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Винаги	
до	Вас	!!!

Кметът Румен 
Гунински: 

С 13 гласа „ЗА“ Общински съвет - Правец прие единодушно бюджета на 
общината за 2020 година. Заседанието бе на 31 януари от 17 ч.

Бюджет 2020 е в размер на 15 338 979 лв., като цифрата е съизмерима с 
миналогодишния бюджет. Сега е намалена целевата субсидия за капиталови 
разходи от държавния бюджет /с над 200 000 лв./. Настоящият преходен ос-
татък е в размер на 4 513 679 лв. и е по-малък от 2019 г., тъй като през мина-
лата година са реализирани голям брой инфраструктурни обекти и общински 
дейности. По параграфи и заложени средства за издръжка на различните 
функции обаче Бюджет 2020 не отстъпва на Бюджет 2019 - коментира кметът 
Румен Гунински. Той го определи като „реалистичен, изпълним и с допълни-
телен потенциал за привличане на още приходи“.

Каква е сумата в отделните функции като образование, култура, спорт, 
социални дейности, кои са основните инфраструктурни обекти, заложени в 
капиталовата програма на Общината за тази година и каква е нейната фи-
нансова рамка, колко са парите, заделени за ремонт на улици в града и се-
лата и кои точно улици ще бъдат ремонтирани, какво е съотношението на 
заложените средства за града и за населените места в общината - на тези и 
още въпроси отговаря градоначалникът в интервю за „Правешки глас“. 

                      БЮДЖЕТ 2020 Е 
РЕАЛИСТИЧЕН, ИЗПЪЛНИМ И С 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ

БАСКЕТБОЛЪТ ПРЕВЗЕМА ГРАДА!
Първи	фестивал	на	БК	„А1	Академик“

На 2 февруари 2020 г. в спортен комплекс 
Правец бе даден старт на ново и вълнуващо 
за феновете на баскетбола събитие – първи 
фестивал под надслов „Баскетболът превзе-
ма града – предизвикателства, забавления и 
изненади“.

Цветина Василева, водеща на събитието, 
запозна присъстващите с историята на 
клуба, основан в далечната 1947 година – 
клуб със славно минало, носител на мно-
жество трофеи, нееднократен шампион на 
България. През 2012 г. е основана и детско-
юношеската школа към клуба.

Благодарение на опитни треньори и 
прекрасни условия за подготовка, много деца 
от най-ранна възраст избират баскетбола и 
му остават верни докрай. Пример за това 
са познатите на феновете Петко Маринов 
и Димитър Саханенков-Зуко, носили с гор-
дост екипа и водили тима към победи, а сега 
треньори на младите, предавайки им своите 
знания и опит.

В събитието взеха участие над 70 бивши 
възпитаници на баскетболната школа, 
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Ето какво трябва да знаем за 
остеопорозата според д-р Луканов:

В последния ден на месец януари, по покана на ръководството на 
Дневния център в Правец, д-р Пламен Луканов-специалист ревматолог с над 
30-гoдишен опит, проведе прегледи и консултации за остеопороза. Това е 
едно от десетте най-разпространени заболявания на нашето време. Повече 
от 50 предварително записали се жители на Правец и района дойдоха на 
прегледите, получиха рецепти за лечение или съвети за режим на живот и 

Що е то остеопороза? Тя е метаболитно заболяване на скелета, при което 
костите губят своята здравина и започват да стават порести. Вследствие на 
този процес стават податливи на фрактури, особено в областта на ръцете, 
таза и гръбначния стълб.

Съществуват различни сигнали, чрез които може да се направи ранно 
диагностициране. Един индикатор е загубата на височина с напредване на 
възрастта. Понякога е възможно счупване на костите без явна причина за 
това. Дори малки сътресения са в състояние да причинят фрактури на таза 
или китките. Остеопорозата се проявява по-често при жените - особено 
след периода на менопауза, а също и при хора, които са били лекувани с 
кортизонови медикаменти в продължение на години. Затова препоръката е 
да се правят профилактични прегледи на всеки 3-4 години. 

Остеопорозата бива Първична и Вторична. Рисковите фактори, 
предизвикващи първична остеопороза, са фамилна обремененост, 
хормонален дисбаланс, както и залежаване, ниски нива на калций и фосфор, 
употреба на газирани напитки и „лоши“ храни, а също и т.нар.консуматорски 
отрови- тютюнопушене, кафе, алкохол. Вторична отстеопороза се развива 
като резултат от определени заболявания и от нежелани (На стр. 4)

ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ С РЕВМАТОЛОГ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР
хранене. 

Същия ден сестра Теменужка Данова бе организирала среща на доктора 
с потребителите на услугата. Кратката здравна беседа бе полезна за всички.

Наричат го още Празник на мъжката рожба. Води началото си от времето 
на робството, когато с кръв от заклани петли българите са белязали портите 
си, за да заблудят властите, че от техните домове вече са взети мъжките ро-
жби за еничари. В по-късните години е посветен на децата. За да ги предпа-
зят от болести, са колили ярка /за момиче/ и петле /за момче/ и се приготвяли 
курбан.

За Осиковица това е един традиционен празник. Ежегодно той се 
отбелязва в Клуба за възрастни и хора с увреждания, организиран съвместно 
с кметството и читалището. Ето какво преживяхме на 2 февруари зедно с 
осиковчани:

Клубът беше пълен с баби и дядовци. Специална маса бе подредена 
с приготвените лакомства – баници /сладки и солени/, кексове, щрудели, 
дребни сладки. По масите бяха наредени домашни трушийки, мезета и 
питиета. Васил Петров, председател на клуба, бе проявил кулинарните си 
способности, приготвяйки курбан-чорба от 2 петела. Той припомни преди 
всичко, че на този ден църквата чества Сретение Господне. Отбеляза и  
някои от традициите за празника – още от есента се определят „бащата“ 
на кокошарника и петелът за курбан; петел се коли само в дом, където има 

ПЕТЛЬОВДЕН В ОСИКОВИЦА
момче, а ако няма, домакинът го носи у съседите; на този ден не се работи, 
жените не пипат игли и остри предмети, не режат хляб или дърва, за да са 
здрави децата; празникът изисква и полово въздържание, за да се увеличи 
плодовитостта на домашните животни; по това кой ще влезе първи в дома на 
младото семейство, се гадае мъжка или женска ще е първата рожба. 

Кметицата Бистра Георгиева благодари на присъстващите, че са уважили 
празника. Пожела на всички  здраве и да има повече хубави поводи да се 
събират, защото традициите трябва да се пазят и да се предадат на по-
младите.  

Бе изпълнен и ритуалът „Петел на годината“. В купа бяха поставени 
13 „билетчета“, според броя присъстващи мъже. Всеки си опита късмета. 
Щастливецът се оказа Стефан Николов Нинов, който пожела на всички: „Да 
ви близнят всички кокошки и да се излюпят повече петли!“

Всички се насладиха на трапезата.

В голям предпролетен празник се превърна по традиция Трифоновден за колегите и прияте-
лите на Трифон Трифонов-директор на Националната професионална гимназия по компютърни 
технологии и системи в Правец. Тържеството бе на поляната пред къщата му в „Скарнава“. 
Както си му е редът, първо бе извършен ритуалът 
по зарязване на лозето, за да има берекет през 
годината. След това бе организиран конкурс за 
най-вкусно домашно приготвено ястие. Логично 
той бе спечелен от кулинарната майсторка Рай-
ка. Нямаше как Трифоновден да мине и без кон-
курс за най-добро и най-пивко вино. Цар в тази 
категория стана Сашо, който се оказа не само 
добър майстор в училището, но и във винопроиз-
водството. На второ място бе класирано виното 
на баскетболния треньор Петър Клечков. Третата 
награда си поделиха преподавателят по история 
Ина Георгиева и Слави.

ДИРЕКТОРЪТ НА НПГ ПО КТС 
ОТПРАЗНУВА ТРИФОНОВДЕН В 

КОМПАНИЯТА НА КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ 
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Новини от Етрополе

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати 

за свободно работно място за длъжността:
Шофьор на тежкотоварен автомобил – 

12 и повече тона/над 25 тона и автомонтьор
Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „С“;
• Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на 

обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, 
както и да има познания за двигатели с вътрешно горене;

• Да познава правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите;
• Опит с извънгабаритни МПС – 2 години;
• Работа в минната индустрия ще се счита за предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят 

документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, 
изисквани за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите 

документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел 
„Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com 
до 05.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати за 

свободно работно място за длъжността:
Електромонтьор, изграждане/ поддържане/ ремонт 

на електропроводни линии и мрежи
Изисквания към кандидатите:
• Средно електротехническо образование;
• Опит в извършване на основните видове ремонтни работи по електрически уредби и 

мрежи;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Кандидатите, които притежават най-малко III-та квалификационна група по 

електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи  ще бъдат с 
предимство;

• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа, както самостоятелно, така и в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят 

документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, изисквани 
за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи 

на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, 
обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 05.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ 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 „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ 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 „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ 
АД.

ВОКАЛНА ГРУПА“ОРЕНДА“ И БИСТРА 
АЛЕКСАНДРОВА ГОСТУВАХА В БУКУРЕЩ

От 24 до 26 януари вокална група „Оренда“ към НЧ “Тодор Пеев – 
1871 г.“ гостува в Букурещ по покана на ръководството на  Демокра-
тичен съюз на българите в Румъния (ДСБР) в лицето на Председате-
ля  на Съюза – проф. Лука Велчов, и секретаря  – г-н Любомир Николов. 
Посещението бе организирано от Юлияна Гюзелева  по предварително утвър-
дена културна програма. Гостуването на ВГ“Оренда“  в Букурещ някак случай-
но съвпадна с Деня на Съединението в Румъния, което зададе един особено 
тържествен тон на вечерта, в която етрополските самодейци  поднесоха своя 

На 25-ти януари в малкия салон на Народно 
читалище „Тодор Пеев – 1871“, град Етрополе се 
проведе традиционното издание на „Етропол-
ска литературно – музикална зима” за 2019 го-
дина. Тази прекрасна традиция, съществувала 
назад във времето, е един вълнуващ поглед на 
това какво са сътворили нашите талантливи съ-
граждани. Водещ на събитието бе г-жа Евгения 

спектакъл „Сезоните на спомена“ пред  общността от българи, руснаци  и ру-
мънци.  Така вечерта, организирана в непринудената обстановка  на офиса на 
Българския демократичен съюз,  се превърна в един истински малък  празник 
на Съединението  - Съединение,  породено от споделена добронамереност и 
общо желание за  мир и добросъседство, заявени не в договори и пактове, а 
изразени със стиховете и песните на български, руски и румънски език. За по-
реден път станахме свидетели на това, че музиката и  литературата  са мос-
тът, който може да ни отведе на пътя на  приятелството в името на един по-до-
бър и мирен свят. От името на зам.-кмета на Община Етрополе – г-жа Станка 
Димитрова, и  ръководството към НЧ “Тодор Пеев - 1871 г.“, ръководителят на 
ВГ “Оренда“ Петя Цекова, изказа благодарност към домакините за сърдечна-
та покана и връчи на председателя и секретаря на Демократичен български 
съюз в Румъния комплект с рекламни материали за Етрополе и малки изне-
нади, подготвени лично от ВГ“Оренда“ и приятели,  след което покани всички 
присъстващи на гости в деня на Празника на Етрополе – 29 юни /Петровден /. 
От своя страна представителите на Съюза изразиха своето искрено чувство на 
възторг от спектакъла и възхита от личността и творчеството на етрополската 
поетеса Бистра Александрова, която представи своята стихосбирка „5 за 55“. 
Преди импровизирания коктейл проф. Лука Велчов представи книгите: „Сте-
фан Дуньов“ ; „Шуменски възрожденци в румънските кяжества през XVIII- XIX 
век“ ; „Букурещ отблизо – по пътеките на българските възрожденци“. И нищо, 
че говори архаичен български език, Лука  и хората до него съхраняват бъл-
гарската историческа памет - за светите хора и светините в Букурещ. И миле-
ят, милеят за Родината...

Христова – ръководител на Литературен кръ-
жок „Христо Ясенов” към НЧ „Тодор Пеев-1871”. 
Официални гости на събитието бяха: Стан-
ка Димитрова – заместник – кмет на Община 
Етрополе, Марияна Драганска – секретар на 
Общината, Христо Андреев – председател на чи-
талищното настоятелство и общински съветник, 
Росица Иванова – началник отдел „Социална по-
литика, спорт и туризъм“, представители на Об-
щинска администрация – град Етрополе, дирек-
тори на училища, детски градини и институции. 
Тази година журито, оценяващо творбите, бе в 
състав: Десислава Иванова -литературен творец 
и деец на културата, председател на литературен 
кабинет „Стамен Панчев“ гр.Ботевград, Цветанка 
Николова-филолог, Петя Георгиева-филолог и Ни-
колета Николаева-музикален педагог.

Конкурсната част започна с музикалните изпъл-
нения, в които тази година се изявиха само деца. 
Представени бяха три песни, като първото място и 
на журито, и на публиката спечелиха децата от ДГ 
„Еделвайс“ с песента „Еделвайсчета“ по музика и 

Етрополска литературно-музикална зима
текст на Вили Рай. Другите две песни бяха по му-
зика и текст на Радка Толева: „Мама“ и „България“ 
/отличена с втора награда/. Преди началото на ли-
тературната част Вили Рай представи автопортрет 
на творческия си път, който е започнал именно от 
сцената на Етрополска зима. Вили Рай изпя пред 
публиката едни от най-хитовите си парчета и раз-
каза с интерес кариерното си развитие на певица. 
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ОВЕН
Ще решавате въ-

проси, свързани с 
материалното ви бла-

госъстояние. Може да изплащате 
стари задължения. Не отказвайте 
помощ, бъдете милосърдни. 

ТЕЛЕЦ
Желателно е да на-

малите социалната  си 
активност и деловото 

общуване. Приятели ще ви помог-
нат да намерите решение на важни 
въпроси. Възможни са юридически 
проблеми, бъдете въздържани.

БЛИЗНАЦИ
Трябва да сте вни-

мателни и в най-дреб-
ните неща в общуване-

то си с хората. Избягвайте всякакви 
препирни и изясняване на отноше-
нията. Не налагайте на никого своя-
та гледна точка, въздържайте се.

РАК
Не бива да сте 

прекалено активни, 
не подписвайте важни 

договори и не давайте обещания. 
Има опасност да повторите стари 
грешки. Тайни неща могат да ста-
нат явни. Не се самоизолирайте. 

ЛЪВ
Ако сте максимал-

но упорити и търпели-
ви, резултатите няма 

да закъснеят. Всичко, което пред-
приемете, ще има успех. Трябва да 
сте много внимателни към детайли-
те. Пазете се от конфликти. 

ДЕВА
Отнасяйте се по-

внимателно към под-
робностите. Може да 

се наложи да довършвате вече за-
почнати неща. В хамония със себе 
си сте, но се вслушайте в мнението 
на другите, правете компромиси.  

ВЕЗНИ
Желанията ви се 

превръщат в реалност.  
Дори да ви притискат, 

отстоявате позициите си. Не праве-
те несъвместими неща. Не бива да 
бързате в никакъв случай.

СКОРПИОН
Може да осъщест-

вите много свои проек-
ти. Трябва да търсите 

златната среда между желания и 
възможности. Въздържайте се от 
нови проекти, дори да изглеждат 
напълно сигурни и печеливши. 

СТРЕЛЕЦ
Обърнете повече 

внимание на неща, 
които са маловажни за 

вас, но са нужни на околните. Под-
хождайте философски към случва-
щото се. Търсете творчески подход 
при решаването на проблемите.

КОЗИРОГ
Може да общувате, 

да създавате нови кон-
такти, да получавате 

полезна информация. По-добре е 
да не си правите планове и програ-
ми. Не се претрупвайте с ангажи-
менти, избягвайте конфликтите.

ВОДОЛЕЙ
Работата ви на-

предва, макар и бавно.  
Може да се наложи 

да преразгледате финансовите си 
перспективи. Издигнете се над об-
стоятелствата. В споровете с род-
нини запазете неутралитет.

РИБИ
Не се обиждате 

на отправените ви за-
бележки. Възможни 

са трудности. Консултирайте се с 
хора, на които имате доверие. Не 
се забърквайте в авантюри.

ЗОДИАК 03.02.-09.02.

Министър-председателят на България, Бойко Борисов, пак по-
сети Америка. Нямаше прегръдки с американския президент, но 
имаше дружески ръкостискания. В изблик на чувства президен-
тът Тръмп се изрази за България: „Прекрасна страна с прекрасни 
хора.” Сега казват така, но през четиридесетте години на двадесе-
ти век не бяхме такава страна. Тогава над тази прекрасна страна 
американците изсипаха тонове бомби и минирани детски играчки. 

След Втората световна война Америка представи доктрина 
„Как да бъде покорена Русия”. Алън Дълес, високопоставен слу-
жител, а по-късно заместник-директор и директор на ЦРУ, пред-
стави „Размисли за реализиране на американската следвоенна 
доктрина против СССР” – ето така: 

“Ще свърши войната, всичко някак си ще улегне, ще се утаи 
и ще се уреди. И ние ще хвърлим всички сили, всичкото злато, 
цялата материална сила за измамаване и оглупяване на хората! 
Човешкият мозък, съзнанието, са приспособени към промяна. По-
сявайки там хаос, ние незабелязано ще заменим човешките цен-
ности с фалшиви, в които вярват. Как? – Ние ще намерим наши 
единомишленици…

Епизод след епизод ще се разиграва грандиозна по своя 
мащаб трагедия към гибелта на най-непокорния на Земята 
народ, окончателното необратимо угасване на неговото 
самосъзнание. От литературата и изкуството ние например 
постепенно ще изтръгнем тяхната социална същност. Ще отучим 
художниците, ще им отнемем желанието да се занимават с 
изобразяване, с изследване на тези процеси, които се извършват 
в глъбините на народните маси. Литературата, театрите, киното, 
ще изобразяват и прославят най-низките човешки усещания, 
чувства и страсти. Ние по всякакъв начин ще поддържаме и 
издигаме така наречените художници, които ще започнат да 
насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, 
насилието, садизма, предателството – с една дума каквато и да 
е нравственост. В управлението на държавата ще създадем хаос 
и бъркотия…

Незабелязано, но активно и постоянно, ние ще съдействаме 
за безпринципност на чиновниците, рушветчиите, те да вършат 
каквото им скимне. Бюрократизмът и недобросъвестната работа 
ще бъдат издигнати в добродетел…

Честността и почтеността ще се осмиват и ще станат никому 
ненужни… Простащината и наглостта, лъжите и измамата, 
пиянството и наркоманията, животинският страх на хората 
един от друг, безсрамието, предателството, национализмът 
и враждебността между народите, най-вече враждебността и 
омразата към руския народ – всичко това ние ловко и незабелязано 
ще култивираме и то ще разцъфне с кичести цветове. Само 
малцина, много малко хора ще се досещат и даже ще разберат 
какво става… Но такива хора ние ще поставим в безпомощно 
положение, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начин 
да ги оклеветим и да ги обявим за измет на обществото. Ще 
изтръгнем и духовните корени на болшевизма, ще опошляваме 
и унижаваме основите на родната нравственост. По този начин 
ще насаждаме ерозия и ще отстраняваме ленинския фашизъм. 
Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им 
години. Главният залог ще бъде младежта. Ще започнем да я 
разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите 

ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето 
така това ние ще направим…”

Това е апотеоз на ненавистта към човека.
Каква роля е изиграла тази доктрина в Русия – не ми е 

известно. У нас, обаче, си е изиграла ролята в голяма степен. 
Разни Соросовци се стремят към ликвидация на националната ни 
държава. А тази държава е от най-старите в света. Тя е люлката 
на културата в Европа. Тя има Ботев, който е един от най-големите 
поети в света. Има Вазов, Вапцаров, Елин Пелин, Йовков, 
Хайтов, Антон Дончев и цяла плеяда поети, писатели, певци, от-
криватели и културни деятели. Тя е дала писмеността на славян-
ството. Стремят се да сринат нравствената среда в държавата. 
Това е страшно! Толерират се гейпарадите, които неизменно 
се подкрепят от западните дипломати. Налага се джендър-
философията. На мода е чалгата. Известни среди се стремят към 
приемането на Истанбулската конвенция, която е в противоречие 
с нашия морал. Тя беше отхвърлена от Конституционния съд. 
Наши културтрегери изопачават историята ни и искат да извадят 
от учебниците Вазов, Ботев и други наши светила. Нещо повече 
– правят угодни преводи на произведенията им, с което обезлича-
ват българския език. Целят се в корените на българщината. Какво 
кощунство с българската памет!Разни правозащитници се месят 
в какво ли не, а не виждат хилядите неграмотни подрастващи. Не 
виждат милионите бедстващи в България. 

Нашето поколение преживя гладните години. С цел да не гла-
дуват децата и да им осигурим по-добро бъдеще, се трудехме 
денонощно. Децата ни не са гладували и бяха образовани, имаха 
реализация и живееха в една мощна и просперираща държава. 
По-късно недоволстваха, че не сме им осигурили западен 
стандарт. Подведени от разни илюзии и световните събития, 
позволиха на нереализирали се некадърници и ренегати да се 
възползват от международната обстановка и да разсипят дър-
жавата. Сега тридесет процента от населението – чиновници и 
олигарси, се белегуват с държавните блага. Някои от тях не са 
допринесли с нищо за народа. Седемдесет процента от народа 
живее под прага на бедността. На практика децата се изгавриха 
с родителите си. Какво означава 250 лева минимална пенсия за 
над милион пенсионери? При тези несъответстващи цени? Такива 
несъответстващи цени никога не е имало в България, дори и преди 
9 септември 1944 г. С какъв сурат се явяват управляващите по 
медии и пресконференции при тази мизерия в държавата, която 
се издържа от данъци и такси, постоянно увеличаващи се? Нека 
пробват тези господа да живеят един месец с 250 лева!

Разсипаха селското стопанство, унищожиха индустрията, 
прогониха два милиона и половина работоспособни хора да 
слугуват в чужбина. За тридесет години не е построен нито един 
завод в България. Настаниха американски бази в България. Стя-
гат армията да воюва с Русия. Издигнаха паметник на Рейгън 
и на американските летци-убийци. Искат да разрушат руските 
паметници у нас – какво падение, каква неблагодарност! На 
практика доктрината „Дълес” е реализирана изцяло у нас, а ико-
номиката - срината. 

Не завиждам на такова бъдеще!
Дано управляващите се осъзнаят!

Христо В. Христов – Референта

„ПРИЯТЕЛСКА”  АМЕРИКА

Организатори: Община Чирпан, 
Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. 
Чирпан  и Фондация „Яворов” .

В конкурса могат да участват уче-
ници от 8 до 12 клас от цялата страна 
със стихотворения на любовна тема. 
Всеки автор може да представи  до 
3 стихотворения. Към творбите тряб-
ва да бъде приложена информация 
за участника: име, адрес, училище, 
клас, e-mail  и телефон за връзка. 

Жури с председател Ина Иванова ще оценява литературната стойност на 
конкурсните работи.

Отличените ще получат грамоти и награди.
Краен срок за получаване на творбите – 20.03.2020 г. (петък)
на e-mail: javorovch@abv.bg
или на адрес: гр. Чирпан 6200, ул. «Крачолови» 26
Къща музей «Пейо К. Яворов»
за конкурса “...и мисля аз, че ти си Тя!”
Телефон за връзка : 0416/94019
Награждаването на отличените участници ще бъде на 28.03.2020 г. (събо-

та) от 11:00 часа в експозиционната зала на къща музей «Пейо К. Яворов» 
- гр. Чирпан (ул. «Крачолови» 26).

В конкурса няма да бъдат допускани за участие вече публикувани творби.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
«...и  мисля аз, че ти си Тя!»  

(«Обичам те» - Пейо К. Яворов) (От стр. 2) странични ефекти при приема на 
редица медикаменти: противовъзпалителни 
лекар-0ства за лечение на астма или 
ревматизъм, високи дози на определени 
хормони, хронични заболявания, свързани 
с определени видове диети, провокирани от 
заболявания на панкреаса, черния дроб, бъ-
бреците или хормонален дисбаланс.

Съществуват мерки за превенция, на които 
трябва да обърнат внимание дори и младите. 
Ключовата дума е диета, състояща се в 
това, да се приемат поне по 1000 милиграма 
калций всеки ден. 

В кои храни реално се съдържа минералът, 
така важен за костната система - водещи са 
млякото и производните му, както и рибата. На 
тялото му е нужен и витамин D, за да се усвои 
калцият в костите. То произвежда витамина, 
когато е изложено на слънчева светлина, но 
той може да бъде приеман и под формата 
на таблетки. Физическите упражнения също 
са важен елемент. Умерената тренировка на 
мускулите е много положителна постигане 
на здрав скелет. Ако вече сте пациент с 
остеопороза, махнете всичко възможно около 
вас, което може да ви накара да паднете.

Ето какво трябва да 
знаем за остеопорозата

Читателска поща
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„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на кандидати за 

свободно работно място за длъжността:
Инженер, маркшайдер

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование, специалности „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“;
• Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
• Познания по AutoCAD Civil 3D ще се считат за предимство;
• Умения за работа със съвременни геодезически методи и инструменти (тотална станция GPS/

GNSS приемници и др.);
• Минимум една година опит на подобна позиция;
• Владеене на английски език;
• Умения за работа в екип, комуникативност.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят 

документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, 
изисквани за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на 

адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и 
квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 14.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 
Набира документи на 

кандидати за свободно работно място за длъжността:
Механошлосер

Изисквания към кандидатите:
• Средно техническо образование;
• Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по 

професията;
• Познания по основите на механиката и технологията на металите;
• Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
• Способност за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо 

да представят документи за завършено образование и/или придобита/и 
допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле 
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете 

Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” 
АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@
ellatzite-med.com до 14.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ 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 „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ 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 „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ 
АД.

Нов риалити формат с Емо Чолаков стартира 
по NOVA от 22 февруари. 10 двойки ще заложат 
на силната връзка помежду си, за да докажат, че 
когато са заедно, са непобедими

Култовият синоптик Емо Чолаков отново ще 
блести от малкия екран, но ще се изненадате мно-

Любопитно:

го, когато разберете къде и в каква точно роля.
Чаровникът, който представяше много колорит-

но прогнозата за времето, става част от нов ри-
алити формат на Нова телевизия – „Един за друг“, 
който ще изненада много телевизионната аудито-
рия през пролетния сезон. Колоритният Емил Чо-
лаков зрителите ще видят в неочаквана роля. Той 
ще преживява с двойките всяка емоция и ще върви 
заедно с тях по пътя към успеха:

Винаги съм чакал това приключение. То ще бъде 
нещо напълно различно както за зрителите, така и 
за мен, но се чувствам комфортно в тази роля, за-
щото предаването ще бъде много истинско. Нямам 
търпение да се впусна в това изживяване, заед-
но с участниците, да наблюдавам от първия ред 
как минават през предизвикателства, които ще ги 
променят, ще ги правят по-силни – може да науча 
нещо ново и за себе си. 

Риалити форматът „Един за друг“ ще постави 
пред сериозни изпитания участниците – ще про-
вокира техните взаимоотношения, ще разбие кли-

Емо Чолаков се връща в телевизията
шетата за мъжете и жените, ще постави темите за 
доверието и любовта и ще провери колко е важно 
да познаваш добре партньора си.

В състезанието всяка двойка ще се бори за на-
градата, опитвайки се да бъде по-добра от дру-
гите. На финала на незабравимото преживяване 
двойката-победител може да спечели от 50 000 до 
над 100 000 лв.

Повече от 2 000 души са регистрираните за кас-
тинга на предаването, като възрастовата граница 
на желаещите да се включат във формата е от 18 
до 70 години. Избраните за участие двойки ще съ-
жителстват заедно повече от месец и ежедневно 
ще подлагат на изпитание чувствата си.

Всеки уикенд пред очите на зрителите участни-
ците ще преминават през полярни емоции и ще 
разкриват неподозирани до този момент качества 
както за себе си, така и за своята половинка. За 
някои откритията ще са приятна изненада, за дру-
ги – горчиво разочарование. Важното обаче е, че 
на финала на „Един за друг“ любовта ще победи. 

През м. ноември 2019 година НЧ „Светлина – 2012“ с. Правешка Лакавица 
и книжарница „Книги и съкровища“ гр. Правец отправиха предизвикателство 
към малките творци: „Обичате ли приказките? Обичате ли чудния свят, който 
те пресъздават и в който се потапяме докато ги четем? А обичате ли да 
измисляте свои собствени истории? Ако отговорът ви е ДА, участвайте със  
собствена творба в нашия конкурс „Вълшебен свят“.

В рамките на два месеца се получиха невероятни творби на деца от цяла 
България. Безпристрастно жури в състав: Ивелина Иванова – учител по 
български език и литература в ОУ„Васил Левски“ Правец и Маринка Иванова 
– учител по български език и литература в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ 
Правец, отличиха победителите. Его ги и тях:

Никола Кацарски от Плевен, кат. «Най-поучителна приказка», за “Божана 
и Дар“

Илияна Илиева от Правец, кат. «Вълшебна приказка в рими», за „ Приказка 
в рими“

Матей Цветанов от Правец, кат. «Приказка, изпъстрена изцяло с герои от 
българската митология», за „Овчарят и Караконджулът“

Борис Цветанов от Правец, кат. «Най-богато описан приказен свят», за 
„Андрей и таласъмите“

Марина Борисова от Правец, кат. «Оригинално продължение на класическа 
приказка», за „Снежинка и седемте джуджета“

Биляна Димитрова от Правец, кат. «Необичайна вълшебна приказка», за 
„Принцеса Амброзия“

Вихрен Степанов от Правец, кат. «Фентъзи разказ с българска митология», 
за „Историята на Вихрен Змеев“

Манол Степанов от Правец, кат. «Най-богато описан фантастичен разказ», 
за „Задруга“

Дивна Златева от Стара Загора, кат. «Най-малък участник», за „Дивна и 
добрият Кавълчо»

КОИ ЗАЕХА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА В КОНКУРСА „ВЪЛШЕБЕН СВЯТ“, 
организиран	от	НЧ“Светлина“	и	„Книги	и	съкровища“-Правец

Специална награда за Марина Кацарска от Плевен, за илюстрация към 
приказката «Божана и Дар».

Организаторите изказват благодарност на всички участници и на техните 
семейства. Пожелават на всички да продължават да творят, защото всички 
имаме нужда от магията на приказките.
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до 
3000 лева. тел. 0885 399 246

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

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

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

Пред около 100 зрители в спортна зала Пра-
вец младите академици посрещнаха в мач от 18-и 
кръг за НБЛ, мъже Черноморец – Бургас със стар-
ши треньор ботевградчанина Йордан Колев. При 
първата атака, след пробив на Милов, със забивка 
се отличи Иванов за 2:0. И двата отбора показа-
ха голям хъс още в началото и във втората мин. 
резултатът стана 7:7, а в 5-та – 18:15. След трой-
ка на Милов в 8-ата мин. разликата набъбна на 9 
т. – 28:19. Първата част завърши 33:26, като 13 
точки за домакините отбеляза Александър Милов. 
Втората част стартира със серия 4:11 и в 14-ата 
мин. резултатът бе изравнен – 37:37. До почивката 
бургаските акули стояха по-добре на паркета и се 
оттеглиха с 2 т. аванс – 48:50. 
В средата на третата четвърт 
резултатът стана 58:61, в 28-
ата мин. – 66:71. Със сирената 
от 13 метра Николов отбеляза 
уникална тройка с табло и ре-
зултатът бе изравнен – 75:75. 
Последната решителна част 
стартира със серия 0:5 и резул-
татът стана 75:80 за гостите. В 
средата на четвъртината с две 
поредни тройки се отличи Чер-
нокожев за 88:86. След 7 т. за 
Черноморец последва серия 
от 13:0 за момчетата да стар-
шията Давидов. Така те обър-
наха резултата и в 39-ата мин. 
се отличи капитанът Грозев за 
96:91. 21 сек. преди сирената 
с тройка се отличи Русинов от 

Тя е родена на 27 януари 1970 г. в Ботевград. 
Като ученичка започва да се занимава с лека ат-
летика и баскетбол в УСШ – Ботевград. През ес-
ента на 1982 г. на 
окръжния крос „Ча-
вдарци“ управи-
телят на спортния 
комплекс в Правец 
и зам.-председател 
по лека атлетика 
към ДФС Правец 
Сашо Бункин забе-
лязва спортния хъс 
на малката Светла, 
която заема 8-о мяс-
то при 12-годишни-
те. В началото на 
1983 г. тя е вече уче-
ничка в ОУ „В. Лев-
ски“ в Правец, живее 
в града ни и тренира 
под ръководство-
то на треньорката 
в дружеството по 
лека атлетика Роси-
ца Бункина. Всичко това става благодарение на 
положителното отношение на началника на РИО 
София окръг – етрополеца Илия Кусев. Още с поя-
вяването си на републикански състезания в зала и 
на открито по четирибой и петобой малката Дими-
трова оставя отлични впечатления с резултатите 
и класиранията си. На 13 г. тя става вицешампион 
при 15-годишните на републиканските игри в Тръс-
теник, Русенско, където печели и отборна титла. 
През 1984 г. печели отборна вицешампионска тит-
ла по четирибой във Враца, а на петобой във Ве-
лико Търново, където отборът й също е вицешам-
пион, постига най-добър резултат на дълъг скок 
– 5,27 м. През същата година Димитрова е приета 
в спортното училище в Правец, където продължа-

Специалистът изведе България до две победи 
в зала Триадица в края на минилагера на национа-
лите. В първата контрола те победиха А1 Академик 
с резултат 86:78. Двубоя пропуснаха Петков, който 
има стара травма и Димитров заради възпаление 
на окото. Центърът Димитър Димитров също не се 
появи в игра, тъй като по време на тренировка е 
стъпил накриво. Барчовски заложи на стартовия 
състав: Аврамов, Карамфилов, Костов, Янев и Ва-
клинов. После включи всички повикани от него иг-
рачи. Най-резултатен бе Янев-20, Ваклинов-16 и 10 
борби, Минчев-10. За А1 Академик над всички с 18 
т. и 7 борби бе Николай Николов. По 16 отбелязаха 
Грозев и Чернокожев, който се отличи и със 7 борби. 
Във втората контрола трикольорите се наложиха 
над Левски Лукойл с резултат 75:61. За сините се 
изяви Чавдар Костов, докато за националния тим 
игра Йордан Минчев. Барчовски заложи на стартов 
състав: Аврамов, Николов, Димитров, Чернокожев 
и Минков. Петорката започна много силно и пове-
де с двуцифрен резултат още в първите минути. 
След първата част националите водеха с 21 т. раз-
лика. Възпитаниците на Папазов обаче бързо от-
говориха на предизвикателството и преди послед-
ната четвърт резултатът бе 50:47 за националния 
тим. Сините опитаха, но не съумяха да обърнат 
резултата и това донесе нова победа на национал-
ния ни отбор. С най-голям принос за националите: 
Аврамов-14 и 9 асистенции, Минчев-13 и 8 борби, 
Димитър Димитров-10, а за Левски Лукойл: Костов, 
Великов и Тасев – по 13.

Барчовски ще събере отново националите в 
Арена Ботевград на 12  февруари. Те ще имат на 
разположение малко повече от седмица, за да се 
подготвят за евроквалификациите. На 21 февруа-
ри те ще гостуват в Гърция. Три дни по-късно ще 
са домакини на Латвия в Ботевград.

Н о с и -
телят на 
Купата и 
Суперку-
пата на 
България 
привлече 
нов цен-
тър, който 
последно 
бе част 
от гръц-
кия ПАОК. 

Става въпрос за бахамеца Зейн Ноулс, който след 
12 дни ще навърши 28 години. Сънародникът на 
синята легенда Чък Стюарт направи неофициален 
дебют, като записа 13 т. срещу националния ни 
тим. Ноулс е висок 208 см и може да играе и като 
тежко крило. 

ва образованието си и подготовката си с треньора 
й до края на кариерата й Илиян Пищиков, за който 
по-късно се омъжва. През 1986 г. в Атина и през 

1988 г. в канадския 
град Съдбъри Ди-
митрова става све-
товна шампионка 
по седмобой при 
девойките старша 
възраст. От 1989 
до 1992 г. тя от-
съства временно 
от пистата, като 
става майка. Пи-
щиков решава да я 
насочи към бягане-
то с препятствия, 
което й е любимо 
от малка. През 
1994 г. в Хелзинки 
става европейска 
шампионка на 100 
м с препятствия, 
както и бронзова 
медалистка в ща-

фетата 4х100 м. През 1998 г. в Будапеща Светла 
отново е на върха на 100 м с препятствия. Го-
дина по-рано не й достигат само 0.08 сек, за да 
спечели титлата в Атина, когато е изпреварена 
от шведката Людмила Енквист. Последният го-
лям старт на Димитрова е през 2002 г. в Мюнхен 
на европейското, където се класира за финала, 
но по време на бягането стъпва на едно от пре-
пятствията. Димитрова-Пищикова има участия 
на 4 олимпиади: от 1988 г. в Сеул до 2000 г. Най-
доброто й класиране е през 1992 г. в Барселона, 
където заема почетното 5-о място в седмобоя. 
„Правешки глас“ пожелава на Светла много здра-
ве, семейно щастие и успехи като треньор в ней-
ния клуб „Светла Димитрова“.

Светла Димитрова с 50-годишен юбилей 

Нов чужденец в 
Левски Лукойл 

Барчовски с неофициално 
завръщане като 

селекционер на националния 
ни тим по баскетбол 

гостите за 98:94. 8 сек. преди края на този драма-
тичен и най-интересен мач от последния кръг на 
разменното гостуване гардът Лъчо Димитров, след 
сполучлив фаул, оформи крайния резултат – 99:94 
(33:26, 15:24, 27:25, 24:19) за А1 Академик. С най-
голям принос за домакините: Милов-31, от тях 4 
тройки при 8 опита, Николов-24, Чернокожев-18, 
Грозев-12, Иванов-9, а за гостите: Фишър-23, Рей-
нълдс и Велкович – по 17, Кинг-16, Русинов-9. Така 
А1 Академик завърши на почетното 5-о място след 
първото разменно гостуване, което е голям успех 
за младите академици и ръководството, начело 
със старшията Георги Давидов и съветника му – 
легендата Петко Маринов.В другите срещи от кръ-

А1 АКАДЕМИК С НОВА ДРАМАТИЧНА ПОБЕДА 
га се получиха следните резултати: Академик Бул-
текс 99 – Левски Лукойл – 81:107, Рилски спортист 
– Ямбол – 93:64, Балкан – Спартак – 100:75, Черно 
море Тича – Берое – 79:89.
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ПРОДЪЛЖАВА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ И ОБЩИНА ПРАВЕЦ

- Г-Н ГУНИНСКИ, ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ УТВЪРДИ БЮДЖЕТ 2020. 
ТОЙ Е В РАЗМЕР НА 15 338 979 ЛВ. 
ЦИФРАТА СЪИЗМЕРИМА ЛИ Е С 
МИНАЛОГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ?

- Като цяло е в същите параметри. 
Сега е намалена целевата субсидия за 
капиталови разходи от държавния бюджет  
с над 200 000 лв. Настоящият преходен 
остатък е в размер на 4 513 679 лв. и е по-
малък от 2019 г., тъй като през миналата 

година реализирахме голям брой инфраструктурни обекти и общински 
дейности. Но по параграфи и заложени средства за издръжка на различните 
функции Бюджет 2020 не отстъпва на Бюджет 2019. 

- ЗА КОИ ФУНКЦИИ СА ЗАЛОЖЕНИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА В ТАЗ-
ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ?

- Най-голяма е сумата за делегираните държавни дейности и тя е 8 295 172 
лв. Отново, като и през последните години, приключваме 2019 година без 
неразплатени задължения и имаме реализиран голям преходен остатък 
в размер на 4 513 679 лв. Разходите, предвидени за местни дейности, са 
6 803 807 лв. 

- НЕКА СЕ СПРЕМ ПО-КОНКРЕТНО НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ. КАКВА 
Е ОБЩАТА СУМА, ОТДЕЛЕНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ?

- Като процент най-голям дял в бюджета е функция Образование-6 033 
988 лв. Тук общината  дофинансира от местни приходи 240 000 лв., които са 
насочени за издръжка на детските градини, които са четири на територията 
на Община Правец. За мен е важно да подчертая, че в Бюджет 2020 сме 
заложили високия уклад за децата в детските 
градини в размер на 2,50 лв. на ден. Това е 
тенденция още от 2012 година. Храноденът, кой-
то залагаме, е един от най-високите в Софийска 
област, като така гарантираме качеството на 
храната за децата. В това перо са предвидени 
и капиталови разходи в размер на 100 хиляди 
лева, които държавата отпуска  в лицето на МОН, 
както и още 200  хил. лв. от собствени приходи 
на общината за реконструкция на басейна в 
училището. 

- А КАКВО ПРЕДВИЖДА БЮДЖЕТЪТ ЗА 
СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР?

- Общата сума, заложена в бюджета за социални дейности, е в размер на 
1 442 735 лв. Тук се включват издръжката на Дневния център, на Защитеното 
жилище, на Центровете за настаняване от семеен тип за лица с увреждания 
и за възрастни хора, както и предвидените в Закона за социално подпо-
магане дейности по националната програма Личен асистент. Общинското 
финансиране е съсредоточено за услугата Домашен социален патронаж, 
като тук предвиждаме близо 100 хил. лв. Отделно близо 50 хиляди лева са 
заделени за издръжка на Клубовете за възрастни и хора с увреждания, които 
функционират във всяко населено място в общината.

 - КАКВИ СА ПАРИТЕ, ОТРЕДЕНИ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ ПРЕЗ 2020 
ГОДИНА?

- Като цяло запазваме параметрите от предходната година. 125 хиля-
ди са средствата, които ще даде общината за финансиране на спортни и 
културни мероприятия.  Отделно от това 60 000 лв. общината заделя за 
дофинансиране на читалищата в населените места.

- НЕ МОГА ДА НЕ ВИ ПОПИТАМ КОИ СА ОСНОВНИТЕ ИНФРАСТРУК-
ТУРНИ ОБЕКТИ, ЗАЛОЖЕНИ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА 
ОБЩИНАТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА И КАКВА Е НЕЙНАТА ФИНАНСОВА 
РАМКА?

- Общата сума на капиталовите разходи е 7 855 477 лв. , което е с близо 
половин милион повече в сравнение с миналата година.

Ето и как изглежда детайлно програмата за капиталови разходи: 
Предвидените средства за ремонт на сгради са 166 500 лв.  200 хиляди лева, 
както вече споменах, планираме за ремонт на плувния басейн в градското 
училище, като тези пари са от собствени приходи на общината. 729 682 лв. 
са средствата, предоставените от държавата чрез Междуведомствената 
комисия за преодоляване на щетите от природни бедствия. Тук предвиждаме 
възстановителни работи на въжения мост в село Калугерово, махала 
Кардашица, възстановителни работи на въжения мост в с.Видраре, махала 

Пешналъка, ремонт на моста в гр.Правец, махала Никовци, ремонтно-
възстановителни работи на пътя, водещ към правешкия манастир „Св. 
Теодор Тирон“, както и ремонтно-възстановителни работи в двора на самия 
манастир „Теодор Тирон“, свързани с преодоляването на щетите от наводне-
нията през 2018-2019 г. 

В бюджета са показани и сумите по проектите, одобрени на Община 
Правец за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 
към ДФ „ Земеделие“. Общо 4 326 536 лв.са предвидените средства, като 
тук се включват проектите за ремонт и оборудване на ЦДГ“Индира Ганди“, 
за изграждане и оборудване на нов физкултурен салон в училището в 
с.Осиковица, за доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за 
баскетболно и волейболно игрище в двора на училището в гр. Правец, както 
и средства и за реализирането на големия проект за изграждане на кръгово 
кръстовище при спортната зала в града.

 - ВИЖДАМЕ, ЧЕ РЕМОНТЪТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД В ПРАВЕЦ 
ПРОДЪЛЖАВА. В БЮДЖЕТ 2020 ПРЕДВИДЕНИ ЛИ СА СРЕДСТВА 
ЗА ПЛОЩАДА И ЩЕ Е ВЪЗМОЖНО ЛИ ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗЦЯЛО 
ДОВЪРШЕН?

- Именно за рехабилитация и реконструкция на централната градска зона 
- площадно и парково пространство гр. Правец, в бюджета на общината са 
заложени 1 379 359 г. Те ни бяха предоставени с Министерско постановление 
през декември 2019г. С тези средства планираме тази година да завършим 
изцяло ремонта на цялата пешеходна зона.

- ХОРАТА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ КОЛКО СА ПАРИТЕ, ЗАДЕЛЕНИ ЗА 
РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАДА И СЕЛАТА?

- За основен ремонт на улици и общински пътища сме заложили 822 400 лв. 
От тях 645 900 лв. са за ремонт на улици в регулация в града и селата, а ос-

таналите 176 500 лв. са за местни пътища извън регулацион-
ните граници на населените места. Предвидените средства 
за града са 454 000 лв. Тук бих искал да подчертая, че за 
първи път планираните ремонти на уличната мрежа в града 
не са съсредоточени в една зона. Имат съвсем друга цел – 
подобряване на транспортните връзки между различни части 
на града. Най-много са средствата за ул. „Роза“, свързваща 
ул. „Иван Пеев Маруша“ с главния път за Етрополе/ пътят 
зад училището/. Заложен е ремонт на улиците „Поп Марко“, 
„Димитър Грънчаров“, „Стара планина“, „Моновец“ и др. 

Общата сума за селата е  280 400 лв. От тях предвидените 
средства за ремонт на улици в регулация в селата са 119 900 

лв., а 160 500 лв. са за ремонт на местни пътища. 
- КАКВО Е СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА И НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛАТА?

 - В проценти съотношението на средствата за града и за селата е 60 към 40 
%.  В същото време сме предвидили резерв от средства за рехабилитация на 
местни пътища в населените места. Те ще бъдат използвани при евентуални 
кризисни ситуации-наводнения, свлачищни процеси и др., на които се 
нагледахме през последните години. Дано не се налага, но при евентуални 
неприятни изненади ще можем да използваме тези средства през второто 
полугодие. 

- КАК МИСЛИТЕ - ЩЕ УДОВЛЕТВОРИ ЛИ БЮДЖЕТ 2020 ОЧАКВАНИЯТА 
НА ХОРАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА? СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПАРИТЕ СА РАЗ-
ПРЕДЕЛЕНИ СПРАВЕДЛИВО ПО СЕЛИЩА?

 - Разпределяйки субсидиите за селата, сме се съобразили изцяло и с 
големината на населеното място, и с конкретните нужди на хората по места, 
че дори и с това до колко е компактно или разпръснато населеното място. 
От друга страна, при разчетите, които сме правили, ние напълно сме се съ-
образили с предложенията за ремонтни дейности, постъпили от кметовете 
и кметските наместници. За всяко населено място има планувани средства 
както за улици в регулация, така и за местни пътища. Предвидили сме 20 000 
лв. и за изкърпване на главния път Джурово-Видраре-Калугерово.  Така ще 
решим проблемите с тази главна пътна артерия. 

- И ЗА ДА ЗАВЪРШИМ, КАК ЩЕ ОПРЕДЕЛИТЕ КРАТКО И ТОЧНО 
НОВИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ?

- Реалистичен, изпълним и с допълнителен потенциал. Освен това 
се надявам да имаме и още приходи. Досега назад в годините нямаме 
неизпълнение в приходната част. А непрекъснато вдигаме летвата! Най-крат-
ко казано: всичко, което залагаме и обещаваме - съумяваме да го изпълним, 
а понякога и дори да надградим през годината!

Кметът на Община Правец Румен Гунински пред „Правешки глас“: 

БЮДЖЕТ 2020 Е РЕАЛИСТИЧЕН, ИЗПЪЛНИМ И С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ

Успешното партньорство между 
„Елаците-Мед“ и Община Правец ще 
продължи и през 2020 година. Едно 
от водещите дружества в минната 
индустрия на страната затвърди своите 
добри намерения спрямо Община Правец, като от-
ново направи дарение на община Правец в размер 
на 20 000 лв. 

Припомняме, че с дарение на минното дру-
жество през 2019 година бе реализиран проект 

от голяма обществена полза - беше поставено 
видеонаблюдение на територията на село Джурово. 
Това повиши чувството за спокойствие и сигурност 
на жителите. В същото време видеонаблюдението 
е в голяма помощ на полицията при разрешава-

нето на казуси за престъпления от 
всякакъв характер.

„Елаците-Мед“ е лидер в минната 
индустрия. Компанията е структу-
роопределящо предприятие в икономиката 

на България и един от големите инвеститори и 
данъкоплатци.  Средствата, които тази година 
дружеството отпуска на община Правец, са 
за детски и паркови съоръжения в селата по 
поречието на р. Малък Искър.  

Предприятието	дари	20	000	лв.	за	детски	
и	паркови	съоръжения	в	селата	

по	поречието	на	река	Малък	Искър
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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

Сценография Гергана Стаматова 
Хореография Ива Григорова
Автор на текста и музиката към песента“Има нещо в мен“ Стефан 

Вълдобрев
Участват: Антон Радичев, Албена Колева, Красимир Василев, Радина 

Думанян, Ивайло Христов, Стоян Сърданов, Латинка Петрова, Красимир 
Доков, Кръстю Кръстев, Тодор Дърлянов, Симеон Алексиев, Русалина 
Чапликова, Мариана Йотова, Елена Атанасова, Патриция Пъндева, Алексей 
Кожухаров, Боряна Братоева, Милена Георгиева, Петър Захариев, Георги 
Монев, Росен Чепилски.

Спектакълът ни пренася в дома на Стефчето и Венко, където пристигат 
гости. Това са семейство емигранти от Аржентина, които привличат цяла 
дузина чешити - тъста философ Едуард и тъщата, достолепен съсед и 

Драматичен театър Пловдив представя 

Пиесата на Камен Донев „Работно време“ в Ботевград
завеяния му син, италианска съпруга – жертва на домашно насилие, бившата 
секретарка Венера – уволнена, задето е „осъществила орална любов” в 
офиса, но пък станала известна певица.

В пиесите най-често се занимавам с абсурда в ежедневието, в бита. 
Интересува ме желанието на човека да се спаси от предметния свят и да 
отлети за един друг космос, където няма закони и земно притегляне. Това 
са мечтите на хора, които са прекалено обвързани с това да се справят с 
живота си - споделя Камен Донев. 

На 12.02.2020 г. от 19.00 часа в салона на читалище „Христо Ботев“

(От стр. 1) отбор юноши /19-годишни/, с 
треньор Миро Ралчев, настоящи състезатели 
от най-малкия отбор на „А1 Академик“ /до 12г./ 
с треньор Георги Велчев, баскетболистите до 
14 години с треньор Веселин Тодоров. 

Бяха изиграни общо 7 игри, включващи 
баскетболни упражнения за начинаещи, игри 
по двойки – дете и възрастен, забивки, влез в 
„кецовете“ на професионалния баскетболист, 
вкарай най-много тройки, както и мини-баскет-
болна среща на смесени отбори 12-14 годи-

ни, баскетбол юноши и мъже сре-
щу аматьори. Всички участници, 
както и присъстващите „най-малки 
фенове“ на баскетбола, получиха 
награди, осигурени от клуба. 

Жури в състав Жоро Давидов, 
Иван Стефанов и Марио Христов 
запознаха участници и зрители с 
регламента на всяка игра и следяха 
за спазването на правилата.

При стрелбата от зоната на 
тройката спечелиха двама – Добри 
Иванов и Деян Кукерски. При за-
бивките победител стана центърът 
на представителния отбор на А1 
Академик Андрей Иванов. Проведе 
се демонстративна срещата между 
първите възпитаници на школата 
на Сити Юнивърсити и юношите 
старша възраст на А1 Академик. 
12-годишните баскетболисти на А1 
Академик с треньор Георги Велчев 

Първи	фестивал	на	БК	„А1	Академик“
БАСКЕТБОЛЪТ ПРЕВЗЕМА ГРАДА!

също изиграха демонстративен мач. 
На площадката и сред зрителите забелязахме бивши възпитаници от 

школата, които нямат нужда от представяне: Николай Грозев – Банана, 
емблемата на Правец, както и познатите Горския – Марчо – Мечката – 
Калитката – Клечи – Софкин – Стефчо – Джуниър- Шопа...

Да, наистина „Баскетболът превзе града!“ Организаторите се надяват, че 
инициативата е превзела още много сърца и ще продължи със следващи 
издания, за да се превърне в традиция.

И през 2020 година Община Правец ще продъл-
жи да бъде ангажирана с намаляването на тежест-
та на таксите за ползване на целодневни детски 
градини, дължими от родители /настойници, от 
които поне единият има постоянен или настоящ 
адрес на територията на Община Правец.

С решение №196 от 30.08.2019г. ОбС-Правец 
определи, че Община Правец ще покрива процент 
от таксата на всяко дете, чиито родители отговарят 

на необходимите изисквания, както следва: 45% от 
дължимата такса за деца на целодневна органи-
зация на обучение и 50% от стойността на опре-
деления от ОбС храноден за 5 и - годишните. На 
сесията от 31 януари 2020 г.общинските съветници 
потвърдиха тези облекчения и за 2020 година.

„За нас е важно да осигурим качествена грижа 
и образование за основното богатство на Община 
Правец, а именно бъдещото поколение – децата. 

С решението на ОБС Правец, влязло в сила през 
месец септември миналата година и потвърдено 
отново за настоящата година, ние даваме възмож-
ност на всеки родител, който има настоящ или по-
стоянен адрес на територията на общината, да се 
възползва от облекчението върху месечните такси 
за детска градина-за децата до 5 години и в храно-
дена за децата, подлежащи на задължителна под-
готовка..” – коментира кметът  г-н Гунински.

И през 2020 г.:   ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ ТАКСАТА 
ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ЩЕ ПОЕМА ОБЩИНАТА


