете ини-

циатива и настойчивост. Може да 
разчитате на помощта на приятели. 
Бъдете последователни. Може да се 
наложи да вземате важно решение. 

ВЕЗНИ
Добре е да цените 

и уважавате хората до 
вас. Това може да ви 

помогне да се справите с проблеми-
те, от които се опитвате да избяга-
те. Може да осъзнаете нови истини.

СКОРПИОН
Проявете внима-

ние и далновидност в 
действията си, особено 

към хората, от които зависите. Въз-
можни са непредвидени ситуации и 
известни рискове. При сблъсък на 
интереси търсете компромис. 

СТРЕЛЕЦ
Може да укрепите 

позиициите си в обще-
ството. Проявете пове-

че дипломация. Възможно е хора, с 
които сте прекъснали отношенията 
си преди време, да се опитат да 
подновят връзката си с вас.

КОЗИРОГ
Проявете наблю-

дателност и желание 
за разбиране срямо 

хората около вас. Необходимо е да 
сте по-отговорни и да противосто-
ите на съблазните и изкушенията. 
Търсете нови сфери за реализация.

ВОДОЛЕЙ
Възможни са спо-

рове и неразбиране, 
които ще охладят от-

ношенията с близките. Не давайте 
воля на емоциите, проявете повече 
търпение. Неочаквана информация 
може да промени плановете ви.

РИБИ
Вероятно ще по-

стигнете успех в раз-
лични обществени 

задължения. Може да ви направят 
изгодно предложение. Преценете 
реално финансовото си положение.

ЗОДИАК 13.07.-19.07.

24-годишното национално крило подписа на 10 юли с чер-
вено-белите за още 2 сезона, след като се присъедини към 
гранда от Пирея през 2018 г. В последния месец се разрази 
истинска сага около оставането на национала ни в клуба. В 
гръцките медии ежедневно се тиражираха различни спекула-
ции по темата. Везенков бе спряган за трансфер във вечния 
съперник Панатинайкос, турския гранд Ефес, както и в някои 
руски клубове. „Действително Сашо имаше няколко 
предложения. Реални, а не просто разговори. Не мога 
да кажа от кои клубове, но в крайна сметка важното 
е, че той реши да остане в Олимпиакос. Лично 
според мен това е правилният ход за него. Смятам, 
че Олимпиакос е точното място за развитието му. На 
него много му харесва обстановката в отбора, както и 
разбира се, гръцкият баскетбол. Нека не забравяме, 
че това е едно от най-силните първенства в Европа, 
макар към момента да няма още яснота дали тимът 
ще участва в местния шампионат, или ще играе 
само в Евролигата. При всички положения сега е 
времето на Сашо да покаже на какво е способен. 
След по-малко от месец става на 25 години. Това е 
златна възраст за всеки спортист. Вярвам, че той ще 
демонстрира най-доброто, на което е способен. Още 
повече, че треньорът Барцокас вече няколко пъти 
каза, че държи на него и ще му гласува доверие. Това 

обаче не означава, че някой ще му подари нещо. Напротив 
– трябва да се бори за минутите си на паркета“ – заяви 
Везенков-старши.

Олимпиакос започва новия сезон в Евролигата с 
домакинство на 1 октомври на Жалгирис. Везенков-младши 
ще се конкурира за титулярното място с Йоргос Принтезис и 
новопривлечения Ливио Жан-Шарл.

ВЕЗЕНКОВ-МЛАДШИ ПРЕПОДПИСА С ОЛИМПИАКОС

Позиция

Последните събития около именията на Доган се свързват 
с етническия мир. Етнически мир никога не е имало и няма да 
има, докато българските политици спят.

Боричканията между българските партии дадоха 
възможност на етническата партия ДПС вече 30 години да 
бъде фалшив балансьор в българската политика. Тази партия 
беше създадена благодарение на ренегата с примитивно 
мислене Жельо Желев. Послушните му съдии я регистрираха 
и сега не знам с каква съвест те живеят в „разбишканата“ 
България. Не осъзнават ли какво бъдеще са осигурили на 
поколението си, а и на следващите. Те разделиха населението 
на България завинаги. 

За какви права и свободи се бори това население? През 
социализма бяха с привилегии – с предимство влизаха в 
учебни заведения, работеха наравно с нас и никой за нищо не 
ги пренебрегваше. Властта създаваше добри битови условия 
- за труд и живот, в смесените райони. От тяхна страна обаче 
и тогава липсваше лоялност. Още от 60-те години започнаха 
да пишат писма със заплахи до правителството. По-късно 
започнаха саботажи и атентати. Палеха гори, тровеха 
водоеми, крадяха военна техника и сипеха закани. Беше 
създадена вътрешна организация за съпротива. Намерението 
на ДПС беше да иска автономия от ООН със столица Варна. 
Персонално на места, в случай на метеж беше определено 
кой кого ще убие. Срещу нас действаха над 600 разузнавачи, 
които знаеха всичко, но и нашето разузнаване знаеше всичко 
за тях и ги следеше.

Народната поговорка казва: „Да би мирно седяло, не би 
чудо видяло!“ Всички техни действия предизвикаха така 
наречения Възродителен процес, през 80-те години на 
миналия век. По онова време ръководителят на Турция – 
Йозел, направи изявление, че ще постъпи като в Кипър. Да, 
ама тогава имаше Варшавски договор и Съветски съюз, които 

твърдо застанаха зад нас.
В днешни дни ДПС си развява байряка както иска. Така 

наречените смесени райони са изцяло турски – и икономически, 
и политически. България е минирана от исляма и само се чака 
удобен момент за действие. Неоосманизмът и пантюркизмът 
са в действие. В Родопите, при чисто българско население, 
има повече джамии от Европа. 

Всичко това се проспива от българските политици, ако 
могат да се нарекат такива. В България ДАНС спи. Незнайно 
е колко ислямистки разузнавачи има тук. Допусната беше и 
разузнавателна техника чак в Бояна – тайно.

Събитията от последните дни потвърждават това мое 
мнение. Ислямизираните българи от благоевградско са 
на протест в защита на Догановите имения. Не знам тези 
хора не са ли чели нашата история? Не се ли срамуват от 
кощунството си с паметта на своите прадеди?!

Кой всъщност е Ахмед Доган? Един фалшив агент на 
Държавна сигурност, който цял живот е работил и работи 
против България. Нека си припомним неговото изявление 
преди 30 години, че пътят на България към Европа минава 
през Босфора. И днес той не е спрял да насочва този път към 
Турция. 

Тук ще припомня думите на Тодор Живков: „Защо не 
отворят документите от Възродителния процес, та да видят 
на какви ужаси ще се натъкнат? Не искат, защото трябва да 
ме направят национален герой!“ 

Всъщност кой ни накара да им се извиняваме? Крайно 
време е тази етническа партия да бъде заличена. Политиците, 
за да не бъдат уличени, нека инициират референдум. Нека 
българският народ си каже думата – трябва ли да съществува 
такава партия. Ако така продължава политическият живот, 
„жална й майка“ на България и на поколението ни!

Христо В. Христов – Референта

Събудете се, български политици!

Преподавателят по икономика в ПГТМ “Христо Ботев“ Ботевград Диана 
Къндева спечели конкурса в Регионалното управление по образование - София 
област за длъжността Старши експерт „Организация на средното образование“. 
Къндева е назначена със заповед на министъра на образованието и науката 
Красимир Вълчев на 8 юли.

Диана Къндева е преминала успешно двата етапа на конкурса. В първия 
е одобрена по документи и допусната до участие в конкурса. Във втория е 
издържала успешно тест от 25 въпроса, касаещи законови и нормативни 
документи в средното образование. След като е преминала успешно и 
събеседването, е одобрена за длъжността.

Къндева е съпруга на бившия директор на ПГТМ “Христо Ботев“ - Ботевград 
Добрин Христов.

Тя е вторият ботевградчанин, който започва работа в Регионалното 
управление по образование. През септември 2017 г. Иван Николов спечели 
конкурс на РУО и бе назначен за Старши експерт по физическо възпитание 
и спорт. През март 2018 г. той освободи поста и бе назначен за директор на 
техникума в Ботевград.

Ботевградчанка стана старши-експерт в РУО
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Най-младият кмет в общината Наталия Георгиева изпълнява своите 
предизборни обещания – да обедини хората и да превърне с. Разлив в 
привлекателно място за живеене и отглеждане на деца.

На 11 юли /събота/ във Влъчковска махала на селото /при спазване на 
изискванията за дистанция между участниците/ кметицата събра група 
ентусиасти за съботна бригада със задача - почистване и облагородяване 
на гробищния парк. Пазещ историята на много родове, сутринта паркът 
изглеждаше самотен и изоставен. Благодарение на упоритостта на Магдалина 
Ражева, Михаела Тричкова, Цветомир Василев, Маргарита Петкова, Илия 
Илиев, Виолета Георгиева, Христо Вълканов, Пламенка Николова, Васил 
Манчев, Боян Енчев, Пепи Димитрова, Юлиана Николова и още – леля 
Йонка, Цеца, Таня и Валентин Петкови, Снежана Ценева, Петко Цонев, хра-
стите бяха осечени, тревата окосена и боклукът изхвърлен на определените 

СЪБОТНА БРИГАДА В РАЗЛИВ

места. 
Кметицата уточни още, че на 4 юли /миналата събота/ е било организирано 

същото събитие в гробищния парк в махала „Багелейска“ /под магистралата/. 
За него тя е благодарна на  Иван Василев, Силвия Николова, Румяна Симова 
и Иван Златев.

Ето какво още сподели с нас тя: „Безкрайно благодарна и благословена 
с такива хора се чувствам! Думите не стигат да изразя това, което чувствам 
към вас, сговорна дружина,  след днешното ни приключение! Резултатът е 
чудесен, обещавам да поддържаме постигнатото! 

Благодаря на община Правец за предоставените тримери, помощни 
материали и препарати.“ 

Има още доста работа, но началото е поставено. След две седмици – на 
25.07.2020 год., ще се организира втори тур за довършване на започнатото и 
пръскане с препарати срещу плевели.

Участниците в двете бригади призовават хората, които не са успели да 
присъстват по различни причини, или не са разбрали, да направят това на 
25 юли.

Как да се купи стаж, ако не достига за пенсия 
Вноската на месец поскъпна тази година

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са 
предвидени няколко възможности как хората  да 
си купят стаж, ако този, който имат не им стига, за 
да се пенсионират.

Стаж може да се купи за времето на обучение 
за завършено висше или полувисше образо-
вание, като няма значение дали са учили в 
редовна, задочна или вечерна форма. Ва-
жно е през това време да не са работили, 
а за жените и да не са ползвали отпуск по 
майчинство.

Стаж може да се купи и за времето на док-
торантурата, опредено в нормативен акт за 
лицата, придобили образователна и научна 
степен „доктор“.

И третият вариант е до 5 години, недости-
гащ стаж за придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Решилите да си купят стаж трябва да 
знаят, че времето, за което са внесени оси-
гурителни вноски, се зачита за осигурителен 
стаж от трета категория, като този стаж може 

да се ползва само при пенсиониране.
През 2020 г. жените ще се пенсионират на 61 

години и 6 месеца, а стажът трябва да е 35 години 
и 10 месеца. При мъжете са нужни навършени 64 
години и 3 месеца и стаж от 38 години и 10 месеца. 

Ако не им стига стажът, те също трябва да по-
дадат заявление в НОИ, с което да поискат да им 
бъде продаден стаж. 

А служителите на осигурителния институт пре-
ценяват точно колко време не достига и дават ин-

формация за точната сума на дължимите 
осигурителни вноски и реда за внасянето им.

Лицата внасят сумата на осигурителните 
вноски за своя сметка по банков път, като су-
мата се определя всяка година със Закона 
за бюджета и е процент от размера на ми-
нималния осигурителен доход за самоосигу-
ряващите се. За тази година тя е 19,8% от 
минималния доход, който от 1 януари е 610 
лева. Така през 2020 г. за всеки месец не-
достигащ стаж ще трябва да се плащат по 
120,78 лв. или с близо 10 лева повече, спря-
мо миналата година.

Закупеният стаж се установява с удосто-
верение, което се издава от съответното те-
риториално поделение на Националния оси-
гурителен институт.

Полезно

Инициативи
Доброволци, събира-

щи капачки за кампанията 
„КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“, 
събраха и предадоха се-
риозно голямо количество. 
Това се случи с актив-
ното участие на учени-
ци от ОУ „Васил Левски“, 
ПГПЧЕ „Алеко Констан-
тинов“ и НПГ по КТС. 
Кампанията се организира 
за закупуване на кувьо-
зи за недоносени бебета. 
#ЗАЩОТОЗАЕДНОМО -
ЖЕМ.   Сн. Галя Дикова

НИКО 2006
извършва почистване 

и дезинфекция на домове 
и офиси с професионална 

техника - Rainbow, 
парогенератори и 
висококачествени 

препарати

тел.: 0878 71 64 71
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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
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

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

Президентът на сините Тодор Стойков все още 
не знае с какъв бюджет ще разполага клубът през 
новия сезон. Той обаче се надява, че селекцията 
на тима ще бъде завършена до края на месец юли. 
Левски Лукойл се целят в привличането на гарда 
на националния ни тим Станимир Маринов. 

По думите на Константин Папазов от миналия 
месец има 7 сигурни баскетболисти, 6 от които са 
част от отбора от миналото първенство. 

БЮДЖЕТЪТ НА ЛЕВСКИ ЛУКОЙЛ ОЩЕ НЕ СЕ ЗНАЕ
„Не съм го виждал на живо от месец, но 

комуникираме с Тити по телефона. Няма нищо 
категорично около нашия отбор. Действаме по 
организацията и селекцията“ – заяви Стойков. 

Причината за неяснотата се крие във факта, 
че голяма част от спонсорите на клубовете в 
България вече заявиха, че ще намалят сумите, 
които отпускат за спорт, заради пандемията от 
корона вирус.

Константин Папазов с covid-19

Притежателят на 35,6% от акциите на ПФК 
Левски Тити Папазов е заразен с covid-19. Това 
призна самият той с публикация в социалните 
мрежи. В момента баскетболният треньор е 
под 14-дневна карантина. Това означава, че 

той няма да може да присъства на общото 
събрание на футболния клуб, което е насрочено 
за 17-и юли. Папазов обаче ще може да се 
включи с видеовръзка, или пък да упълномощи 
човек, който да гласува от негово име. Както е 
известно, на общото събрание ще бъде избран 
нов Надзорен съвет на клуба. Очакванията са в 
него да влязат мажоритарният собственик Наско 
Сираков, Константин Папазов и Петър Ганев, 
който е предложен от тръст Синя България. 
След това Надзорният съвет от своя страна ще 
назначи и нов Управителен съвет. 

„Официално разбрах, че съм част от голямата 
над 12-милионна група на заразените с covid-19. 
За първи път използвам възможността на 
социалните мрежи за публикуване на важна 
информация. Предпочитам тук, а не чрез медиите 
да споделя за болестта. Съжалявам, че точно в 
този момент ще трябва да съм под карантина. 
ПФК Левски изживява най-трудните си моменти, 

но точно когато е най-трудно, ще си проличат 
силата и духът на обичайното нещо в държавата 
ни. Пожелавам живот и здраве на всички българи. 
Бог да пази България. Само Левски“ – написа Тити 
Папазов.

ФК Балкан 1929 гостува в Мездра и София. 
Първата контрола бе срещу Локомотив в Мездра, 
който е участник в Северозападната В група. След 
по-добра игра на гостите те победиха с резултат 
1:3. Втората контрола бе срещу юношите до 19 г. 
на Локомотив – София. След отлична игра през 
целия мач възпитаниците на треньора и президент 
на клуба Иван Редовски постигнаха убедителна 
победа с резултат 2:7. По 2 гола реализираха 
Михайлов и Ковачев, а по един – Атанасов, 
Йорданов и Ангелов – от дузпа.

ПФК Чавдар проведе първата си контрола 
на тетевенския стадион Георги Бенковски 
срещу участника в Северозападната В група ФК 
Севлиево. Първото полувреме завърши 1:0 за 
етрополци. През вторите 45 мин. севлиевци успяха 
да направят обрат и победиха с краен резултат 
2:1. На 11 юли Чавдар бе домакин на Спартак – 
Плевен. След по-добра игра на етрополци през 
цялата среща те постигнаха чиста победа с 
резултат 2:0. 

На 15 юли отборът ще гостува в Карлово на 
местния Левски, който е участник в Югоизточната 
В група. На 18 юли ФК Чавдар ще е домакин на ФК 
Ботев – Ихтиман.

Първи контроли на 
ботевградските 
и етрополските 

футболисти

БФС отложи официално старта на сезон 2020/21 
с 2 седмици. Шампионатите в Първа и Втора 
лига ще стартират на 7 август, вместо на 24 юли. 
Решението беше взето, след като медицинската 
комисия към футболния съюз се е консултирала с 
държавните органи. От там е дадено предложение 
на БФС за отлагане началото на първенството ни 
заради зачестилите случаи на корона вирус както в 
страната, така и във футболните ни клубове. Най-
драстични са ситуациите в Черно море, където 
има 18 положителни проби, Миньор – Перник 
с 12 и Локомотив – Пловдив – с 11. Отделно 
БФС публикува в официалния си сайт подробни 
указания как да се процедира, като мерките са 
спуснати от спортния министър Красен Кралев. До 
второ нареждане пък мачовете у нас ще се играят 
без публика. 

Отлагат началото 
на професионалния 

ни футбол

Ботевградският отбор ще бъде непоставен на 
жребия за квалификациите за Шампионската лига на 
ФИБА. Зелените ще разберат кой ще бъде първият 
им съперник на 15 юли. Вариантите са 4 – датският 
Бакен, кипърският Керавнос, беларуският Цмоки – 
Минск и румънският Клуж Напока. Ботевградчани 
ще бъдат домакини на първия мач, който трябва 
да се проведе на 15 септември, а реваншът е 3 
дни по-късно. Общо 16 отбора ще участват в 
пресявките, като само 4 ще пробият до груповата 
фаза. Ако успеят да продължат във втория кръг на 
квалификациите, който ще е последен, играчите 
на Йовица Арсич отново ще са домакини на 22 

Балкан – непоставен на жребия 
за Шампионската лига

септември, а на 
25 септември 
ще гостуват. 
При положение, 
че отпаднат от 
квалификациите 
за Шампионската 
лига, баскетбо-
листите на Балкан 
ще продължат във 
ФИБА Къп. Там 
със сигурност ще играят Левски Лукойл и Берое. 
Шанс да участва има и Рилски спортист.

Шампионът по баскетбол от миналогодишното 
ни първенство Балкан привлече двама 
състезатели от чужбина. Първият е гардът 

Давонтей Джордан. Вторият е Тахуан Ейджи. 
Той е на 20 години и е висок 206 см. Крилото 
идва от колежанското първенство NCAA, като в 
последния си сезон е постигнал средно по 15 т., 
7 борби и 3 асистенции на мач. 

Очаква се през следващия месец двамата 
новопривлечени състезатели да се включат в 
подготовката на Балкан.

Двама чужденци 
привлечени в 
Ботевград
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Новини от Етрополе

Във връзка със стартирането на нов проект в района на Ботевград, търсим да назначим 
професионалист с доказани качества и мотивация на позиция:

ГЕОДЕЗИСТ
Основни отговорности:
• Проверява и/или трасира оси и конструктивни елементи;
• Проверява и/или отлага репери;
• Контролира проектни нива;
• Обработва геодезически или маркшайдерски данни;
• Извършва контролни и екзекутивни измервания;
• Изчислява обеми;
• Изготвя графична документация,
• Изготвя количествени сметки.
Основни изисквания:
• Средно или висше образование специалност „Маркшайдерство и геодезия“;
• Предишен опит на подобна позиция - минимум 1 година;
• Аналитични умения и готовност за интензивна работа при спазване на срокове;
• Умения за планиране и определяне на приоритети,
• Готовност за пътуване до обекта - за кандидати, които са от град София.
Ние предлагаме:
• Перспективна и Дългосрочна работа на трудов договор в една от най-големите строителни компа-

нии в страната;
• Много добри условия на работа;
• Допълнително здравно застраховане,
• Отлично заплащане и социални придобивки.
Ако предложението представлява интерес за Вас, подгответе кратка професионална автобиография, 

копия на квалификациите, които притежавате. Документите могат да се подадат в срок до: 05.08.2020 
г., по един от следните начини:

on line: кандидатствайки директно по обявата в сайта jobs.bg с бутон Кандидатствай, 
на адрес: град София 1612, жк. Лагера, ул. Мокренски проход №31, 
или на електронен адрес: careers@geostroy.com.
Ще осъществим контакт само с одобрени кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разгледани с 

внимание и спазване на принципите на конфиденциалност.
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 Ге-

острой АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След при-
ключване 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.

Зарибиха реките 
в етрополско с 

балканска пъстърва

Териториално поделение Държавно горско 
стопанство - Етрополе извърши зарибяване на 
реките на територията на Община Етрополе. 
3000 броя балканска пъстърва бе пусната да се 
размножава свободно във водоемите.

Кампанията на Югозападното държавно 
предприятие се осъществява за поредна година. 
Тя е насочена към опазване на биологичното 
разнообразие и подпомагане на естественото 
възпроизводство на балканска пъстърва като 
местен вид чрез зарибяване. 

МБАЛ „Проф. д-р „Александър Герчев“ получи 
поредното си дарение. Този път то е дело на 
фирмата „Геотехмин“ ЕООД. Новите придобивки 
за общинската болница са   дефибрилатор, вакуум 
помпи и перфузори.

 На връчването на дарението в болницата 
присъстваха Станка Димитрова – заместник- кмет 
на Община Етрополе, Росица Иванова – началник 
отдел „Образование, здравеопазване, социални 
дейности и туризъм“, Стефан Борисов – главен 
експерт в „Геотехмин“ ЕООД.

 Управителят на МБАЛ „Проф. д-р „Александър 
Герчев” ЕООД д-р Галя Василева изказа 
благодарности на „Геотехмин“ за дарението. Тя 
връчи и благодарствено писмо на представителя 

„ГЕОТЕХМИН“ ДАРИ МОДЕРНА 
АПАРАТУРА НА БОЛНИЦАТА В ГРАДА

на фирмата Стефан Борисов. 

Три лица от община Етрополе са дали 
положителна проба за коронавирус. Новите слу-
чаи бяха установени миналата седмица след 
провеждането на  PCR тестове.

„Напомняме на всички жители на общината 
да спазват стриктно всички противоепидемични 
мерки“-апелират от общинското ръководство.

Нови случаи на 
Covid-19 в Етрополе
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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

За производствената си база в България, 
Сименс Енерджи ЕООД търси:

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ИЗОЛАЦИЯ 
Отговорности и сфера на дейност:
- Да изолира токови и волтови трансформатори, съобразно заложените 

нормо – времена и технически изисквания;
Какви умения и компетенции трябва да имам?
- Минимум средно образование;
- Предишна работа в производството е предимство;
- Сръчност, добра концентрация и внимание;
- Готовност за работа на смени;
Ние предлагаме:
- Добър социален пакет;
- Ваучери за храна;
- Стимулираща бонусна система;
- Фирмено обучение;
- Транспорт;
Контакт:
Ако имате интерес към предложената позиция, моля кандидатствайте на 

обявата ни в Jobs.bg или донесете автобиография на място в завода не по-
късно от 01.08.2020 г. 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Музикално драматичен театър „Константин 
Кисимов“ Велико Търново

Представя на сцената на читалище „Христо 
Ботев“ – Ботевград, комедията на Бранислав 
Нушич „Госпожа министершата“.

Режисьор: Митко Шарков
С участието на: Стефка Златкова, Стефка 

Петрова, Биляна Михайлова, Паулина Гегова, 
веселина Костадинова, Детелин Кандев, милен 
Иванов, Дончо Дончев и Симеон Иванов.

„Госпожа Министершата” е написана от Бра-
нислав Нушич през 1931. В средата на Голя-
мата депресия. Среда, която Балканите по ред 
исторически, културни и геополитически причини 
като че ли никога няма да напуснат. Все е криза, 
все няма, все сме прецакни и зли. Поне не сме 
грозни. И почти не сме мръсни. Или така си мислим. 

„Госпожа Министершата“- 
на ботевградска сцена

И все мечтаем, 
ако даде Господ, 
ние да водим 
бащина дружина, 
да оправим 
държавата. И то 
за „нула време”.
Това, което 
други народи, 
при други 
обстоятелства са 
постигали за век, 
ние го вършим за 
„петилетка”. И я 
свършваме като кучето на нивата. Джаста-праста. 
През куп за грош.

„Госпожа Министершата“ е една от най-цялост-
ните сценично Нушичеви комедии. Без да 
се намесва като сатирик и хуморист, писате-
лят е предоставил на героите си да се раз-
виват и саморазкриват в непосредствените 
си отношения. Всичко, което знае за тях, 
зрителят научава от постъпките и действи-
ята им на сцената. 

Министершата като в сън се събужда 
един ден с незакърпените си гащи и докато 
се чуди как да свърже двата края, иронията 
на случайността я изплюва в министерските 
селения. И се започва все същата приказка 
за стълбата…

На 16.07.2020 г. от 19.00 часа
Цена на билетите – 8.00 и 10.00лв.
За резервация: 0885011987

(От стр. 1) След измерване са ситуирани постаментите, указани в проек-
тите. 

В село Разлив екокътът ще стане приятно място за отдих насред новоза-
садена растителност и ще предоставя възможност за игри на тенис на маса 
и шах. 

В Джурово са планирани нови насаждения, които ще красят пергулата и 
ще носят приятно настроение на посетителите на детското съоръжение, на 
тенис масите и пейките за отдих.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) ежегодно финансира проекти на стойност до 10 000 лв. за 
изграждане на зони за отдих и екокътове. През 2019 г. по същата програма 
успешно бяха изградени екокътове в Правец и в село Видраре. 

НОВИ ЕКОЗОНИ В РАЗЛИВ И ДЖУРОВО

След 6-месечно прекъсване дрогерия «Сарина» 
е отново на разположение на своите клиенти. 
Какво може да закупите тук:

Лекарствени средства, за които не е необходима 
рецепта;

Козметика – кремове, боя за коса, шампоани и 
балсами, паста за зъби  и др.;

Разнообразие от билки и чайове;
Памперси за деца и възрастни;
Предпазни маски;
Превързочни материали;
При спазване на всички противоепидемични 

мерки за вашите здравни нужди компетентно, със 
съвет и грижа, ще ви обслужи Вергиния Тотевска 
– фелдшер в ЦСМП /Спешна медицинска помощ/ 
Правец.

Работно време: 
От понеделник до неделя /всеки ден/ от 9.00 до 

13.00 часа и от 15.00 до 19.00 часа. 
При спешна нужда извън рамките на работното 

време – тел.: 0888799574.

Дрогерия «Сарина» 
отвори врати в 

ЖК“Север“


