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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. 6

Едно от най-необикновените атлетически 
събития в света-Балканският новогодишен пробег, 
ще се проведе в Правец. Мегаинициативата по тра-
диция ще е със старт в 2020-а и с финал в 2021-а 
година. Началото на кроса ще бъде дадено точно 
в 23:45 (на 31 декември) на пл.“Тодор Живков“, а 
финалът ще е в първите минути на 1 януари.

В организацията на състезанието са обединили 
усилия община Правец, Българска федерация 
лека атлетика, Асоциацията на балканските 
атлетически федерации и движението Рън 
България.

Организаторите представиха медалите за 

Със старт в старата и финал в 
Новата година за 36-и пореден път:

БАЛКАНСКИ НОВОГОДИШЕН 
ПРОБЕГ ПРАВЕЦ 2020-2021

Заявка за участие са дали представители на 9 държави
първите трима в надпреварата в състезанието 
между най-добрите балкански атлети и първите в 
генералното класиране, а общият награден фонд 
ще бъде 7000 лв. Класиралите се от първо до шес-
то място мъже и жени ще разпределят 2 600 евро, 
а класиралите се на първите 6 места в Рън Бълга-
рия мъже и жени - 1 820 лева.

Всеки завършил 7-километровата дистанция 
ще получи уникален медал от Рън България и 
сувенир от община Правец.

Към момента заявки за участие в състезанието 
са дали професионалисти и любители от 9 страни: 
Армения, Република   

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
За мен е удоволствие да Ви поздравя 

с настъпващите светли християнски 
празници – Рождество Христово и 
предстоящата Нова 2021 година!

В навечерието на тези благословени 
празнични дни приемете сърдечните ми 
пожелания за здраве, щастие и късмет, 
спокойствие и разбирателство във 
всеки Ваш дом, за благополучие и воля 
за реализиране на всички Ваши цели и 
мечти!

Нека прекрачим Новата година с 
вяра и надежда, че тя ще бъде по-добра 
от отминаващата, по-успешна и по-
щастлива за всички жители на община 
Етрополе!
Весели Коледни и Новогодишни празници!
 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, 
Приемете нашите най-сърдечни поздрави по повод светлия християнски 

празник – Рождество Христово!
Отиващата си 2020 е една различна, тежка и изпълнена с изпитания за 

нас българите, а и за целия свят година. Всички ние преосмислихме значе-
нието на близостта до нашите близки, значението на милосърдието, състра-
данието и съпричастността между хората.

И затова, именно днес, с настъпващите Коледни празници, най-искрено 
пожелаваме на всички Вас, на Вашите семейства, близки и приятели здраве, 
спокойни семейни празници и вяра, че ни предстои една по-добра година. 

Нека новата 2021 година бъде мирна и възродителна, да има във всеки 
български дом топлина, уют и взаимност.

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!  

ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА/п/   РУМЕН ГУНИНСКИ/п/
Председател на Общински съвет на община Правец Кмет на Община Правец 
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400 000 лева получава Община Правец за изпълнение 
на проект за „Реконструкция на част от вътрешната 
водопроводна мрежа на гр.Правец, Община Правец – 
част 1”. Финансирането e осигурено от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, като част 
от капиталовите разходи на министерството за 2020г. 

Общинска администрация има проектна готовност за 
няколкото останали улици с неподменен водопровод в 
града и още в началото на 2020 г. потърси финансиране 
от различни министерства и програми. Макар и частично, 
МРРБ отпуска средства за подмяна на остарелия 
водопровод за няколко ключови участъка в града. Вече 
е проведна процедурата за избор на изпълнител, така 
че ремонтните дейности предстоят в новата 2021 г.

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ВОДОПРОВОД В ПРАВЕЦ

Общежитието към 
бившия Дом за деца, 
лишени от родителска 
грижа в с. Разлив, ще 
се превърне в нова и 
модерна детска градина. 
Община Правец вече 
получи одобрение за 
изпълнение на този 
проект, който касае  ре-
конструкция и промяна 
предназначението на имота. Това стана с решение на министъра на 
образованието Красимир Вълчев в края на месец ноември.

След реконструкцията на сградата и оборудването й за детска градина, тя 
ще започне да работи като филиал на ДГ „Индира Ганди” в гр. Правец.   

Повече от 25 години в Разлив няма детска градина и ръководството на 
общината предприе стъпки да открие такава. По този начин ще има прием-
ственост към училището в селото. Откриването на детско заведение в селото 
ще е и голямо облекчаване на родителите.

Финансирането е осигурено от Програмата за изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 
2020-2022 г., одобрена с решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски 
съвет. 

Нова детска градина ще заработи 
  в Разлив

На 21 декември най-
големият магазин за техника 
и уреди в района навърши 
11 години. Това бе повод да 
се срещнем с мениджъра на 
„Техномаркет“-Ботевград. Той е 
на 38 години и се казва Християн 
Красимиров Кунов - специалист 
по търговски мениджмънт и 
бизнес комуникации. Занимава 
се професионално с търговия 
от 15 години. Работил е за 
едни от най-големите търговски 
компании на българския пазар.

Обича да пътешества 
и да изучава културите на 
различните страни по света. Не 
харесва самотата, обича да е 
обграден от хора. Негово мото 
е един цитат от “Питър Пан”: 
„Тайната на щастието не е да 
обичаш това, което правиш, а 
да правиш това, което обичаш“. 

- Как се реши на толкова голяма стъпка: да менажираш един от най-
големите магазини в района?

 ХРИСТИЯН КУНОВ: Изключително съм благодарен на мениджърския 
екип на ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД за доверието, което ми гласуваха, 
както и за успешното ни франчайз партньорство. Вероятно ви е ясно, че 
подписването на такъв договор за управление на магазин с такъв бранд 
и на такова високо ниво не става мигновено. Имахме нееднократни общи 
и индивидуални срещи с изпълнителните директори, координатори, 
мениджъри, с които обсъждахме идеи, тяхното реализиране, изграждахме 
бъдещото ни партньорство с ангажименти. Мога да кажа, че именно това 
е успешната формула за съвместната ни работа. Встъпих като франчайз 
мениджър на магазин ТЕХНОМАРКЕТ- гр.Ботевград през месец март тази 
година.  Мога гордо да се похваля, че за краткото време, откакто менажирам 
магазин ТЕХНОМАРКЕТ- гр.Ботевград, резултатите са повече от отлични и 
това е благодарение не само на моето постоянство и професионализъм, но 
и на екипа, който е с мен, без който, признавам, нямаше към днешна дата да 
бъдем така успешно реализирани в постигнатите цели.

- Имаш ли предишен опит с франчайза. Разкажи ни повече
ХРИСТИЯН КУНОВ: Да, имам добър опит във франчайза. Изключително 

съм щастлив, че този вид бизнес дейност навлезе така мощно на българския 
пазар. Това е най-успешният бизнес модел , когато два правни субекта имат 
общи интереси и цели – да развиват още по-успешно един изграден бизнес 
- било то в търговия, услуги, комуникация и прочие. Силно вярвам, че в 
най-скоро време на българския пазар ще навлезе и МАСТЪР ФРАНЧАЙЗ, 
но (усмихва се) ще ви разкажа и за това, ако успея да го постигна с 
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД. Във времето назад с договори за франчайз 
управявах 9 търговски обекта на една от големите български компании в 
търговията с бързооборотни стоки. Тази компания ми даде много и ме научи 
на много бизнес модели и на по-строга дисциплина.(На стр. 4)

Рожден ден

Най-големият магазин за 
техника и уреди в района 

стана на 11 години

Добрина Димитрова и 
дъщеря й Ванеса събраха 722лв. 
по време на организирания от 
тях самите семеен двудневен 
блаотворителен базар в 
подкрепа на Васко.

Майка и дъщеря от 
сърце благодарят на всички, 
които се отзоваха! Това е 
доказателство, че добротата 
и съпричастността съпътстват 
живота ни!

Весели празници на всички!

ПРЕДИ КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ 
ХУБАВИ НЕЩА! 

На 14 декември, в офиса на „Атлантис Нет“ ООД – Правец,  бе отворена 
кутията за дарения в помощ на Васил Стоев /Васко/ от Етрополе. Както 
писахме, той се бори с коварна болест – левкемия. За 12 дни бяха събрани 
дарения на обща стойност 880 лв., които служителите предадоха на 
семейството.

За тези, които искат да се включат в кампанията - кутията за дарения ос-
тава в офиса!

Весели празници! Да бъдем добри!

Майка и 
дъщеря 
събраха 

над 700 лв. 
за Васко
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§1. В разпоредбите на Глава втора „МЕСТНИ ТАКСИ“, Раздел 
I „Такса за битови отпадъци“ се правят следните изменения:

1. Чл. 18, ал. 2 се изменя така: 
„(2) На предплатилите в срок до 30 април лица – собственици 

или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти  се прави 
отстъпка, определена с решение на Общински съвет – 
Правец.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИТЕ  НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
§3. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение 

№ 220/27.11.2020 година на Общински съвет – Правец, на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28 от 
ЗНА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3, 
чл. 79 от АПК, и влиза в сила от деня на публикуването й в местен 
вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: Цветелина ВЛАДИМИРОВА

НАРЕДБАЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15
за определянето и администрирането на местните такси 

и цените на услугите в Община Правец

С много болка Правец изпрати 
своята доктор Денка Грънчарова. 

Доайенът на Поликлиниката в 
Правец изгуби битката с коварния 
вирус Covid-19 на 7 декември в 
болницата в Етрополе.

На 1 септември тя навърши 76 
години, обградена от любящото 
си семейство.

Отиде си завинаги един 
невероятен лекар и широко 
скроен човек, неуморно следващ 
дадената клетва – да помага на 
своите малки и големи пациенти. 
Тя обаче ще остане вечно жива в 
сърцата на всичките си пациенти.

Дълбок поклон пред светлата 
й памет!

ПОКЛОН ПРЕД ВАС, Д-Р ГРЪНЧАРОВА!
In memoriam Полицейска хроника

На нарушителя е съставен акт по Закона за 
горите. По случая е образувана преписка.

Жена от Правец бе 
задържана след кражба 

в Ботевград
Управителят на Кауфланд в Ботевград 

подалсигнал в Полицейското управелние за кражба 
на стоки от хипермаркета на стойност 120 лв.  
Часове по-късно самоличността на извършителя 
била разкрита. Задържана е 47-годишна жителка 
на Правец. Отнетите от нея стоки са иззети и 
предадени обратно на управителя на търговския 
обект. Материалите по случая са докладвани в 
районната прокуратура.

Служители на РУ-Правец 
разкриха крадец на дърва 

в Джурово
След проведени оперативно-издирвателни 

действия криминалистите разкриха кражба на 
дърва за огрев от имота на жител на с. Джурово. 
Извършител на престъплението е 18-годишен 
младеж от същото село. Материалите по случая са 
докладвани в районната прокуратура в Ботевград. 

Мъж от Осиковска Лакавица 
бе заловен в момент на 

бракониерска сеч

Тя е д-р Милена 
Валентинова. Родом 
от Ябланица. От 
10 години живее и 
работи в Германия - 
утвърден и уважаван  
лекар: специалист 
по микробиология, 
вирусология, инфек-

циозна епидемиология; с втора специалност 
- болнична хигиена; експерт по антибиотична 
политика към Немското дружество по 
инфекциозни болести. Д-р Валентинова е на 
първа линия в борбата с Ковид-19 от самото 
начало на пандемията!

Откровено за коварния 
вирус от първо лице:

- Какво е най-опасното на този вирус?
- Това, че е непредвидим. Това е системна ин-

фекция, не е настинка. Ковид-19 поразява цяло-
то тяло - не само белия дроб. Засяга централната 
нервна система, стомашно-чревния тракт, черния 
дроб, бъбреците… Особено мощно поразява кръво-
носните съдове. Виждам как млади хора, занимава-
щи се с професионален спорт, не могат да изкачат 
едни стълби. Няма гаранция кой как ще го изкара-
дали си млад, дали си стар. Пред очите ми умряха 
и две деца от Ковид-на 3 и на 9 години, без странич-
ни заболявания… Въпрос на това как ще реагира 
организмът.

- Няма ли начин да се предпазим? Някаква те-
рапия за превенция?

- За съжаление, няма медикаменти за превен-
ция. Истината е в хигиената. Не е редно и да се пият 
витамини като превенция, защото не се знае как ще 
повлияят.  Например, високите дози вит.С може да 
провокират образуването на камъни в бъбреците. 
Аз лично препоръчвам витамините да се приемат 
под естествена форма-яжте свежи плодове и 
зеленчуци, а не под формата на медикаменти. Яжте 
плодове и зеленчуци, които са характерни за нашите 

географски ширини! Витамините от тях се усвояват 
по-лесно и по-пълноценно от нашите организми. 
Най-важното е да носите маска - чиста и да се сменя 
периодично, както и да спазвате дистанция.

- Как се лекува вирусът? На кой етап трябва 
да бъдат включени антибиотици?

- Тъй като това е вирус, първоначално го третира-
ме като такъв с антивирусни препарати. За жалост 
няма противовирусен препарат със 100% действие 
срещу корона. Може да се приема ремдесивир-
той действа при леки и средно тежки случаи. След 
това не работи. Единствените вируси, за които 
има противовирусни препарати, са инфлуенца/
грип/ и херпесните вируси. При хепатитите и СПИН 
само се намалява вирусната реплика, но до пълно 
излекуване не се стига. Антибиотици се включват, 
ако вирусната инфекция прерасне в бактериална, 
иначе не действат, т.е. за да се лекуват последстви-
ята.

- А какво е Вашето мнение за ваксините? Вие 
лично бихте ли се ваксинирали?

- Ще ми се наложи да се ваксинирам.  Иначе-как-
вото и да кажа в момента за ваксините, то ще бъде 
субективно и научно необосновано. Факт е, че има 
много въпросителни около тях. 

- Хората, които вече са преминали вируса, за-
щитени ли си от ново заразяване?

- Зависи от титъра на антителата. В нашата 
лаборатория например правим по над 10 000 проби 
на ден. И се оказва какво-че само 20% от хората, 
които са изкарали Ковид-19, имат антитела. Отделен 
е въпросът антителата колко време ни защитават – 
3, 6 месеца, а може и повече. Заболяването е ново 
и няма достатъчно научни данни.

- В началото май никой не вярваше, че Ко-
вид-19 е действително чак толкова коварен и  
страшен вирус….

- Така е. Но сега? Във всяко семейство има поне 
по един изкарал вируса,  а на всеки две-три семей-
ства вече има по някой починал. Освен това, моето 
мнение е, че официалните данни са поне пет пъти 
по-малко спрямо неофициалните. Много хора, които 
изкарват вируса „на крак“ и в по-лека форма, въоб-

ще не се изследват.
- Ще има ли и трета вълна на вируса, както се 

говори?
- Според мен в България реално това сега не е 

втора вълна, а буквално първа. Вие нямахте пър-
ва вълна, защото тогава имаше много добри мерки. 
Със сигурност обаче нова вълна предстои. 

- Кога ще си отиде Ковид-19?
- О, това никой не знае. Непредвидимо е. За да 

се създаде колективен имунитет, трябва или почти 
всички да го преболедуваме, или да се имунизираме. 
От друга страна, не се знае как ваксината ще 
повлияе по-нататъшното развитие на болестта. 
Много вероятно е също така преболедувалите да 
ги повтори. Много е възможно и вирусът да мутира. 
Принципно вирусите имат антигенен шифт и дрифт 
- малки и големи мутации. Вирусът се нагажда да 
преживява в друг организъм и как ще мутира - това 
никой не може да го каже. Ето вече има съобщения 
за нови щамове.

- Кога един болен от Ковид-19 трябва да бъде 
настанен в болница - това като че ли е моментът 
на разковничето, който често изпускат хората?

- Това е лекарско решение. Болните от Ковид, 
дори и на домашно лечение, трябва да са постоян-
но под  лекарско наблюдение. Ако температурата не 
спада, ако почувстват задух, проблеми с уринира-
нето, ако кръвното налягане не се влияе с досега 
употребяваните медикаменти, ако има световъртеж, 
шум в ушите и въобще нещо извън зоната на ком-
форт, непременно пациентът трябва да се обърне 
към лекар. Много хора получават панически атаки. 
Но лекарят е този, който да прецени реалното със-
тояние. 

- Има ли критични дни при протичане на забо-
ляването?

- Моята практика показва, че това са 7,14 и 21-ви 
ден. Затова-най-внимателно тогава!

- А правилна ли е препоръката всяка вечер да 
се пие Аспирин протект при Ковид-19?

- Правилно е, да. Вирусът прави често тромбози, 
а аспиринът предотвратява кръвосъсирването. Това 
е обикновена препоръка, но е животоспасяваща.

Представяме Ви д-р Милена Валентинова…

 ЛЕКАР ОТ ЯБЛАНИЦА - НА ПЪРВА ЛИНИЯ В 
ГЕРМАНИЯ СРЕЩУ COVID-19!
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ОВЕН
Важно е да сте 

адекватни и отговорни 
към проектите и хора-

та, с които работите. Може да се 
наложи да се съобразите с новите 
реалности. Късметът ще е с вас.

ТЕЛЕЦ
Вашата помощ 

може да се окаже от 
съществено значение 

за партньора ви и неговите ини-
циативи. Хората ви провокират и 
ядосват, но щи успеете да запазите 
вътрешното си равновесие. 

БЛИЗНАЦИ
Възможно е да по-

търсите съвети и по-
мощ заради инвести-

ции. Постарайте се всичко да е на 
ниво. Можете да разчитате за всич-
ко на близките си хора. Изненадите 
няма да са малко, подгответе се.

РАК
Многото събития, 

срещите с различни 
хора и затрудненията, 

които възникват по пътя ви може да 
ви тласнат към саморазправа. Към 
хората, с които живеете и работите, 
ще сте много добри и великодушни.

ЛЪВ
Виждате ясно не-

щата, които ви чакат и 
това ви напряга. Поз-

волете на хората около вас да ви 
помогнат при нужда. Може да очак-
вате нови предложения, но времето 
за размисъл и реализация е малко. 

ДЕВА
С твърдост и ре-

шителност можете да 
пресечете нечии опити 

да блокират действията ви. Посто-
янно възникват нови нужди и пари-
те едва ли ще ви стигнат.  В живота 
ви може да настъпи промяна.

ВЕЗНИ
Не вземайте реше-

ния сами. По-добре е 
да са съвместни, за да 

няма после недоволни или сърди-
ти. Ако искате да ви вярват и да ви 
следват, аргументирайте се добре.

СКОРПИОН
Мащабните начи-

нания, крупните покуп-
ки и сключването на 

договори не са препоръчителни. 
Възможни са грешки поради разсе-
яност или лекомислие, внимавайте. 
Не се поддавайте на провокации.

СТРЕЛЕЦ
Не се престара-

вайте, за да не си до-
карате ядове. Само с 

хъс няма да постигнете желаното. 
Съсредоточете върху главното за 
момента. Ще трябва да балансира-
те добре между разнородни нужди.

КОЗИРОГ
Не започвайте 

важни неща, психи-
ческото ви състояние 

е нестабилно. Трябва много да се 
потрудите, за да постигнете равно-
весие в личния живот. Спрете и об-
мислете спокойно какво ви е нужно.

ВОДОЛЕЙ
Не са изключени 

неприятни спорове с 
роднини. Всичко обаче 

зависи от вашата коректност и уме-
нието ви да балансирате нещата. 
Внимавайте какво подписвате, за да 
не поемете нежелани авгажименти.

 РИБИ
Стига да искате и 

да не се страхувате от 
риска, може да успеете 

в доста неща. Ако работата не ви 
позволява да сте креативни, може 
да останете неудовлетворени.

ЗОДИАК 21.12.-27.12.

Най-големият магазин за техника 
и уреди в района стана на 11 години

(От стр. 2) Благодарен съм на екипа, който бе до мен и 
чрез Вас ги поздравявам.  Въпросните търговски обекти, които 
управлявах, бяха ситуирани в столицата, сами разбирате при 
каква твърда конкуренция на пазара. Гордея се, че обектите, 
които менажирах, бяха в топ класацията на франчайзингодателя. 
Но сега реших да работя съвместно с ТЕХНОМАРКЕТ 
БЪЛГАРИЯ АД не в София, а в провинцията. По-трудно от всяка 
гледна точка на бизнес климата, сравним със столицата, но пък 
така усещането за успешност е някак по-сладко. Чувството за 
удовлетвореност е по-силно и по-истинско.

- Какви са предизвикателствата, 
пред които се изправяш ежедневно?

- ХРИСТИЯН КУНОВ: Без 
предизвикателства в бизнеса е скучно. 
Няма го този развиващ се ентусиазъм 
да решаваш проблемите, да се бориш 
със статуквото, да научаваш нови 
неща и да се развиваш, ако ги няма 
предизвикателствата. Именно тези 
предизвикателства ме правят още по-
борбен и още по-успешен търговец.

- Колко човека управляваш? Как 
намери квалифициран персонал - 
това винаги се оказва доста трудно?

- ХРИСТИЯН КУНОВ: Към момента 
управлявам 20 човека оперативен персонал и един малък екип от 
бизнес консултанти на високо ниво, които се занимават предимно 
с търсене на корпоративни продажби и участия в обществени 
поръчки. Екипът, с който работя, е само от професионалисти 
и към момента не бих казал, че имам трудности с тях. Да, 
оперативно-работни казуси на една идея по-висок тон имаме, но 
това е нормално-иначе щеше да е моделирано като по книга.

- Научихме, че разширяваш бизнес модела и вече 
управляваш и Техномаркет-Враца. На какъв етап си там?

- ХРИСТИЯН КУНОВ: От месец ноември ТЕХНОМАРКЕТ 
БЪЛГАРИЯ АД ми гласува още по-голямо доверие и поех на 
франчайз и магазин ТЕХНОМАРКЕТ – гр. Враца. Удоволствието 
да почувстваш уханието на бизнеса в Северозапада е уникално 
(усмихва се). Още повече предизвикателства, още повече 
търговски хъс, още повече иновации в продажбите. Нужно 
е време, но съм сигурен в успеха. Обещавам и на Вас, че в 
следващата година по същото време въпросът Ви към мен ще 
бъде „Как успяхте да превърнете ТЕХНОМАРКЕТ- гр.Враца в 

Рожден ден

най-успешния магазин на пазара в Северозападна България?“. 
Звучи малко нескромно, но това е целта, която следвам.

- И малко любопитни факти за пазара в района – ваши 
клиенти са хората от Ботевград, Правец, Етрополе, 
Ябланица… какво най-често купуват?

- ХРИСТИЯН КУНОВ: Пазарът в в района е добре утвърден и 
динамичен. ТЕХНОМАРКЕТ- гр.Ботевград заема един немалък 
сегмент от стоковия пазар в региона. Безспорно има още 
какво да дадем на нашите клиенти и това го доказваме с всеки 
един наш работен ден. Устойчиви сме, гъвкави сме и умеем 

да завладяваме нови територии.  
Успях да наложа нов канал за продажби, 
различен от техниката, обособих 
нова зона – това е нашата HOME 
ZONE, домашното кътче в магазина.  
По отношение на втората част от 
въпроса Ви, ще ви отговаря така: 
С екипа от консултанти умеем да 
задоволяваме всяка потребност 
на всеки наш клиент. В магазин 
ТЕХНОМАРКЕТ- гр. Ботевград 
има всяка една стока и техника, 
която е необходима във всяко едно 
домакинство. 

- А кои стоки най-трудно се 
продават?

- ХРИСТИЯН КУНОВ: Без такъв въпрос, моля! (смее се) 
Няма трудно продаваеми стоки. Всичко е в ръцете и подхода на 
умелия търговец. Ние сме това! За нас трудно продаваема стока 
няма.

- Качеството или цената са водещи при избора на стоки 
от клиентите?

- ХРИСТИЯН КУНОВ: Като франчайз партньор на 
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД смело мога да твърдя, че при 
нас стоките и техниката не се делят на качество и на цена. При 
нас цената не определя качеството. Знаете, НИЕ предлагаме 
световно утвърдени брандове едра и дребна техника. Разбирате 
ли, че при нас е невъзможно да предлагаме например телевизор 
Самсунг с ниско качество! Да, днес цената му например е 30% 
дискаунт, но тази отстъпка не е за сметка на качеството. Това е 
корпоративна и рекламна политика. Това е успешният модел в 
търговията! Затова хората ни харесват и ни се доверяват! Вяр-
вам, че и занапред ще е така.

В 17-ото коледно издание на благотворителната кампания 
участват 86 деца от цялата страна. Те получиха по 1000 лева 
за Коледа.

Кампанията стана възможна благодарение на дарители, 
както и на служителите на МВР, които ежемесечно даряват 
средства от заплатите си.

По 1000 лв. за Коледа 
получиха децата на загинали 

и пострадали полицаи

Народно читалище „Васил Ценков 1936” с. Разлив 
организира конкурс за детска рисунка на тема „Магията на 
Коледа и Нова година“. 

Предвид противоепидемичните мерки, конкурсът се 
провежда онлайн-чрез смнимки на творбите. Желаещите 
имаха възможност да изпращат свои рисунки до 20 декември. 
Те вече са публикувани във фейсбук групата „Село Разлив, 
община Правец”. 

Гласуването ще продължи до 14:00 часа на 29.12.2020 г. 

КОЛЕДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В С. 
РАЗЛИВ - ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА  РИСУНКА

(сряда). Читалищното Настоятелство ще отличи с награди 3 
рисунки, събрали най-много гласове. 

Празничен поздрав
Уважаеми жители, гости и приятели на село Разлив, 

в навечерието на най-светлите празници се обръщам 
към Вас с пожелания за много здраве, топлина 
в  семейното огнище,  вяра в традициите и обичаите, 
вяра в Христовото Рождество и любовта между хората.  
Именно съхраняването на тези ценности ни прави по-
силни и по-единни.

В навечерието на Новата година идва и усещането за 
новото и надеждата за по-добро. Всички ние вярваме, 

че грижите и трудностите ще останат 
далеч назад в отминаващата година.

Пожелавам на всички една по-добра, 
по-успешна, по-здрава и изпълнена с 
много радости 2021 година!

Наталия Георгиева – кмет на 
кметство с. Разлив



брой 41, 22.12.2020
страница4 брой 41, 22.12.2020

страница 5

През месец ноември се проведе седмото регионално състезание по 
речеви умения на английски език „БЕСТ“, организирано от Фулбрайт, 
България. По традиция в него участват най-елитните училища от цялата 
страна. ПГПЧЕ „Алеко Константино“  е дългогодишен успешен участник и в 
годините имаме печелени много финални и други призови места. За първа 
година обаче, поради наложените епидемиологични мерки, причинени от 
вируса КОВИД-19, състезанието се проведе изцяло онлайн в платформата 

ДИСКОРД. 
Отборът на нашето училище беше съставен от 15 ученици от 8 до 12 клас, 

които се представяха в една или повече категории (оригинална реч, поезия, 
проза и дуо). Изпълненията се предаваха на живо пред жури.

Финалисти на дуо тази година станаха Магдалина Николаева от XI-в клас  
и Ивана Йотова от XI-а клас, които се класираха на V-то място във втора 
възрастова група. До полуфинал в категория проза при първа възрастова 
група стигна и Мария-Виктория Янева (VIII-а клас). Всички останали 12 
участници стигнаха до четвъртфинали в своите категории. А ето и техните 
имена: Симона Пенчева, Марина Георгиева и Никола Костадинов – VIII-а 
клас, Дебора Илиева – IX-а клас,  Данислав Сотиров и Марио Димитров – X-а, 
Радина Саханджиева, Ростислав Нинов, Йолина Христова, Йоана Якимова– 
XI-а клас, Мартин Люнгас – XI-б клас и Никола Николов – XI-в клас.

За всички участници, които нямаха възможност да осигурят своето 
участие от вкъщи, ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ даде възможност да работят 
в училище, където беше подсигурена нужната техника и стабилна интернет 
връзка. 

В тазгодишното издание на „БЕСТ“ от Правец като жури участваха 
настоящите учители Стефка Атанасова (английски език), Цанко Цолов 
(история и гражданско образование) и бившата ученичка Ренета Иванова 
(студентка, 2 курс, АУБГ-Благоевград).

Ръководството на училището и екипът на „БЕСТ“ в Езиковата гимназия 
изказват благодарности на участниците за тяхното отлично представяне и ги 
окуражават да не спират да бъдат ‘THE  BESTies’!

Автор: Никола Николов – XI-в

Ученици от ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ 
не спират да бъдат ‘THE  BESTies’!

Престижното отличие бе връчено на хотелската верига РИУ в България, 
част от които е и комплексът в Правец. Наградата бе спечелена на първите 
Годишни награди за туризъм на списание „Destinaitons – ultimate guide for 
your holiday“ и утвърдената онлайн туристическата платформа Bgtourism.
bg.

„В първите дни на световната пандемия Riu Hotels & Resorts зададоха 
високите нива на качество и професионализъм, бяха новатори и пример 
за много хотелиери с въвеждането на мерки за безопасно посрещане 
и обслужване на гостите, които днес са неизменна част в областта на 
настаняването не само в България, но и по света. У нас хотелите от 
групата на Riu Hotels & Resorts това лято бяха преоткрити от българските 
туристи“, заяви собственикът на специализираните медииу учредили 
наградата, Руслан Йорданов.

„Успешно спечелихме доверието на гостите, най-вече на многото 
българи, които за първи път почиваха при нас. Всички споделяха, че се 
чувстват сигурни; че могат спокойно да се насладят на почивката си без 
им се налага да мислят за мерките за безопасност, тъй като виждат че 
мениджърите на Riu Hotels and Resorts се грижат за това.“, сподели Валя 
Вълчева, Мениджър Продажби на веригата.

RIU HOTELS & RESORTS - ХОТЕЛИ НА ГОДИНАТА В БЪЛГАРИЯ

В навечерието на коледните и новогодишните 
празници Елаците-Мед АД, част от Група 
ГЕОТЕХМИН, за пореден път проведе доброволна 
инициатива, с която по традиция подкрепи своите 
пенсионери. В продължение на седмица служители 
от компанията, спазвайки всички разпоредби и 
противоепидемични мерки, достигнаха до всеки 
един от пенсионерите и ги зарадваха с парична 
помощ и пакет с основни хранителни продукти.

Инициативата е израз на последователната 
политика на компанията за грижа към бившите 
служители, както и в тяхна подкрепа по време 

на по-строгите противоепидемични мерки. 
Група ГЕОТЕХМИН и Елаците-Мед следват 
убеждението, че разрешаването на проблемите 
зависи от самите нас и че всеки според силите си 
и възможностите си трябва да прави усилия в тази 
посока, за да излезем от изпитанията по-силни, 
обединени и израснали духовно като общество. 

В Етрополе 

 Финансова подкрепа и хранителни продукти 
получиха за Коледа пенсионерите на Елаците-Мед

Целият трудов път и 36 години от живота 
на Анета Димитрова от Етрополе е преминал в 
Елаците-Мед, като счетоводител. „Помощите, 
които получаваме са изключително щедри.“ – 
споделя г-жа Димитрова. „Големи благодарности 
на управителя на Геотехмин – проф. Вутов и на 
цялото ръководство на Елаците-Мед! Всичко ще 
ни бъде от голяма полза. Това е огромна подкре-
па! Моите съседки, които също са пенсионери на 
Елаците-Мед, и те са много доволни и благодар-
ни. Пожелавам на ръководството и колегите да 
са живи и здрави и да продължават в този дух - 
да бъдат едно от най-социалните предприятия 
и да отделят средства за подкрепа!“ – пожелава 
тя.

Към кметицата на Разлив Наталия Георгиева!
Към секретаря на читалището нашата Пенка!
Към Габриела от Кметството!
Благодарим Ви за вниманието, за това, че все-

ки ден ни звъните, за да видите как сме, да ни 
попитате имаме ли нужда от нещо! 

В това трудно време една блага дума означава 
много за нас!

Бъдете здрави и весели празници!
С уважение и обич: Симеонка Вушева и хората 

от Клуба за възрастни и хора с увреждания!

Сърдечна 
благодарност
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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.

Правешките баскетболисти играха срещу БК Локомотив 2020 – София в 
мач от ББЛ А група, западен район. Първата част бе спечелена от софиянци 
с 2 т. разлика – 22:20. На полувремето нашите представители успяха да 
намалят пасива си на точка – 38:37. Срещата бе решена в третата четвърт, 
която локомотивци спечелиха с разлика от 10 т. – 23:13. В началото на 
последната част таблото в залата показваше 61:50. До края на двубоя 
правешките баскетболисти не успяха да направят обрат и това донесе 
победа на Локомотив 2020 с краен резултат 77:68 (22:20, 17:18, 23:13, 15:17). 
С най-голям принос за БК Правец бяха: Даниел Христов- 20 т. и 10 борби, 
Иван Иванов-17, от тях 5 тройки при 17 опита, капитанът Тодор Колев и 
Марио Христов – по 8, Стефан Гунински-6 т., от тях 2 тройки при 5 опита. 

До момента БК Правец има 3 отложени срещи – с Локомотив София, ЦСКА 
и Балкан – втори отбор. Във временното класиране БК Правец е на 11-о 
място от 15 отбора в групата. След 11-и кръг от изиграните 7 мача отборът 
има 3 победи и 4 загуби, 505:519 точкова разлика и 10 точки. Вторият отбор на 
Балкан Ботевград е на 12-о място след изиграни 7 срещи, като е регистрирал 
2 победи и 5 загуби, 505:552 точкова разлика и има 9 т.

Хасковлийката спечели 23-ата анкета на 
сп. Атлетика, като това е втори подобен успех 
в кариерата й. Тя зае първа позиция и през 
2015 г., когато бе определена и за спортист 
№1 на България. 28-годишната състезателка 
на пловдивския Локомотив събра 237 точки от 
гласовете на експертите на специализираното 
издание. В крайното класиране се калкулира и 
един глас на феновете, които дадоха своя вот 
във Фейсбук. През сезона, който бе силно орязан 
откъм състезания заради пандемията, Габи 
завоюва две титли в хоризонталните скокове на 
Балканския шампионат за мъже и жени в Клуж – 
Напока. В най-силния турнир за годината в Монако 
– част от веригата Диамантена лига, Петрова 
зае 2-о място на троен скок. Същата позиция тя 
записа и на турнира в Турку, който бе с категория 
Континентален тур. Габриела Петрова изпревари 
с 15 т. Ивет Лалова. Петкратната победителка в 

анкетата не направи най-силния си 
сезон, като пандемията се отрази на 
резултатите й. Въпреки това Лалова 
участва на турнири от Диамантената 
лига и Континенталния тур, като записа 
победи и в Италия. Третото място 
в анкетата зае новият рекордьор на 
хвърляне копие Марк Славов, който 
завоюва сребърен медал на Балканския 
шампионат с рекордно постижение. 
Любопитно е да се отбележи, че 
най-добрите ни лекоатлети в скока 
на височина Мирела Демирева и 
Тихомир Иванов разделят четвъртото 
място с равен брой точки – по 143. В 
челната десетка влязоха още Милица 
Мирчева (полумаратон), Михаела Петкова (копие), 
Маринела Минева (маратон), Инна Евтимова (200 
м) и Милена Миткова (скок дължина).

Габриела Петрова лекоатлет №1 на България за 2020 година

Класиране след есенния полусезон
мач. поб. рав. заг. т.разл. т.

1. Марек 1915 17 12 3 2 39:13 39
2. Беласица 16 12 3 1 25:9 39
3. Кюстендил 17 13 2 2 29:3 38
4. Вихрен 1925 17 11 4 2 32:14 37
5. Чавдар 17 10 4 3 32:15 34
6. Ботев 1937 17 8 4 5 32:18 28
7. Оборище 17 8 2 7 26:19 26
8. Пирин 1912 (ГД) 17 7 4 6 21:15 25
9. Пирин 1941 (Р) 17 6 4 7 17:23 22
10. Рилски спортист 2011 17 6 3 8 20:21 21
11. Балкан 1929 16 5 4 7 18:19 19
12. Надежда 16 5 1 8 22:30 19
13. Сливнишки герой 17 4 6 7 19:20 18
14. Левски (Ч) 17 5 2 10 17:32 17
15. Велбъжд 17 3 3 11 8:35 12
16. Перун 1978 17 3 3 11 13:33 12
17. Гранит 17 3 3 11 12:36 12
18. Банско 17 1 1 15 5:32 4

Заб.: Марек 1915 е на първо място, въпреки че има равен брой точки 
с Беласица – по 39, но в директния двубой в Петрич завършиха 2:2. 
Ръководството на ЗС на БФС – София взе решение за отнемане на 3 точки 
на ФК Кюстендил заради неявяване на юношите им младша възраст в 
първенството. 

Ръководството на Зоналния съвет на БФС реши отново да отложи срещите 
на ФК Надежда – с. Доброславци от Югозападната трета лига за напролет. 
Отборът трябваше да се срещне с ФК Беласица – Петрич и ФК Балкан 1929 
– Ботевград.

Последните срещи от Югозападната 
трета лига отложени за напролет

Дупничани се класираха за полуфиналната фаза на турнира за Купата на 
аматьорската футболна лига, след като станаха първенец на Югозападната 
зона. В зоналния финал марекчани победиха с 5:3 след изпълнение на дузпи 
ФК Балкан 1929 – Ботевград. В редовното време резултатът на терена в 
с. Герман бе равен – 1:1, а при ударите от бялата точка възпитаниците на 
Светльо Георгиев бяха по-точни. Марек откри в 61-ата мин., когато Панталеев 
отбеляза с глава след центриране отдясно на Калайджийски. Ботевградчани 
изравниха в 79-ата мин., след като Петко Петков се измъкна от защитата 
на дупничани и прехвърли вратаря Младенов. В 83-ата мин. капитанът на 
Марек Александър Близнаков се сдърпа с играч на ботевградския отбор и бе 
отстранен от главния съдия, а редовното време завърши при равен резултат 
– 1:1. При изпълнението на дузпи за победителите се разписаха Милен 
Иванов, Петьо Иванов, Калайджийски и Панталеев, а Джордж Николов 
пропусна. За Балкан пропуснаха Петко Петков и Руйчев. Битките за полуфи-
налистите в останалите три зони бяха отложени за следващата пролет

За полуфинал за Купата на АФЛ

ФК Марек отстрани ФК 
Балкан 1929 след дузпи

БК Правец с нова грешкаСъс старт в старата и финал 
в Новата година за 36-и пореден път:

Заявка за участие са дали представители на 9 държави

Балкански новогодишен пробег 
Правец 2020-2021

(От стр. 1) Северна 
Македония, Сърбия, 
Румъния, Турция, 
Гърция, Молдова, 
Уганда и България. 

Среднощният но-
вогодишен крос, 
който по традиция се 
провежда в Правец, е 
единствен по рода си в 
света. Тази година той 
се изстрелва в ново 
измерение и на още по-
високо ниво, защото е 
включен в календара на 
Балканската федерация 
по лека атлетика. 
Другата промяна през 
тази година е, че след 
награждаването на 
призьорите в 0:30 часа 
на 1 януари бегачите 
няма да се съберат 
на новогодишен 
купон, поради 
ограниченията, свърза-
ни с разпространението 
на коронавируса.
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Новини от Етрополе

Община Етрополе завърши ремонтните дейности по проект 
„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, финансиран по 
процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията 
и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски-
те райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. Това е седмият изпълнен от Община Етрополе инфраструктурен 
проект през 2020 година. 

Общата стойност на проекта е 1 171 854,19 лв., от които 996 076,06 лв. 
се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и 175 778,13 лв. са национално съфинансиране.

По проекта се извършиха следните дейности:
Цялостна рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. 

„Партизански“ до ул. „Калина Вескова“, която включва:
-  подмяна на пътната настилка;
- реконструкция на съществуващите тротоари;
- полагане на нова пътна маркировка;
- монтаж на предпазна метална ограда в определени участъци;
- поставяне на нови пътни знаци.

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ - ИЗЦЯЛО НОВ!
Това е седмият изпълнен от Община Етрополе инфраструктурен проект през 2020 година

Приключи проектът за извършване на ремонт 
в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе 
по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни 
активи, текущо поддържане на материалната 
база и изграждане на нова, реконструкция 
и модернизация на съществуващата 
материална база за предоставяне на социални 
услуги“ по процедура за набиране на проектни 

Повече от 420 души с увреждания от община Етрополе получиха основни 
хранителни продукти, дарение от „Елаците-Мед“ АД. Инициативата на 
компанията бе в рамките на Благотворителната програма „Българските 
добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН и бе осъществена във връзка с 
Международния ден на хората с увреждания. Продуктите бяха доставени 
в Клуба, определен за хората с увреждания в Етрополе. Раздаването на па-
кетите започна на 4 декември, като то бе организирано съобразно всички 
изисквания и предписания на Министерството на здравеопазването.

„Така се зарадваха хората! Толкова бяха щастливи, че веднага някои 
дойдоха да изразят благодарността си“ – сподели Маргарита Стефанова, 
председател на Клуба на диабетика. „Нямаме думи да изкажем признател-
ността си към ръководството на Елаците-Мед! Огромно благодарим!“.

Целта на инициативата на „Елаците-Мед“ АД е хората с проблеми да бъдат 
подкрепени с хранителни продукти за предстоящите коледни празници и по 
време на епидемиологичната обстановка в страната.  В дните на пандемията 

трябва да  проявим съпричастност и грижа за хората, които се нуждаят 
от помощ и най-вече да им покажем, че за нас те са ценни със своите 
индивидуалност и опит-категорични са от „Елаците-МЕД.“  Снимка Христо Христов

По случай деня на хората с увреждания:„Елаците-Мед“ дари храни на над 
420 жители от община Етрополе

Стартираха дейностите по ремонта на част от 
църквата „Света Петка“ в град Етрополе.  

Проектът е финансиран със средства от 
бюджета на Община Етрополе на стойност 16 000 

предложения за финансиране от Фонд 
„Социална закрила“ през 2020 г.

По проекта се извършиха следните 
дейности:

· Поставяне на нова настилка от 
гранитогрес;

· Шпакловане и боядисване на стените 
и таваните на помещенията в дома.

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ В ДОМА ЗА 
СТАРИ ХОРА В ЕТРОПОЛЕ

ОБЩИНАТА РЕМОНТИРА ЦЪРКВАТА „СВЕТА ПЕТКА“
лв. и обхваща помещението без стенописи.  

Строителните дейности се изразяват в ремонт 
на тавана, полагане на гипсокартон, 
изграждане на преградна стена, 

шпакловане и боядисване, полагане на гранитни 
плочи, подмяна на дограма и врати. 
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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

Уважаеми колеги от Елаците-Мед АД,
партньори и приятели,

В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово 
и Нова година, от името на Надзорния и Управителния съвет

на Елаците-Мед АД, пожелавам на всички
2021-ва година да ни дари със здраве, да бъде по-добра,

да ни вдъхнови да се справим с всички предизвикателства и да ни
предостави нови възможности за развитие и благоденствие.

От сърце Ви пожелавам най-вече да бъдете здрави!
Нека да следваме успеха и да пазим доброто в нас и около нас!

С професионализъм, решимост и вяра да продължим да вървим напред!
Пожелавам на Вас и Вашите семейства светли празници!

Честито Рождество Христово!
Успешна, щедра и благодатна 2021-ва година!

Инж. Драгомир Драганов
Изпълнителен директор на Елаците-Мед АД

Община Правец получи финансиране на проект 
/ подобект 1/ за изграждане на канализация 
в квартали 168, 169 и 170, както и кв.9 по 
действащите подробни устройствени планове на 
Община Правец.

Финансирането е осигурено от Предприятието 
за опазване на околната среда и водите към МОСВ. 
Изграджането на канализацията е част от по-голям 
проект, включващ три подобекта-улични мрежи и 

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В 
КВАРТАЛИТЕ НАД СТАДИОНА

съоръжения на техническата инфраструктура - за 
обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна 
канализация и улици, в същата нова жилищна 
зона на града.

Община Правец вече проведе процедура 
по Закона за обществени поръчки и избраният 
изпълнител е фирма „АР ПИ – КЪНСТРЪКШЪН”.

Стойноста на проекта е 477,599 лева, 100 % 
финансирани от ПУДООС.

Фотооко
Още една красота в 
центъра на Правец

Над 6 000 деца от цялата страна станаха 
официални посланици на усмивката в националния 
конкурс, организиран с подкрепата на Община Бургас. 
Конкурсът се проведе в 6 категории.

Повече от 600 класа от цяла България казаха ДА на 
Усмивката и не на страха от Ковид-19, като изпратиха 
общо 960 снимки. В изключително оспорвана 
надпревара журито присъди наградата за „Най-
усмихнат клас“ на 3-а от ОУ “Васил Левски“ Правец. 

Благодарим Ви, мили деца, за споделените  
усмивки!

Трети „А“ от Правец 
„Най-усмихнат 

клас на България“

В навечерието на 
Коледа, ЦСМП – Правец 
получи нова линейка. 
Придобивката е по 
проект „Подкрепа за 
развитие на системата 
за спешна медицинска 
помощ“, финансиран от 
Европейския фонд за 
регионално развитие. 
Гаранционният срок 
на автомобилите и 
апаратурата е 5 години.

Новата линейка 
разполага с пълен 
комплект модерно 
медицинско оборудване 
за оказване на спешна 
помощ. 

СПЕШНА ПОМОЩ ПРАВЕЦ 
ПОЛУЧИ НОВА ЛИНЕЙКА


