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Правешки глас - във фейсбук

„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
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Винаги до Вас !!!

Рекорд... за пример
СЕКРЕТАРЯТ И АРХИТЕКТЪТ
70 ГОДИНИ
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ В
СЕМЕЕН
ЖИВОТ
РЪКОВОДСТВАТА НА
ЧЕСТВА
ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ
СЕМЕЙСТВО ОТ
КЪМ НСОРБ
Както писахме по-рано,
експерти
от
Общинска
администрация – Правец
са включени в четири
от десетте комисии на
сдружението за мандата до
2023 г.
През
изминалата
седмица
Националното
сдружение на общините
проведе първите изборни
заседания на експертните
си комисии за новия мандат.

Продължава на стр. 3

ВИДРАРЕ

Четете на стр. 2

Иван Донков
бе преизбран
за председател
на БСП-Правец
Четете на стр. 3

КОРЕКЦИЯ НА ДВЕ РЕЧНИ Нови екокътове
КОРИТА В ЕТРОПОЛЕ
в Джурово и Разлив

Четете на стр. 7

Четете на стр. 5
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Рекорд... за пример

70 ГОДИНИ СЕМЕЕН ЖИВОТ
ЧЕСТВАТ ПАРАСКЕВА И МАРКО
КАПИТАНСКИ
И най-трудните моменти отминават
и се превръщат само в прекрасни
спомени за нещо преживяно с човека
до теб

Във всички култури, по всички места на света семейството остава
храмът, който обединява хората, кара ги да чувстват смисъл в живота
и удържа изпитанията на времето, продължавайки рода. С тази идея
наш репортер гостува на семейство Параскева и Марко Капитански
във Видраре. На 26 юли те ще честват 70 години от сватбата!
Тя е на 88, а той на 92 години. Имат дълъг семеен живот – цели 70 години. живяли в различни интересни времена – преживяли са II-та Световна война,
Убедени са, че такива като тях трябва да получават ордени - „За търпение Социализма и Демокрацията и искам да чуя нещо. Марко си спомня своя
и издържливост“. Явно са обичани и ценени в селото, защото по време на неуспешен опит да стане войник:
срещата непрекъснато „наминават“ съседки и съседи. И всички са доволни,
„С Васил Бончев – сигурно го познаваш, сме набори. Тръгнахме да ставаме
че ще се пише за тях. Заслужават, казват! С присъщото си чувство за хумор доброволци на фронта. Тогава една обучена рота от Плевен пътуваше за
Марко уточнява: „Да знаеш, на 100-годишнината ми искам пак да сте тука от там. Избягахме от домовете си и се скрихме в камионите. Стигнахме до
вестника, ще има какво да разказвам. Запомни, аз не забравям!“
сръбско, но ни откриха. Ние – едва 16-годишни, не ставаме. Върнаха ни обРазговорът започва неусетно, тече гладко, спомените се преплитат. Като ратно и ни предадоха на баща му, който беше офицер в един полк. А той – обкавалер Марко ни оставя да се разговорим „по женски“, като отвреме-навре- ратно на село. Не помирисахме барут. А иначе тук войната не ни засегна. Поме допълва разказа. Параскева си припомня началото:
срещал съм и германци, и руснаци. За мен положителното е, че научих език.
„И двамата сме родени тук, видрарци сме, на село
И до сега това, което съм научил от тях, го помня.
всички се познават и всичко се знае. Аз имах много
Една дума не съм забравил. А и френски говорим
строг баща, не ми даваше да ходя насам-натам. Учех
с бабата – зет ни е французин, та го научихме.
вече в гимназията, ама ме държеше под контрол.
Тя 2 години живя във Франция, да гледа внуци.
Марко беше по-голям с 4 години, хубавец, учеше в
Само дето остаряхме, това е лошо“.
София за лесовъд. Като се прибереше на село, все
Използвам сантименталния момент да
ме обикаляше. Ама нека той да разкаже какво стана,
попитам за най-хубавите им спомени.
той по-умее“.
„Имахме много приятели в София, повечето
През смях мъжът допълва: „Тогава я приемахме
видрарци. Ербап момчета и момичета, борещи
за член на РМС /работнически младежки съюз към
се с живота. Много радост, много смях, много
БКП/. Аз й бях гарант. След събранието я изпращам
веселба. Събирахме се всяка седмица –
до дома й, а в тъмното искам да я целуна. А тя: „Не!
редувахме се на кого ще гостуваме. „Аз бях
Дядо ще ни види!“ Такава история. Сега ни е смешно,
много контактна, голяма танцьорка, вмъква
но тогава си беше страшничко…“
Параскева, и на масата съм се качвала да играя.“
Марко завършва и влиза в казармата. На
На 5 души сме кумували, толкова ни обичаха. То
следващата година и Параскева завършва гимназия.
сватби, кръщенета... хубаво беше! Сега го няма,
Любовта продължава:
други станаха хората, затворени, отчуждени,
„Ти разбираш ли, какво направихме, сестрице мила?
завистливи. То и животът е друг сега“.
На бърза ръка се оженихме. Мама ни прие, татко ни
Питам ги за „формулата на дълголетието
се кара, аз бягам от него – беше чудо. Но така и така,
като семейство“. Оказва се, че е простичка, но
животът ни тръгна. Заминахме за София, имахме
задължителна:
жилище в Хиподрума – малко, скромно. Живеехме
„Издържахме. Имало е и бури, и слънчеви
почтено, не разбирахме от шмекерии и разни други
дни. Много е важно да си запазиш семейството.
работи. Работила съм като кадровик във Външно
Понякога ти идва до гуша и си викаш „край, до
министерство и в Министерството на транспорта, но
тук беше!“ Минават няколко часа, свършиш
никога не съм си и помисляла да използвам връзките
някоя работа, погледнеш към човека до теб, пък
си за „тъмни дела“. Родиха ни се деца – син Олег
размислиш - „какъв край?“ Дом, деца, работа,
и дъщеря Цветелина. Работехме, отгледахме
близки - проблеми винаги ще има. Забрави,
ги и ги изучихме. Семейството ни растеше. По
карай напред. И ето ти 70 години брак.
Честито! И сладко!
онова време, дето сега всички го плюят, успяхме
Иска ми се и сега младите да живеят така,
с две заплати да си осигурим децата – купихме
че да правят живота си по-лек и щастлив.
На 26 юли нашите приятели Параскева и
жилище в Младост. Ама те тогава струваха по
Компромиси са нужни и уважение един към
Марко Капитански от село Видраре, Софийска
10-12 хиляди лева, не като сега. И можехме да
друг. Да не се надхващат кой е по-добър, пообласт ще отпразнуват 70 години заедно.
ги изплащаме, а не да вземаме заем. Днес вече
умен или по-силен, а да вървят заедно. И да
През тези години те с много любов
имаме 3 внука, 1 внучка и 1 правнучка. С нея
не слушат външни приказки, те само ще им
създадоха дом, отгледаха син и дъщеря,внуци
особено сме горди, тя играе в Националния отбор
навредят.
и правнуци.
по художествена гимнастика – Бояна Капитанска,
Срещата ни завършва с много смях.
Ние, техните приятели, имаме много
сигурно си я чувала. Не можем да й преброим
Марко
си има свое решение на проблема за
прекрасни спомени, споделени празници и
медалите“.
справяне
с малките пенсии и трудностите на
делници.
През 1956 година семейството се връща на
живота:
Благодарим им за това,че винаги са били
село. Марко става кмет на Видраре – до 1959
„Когато бях млад – пушех и карах кола.
до нас и в радост, и тревоги! И за това, че са
година. По това време се създават ТКЗС-тата и
Бръкна
си в джоба – няма стотинки! Сега
ни били верни приятели.
има много задължения. После 3 месеца е зам.остарях, не пуша и не карам кола. Бръкна си
Благодарим Ви, прекрасно семейство!
председател на община Етрополе. Изтеглят
в джоба – стотинки бол!“/смее се/
Желаем Ви много здраве, радост, щастие,
го отново в София – завеждащ НТС /научно„Да са ни живи и здрави децата, добре сме
бодър дух и дълголетие!
технически съюз/ по лесотехника. През 1988
ги
възпитали.
Грижат се за нас и ни помагат –
		
Ваши приятели:
година с Указ на Държавния съвет на НРБ е
че
то
има
една
приказка „старост нерадост“.
		
семейство Димитрови
награден с Народен орден на труда – златен.
А
пък
аз
ще
стана
столетник и ще ви чакам
		
с. Видраре
След пенсионирането си двамата се завръщат
пак да ни дойдете на гости от вестника! Не
окончателно във Видраре. Припомням им, че са
забравям!“
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ИВАН ДОНКОВ БЕ ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП-ПРАВЕЦ

На 16 юли се проведе Отчетно-изборната конференция на Общинската организация на БСП.
Събранието се състоя в големия салон на градското читалище при спазване на всички противоепидемични мерки.
Гост на общинската конференция бе председа-

телят на БСП Корнелия Нинова. Присъства и депутатът от нашия район Иван Ченчев.
Председателят на партийната организация
Иван Донков представи подробен доклад за работата на ОбС на БСП-Правец. След това отговори
на всички поставени въпроси.
С пълно мнозинство
Иван Донков бе избран
за председател на БСППравец за втори мандат.
Конференцията избра и
делегати за 50-ия конгрес на левицата-Румен
Гунински, Цанко Маринов и Иван Донков.
За председател на БСП
форумът в Правец номинира Корнелия Нинова и
Кирил Добрев. Вътрешнопратийните избори на
национално ниво ще са
на 12 септември.
В заключение към де-

легатите на общинската конференция се обърна
и лидерът на червената партия Корнелия Нинова.
На фона на сложната политическа ситуация в
страната пред БСП стоят много важни решенияподчерта тя, като призова към честност, коректност, морал и отговорност.

Крими

Криминалисти задържаха
Секретарят и архитектът на
непълнолетен етрополец
Община Правец в ръководствата на
в Тетевен след кражба
Постоянните експертни комисии на
на Етрополе сигнализирал в полицияНационалното сдружение на общините та, Жител
че от дома му е извършена кражба на пари и

(От стр. 1! В ръководството като заместник- избора си като отговорност и в същото време като
председатели бяха избрани секретарят на оценка за експертния потенциал на Общинска
Общината г-жа Албена Петрова /на Постоянната администрация - Правец.
комисия по административно обслужване и
общинска администрация/ и арх. Мариела
Андреевска /на Постоянната комисия по
устройство на територията и недвижимо
културно-историческото наследство/.
В комисиите вземат участие по над 80
предствители на общините в Република
България, като на тях се разчита както за
еспертни промени в законодателството,
касаещо местното самоуправление, така и
за методическа помощ по всички важни за
общините теми.
И двете дами коментираха, че приемат

айфон. Служителите на реда извършили оглед,
не са установили следи от разбиване по вратите на къщата. В хода на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия криминалистите влезли в дирите на криминално проявен
местен младеж - на 14 години, който веднага след
кражбата, заедно с двама свои роднини /също
криминално проявени/, е отпътувал за Тетевен.
Със съдействието на полицаите от РУ-Тетевен
тримата били установени, а авторът на кражбата - задържан за срок до 24 часа. Част от отнетата сума е намерена у непълнолетния, а друга е открита при извършено претърсване на
стаята, обитавана от тримата, пъхната под диван. Мобилният апарат също е намерен и иззет.
По случая е образувано досъдебно производство.

ОТВОРЕНО ПИСМО

НИЕ УВАЖАВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ТРУДА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ХИЛЯДИ
ЕКСПЕРТИ И РАБОТНИЦИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“!

Уважаеми граждани на общините от Средногорието и Етрополе,
Вие познавате „Елаците-Мед“ от дълги години. Знаете тяхната
последователна стопанска и социална политика както в икономически
успешни години, така и в години на тежки световни и национални финансови
и икономически кризи. През всичките тези години екипите на „Елаците-Мед“
са работили всеотдайно и отговорно.
Обръщаме се към вас, като напомняме за приноса на компанията, която
осигурява над 2000 постоянни работни места и която последователно спомага
за по-добро качество на живот на хиляди работници и техните семейства в
общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Челопеч и др.
През последните няколко години етрополец, бивш наемател на Миньорския
клуб в Етрополе, внушава определени свои позиции и по същество се опитва
да злепоставя „Елаците-Мед“, едно от най-успешно развиващите се минни
дружества в България. Тези атаки са несправедливи и неверни, защото
засягат професионализма, труда и постиженията на хиляди експерти и
работници, благодарение на които „Елаците-Мед“ днес е ресурсно ефективна
минна компания, една от най-съвременните в бранша в света.
„Елаците-Мед“ е сред тези минни предприятия, които оцеляха в годините
на прехода и се развиха много през последните две десетилетия. В периода на
приватизацията компанията е в тежко състояние, с иззета руда, без разкрити
рудоносни хоризонти. Днес животът на рудника и целия минен комплекс
е удължен с 26 години. Разработките и инвестициите в най-съвременно
оборудване и технологии гарантират ефективното му и устойчиво развитие.

Съвместно с научната общност са намерени нови, по-добри решения
във всички аспекти на управлението на минния и обогатителния процес
– от проучването и оценката на ресурсите до рекултивацията. След
приватизацията са изпълнени над 18 км подземни минни изработки. Чрез
тях и изградените хидротехнически съоръжения се извършва ефективно
управление на водните потоци. Построени са пречиствателни съоръжения.
Рекултивирани са приблизително 305 декара от Източното насипище на
рудник „Елаците“ и над 280 декара от въздушния откос на хвостохранилище
„Бенковски-2“.
Дружеството последователно инвестира в най-съвременни и
високотехнологични системи - системи за автоматизация, системи за
управление на минното оборудване, за мониторинг, наблюдение и контрол
на стабилитета и др. Това е свързано и с политика за съхранение и
развитие на работните места в дружеството. За 2019 г. „Елаците-Мед“ е на
38-мо място сред най-големите работодатели в страната. За времето след
приватизацията на „Елаците-Мед“ са направени дългосрочни инвестиции в
оборудване, машини и околната среда за над 1 млрд. лв. Средната работна
заплата е сред най-високите в страната. Платените концесионни такси,
данъци и осигуровки са над 2 млрд. лв. и определят мястото на дружеството
в икономиката на страната и региона.
През годините компанията не само инвестира в развитието на
предприятието, а и реинвестира в националната икономика, а също и в
социалната инфраструктура. Има обекти в общини на България, които не
са създадени само с цел печалба, а имат обществено, социално, културно и
духовно значение. Да се инвестира в България, да се създават нови дейности
и допълнителни и алтернативни работни места е икономическо и социалноотговорно стопанско поведение.
„Елаците-Мед“ е важен партньор на държавните институции, общините и
местните общности, както и инициатор на безвъзмездни (На стр. 7)
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ОВЕН
Възможни са конфликти с непознати,
които няма да са във
ваша полза. Нужно е да сте посдържани. Ново познанство може
да се окаже изключително полезно.
ТЕЛЕЦ
Трябва да сте много внимателни, особено ако сте по-емоционални. Не бива да се дразните
от дреболии. Нови идеи могат да
повлияят на мирогледа ви. Бъдете
внимателни с разходите.
БЛИЗНАЦИ
Внимавайте с новите
запознанства.
Може да се разочаровате или да изпаднете в неловко
положение. Успехът в начинанията
ви ще укрепи деловите ви връзки.
Планирайте бъдещата си дейност.
РАК
Постарайте се да
се въздържате от резки постъпки, решения
и изводи. Някои събития ще ви накарат да преосмислите ценностите
си. Придържайте се към ясни формулировки при общуването.
ЛЪВ
Трябва да сте
изключително
внимателни към новите
запознанства. Някое от тях може
да има користни цели и да постави
на изпитание вашата доверчивост.
Определете приоритетите си.
ДЕВА
Сдържайте емоциите си, особено
отрицателните. Не се
опитвайте да се отличавате твърде
от другите. Лоша преценка на обстоятелствата може да ви постави
в ръцете на недоброжелатели.
ВЕЗНИ
Ограничете излишните разходите, отнасяйте се внимателно
към собствеността си. Може да се
наложи да балансирате между личните си и семейните интереси.
СКОРПИОН
Възможни са неочаквани
изненади
- приятни и не чак толкова. Всички проблеми може да се
разрешат, но трябва да действате
обмислено и далновидно. Концентрирайте се върху целите си.
СТРЕЛЕЦ
Стечение на обстоятелствата може да
изиграе изключително
голяма роля във вашия живот. От
вас зависи дали ще е с положителен знак или не. Отнасяйте се внимателно към разходите си.
КОЗИРОГ
Не се отказвайте
от подходящи предложения. Може да ви
зарадват неочаквана среща или
приятно известие. Примамливо
предложение може да подпомогне
съществено финансите ви.
ВОДОЛЕЙ
Срещите и контактите ви носят интересни преживявания и
положителни емоции. Общуването
с познати от последните дни може
да има непредвидими последствия.
Възможни са неочаквани разходи.
РИБИ
Помислете за стартирането на собствен
бизнес, ако това е
ваша отдавнашна мечта. Използвайте максимално отдалите се добри възможности.

ЛОВЧАНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ СЪС 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Роден е на 16 юли 1950 година в София със светското
име Цветан Методиев Динев. Живее с родителите си
в Чехословакия (1953-1966), където завършва основно
образование. Завръща се в България и през 1969 година започва да учи във Висшия институт по архитектура и строителство, който завършва в 1973 година.
По време на следването си се запознава с епископ Партений
Левкийски, който става негов изповедник и му оказва силно
влияние. В 1973 година се премества да живее в Клисурския
манастир „Света Петка“ край Банкя, където схиигумения
монахиня Мария става негова духовна наставница. На 27
декември 1979 г. в манастира е подстриган в монашество
с името Гавриил от Партений Левкийски. На Възнесение
Христово 1980 година епископ Партений го ръкополага за
йеродякон, а на Свети Дух същата година за йеромонах и е
назначен за игумен на манастира „Света Петка“.
През 1984 година завършва задочно Софийската

духовна семинария и през есента на същата година започва
богословска специализация в Московската духовна академия
в 1984-1986 година, където работи под научното ръководство
на митрополит Питирим Волоколамски и Юриевски. На 24
май 1986 г. в Българското църковно подворие „Св. св. Кирил и
Методий“ в Москва е възведен в архимандритско достойнство
от митрополит Филарет Мински и Белоруски с благоволението
на Светия Синод на Българската православна църква. В 1986
година защитава докторат по богословие.
От септември 1986 г. е предстоятел на Българското
църковно подворие при Московската патриаршия. Като
настоятел ремонтира подворието, построява нова сграда
и параклис и реставрира всички храмови икони. Патриарх
Пимен Московски го награждава два пъти. В 1988 година
участва в организацията на посещението на патриарх
Максим Български в Москва по повод 1000-годишнината
от покръстването на руския народ и 45-годишнината от
откриването на Българското църковно подворие в Москва.
Завръща се в България в 1991 година и е назначен за
протосингел на Софийската митрополия, а от 1994 година е
и игумен на Клисурския манастир „Света Петка“. По време на
разкола поддържа единството на Българската православна
църква срещу така наречения Алтернативен синод. На 19
октомври 1998 година в Рилския манастир е ръкоположен в
епископски сан с титлата „Макариополски“ и е назначен за
викарий на софийския митрополит.
На 21 януари е избран и на 28 януари 2001 година е
канонически утвърден за Ловчански митрополит.
В 2007 година става ръководител на Работната група по
въпросите на религиозното образование при Синода. От 2009
година оглавява Върховния църковен съвет Синода, а през
2011 г. започва да ръководи и Културно-просветния му отдел.
Почетен гражданин на Ловеч от 26 март 2015 г.

Самаранч – човекът, който
промени Олимпийските игри
Хуан Антонио Самаранч – една от революционните фигури
на съвременния спорт, щеше да навърши 100 години на 17
юли. Каталунецът, роден в Барселона през 1920 г., е човекът,
променил завинаги олимпийското движение и дал път на
професионалния спорт да навлезе в най-големия форум на
планетата. Макар да издъхна на 89-годишна възраст, Маркиз
Самаранч продължава да е сред най-влиятелните личности в
исторически план. И до днес остава почитан и уважаван сред
колегите си в МОК. Той е син на заможен производител на
текстил в Барселона. Получава образованието си в местния
бизнес-институт, където научава финансовите тънкости,
позволили му след гражданската война в Испания (1936/39
г.) да се присъедини към семейния бизнес, а впоследствие
да работи в банковите среди и в недвижимите имоти. В ранна
възраст бъдещият председател на МОК участва в боксови
турнири, като освен това създава и клуб по хокей с ролери, който преобразува МОК в сегашната модерна организация.
където е треньор и вратар. Благодарение на неговата Благодарениe на неговите визия и умения комитетът се
инициатива този спорт успява да се развие в Испания, като се превръща в печелившо движение. Каталунецът отделя
създава и първото вътрешно първенство на Барселона през телевизионните права и дава възможност на големи компании
1951 год. През 1954-а Самаранч пробива в политиката. Той да инвестират в Игрите. Безспорно най-големият плюс обаче
става част от общинския съвет в каталунската столица, като е допускането на професионалисти да участват във форума
същата година е избран за член на Испанския олимпийски с петте преплетени кръга. Преди Самаранч най-известните
комитет. През 1973 г. той става президент на Съвета на спортисти в света нямаха разрешение да се състезават в
Кталуния, а от 1977-а до 1980 г. служи като посланик в Олимпийски игри. И това на фона на допускането на друг
СССР. През 1966-а започва същинската му кариера в тип професионалисти – такива от Източния блок, които в
международното олимпийско движение. Две години, след като собствените си страни получават заплати за състезателна
става част от МОК, той е избран за изпълнителен директор, дейност, но се водят аматьори. Той е категоричен, че
като заема тази длъжност до 1980 г. Междувременно става и разделението трябва да се прекрати, за да може МОК и
Олимпийските игри да влязат в нова ера
част от борда на комитета, както
и това да превърне спорта в бизнес, а не
и вицепрезидент. Всички тези
просто в развлечение. Самаранч поема
стъпки водят и до избирането
комитета в период, когато студената война е
му за председател на МОК на 3
в разгара си. Той няма как да убеди западния
август 1980 г., когато наследява
свят да участва в Москва през 1980-а, както
Майкъл Морис, известен като
и съответно източния – в Лос Анджелис
Лорд Киланин. Така Самаранч
през 1984-а. Решенията за техните бойкоти
става седмият президент на
отдавна са взети. Но за сметка на това
комитета, заемайки длъжността
изгражда мост между двата свята, за да
в продължение на 21 години.
може Сеул и най-вече Барселона да видят
В този период испанецът
обединение на Олимпиадата. Отделно от
получава и титлата Маркиз,
това именно Самаранч превръща Лозана
която му е връчена от крал
от малко и спокойно градче в център на
Хуан Карлос през 1992 г., след
олимпизма, откривайки там олимпийския
като Барселона организира
Президентът на МОК Хуан Антонио
музей през 1983 г. Каталунецът опитва да
успешно Олимпийските игри.
Самаранч и Иван Славков през 80-те
(На стр. 6)
Самаранч е считан за човека,
години на 20 век
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НОВИ ЕКОКЪТОВЕ В
ДЖУРОВО И РАЗЛИВ

Малки и големи вече се радват на новоизградените екозони в две от найголемите села на общината – Джурово и Разлив.
Проектите бяха финансирани по програма „Чиста околна среда – 2020“ и
целят да повишат екологичната култура на хората и загрижеността към мястото, в което живеем. Монтажът на съоръженията за игра и отдих на открито
приключи и жителите вече имат възможност да играят шах, тенис на маса
или просто да си почиват сред природата.
Новите паркови пространства ще формират екологично самосъзнание,
позитивна нагласа към природата и ще затвърдят желанието за опазване
на околната среда у гражданите - убедени са от общинска администрация
Правец.

НПГ ПО КТС-ПРАВЕЦ - С
НАЙ-ВИСОК БАЛ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Гимназията по компютърни системи и технологии в Правец е с най-висок
бал в цялата Софийска област - сочи справка на МОН.
На първо класиране най-високият бал там е 489, а най-ниският – 329.
Следва СУ “Св. Климент Охридски“ с максимален бал от 484.50, но доста
по-нисък минимален бал – 93.50.
Ботевградската ППМГ “Акад. проф. д-р Ас.З латаров“ - математически
профил, е на четвърта позиция с минимален бал 202 и максимален 472.
ГПЧЕ „Алеко Константинов“ - Правец е на шеста позиция с минимален бал
276 и максимален 462.750.

ПЪРВО СЪСТЕЗАНИЕ ПЛАНИНСКИ
МАРАТОН СЛЕД ПАНДЕМИЯТА
Правчанинът Петко Кошински се
представи много добре след 4-месечна
липса на активни тренировки
Общо 91 лекоатлети – 67 мъже и 24 жени, стартираха в 8.00 часа на 19
юли по планинския маршрут: Челопеч – Кашана – част от трасето Ком-Емине
– вр. Мирковска баба – спускане към Червен камък – х. Мургана – Челопеч.
Правец бе представен от състезателя на КЛА „Атлетик“ Петко Кошински.
Той пробяга най-дългото трасе от 30 км за 3.29.47 часа, като зае престижното
13-то място сред мъжете и получи медал «FINISHER». В подготовката за този
старт активно участие взе цялото му семейство, като съпругата и дъщеря му
станаха доброволци в подкрепителните пунктове по трасето.

Съобщение
Уважаеми жители,
Уведомяваме Ви, че на територията на града са разположени контейнери за събиране на строителни отпадъци и едрогабаритни отпадъци от бита.
Моля, контейнерите да се използват при генерирането само на тези отпадъци.
При констатирани нарушения ще се налагат глоби в размер от 300 лева
до 1000 лева.
Контейнерите са разположени:
- на паркинга пред блок 301;
- на паркинга над блок 205;
- на паркинга под блок 210;
- на паркинга зад банка ДСК;
- до моста на ул. „Хан Аспарух'
От Общинска администрация
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 04.08.2020 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 ОФИС № 55 с площ от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и
девет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административностопанската сграда, УПИ ХХІІ – За
КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС
№123-II/ 04.12.2008 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 101.78 лв. (сто и един лев и седемдесет и осем стотинки)
без ДДС.
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.07.2020 г. до 17.00 ч. на 03.08.2020
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 03.08.2020 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 03.08.2020 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 03.08.2020 год., след предварителна
уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 11.08.2020 г. и 18.08.2020 г., при същия
ред и условия..
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Читателска поща

ОТВОРЕНО ПИСМО
				
				
				

До Главния прокурор
на Република България - г-н Иван Гешев
До Българските медии

Господин Главен прокурор,
Похвална е Вашата активност в борбата с престъпността и усилията Ви за
прилагане на законността!
В тази връзка имам няколко предложения и въпроси:
По време на своето управление Иван Костов намали с 50% пенсиите на
пенсиониралите се до тогава трудещи се. Тези хора са се пенсионирали при
условията на законите и трудовите договори, при които са набрали своя
трудов стаж. Питам: „На какво основание беше направено това? Може ли
в случая да има закон, действащ с обратна сила?“
Член 52, ал.1 от Конституцията на Република България гласи: „Гражданите
имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска
помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и
по ред, определени със закон.“
Член 53, ал.2 гласи: „Училищното обучение до 16-годишна възраст е
задължително.“ Ал.2 на същия член гласи: „Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени
от закона условия обучението във висшите държавни училища е безплатно.“
Член 13, ал. 2 гласи: „Религиозните институции са отделени от държавата.“
Член 18, ал.1 гласи: „Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица,
републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално
значение, природните и археологическите резервати, определени със закон
са изключителна държавна собственост.“
Виждаме, че цитираните по-горе членове от Конституцията са нарушени.
Здравеопазването и образованието не са безплатни. Злоупотребите в тези
сектори са видни.
Горите са раздадени на общини, други учреждения и частни лица и за тях
никой не се грижи. Пораженията върху тях са необратими – поголовна сеч.
На религиозните общности, които по закон са отделни от държавата,
неправомерно се раздават милиони левове от държавния бюджет, сиреч от
нашите данъци.
Питам: „За всички цитирани нарушения ще потърсите ли, г-н Гешев,
отговорност и от кого? Ще бъдат ли наказани виновните длъжностни
лица? Ще възтържествуват ли правосъдието и държавността в Република
България?“
Питам – не знам дали ще дочакам отговор!
12 юли 2020 г.			
Гр. Правец				
					

Христо Василев Христов
ул. „Васил Левски“ 98
Тел.0885522935

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 04.08.2020 год. от 11:30 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) II – 113 (втори
отреден за имот с планоснимачен номер сто и тринадесет), целият с площ от 498 (четиристотин
деветдесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 16 (шестнадесети) по плана за регулация на с. Джурово,
община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3584 - II/
07.02.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 7 470.00 лв. (седем хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.07.2020 г. до 17.00 ч. на 03.08.2020
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 03.08.2020 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 03.08.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 03.08.2020 год., след предварителна
уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 11.08.2020 г. и 18.08.2020 г., при същия
ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878
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БЕЗ ПРОМЕНИ В НБЛ ПРЕЗ НОВИЯ СЕЗОН

Всички 10 клуба подадоха заявки за участие
в Националната баскетболна лига през сезон
2020/21. Балкан, Левски Лукойл, Берое, Рилски
спортист, Академик Бултекс 99, А1 Академик
София, Спартак Плевен, Ямбол, Черно море
Тича и Черноморец Бургас спазиха срока и
подадоха своята заявка за участие до 15 юли. С
Сините се разделиха с
това ще се запази броят на тимовете в елитното
основния си плеймейкър
ни първенство. Клубовете от Лигата също се
от миналия сезон –
споразумяха новият сезон да започне на 10
американеца
Брандън
октомври, като бъде запазен досегашният формат
Йънг. 193-сантиметровият
на първенството.
гард
ще
продължи
Една от сериозните промени, които те
състезателната
си
предложиха, е: в тимовия лист да присъстват
кариера в Украйна. Той
1 състезател под 20-годишна възраст (родени
ще носи екипа на Киев
през 2001 г.) и един под 24-годишна възраст
Баскет. През последния
(родени през 1997-а) за предстоящия сезон. За
сезон в отбора на сините
следващия (2021/22) да има по двама състезатели
Йънг записа средно по
до 20-годишна възраст (родени 2001/02) и един
13 т. и 6 асистенции в
под 24-годишна възраст (род. 1998 г.). Тези
мачовете от НБЛ. Засега
състезатели трябва да бъдат картотекирани поне ръководството на сините не е обявило новите си
3 години в БФБ.
попълнения за предстоящия сезон в НБЛ.

Левски Лукойл
освободи
американеца Йънг

Нови контроли на ФК Балкан 1929 и ПФК Чавдар

Ботевградските футболисти изиграха два
приятелски мача, на които бяха домакини.
Първият бе срещу Локомотив Мездра. През целия
мач домакините имаха игрово предимство и това
им донесе половин дузина голове във вратата на
гостите. Крайният резултат е 6:0 за ФК Балкан 1929.
В състава на балканци дебют направи най-новото
попълнение – централният нападател Петко
Петков. За последно той носеше екипа на ЦСКА
1948. Той е бивш футболист на Академик София,
Видима Раковски Севлиево, Спортист Своге и
Рилски спортист Самоков. На 18 юли на градския
стадион зелените посрещнаха ФК Дреновец, който
е участник в Северозападната В група. Резултата

откри новият централен нападател Петков за 1:0.
До края на първото полувреме гостите изравниха
след гол на Атанас Велев-Крауча – 1:1. Победата
за Балкан донесе Михаил Михайлов в 75-ата мин.
за 2:1.
Етрополските футболисти също проведоха
два контролни мача. Първо гостуваха в Карлово.
Местният ФК Левски постигна минимална победа
с краен резултат 2:1. На 18 юли в Ихтиман
възпитаниците на Красимир Стоев играха с
местния ФК Ботев. След по-добра игра на
етрополци гостите постигнаха победа с краен
резултат 1:2.

Пената с карабина от Каракачанов
Министърът
на
отбраната
Красимир
„Димитър Пенев е точно от това поколение
Каракачанов награди Димитър Пенев с карабина. български футболисти, които направиха от
футбола онази магическа игра, заради която
хората отиваха на стадионите. ЦСКА беше клуб
на българската армия и именно като такъв той
постигна забележителни резултати не само на
българско, но и на европейско и на световно ниво,
и то при поколението на г-н Пенев. Не може да
не изразим нашата признателност към него като
човек, който караше цялата армия да се гордее с
играта на ЦСКА“ – подчерта Каракачанов.
„В министерството са и спортни хора, следят
играта. Не участват само в командването. Моята история им е много добре позната. Това е
добър жест и една от истинските награди, които
съм получавал“ – заяви Пената. Той коментира
и класирането на ЦСКА за Лига Европа. „Накрая
„Отличието се връчва за дългогодишна активна феновете вече се усмихнаха. Другите софийски
дейност в ПФК ЦСКА, висок професионализъм клубове, умишлено не цитирам имена, не напракато селекционер на националния отбор, принос виха нужното, за да се вдигне нивото на футбола.
към сигурността и отбраната на страната и във Тук младите се плашат и бягат от терена и без да
връзка с честването на 12 юли на 75-годишния му им вдигам пушката. Трябва да пречупим младеюбилей“ – написаха от министерството. Пената жта, да подобрим подбора. Трябва да идват готополучи 7,62 мм карабина, плакет и грамота.
ви“ – заяви Пенев.

Самаранч – човекът, който промени
Олимпийските игри

(От стр. 4) промени традицията и да отмени
позволяването на членовете да получават
подаръци, но не успява да се справи със задачата.
Отделно от това използването на допинг от
спортистите и трудното разкриване на истината
около рекордите, които постигат, също слага
черно петно върху управлението му. Така на 16
юли 2001 г. Хуан Антонио Самаранч се вижда

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

принуден да сдаде поста, а на негово място
застава белгиецът Жак Рох. За каталунеца остава
честта да бъде посочен като почетен председател.
Той почива именно като такъв на 21 април 2010
г., а на погребението му в Барселона присъстват
около 5 000 души. Самаранч бе в много близки
приятелски и служебни отношения с нашия
председател на БОК проф. Иван Славков-Батето.

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

БК Балкан ще
срещне шампиона
на Беларус

Цмоки Минск е първото
препятствие
по
пътя
на Балкан към влизане
в груповата фаза на
Шампионската
лига
на ФИБА. Това отреди
тегленият в Швейцария
жребий. Зелените ще се
изправят срещу първенеца
на Беларус на 15 септември
в Арена Ботевград. Реваншът е на 18 септември в
Минск. Двата отбора си размениха по една победа
в първата групова фаза на ФИБА Къп през 2018 г.
Ботевградчани ликува у дома с 95:81, след което
загубиха с 84:73 в Минск. Това бе най-успешният
сезон в съвременната история на Балкан, който
достигна до осминафиналите на надпреварата,
а по-късно спечели и републиканската титла в
България, която и до днес прави тима актуален
шампион, тъй като изминалото първенство
бе прекратено. В момента Цмоки се води от
националния селекционер на Беларус Ростислав
Вергун. Отборът е 11-кратен шампион на
страната си и има още толкова спечелени купи.
Ако нашият шампион съумее да преодолее този
противник, във втория решителен кръг за участие
в основната фаза на надпреварата най-вероятно
ще срещне Нептунас Клайпеда. Четвъртият
в Литва ще играе срещу вицешампиона на
Великобритания – Лондон Лайънс. Датите
за втория квалификационен етап са 22 и 25
септември. При положение, че успее да елиминира
и двата си противника в квалификациите, Балкан
ще попадне в група D на Шампионската лига. Там
го чакат наистина вълнуващи сблъсъци, които ще
бъдат исторически и за Ботевград, и за България.
В група D са гръцкият АЕК, испанският Билбао,
немският Брозе Баскет, израелският Апоел Холон,
турският Пинар Кършияка, френският Шоле и
италианският Фортитудо Болоня. Основната фаза
на Шампионската лига стартира на 13 октомври.
До момента нито един наш баскетболен клуб не
се е класирал за основната фаза на турнира на
ФИБА, създаден през 2016 г.

ЦСКА 1948 – ЦСКА
още в първия кръг
ПФК ЦСКА ще гостува на новака в елита ФК
ЦСКА 1948 – София на старта на новия сезон.
Това отреди тегленият жребий за програмата.
Събитието се проведе в базата на БФС в Бояна.
Шампионатът ни стартира на 7 август, петък.
Двубоят ще се играе на националния стадион
Васил Левски и засега остава без публика заради
епидемиологичните мерки. Почетният президент
на армейците Димитър Пенев категорично заяви
след жребия, че „старото“ ще победи „младото“
на старта. Любопитно е, че ЦСКА 1948 – ЦСКА
бе последната изтеглена двойка за първия кръг.
Левски, който преди дни не успя да се класира за
бараж за Лига Европа,
започва кампанията
с домакинство на Берое. Още в първия кръг ще е
проведе битката за Пловдив – между Ботев и Локомотив. Канарчетата са домакини на срещата в Коматево. Шампионът Лудогорец ще стартира защитата на титлата си с визита на Ботев във Враца, а
Славия ще е домакин на Черно море. Останалите
два мача са Монтана – Арда и Царско село - Етър.
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
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Новини от Етрополе
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КОРЕКЦИЯ НА ДВЕ РЕЧНИ КОРИТА
Приключи корекцията на участък от коритото на река Ябланица в Етрополе. Изграден бе
канал с вертикални подпорни стени и светла
ширина на напречно сечение 7 метра по цялата дължина на участъка. Дъното и стените са
със стоманобетонна
конструкция.
Оформено е кварталното
пространство, прилежащите
тротоари и улици с
бордюри и асфалтово покритие. С цел
обезопасяване
на
обекта е монтиран
предпазен парапет
с височина 1,10, горещо
поцинкован.
Левият и десният
бряг са свързани с
пешеходна пасарелка, която е стоманобетонна с ширина 2
метра.
Извършена е и

корекция на коритото на река Малък Искър в определен участък, изградена е стоманобетонна стена с
дължина 70 метра-информираха от Община Етрополе.

ОТВОРЕНО ПИСМО

НИЕ УВАЖАВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ТРУДА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ХИЛЯДИ
ЕКСПЕРТИ И РАБОТНИЦИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“!

(От стр. 3) обществено значими инициативи,
доказателство за което са и получените награди
от Българския червен кръст и много отличия за
социална отговорност. В това писмо няма да се
спираме на изнесените неверни твърдения и опити
за внушения за законите и механизмите, по които
работи минната индустрия у нас и по света. Тези
въпроси са специализирани, изискват знание, опит
и отговорност. Омаловажаването на приноса,
професионалната компетентност на експертите и
работниците при разглеждането на тези въпроси,
както и свободното
им
непрофесионално
„анализиране“ води до определено заблуждаване
на общественото мнение.
Убедени сме, че обществото не бива да бъде
подвеждано
с некоректни факти. Успешното
развитие на индустрията е предпоставка за повисоко благоденствие. В условията на задаващата
се икономическа криза добре работещите и
отговорни предприятия са изключително важни
както за хората, така и за държавата.
14.07.2020 г., София.

С уважение:

Кмет на Община Мирково: г-жа Цветанка Йотина
Кмет на Община Челопеч: инж. Алекси Кесяков
Кмет на Община Златица: инж. Стоян Генов
Кмет на Община Чавдар: г-н Григор Даулов
Председател на ФНСМ-КНСБ:г-н Валентин Вълчев
Председател ДСО на ФНСМ-КНСБ: инж. Пенко Нинов
Председател СО към АДС: инж. Стоянка Македонска
Председател СМФ „Подкрепа“: инж. Милко Василев
Председател на СК на НСО към ФНСМ, ОК: инж. Стоян
Ралчев

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 компании 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 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.
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ЗА ЛЕВСКИ, ЗА СПОМЕНА - ЕДИНСТВЕНИЯ, ВЕЧНИЯ!
„Между всички съвременни нему дейци Левски взе на себе си най-тежката
и най-великата задача – да подготви народа за борба за политическо
освобождение. В историческата памет на поколенията личните му добродетели
го превърнаха в символ на безсмъртие, в легенда...“

Под
надслов
На 18 юли, когато честваме
„Дяконе,
ПО183-та годишнина от неговото
КЛОН!“
и
с
рождение, ние отново търсим
обновена визия на
Апостола, взираме се в неговия
информационното
живот и дело, за да черпим
табло
пред
сили, воля и упование от него,
сградата
на
от голямото му дело в името на
Н.Ч.
«Димитър
България и българите.
Грънчаров 1928“,
В присъствието на кмета на
в село Равнище
общината – Румен Гунински,
отбелязаха
183
председателя
на
ОбС
и
години от рождедиректор на ОУ „Васил Левски“
нието на Васил
– Цветелина Владимирова, Деян
Левски.
Николов - зам.- кмет, директора
на Исторически музей – Татяна
Венци цветя и кратко слово пред паметника
Борисова, служители на общината и музея, дейци на читалище „Заря 1895“ и граждани, се проведе
на
Левски в Калугерово.
тържество пред паметника на Апостола в Правец.
Левски е жив в сърцата ни, присъства в ежедневието ни, неговото име носят училищата в Правец и
Видраре. Присъства и в спомена - в нашия край той е основал 5 тайни революционни комитета: в Попмарковата къща в Правец, в старото килийно училище и в Туняковския хан в с. Видраре, в Осиковица, Джурово. Правешкият и Чекотинският манастири пазят спомена за неговото ярко слово! Това припомни в своето
слово г-жа Борисова - директор на Исторически музей.
Бодро, като тържествена клетва звучат стихове на наши творци за Левски, изпълнени от ученици,
ръководени от Марияна Начева – учител по история.
Не в райска градина да бъдеш апостол,		
Да крачиш, към свойто бесило запътен,
а в робска родина да тръгнеш на път.		
сред хули и сребърен звън на пари...
Да блъскаш по тъмно душите залостени,		
И твоята смърт да направи безсмъртен
да бъдеш апостол от мисъл и плът....		
и тебе, и твоя предател дори.
Минута мълчание и сведени глави пред паметника на човека, решил да надигне глас срещу една
Велика империя, намерил сили да произнесе заветните думи: „Времето е в нас и ние сме във времето! То
В Етополе също се поклониха пред големия
нас обръща и ние него обръщаме!“
син на България.
Венци и цветя бележат признателността на поколенията към святото дело.

Кариера „МИАЛ“
Градският оброк „Свети Илия“
2017 г. Елаците Мед АД
събра правчани с молитва за здраве От разработва
находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на
На 20 юли 2020 г. се състоя традиционният оброк на град Правец – Св.
Илия. Община Правец организира раздаването на курбан-чорба за здраве
на жителите на града и общината. Съобразено с въведените противоепидемични мерки, от общината се бяха подготвили със съдове за еднократна
употреба, в които бе
раздавана осветената курбан чорба.
Отец
Йоан
и
отец Илия отслужиха църковен ритуал за благоденствие на правчани
и семействата им.
Община Правец изказва благодарност
на фирма „Сименс“
ЕООД, които участваха в мероприятието.

индустриални минерали - доломити.
Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифицирани 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 използване 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 писти 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

