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Винаги	
до	Вас	!!!

Във връзка с честванията на годишнината от смъртта на патрона на ОУ 
„Васил Левски“-Правец колективът и учениците организират традиционната 
„Десетдневка на Апостола“. Тя включва:

Конкурс за рисунка „Родината в моето сърце“.
Литературен конкурс „Апостоле, нужен си ни!“
Конкурс-рецитал - стихове за Левски.
Лъвски скок.

Състезание по краснопис за Начален етап.
Спортен празник - на 12 февруари от 16.00ч. в Спортен комплекс Правец.
Тържество пред паметника на Левски „Безсмъртието на Апостола“ – на 18 

февруари от 17.00 ч.
Факелно шествие до центъра на града.
Спектакъл по повод 200 години образователно дело в Правец – „От перото 

до наши дни“ – на 18 февруари от 18.00 ч. в салона на читалище „Заря 1895“.

147 години от обесването на Васил Левски

ПРАВЕЦ ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ
на международен фестивал в Сицилия
ПЕТОКУРСНИК ОТ КОМПЮТЪРНАТА 
ГИМНАЗИЯ С КЛИП ЗА ПРАВЕШКИЯ 

МАНАСТИР, КОЙТО СЪБИРА 
                                 ХИЛЯДИ ЛАЙКОВЕПредставяме ви:

Тони Тодоров от Етрополе - ученик 
от V курс на НПГ по КТС - Правец
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Тони Тодоров е роден и живее в Етрополе. 
Тази година ще се дипломира в Националната 
компютърна гимназия в Правец. Млад, енерги-
чен, целеустремен. 

От известно време в негова най-голяма 
страст се превръща въздушната фотография. 
Мечтае да се реализира в тази сфера. 

Наскоро той изработи рекламен клип за 
правешкия манастир „Теодор Тирон“, който 
много се харесва и вече събира хиляди лайкове 
в мрежата.

- Тони, нека да разкажем малко за теб на 
нашите читатели и да започнем по-отдалече. 
Вече си на финала на първата важна степен 
от своето образование. Защо избра да учиш в 
компютърната гимназия в Правец? 

- Това е училище, което ти дава професия. И 
то не каква да е-а в сфера, която неизменно е 

Усмивка, ентусиазъм и свеж оптимизъм

ПЕТОКУРСНИК ОТ КОМПЮТЪРНАТА ГИМНАЗИЯ С КЛИП ЗА 
ПРАВЕШКИЯ МАНАСТИР, КОЙТО СЪБИРА ХИЛЯДИ ЛАЙКОВЕ
Представяме ви: Тони Тодоров от Етрополе - ученик от V курс 

на НПГ по КТС - Правец
част от нашето настояще, но и от нашето бъдеще. 
Спомням си, когато за първи път влязох през 
вратата на НПГ по КТС Правец. Това беше малко 
изпитание за мен, защото не познавах никого и 
трябваше да мине време, докато се сближим с 
останалите съученици. После стана лесно, зани-
мания, приятели, хоби. И с учителите беше така – 
с някои си допаднахме веднага, с други трябваше 
повече време. Определено обаче избрах 
правилното място!

- Кои са най-запомнящите се моменти от 
времето, прекарано в училище? 

- Всеки добре изживян момент е запомнящ 
се. Успехите и „провалите“ в класната стая, ше-
гите и закачките в междучасията, приготвянето 
на „подсказвачки“ преди класно или контролно...  
Разбира се, най-запомнящите моменти са били 
тези, прекарани с добри приятели, които ще 
останат завинаги. УКТЦ е „религия“. Всички са 
едно голямо семейство-всеки го казва и наистина 
е така.

- Как преминава един твой ден извън 
училището? 

- В последно време гледам да обръщам колкото 
се може повече внимание на въздушната фотогра-
фия, но в същото време се старая да ми остава 
време и за други неща. Едно от тях са народните 
танци. Свободното време е подходящо и за срещи 
навън, не ги пропускам. Е, оставям си време и за 
учебниците, краят е близо.

- Какво е мнението ти за израза ’’не мога’’ – 
случвало ли ти се е да го произнасяш и в какви 
моменти? 

- Ще излъжа, ако кажа, че не съм го изричал или 

пък не съм си го помислял, но наистина с време-
то се старая все по–малко да го използвам. Не се 
предавам предварително, дори и да не успея на 
всяка цена.

- Какво би посъветвал учениците, за които 
5-те години в училище предстоят? 

- Да внимават, когато правят своя избор. Ако  
вярват, че е верният, да следват посоката. Не е 
лесно, но лесно няма никъде. Технологиите се 
развиват с бързи темпове и те не бива да изостават 
от тях. Ако нямат сили, да се насочат другаде.  Ще 
кажа още, че колкото повече се доближавам до 
финала, толкова повече не ми се иска училището 
да свършва.

- Имаш ли вече готов план за бъдещето? 
Открехни ни малко завесата...  

- На първо място смятам, след като завърша 
тук, да продължа да се развивам, като запиша ви-
сше образование в същата сфера. Това е моят ос-
новен приоритет, а останалото ще върви ръка за 
ръка с него. 

- Заснел си прекрасен клип за манастира 
„Св. Теодор Тирон“. Това беше и конкретният 
повод да се срещнем с теб. Какво те провокира 
да го направиш? 

Смятам, че в България има страшно много 
красиви места и забележителности, които трябва 
да се видят. Освен това мисля, че трябва  повече 
да ги показваме, за да могат хората да разберат, 
че живеят в една прекрасна, изпълнена с много 
богатства страна. А и в чужбина да научат повече 
за нас. Манастирът в Правец е енергийно място. 
Ще се радвам възможно повече хора да го посетят 
и да го усетят. (На стр. 8)

Студенти по архитектура ще работят почти един 
месец, стажувайки в администрацията на Общи-
на Правец. В периода 03.02.2020г. – 26.02.2020г. 
младежите ще имат възможност да се запознаят 
с вътрешната структура на административния ор-
ган Община Правец, с работата на нейните зве-
на и да упражнят и приложат практически науче-
ното в амбициозната специалност- архитектура. 
Инициативата се реализира в съответствие с 
разпоредбите на Наредба за студентските стажове 
в държавната администрация.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВЕЦ
Изготвена е специална план-програма, в 

която са включени всички дейности, в които 
стажантите ще вземат участие. Ролята 
на техен ментор ще изпълнява главният 
архитект на Община Правец арх.Мариела 
Андреевска.

„Подобни стажантски програми са възмож-
ност за запознаване с това как реално рабо-
ти една администрация, как нейните звена 
сътрудничат помежду си в общата цел към 
постигането на високи резултати. Планира-

ме подобни 
добри прак-
тики да се 
превърнат 
в традиция. 
Основната 
цел е в ре-
ална сре-
да да се 
с ъ з д а д а т 
у с л о в и я 
за споде-
лени зна-
ния и над-
г р а ж д а н е 
на умения 
у стажан-
ти и слу-
жители за 
качествен 
и ефективен 
преход между 
образование и 
професионал -
на реализация в 

общинската администрация. Програмата е ценна 
не само за стажантите, но и за нашите служители, 
защото обмяната на опит е двустранен процес, 
който води до ползи и за двете страни.” – коменти-
ра кметът на общината Румен Гунински. 
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Работата по случая започнала след сигнал за 
извършена кражба на мобилен телефон, дебитни 
карти, лични документи и парична сума от лек 
автомобил „Фиат“, паркиран на улица в града. В 
резултат на незабавно предприетите оперативно- 
издирвателни действия криминалистите от РУ-
Ботевград разкрили и задържали извършителя 
на престъпното посегателство, който направил 
пълни самопризнания пред разследващите. 23- 
годишният криминално проявен и осъждан мъж е 
привлечен като обвиняем и задържан за срок до 
72 часа.

Криминална хроника:
Двама младежи са 

задържани с канабис
Около 15.10 часа на 1 февруари, при 

провеждането на полицейска операция срещу 
престъпленията с наркотични вещества, 
служители на РУ- Правец обискирали 18-годишен 
младеж от с. Осиковска Лакавица. У него било 
открито полиетиленово пликче с около грам суха 
зелена тревиста маса, реагираща на канабис. 
Младежът е задържан за срок до 24 часа, а по 
случая е образувано досъдебно производство 
под наблюдението на районната прокуратура в 
Ботевград.

Трима жители на 
Ботевград са задържани 
за транспортиране на 

незаконно добита дървесина
Около 13.30 часа на 4 февруари служители на 

РУ-Ботевград и Държавното горско стопанство 
спрели за проверка две каруци, превозващи 
дървесина в местността „Темуша“ в землището 
на града. Горските инспектори констатирали, че 
превозваните общо 3.6 кубика дърва за огрев са 
без контролна горска марка и документи за законен 
произход. Освен незаконно добитата дървесина 
са иззети и два моторни триона. За срок от 24 часа 
са задържани двама мъже и жена. Съставени са 
два акта по Закона за горите и четири по Закона 
за българските лични документи. По случая е 
регистрирана преписка.

Рецидивист от Ботевград е 
задържан броени часове след 
извършена от него кражба

Жените у нас взимат с 26,5% по-ниски пенсии от 
мъжете. Това показват данните на Евростат за 2018 
г. Най-голяма разлика във възнагражденията на 
двата пола има през 2012 г., когато дамите са полу-
чавали с близо 35% по-малко пари от силния пол. 
Средно в Европейския съюз мъжете на въз-
раст над 65 години получават пенсия, коя-
то е средно с 30% по-висока от тази на жените. 
Най-голямата е разликата в заплащането в Люк-
сембург, където жените на възраст над 65 години 
получават 43% по-ниска пенсия от мъжете. След-
ват Малта - с 42% разлика, Холандия - 40%, Ав-

Жените у нас с 26,5% по-ниска 
пенсия отколкото на мъжете

стрия - 39%, Кипър - 38% и Германия - 37%.
От друга страна, най-малките разлики в пенси-

онния доход между жените и мъжете са в Естония 
- едва един процент, Дания - 7%, Словакия - 8%, 
Чехия - 13% и Унгария - 16%. В сравнение с 2010 г. 
разликата в пенсиите по пол е намаляла в повече-
то държави-членки на ЕС. 15 на сто от пенсионе-
рите в ЕС са в риск от бедност през 2018 г. В чети-
ри държави обаче този процент е много по-голям. 
Това са Естония и Латвия, където всеки втори е за-
плашен от бедност, Литва - 41% и България - всеки 
трети човек над 65 години, посочва още Евростат.

Световната банка призова бедните страни и 
страните в развитие, които са най-засегнати от 
затлъстяването и от наднорменото тегло, да на-
лагат данъци върху вредните за здравето храни. 
Мярката да засегне такива, които са прекалено 
мазни, прекалено захарни или прекалено солени, 
предаде Франс прес. Този призив се съдържа в 
публикуван доклад на институцията, който хвър-
ля светлина върху важността на една силна фи-
скална политика, например облагане на вредни за 
здравето хранителни продукти.

Затлъстяването не е само проблем на богатите 
страни. На планетарно ниво случаите на затлъс-
тяване са се увеличили тройно от 1975 г. насам и 
разходите заради това в засегнатите страни рязко 
са се увеличили. Три четвърти от възрастните и 
80% от засегнатите от затлъстяване деца живеят 
сега в страни с нисък или среден доход, по-специ-
ално в Латинска Америка. Много страни едновре-

менно са изправени и пред недохранване, и пред 
затлъстяване.

В доклада Световната банка подчертава важна-
та роля на правителствата и ги призовава да въ-
ведат ефикасни здравни системи. Банката ги при-
зовава и да разработят превантивни мерки, както 
и политики за възпитание и образоване на хората. 
Световната банка уточнява, че затлъстяването 
има значителни последици върху икономиките на 
страните и върху човешкия капитал, защото на-
малява продуктивността и продължителността на 
живота, увеличава инвалидизирането и стойността 
на здравните грижи.

Наднорменото тегло е сред трите главни при-
чини за смърт в света с 4 милиона смъртни случаи 
всяка година. В идните 15 години разходите, свър-
зани с наднорменото тегло трябва да достигнат 7 
трилиона долара в развиващите се страни, според 
прогнози на банката.

По-високи данъци за някои храни в по-бедните страни

Във връзка с 200-годишнината на образователното дело в Правец в 
Историческия музей гостува Националният музей на образованието – 
Габрово, с изложбата „Училищни уреди и апарати”. Музейните ни специалисти  
подредиха 52 уреда и апарата и пет табла от кабинети по физика и химия 
от 70-те години на ХІХ в. до средата на ХХ в. Малка видеостена представя 
историята на всеки експонат.

Сполучливото техническо изпълнение на тези уреди и апарати, 
издържаният им естетически вид и качествена изработка ги правят желани 
и необходими средства и пособия за учебния процес в миналото. Днес те 
са атрактивни музейни експонати, които Исторически музей – Правец с 
любезното съдействие на Националния музей на образованието - Габрово, 
представя пред широката публика. Във времето от 6-ти февруари до 
5-ти март 2020 г. жителите и гостите на Правец ще имат възможност да 
посетят и разгледат експозицията. Ценната колекция от училищни уреди и 
апарати задължително ще предизвика любопитството и интереса на деца и 
възрастни. В изложбата могат да се видят микроскопи, барометри, оптични 
и електрически уреди, калейдоскоп, спектрометър, земемерни уреди, 
стереоскоп, везни, часовников механизъм, слънчев часовник, макет на парна 
машина, водна турбина и други по-сложни апарати.

На 6 февруари 2020 г. изложбата бе официално открита. Присъстваха: 
Румен Гунински - кмет на общината, Цветелина Владимирова – председател 
на ОбС, общински съветници, учители от трите училища на територията 
на града, читалищни деятели, граждани. Таня Борисова - директор на 
Исторически музей Правец, запозна присъстващите с историята на 
създаването на колекцията, с първите учители /Иван Гюзелев/ и с първите 
радетели на просветата /Райчо Каролев и Петър Генчов/, участвали лично в 

ИЗЛОЖБА „УЧИЛИЩНИ УРЕДИ И АПАРАТИ” В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ
Експозицията	ще	гостува	в	Правец	до	5	март

закупуването на първите уреди от Виена: „Идеята за създаване на кабинет по 
Физика възниква в Габрово през далечната 1870 година. Целта е учениците 
нагледно да усвоят физическите явления от заобикалящия ги свят като 
сами участват в експерименти. До август 1871 г. са събрани 16 500 гроша, 
които бързо нарастват от доброволни дарения до необходимите 1000 рубли. 
През  1872 г. уредите пристигат в два сандъка на митницата в Свищов и са 
придвижени до Габрово, където е подреден първият училищен кабинет“

Г-жа Борисова припомни и факти от историята на образователното дело в 
Правец: „През 1820 г. пръв отваря училище поп Тодор, който учи в Етропол-
ския манастир „Варовитец”. Домът му е и черква, и училище. Продължители 
на неговото дело са синът му, даскал Вълко и поп Никола. През 1853 г. в 
дома на поп Марко има частно училище... И така от пачето перо, дъската 
с калема, букварите и 
книгите до днес. 

Наследници са 
ОУ „Васил Левски” 
Правец, ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов” Правец 
и НПГ по компютърни 
системи и технологии 
Правец.

2 0 0 - год и ш н и н ата 
на това прогресивно 
дело официално ще се 
чества на 18 февруари 
от 18.00 ч. в залата на 
НЧ „Заря 1895“.
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ОВЕН
Много мотивирани 

сте когато става дума 
за философия, рели-

гия, както и за откриването на ис-
тината. Нараства желанието ви да 
пътувате. Бъдете внимателни.

ТЕЛЕЦ
Приемете подкре-

пата, която ви предос-
тавят колегите. Не се 

опитвайте да помагате на хора, 
които не са ви поискали помощ. 
Успешно можете да сложите в ред 
финансови и кредитни задължения. 

БЛИЗНАЦИ
Постарайте се да 

отложите решаването 
на сложни житейски 

въпроси. Каквито и предложения да 
получите, не бързайте да ги прие-
мате. Не бива да прехвърляте анга-
жиментите си на хората около вас.

РАК
На работното мяс-

то не се поддавайте 
на провокациите на 

колегите. Запазете спокойствие и 
хладнокръвие. Довършете всичко 
започнато. Успешно се изявявате 
като посредник в неприятен спор.

ЛЪВ
Може да напра-

вите успешни първи 
стъпки в нов проект. 

Ще постигнете всичко с упорит труд 
и постоянство, а не с големи и бър-
зи крачки. Възможно е да действате 
импулсивно, дори агресивно. 

ДЕВА
Не обръщайте вни-

мание на нервните 
изблици на ваши род-

нини. Действайте както ви диктува 
сърцето и ще възстановите душев-
ната си хармония. Обстоятелствата 
се променят, а и приоритетите ви.   

ВЕЗНИ
Възможно е да се 

почувствате неразбра-
ни и неподкрепени. 

Бъдете сдържани в отношенията 
си с най-близките. Внимавайте, ако 
шофирате. Пазете се от мошеници.

СКОРПИОН
Възможно е да 

решавате финансови 
въпроси. Необходимо 

е да работите усърдно и да бъдете 
мотивирани, когато става въпрос за 
постигане на материални успехи. 
Пазете се от излишни разходи.

СТРЕЛЕЦ
Действайте по-

бавно и тактично. Не-
оправданата ви при-

бързаност или импулсивност може 
да предизвика неприятни случки и 
преживявания. Може да върнете 
заем или да изпълните обещание.

КОЗИРОГ
Успешно решава-

те отдавна започнати 
проекти. Може да ви е 

трудно да се фокусирате в действи-
ята си, реакциите ви са емоционал-
ни. Градите ембициозни планове за 
изява, но моментът не е подходящ.  

ВОДОЛЕЙ
Бъдете внимател-

ни и предпазливи, ако 
участвате в светски 

мероприятия. Не влизайте в излиш-
ни спорове с ваши приятели. Не 
бързайте с покупките, парите ви не 
са много, мислете разумно.

РИБИ
Внимавайте да не 

предприемете дейст-
вия, които могат да 

влошат общественото ви поло-
жение. Бъдете по-организирани и 
практични. Приходите са стабилни.

ЗОДИАК 10.02.-16.02.

Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 
2020г., могат да посетят звената „Български документи за 
самоличност“ сега, през месеците февруари, март и април, 
когато изтича валидността на по-малък брой документи. 
Очаква се от месец май до края на 2020 г. да бъде значително 
по-натоварено.

Със създадената организация в сектор БДС се цели 
улесняване на административното обслужване, избягване 
на натрупване на хора и загуба на време при обработката 
на подадените заявления. Призоваваме гражданите да 
не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на 
документите им и да се възползват от възможността за 
предсрочната им подмяна.

Не e необходима подмяна на лични карти, които са със 
срок на валидност „безсрочен“.

Справка показва, че през 2020г. изтича валидността на 
29465 лични карти, 12564 паспорта и 18042 свидетелства 
за управление на моторно превозно средство, издадени от 
ОДМВР-София.

Работното време на сектор БДС в ОДМВР-София е от 
понеделник до петък от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Работното време на звена БДС в РУ при ОДМВР-София 
е от понеделник до петък от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. 
до17.30 ч.

ВАЖНО:
Възможно е подаване на заявление за обикновена услуга за 

издаване на БЛД да се извърши във всяко РУ на територията 
на ОДМВР-София и в ОДМВР-София /ул. „Гео Милев“ №71/. 
Получаването на готовите документи е в поделението, където 
са подадени заявленията.

Напомняме, че заявленията за бърза и експресна услуга 
се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в 
ОДМВР- София.

НА  ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ  С  
ИЗТИЧАЩИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2020 г.

Над един милион електронни винетки на стойност повече 
от 74 млн. лв. са продадени от началото на 2020 г., съобщиха 
от Агенция «Пътна инфраструктура». Пикът на продажбите е 

бил на 31 януари, когато са купени близо 96 хил. електронни 
винетки, от които 77 хил. са годишни.

Близо две трети от продадените през 2020 г. винетки са 
за период от година. За сравнение през 2019 г. най-много 
винетки са продадени на 1 февруари – 119 хил., от които 102 
хил. са били годишни.

В края на януари и в началото на февруари е пикът за 
подмяна на годишната винетка, тъй като до началото на 
2018 г. годишните стикери бяха с валидност до 31 януари 
на следващата година. В сравнение с януари 2019 г., 
когато беше въведена електронната винетка и продажбите 
стартираха на 17 декември 2018 г., сега има ръст от 4 млн. лв. 
в постъпленията, без да е променяна цената на винетките. 
Един от факторите за това е дисциплиниращият ефект на 
електронната система за събиране на пътни такси и тол 
контрола, смятат от АПИ.

За удобство на потребителите валидността на е-винетката 
може да бъде проверена на сайта www.bgtoll.bg от бутона 
«Проверка на винетка».

Над 1 млн. е-винетки за 74 милиона лева 
продадени от началото на 2020 година

Сладки Валентинки с огледална глазура
    За глазурата: бял 

шоколад - 100 г., кон-
дензирано мляко - 70 г., 
глюкоза - 100 г.,     захар 
- 100 г., вода - 50 г., же-
латин - 7 г., сладкарска 
боя – червена.

    За сладките: яйца 
- 2 бр., олио - 1ч. ч., пуд-

ра захар - 1ч. ч., мед - 1к. ч., сода бикарбонат - 1ч. л., брашно 
- около 600 г.

Направете глазурата така: накиснете желатина с 2-3с.л. 
студена вода и го оставете да набъбне. Загрейте водата със 
захарта и глюкозата. Сиропът е готов, когато достигне до 100 
градуса /1 минута след кипване/.

Натрошете шоколада и го сложете във висок съд. Залейте 
го с горещия сироп при нипрекъснато бъркане. След като 
шоколадът се стопи, прибавете кондензираното мляко и 
набъбналия желатин. Разбийте до хомогенност с помощта на 
пасатор. Една част оставете бяла, а другата част оцветете 
със сладкарска боя. Покрийте с найлоново фолио.

Сладките: От изброените продукти за сладки омесете меко 
тесто/леко лепнещо/. Оставете го за около 2 часа на студено, 
покрито с фолио. Тестото разточете на кора и с помощта на 
формички за сладки изрежете сърчица. Наредете ги в тава, 
застлана с домакинска хартия. Изпечете в загрята фурна 
до готовност /за около 4-5 минути/, извадете и охладете.   
Слепете сладките сърца две по две с бялата глазура, а 
отгоре полейте с огледалната глазура. Гарнирайте с надписи 
по желание.

Любовни сладки за диабетици
Необходими съставки:
За меденките: пълнозърнесто 

брашно - 300 г., подсладител - 2ч. 
л. течен, какао - 1 с.л. на прах, 
вода - 100 мл., краве масло - 80 г., 
сода бикарбонат - 1/2 ч. л.

   За крема: авокадо - 1 бр., ка-
као - 2 с.л. на прах, подсладител 
- 1 с.л., канела - 1 с.л.

Приготвяне: Брашното се 
пресява и се слага в дълбока купа. 
Към него се прибавят всички останали съставки, като маслото 
трябва да е предварително разтопено. Накрая добавяме и 
водата, като постоянно бъркаме, за да предотвратим появата 
на бучки в сместа. Сместа изсипваме в тавичка, като тя може 
да е и с правоъгълна и с кръгла форма. В нея предварително 
трябва да сме сложили хартия за печене. Печем блата на 180 
градуса до готовност, като фурната трябва да сме я загряли 
предварително.

След като блатът е готов, го оставяме да изстине и 
го изваждаме от тавата. С помощта на формичка сърце 
внимателно изрязваме сладките и ги нареждаме в голяма 
чиния или тава.

Кремът: Обелваме авокадото и отстраняваме костилката 
му. Слагаме го в блендер. Към него добавяме и останалите 
съставки. Разбираме до получаването на еднородна смес. 
Изсипваме го в купа и го слагаме за 30 мин в хладилника да се 
охлади. След като е готов кремът, с него намазваме нашите 
сладки сърца. Може да поръсим тези сладки за диабетици с 
малко какао по желание.

Рецепти за Свети Валентин
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Идеята на фестивала е да запази традициите чрез представяне на типич-
ните за района печена сланина и греяна ракия на фона на народни песни, 
хора и хумор. Празникът въплъщава в себе си пъстротата на селския бит и 
култура, превърнал се е в традиция в това райско кътче в сърцето на Стара 
планина.

Мотото е: „Всички заедно да загърбим материалното време, в което живе-
ем, потапяйки се в духа на празника, човечността и българщината!”

Фестивалът се провежда вече девет поредни години със съдействието на 
община Априлци, на родолюбиви местни жители и отзивчиви предприемачи, 
НЧ „Светлина – 1895г.” Градът се превръща в трибуна на неизчерпаема жиз-
нерадост и неповторимост. Площадът оживява под звуците на фолклорна 
музика и народно веселие, събирайки над 10 000 посетители.

По традиция гостите могат да вкусят и най-отличаващата се част от фес-
тивала – т. нар. „Бабина гозба“. Тя се приготвя с 30 кг. сланина, 500 яйца и 30 
кг. праз лук, забъркана в „големия чорбаджийски тиган“. Посетителите имат 
възможност да дегустират не само от чудната гозба, но и да се насладят и 
на други кулинарни специалитети – „Шишчета с печена сланинка”, „Шарен 
боб в гърне” и други. Любимата на всички балканджии греяна ракия ще внесе 
топлота в душите, а благодарение на лечебните й свойства всички гости ще 
се радват и на крепко здраве през цялата година.

Организаторите на голямото мероприятие подготвят и разнообразни кон-
курси, в които могат да участват всички желаещи:

„Надпревара за най-вкусна и крехка сланинка”
„Кулинарна изложба – базар за ястия със сланина”
„Конкурс за домашна ракия – ароматна, идеална на градус, чудесна на 

вкус”
Kонкурс за детска рисунка „ Празникът, видян през моите очи”.
Отличените в надпреварите ще получат награди и грамоти, а Голямата 

награда – живо прасенце, ще зарадва победителя в конкурса за най-крехка 
сланинка.

България - традиции

ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ
КОГА?	-	На	22	февруари	/събота/
КЪДЕ?	-	На	площад „Новоселско	въстание”	
в	центъра	на	гр.	Априлци

В събитието участват оркестри, танцови формации и различни изпълните-
ли. Талисманът на празника, триметровото розово прасе – гигант, ще радва 
малки и големи, които ще имат възможността да запечатат момента и да 
съхранят емоцията от тържественото събитие. Със специално изработените 
сувенири посетителите ще отнесат спомена за едно незабравимо преживя-
ване, което си заслужава да се изживее отново и отново.

За съхраняване на българските традиции и обичаи всички желаещи могат 
да облекат и традиционно народно облекло.

Организаторите приветстват всички родолюбиви българи с „Добре до-
шли!” и „Наздраве!”.

РЕЧНИК: АВГА, АЛС,ВИЛАР, ИНИГО, ИРИНИН,ЛЕВИН
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

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

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

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

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

В спортна зала Универсиада стартираха първите два четвъртфинала на 
тазгодишното издание за Ефбет Купа България. Проявата откриха Левски 
Лукойл и Академик Бултекс 99 – Пловдив. Пред около 350 зрители минало-
годишният носител на купата постигна убедителна победа с резултат 115:74 
(24:21, 36:15, 26:17, 29:21). С най-голям принос за Левски Лукойл бяха: Кос-
тов-19, Петков-16, Захариев-13, Младенов-младши и Ноулс – по 12, Райт-10, 
а за Академик Бултекс 99: Оуен-21, Томич-16, Бачев-11, Кнежевич-9.

След тях на паркета излязоха Берое и Черноморец – Бургас. Още в самото 
начало на мача акулите оказаха сериозна съпротива на селекцията на Любо 
Минчев. Първото полувреме дойде при резултат 43:39 за беройци. Всичко 
бе решено в последната минута на двубоя, в който краен победител излезе 
Берое с резултат 85:73 (28:24, 15:15, 24:19, 18:15). Успехът на старозагорци 
обаче беше засенчен от сбиването на двама съотборници в лагера на стар-
шията Йордан Колев. Американецът Фишър и Роберт Георгиев се скараха на 
полувремето, като си размениха удари преди да бъдат разтървани от своите 
съотборници и президента на Черноморец Васил Стоянов. С най-голям при-
нос за Берое бяха: най-новото попълнение Павлин Иванов-20, Прайс-18, 7 
борби и 6 асистенции, Карамфилов и Оукър – по 12, а за Черноморец: Вел-
кович-19 и 13 борби, Рейнолдс-15, Кинг и Фишър – по 14.

На следващия ден се играха другите два четвъртфинала. Първи на парке-
та излязоха Балкан и Черно море Тича. Шампионите ни сразиха варненските 
моряци с разлика от 48 точки – 101:53 (29:15, 20:18, 23:13, 29:7). С най-голям 
принос за Балкан: Алекс Симеонов-23 и 7 борби, Хол-14, Радонич-12, Дими-
тров и Минков – по 11, Цонков-10, а за Черно море Тича: новото попълнение 
Божидар Аврамов-15 и 5 асистенции, Илиев-13, Йовович-7.

 Последният четвъртфинал бе между А1 Академик – София и Рилски спор-
тист. Двубоят бе бърз, интересен и с много добри изпълнения. Двата отбора 
си отбелязаха общо 29 тройки (16 за Рилски спортист и 13 за А1 Академик) 
с повече от отличен процент. Първата част завърши 31:24 за Рилецо, а на 
полувремето резултатът бе 57:43 отново за тях. Крайният резултат е 119:97 
(31:24, 26:19, 32:27, 30:27) за Рилски спортист. С най-голям принос за Рилски 
спортист: Джонсън-18, Браун-17 и 10 асистенции, Желев-16, Кесар и Уокър – 
по 14, а за академиците: капитанът Николай Грозев-Банана-28, Милов-23 и 6 
асистенции, Иванов-22 и 7 борби, Коцев-11.

На 8 февруари бяха изиграни полуфиналните двубои. Пред около 1 500 
зрители първо се срещнаха Левски Лукойл и Берое. Възпитаниците на Тити 
Папазов победиха с разлика от 19 т. беройци – 81:62 (27:16, 23:15, 13:12, 
18:19). Сините направиха много силни първи две части и на полувремето во-
деха с резултат 50:31. Заралии бяха в шок от агресивната игра на Левски Лу-
койл и до края не намериха сили за обрат. Така Левски Лукойл стана първият 
финалист за Ефбет Купа България. С най-голям принос за сините: Йънг-14 
и 9 асистенции, Костов-13, Тасич и Захариев – по 11, а за беройци: Павлин 
Иванов-15, Станимир Маринов-12, Павел Маринов-10.

Във втория полуфинал един срещу друг се изправиха Балкан и Рилски 
спортист. В 3-ата мин. резултатът бе 7:6, в 5-ата, след тройка на Златин Геор-
гиев, 10:12, в 8-ата – 13:15 за Рилецо. След две поредни тройки на Минков и 
серия 8:0 резултатът стана 21:15 за ботевградчани, които спечелиха първата 
част с 25:17. Втората четвърт стартира добре за самоковци, които в 13-ата 
мин. намалиха пасива си на 2 т. – 27:25, а в 15 резултатът бе изравнен – 30:30. 
Все пак зелените излязоха напред и на полувремето водеха с 5 т. – 41:36. В 
третата част момчетата на старшията Арсич направиха разликата на 11 т. 
В 22-ата мин. резултатът бе 49:38, в 25-ата – 54:41. Последната решителна 
част стартира при 69:58 за Балкан. Възпитаниците на старшията Хаджисо-
тиров не се предадоха и в 36-ата мин. се стигна до равенство след тройка 
на Желев – 75:75. Мачът се реши след две неуспешни атаки на самоковци 
и много важна тройка на Минков в 39-ата мин. – 80:75. Крайният резултат е 
82:75 (25:17, 16:19, 28:22, 13:17) за Балкан. За играч на мача бе обявен Крис 
Минков от тима на победителите, който получи за награда от организаторите 
една тава с баклава. Така вторият финалист стана Балкан.

Камата посрещна рождения си ден на 8 фев-

Ръководството на Левски Лукойл изпрати покани на легендите на баскет-
болния клуб както при мъжете, така и при жените. Сините призоваха някои от 
най-големите имена в историята си да присъстват в зала Универсиада и да 
подкрепят настоящата селекция на Тити Папазов в борбата за втора поредна 
купа на България. В залата присъстваха легендите Георги Димитров, Георги 
Младенов, Валентин Шарков, Сава Златев, Юм Уандие, част и от  легендите 
на женския тим на Левски Спартак и др. 

Най-успешният български футболист Христо Стоичков навърши 54
руари в Турция в лагера на Шахтьор Донецк. Ицо 
всъщност бе на работа на празника си, тъй като 
е пратеник на мексиканската телевизия Унивижън. 
Той направи интервю със звездата на Шахтьор – 
бразилеца Жуниор Мораес, който е бивш напа-
дател и на ЦСКА – София. Освен това Стоичков 
разговаря и с националния селекционер на Украй-
на Андрий Шевченко. Украинците се класираха за 
Евро 2020, след като спечелиха квалификацион-
ната си група срещу Португалия, Сърбия, Литва и 
Люксембург. Бразилецът Мораес пък беше нату-
рализиран и записа 5 участия със селекцията на 
украинците. 

Рожденикът Стоичков е носител на най-прес-

тижните футболни награди: „Златна обувка“ – 1990 
г., КЕШ с Барселона – 1992 в Лондон, „Златна топ-
ка“ – 1994 и гол-майстор от световното първенство 
в САЩ през 1994 г. (6 гола). Стоичков има още 3 
титли на България с ЦСКА и 5 на Испания с Бар-
селона. Той получи поздравления за рождения си 
ден и от председателя на българската федерация 
по художествена гимнастика Илияна Раева и съ-
пруга й Наско Сираков, с които е в близки отноше-
ния.

Сините поканиха легендите си 
да ги подкрепят в Универсиада

Левски Лукойл и Балкан 
стигнаха до финала за купатаСИНИТЕ СПЕЧЕЛИХА КУПА БЪЛГАРИЯ 

За втора поредна година

На 9 февруари в препълнената спортна зала Универсиада (над 2 000 зри-
тели, голяма част от които от Ботевград) играха най-достойните отбори в 
тазгодишното издание на Купа България - Левски Лукойл и Балкан. Сините 
започнаха с летящ старт. В 3-ата мин. резултатът бе 9:2, в 5-ата - 15:4, в 8-ата 
- 23:9. Момчетата на Папазов показаха агресивна защита и в края на първата 
част водеха с 13 точки - 23:10. Втората четвърт стартира с 5 поредни точки на 
юношата на Левски Алекс Симеонов, който сега е с екипа на Балкан. В 12-ата 
мин. разликата бе намалена на 5 т. - 23:18. В средата на частта резултатът 
стана 29:23, а в 17-ата мин., след трета тройка на Симеонов, пасивът на 
балканци падна на 4 т. - 32:28. Полувремето дойде при резултат 44:37. В 24-
ата мин. с четвърта поредна тройка се отличи Захариев за 52:41. Балканци 
обаче не се предадоха и в 28-ата мин. тройка вкара Найт за 56:51. До края 
на третата четвърт Левски Лукойл отбеляза 10 т. срещу 4 за Балкан и преди 
последната решителна част сините бяха напред с 11 т. - 66:55. В началото 
на последната част зелените, в този мач с бели екипи, намалиха пасива си 
на 6 т. - 71:65 в 33-ата мин. В средата на частта, след два поредни коша на 
Костов, разликата стана отново 10 т. - 78:68. В 37-ата мин. се стигна за втори 
път в мача до 14 т. разлика в полза на Левски Лукойл - 83:69, което се оказа 
решаващо за крайния изход на финала. Последва отпускане в редиците на 
Левски Лукойл и 18 сек. преди сирената Найт вкара тройка, за да оформи 
крайния резултат на 86:78 (23:10, 21:27, 22:18, 20:23).

С най-голям принос за Левски Лукойл: Захариев-25 т., 5 асистенции и 4 
борби, Тасич-16, а за Балкан: Найт-19, Симеонов-16 и 7 борби и Радонич-13.

Сините заслужено победиха, като през цялото време на мача бяха напред 
в резултата и поддържаха комфортна разлика от около 10 точки. И след спе-
челената в Ботевград Суперкупа на България отново срещу Балкан за втора 
поредна година завоюваха и Ефбет Купа на България.

Президентът на БФБ Георги Глушков награди с купа за МVР на турнира 
Христо Захариев от Левски Лукойл, капитана на Балкан Димитър Димитров 
с купа и капитана на Левски Лукойл Асен Великов с Ефбет Купа България, 
която е 6-а за Великов от играни досега 12 финала.
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Новини от Етрополе

„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.

Група ГЕОТЕХМИН откри официално Стипендиантска програма 2019/2020 
за студенти от Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“. На 
събитието в София присъстваха председателят на Съвета на ректорите 
проф. д-р инж. Любен Тотев, ректорът на МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев, 
заместник-управителите на Геотехмин ООД д-р Иван Вутов и д-р инж. 
Владимир Вутов, изпълнителният директор на дружеството Доминик Хамерс, 
изпълнителният директор на Елаците-Мед АД инж. Драгомир Драганов и 
други представители на компании от Групата. 

В стипендиантската програма участват 15 студенти с отличен и много добър 
успех. От началото на учебната година те получават стипендии от Геотехмин 
ООД, Елаците-Мед АД и Геострой АД в рамките на благотворителната 
програма „Българските добродетели“, инициирана от проф. дтн инж. 
Цоло Вутов. През лятната ваканция младежите ще имат възможност и за 
платен стаж в дружествата.  Още едно дружество – Геотрейдинг АД, очаква 
стипендианти през есента на тази година.

Студентите учат в 11 специалности на Минно-геоложкия университет 
- Разработване на полезни изкопаеми, Геология и геоинформатика, 
Компютърни технологии в инженерната дейност, Управление на ресурси 
и производствени системи, Електроенергетика и електрообзавеждане, 
Механизация на минното производство, Автоматика, информационна 
и управляваща техника, Маркшайдерство и геодезия, Хидрогеология и 
инженерна геология, Подземно строителство и Инженерна геология. 

„С тази стипендиантска програма ние целим да подпомогнем високока-
чественото образование на студентите от университета и  успешното им 
следване, да им предоставим възможност за придобиване на практически 
опит, както и да намерим наши бъдещи служители, а защо не и управляващи 
на предприятия и компании” – каза изпълнителният директор на Геотехмин 
ООД г-н Доминик Хамерс. Той подчерта успешното партньорство с МГУ, при-
носа на университета за създаването на качествени специалисти и пожела 
на стипендиантите да имат амбиция да научат колкото се може повече от 
професионалистите в компаниите. 

„Групата ГЕОТЕХМИН реално показва какво е наука, бизнес и образова-
ние в едно. Убеден съм, че ще имате възможност да се докоснете до най-

ГРУПА ГЕОТЕХМИН ОФИЦИАЛНО ОТКРИ СТИПЕНДИАНТСКАТА 
СИ ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ МГУ

новите технологии, че ще имате възможност да се докоснете до целия свят, 
да видите как работят другите компании по света – обърна се ректорът на 
МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев към стипендиандите. - Благодарение на 
партньорството с група ГЕОТЕХМИН вие имате шанса да успеете”, допълни 
той. Проф. д-р инж. Копрев сподели, че за пръв път е стъпил в Геотехмин 
ООД през 1997 г. и е бил впечатлен от DATAMINE – софтуер за управление на 
минни процеси. „Тогава това беше космически кораб, беше нещо невероятно. 
Сега вие имате шанса да видите следващите 50 години пред вас“, каза проф. 
д-р инж. Копрев и пожела успех на стипендиантите. 

Г-жа Симона Събкова, директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД, 
запозна студентите с подробности за стипендиантската програма.

Откриването й е първото официално събитие за Група ГЕОТЕХМИН 
през 2020 г., когато  Геотехмин ООД навършва 30 години от основаването 
си. Отбелязват се и 45 години от създаването на МОК „Елаците“ и 21 г. от 
присъединяването на дружеството към група ГЕОТЕХМИН, а Геострой АД и 
Геотрейдинг АД стават на 15 години.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА

НОВО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ“
Ще бъдат изградени четири площадки 

за игра и спортни съоръжения
Община Етрополе спечели проектно 

предложение за обект: „Изграждане на детски 
площадки в Детска градина „Слънчице“ по 
Мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ по Проект „Красива 
България“. Общата стойност на проекта 
е 181 915 лв., от които съфинансиране на 
общината 90 958 лв.

По проекта ще бъдат изградени четири 
детски площадки за игра със спортни 
съоръжения за различни възрастови групи. 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 
20.11.2020 г.
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П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 
организирано от Министерството на земе-
делието, храните и горите информационно 
събитие във връзка с Кампания 2020 – Ди-
ректни плащания.

Събитието ще се проведе на 21.02.2020 
г. от. 10:00 ч., като регистрацията на учас-
тниците ще започне от 09:30 ч., в Парк хо-
тел „Москва“ – гр. София.

Срещата ще бъде открита от ръковод-
ството на МЗХГ.

В хода на разяснителната кампания на 
Вашето внимание ще бъдат представени 
презентации по следните теми:

1. Директни плащания – Кампания 2020.
• Нови моменти в условията по схемите за директни плащания;
• Подаване на заявления;
2. Предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони 

през 2020 г.
• Инвестиционни мерки;
• Компенсаторни мерки;
3. Държавни помощи 2020 г. – актуално.
4. Нови моменти в законодателството в сектор Животновъдство.
5. Обща селскостопанска политика след 2020 г.
• Актуално относно преговорния процес на ниво ЕС;
• Зелена архитектура;
6. Статус на стратегическото планиране.
7. Дискусия по направените презентации.
Въпроси и отговори по отделни казуси.
Лектори на информационната кампания ще бъдат експерти от МЗХГ.
Ще се радваме на Вашето присъствие, то е важно за нас!

С уважение: АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА - Директор на 
Областна дирекция „Земеделие” София област

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

Усмивка, ентусиазъм и свеж оптимизъм
ПЕТОКУРСНИК ОТ КОМПЮТЪРНАТА ГИМНАЗИЯ С КЛИП ЗА 

ПРАВЕШКИЯ МАНАСТИР, КОЙТО СЪБИРА ХИЛЯДИ ЛАЙКОВЕ
Представяме ви: Тони Тодоров от Етрополе - ученик от V курс 

на НПГ по КТС - Правец
(От стр. 2) А 

игуменът отец 
Йоан е наистина 
свят и благ човек.

- Представяш 
ли си се някой 
ден като про-
ф е с и о н а л и с т 
в сферата на 
въздушната фо
тография?                                                                             

Защо не!? 
Наистина имам 
много хъс и 
амбиция и ще 
направя всичко 
възможно, което 

зависи от мен, за да се получат нещата, но само времето ще покаже какво 
ще стане.

- Преди малко спомена, че ходиш редовно на народни танци. Разбрах, 
че танцуваш професионално в етрополския ансамбъл „Балканска мла-

дост“. През есента участвахте в спектакъл на Нешка Робева – с какво 
ще запомниш това преживяване?

- Това, което ми направи най-силно впечатление, бяха дисциплината 
и професионализмът на танцьорите и най-вече на ръководителя. Нешка 
Робева е един уникален човек за нашето време. Взискателна – най-вече към 
себе си, но и към другите. Спектакълът, който създаде, беше преживяване, 
което не може да се повтори. Щастлив съм, че бях част от него.   

 - В източната философия се говори, че „движението е живот“. В тази 
връзка – хоби или съдба, какво е танцът за теб?  

- Смятам, че всеки човек има определена съдба. Въпреки това, трябва да 
живее така, че да чувства това, с което се занимава, и като хоби. Да бъде 
приятно, да не си длъжен. И най-важното е винаги да има баланс между 
двете. Засега танцът за мен е хоби - дава ми удовлетворение, зарежда 
ме с енергия, усещам синхрон с всичко около мен. Както казах, чертая 
професионалното си бъдеще в друга сфера. Не пречи обаче танците да 
продължат да ме съпътстват.

- Какво си пожелаваш за 2020 година? А на своите приятели? 
- Пожелавам си на мен, както и на всички хора - да бъдат здрави! Защото 

това е най-важното нещо от всичко, другото се постига с много труд. Искам 
да постигна успех в начинанията си! Чака ме дълъг път…

- Успех! Желаем ти го от сърце!

В началото на месец 
февруари Представителен 
ансамбъл „Заря“ при 
читалище „Заря 1895“ 
Правец, с художествен 
ръководител Ивайло 
Димитров, получи 
официална покана 
от организаторите на 
международния фестивал 
в Сицилия. В конкурсната 
програма ще вземат 

участие общо 30 състава от 23 страни: Алжир, Бразилия, България, Китай, 
Корея, хърватска, Франция, Салвадор, Хондурас, Индонезия, Италия, Индия, 
Латвия, Македония, Мексико, Румъния, Русия, Сърбия, Испания, Италия, 
Турция, Украйна и Унгария.

По своя мащаб фестивалът в Сицилия се нарежда сред първите 5 в света. 
За да се чувстват комфортно участниците, Il Mandorlo in fiore организира 
персонал от доброволци - млади и стари ентусиасти, които активно ще 
участват в неговата реализацията. Самото място – град Агридженто, е 
свидетел на важни международни събития от конвенцията на Google, на 
стилистите Долче и Габана, на Targa Florio, Mandorlo in Fiore, което дава 
възможност да се популяризират неговите традиции и история. През 2020 г. 
градът празнува 2600 години от основаването си.

Представленията на групите ще се проведат в три различни структури - 
театър „Пирандело“, стая „Ливатино“ и „Палаконгреси“, за да могат групите 
да изразят по-добре своето изкуство, с правилния ритъм и историческо 
време на всяко художествено изживяване. 

 От друга страна, Фестивалът е мястото за среща между хората, място 
и възможност за среща и сравнение между различните култури, история, 
традиции, начини на живот. Затова ще бъде създаден напълно неофициален 
салон  - бар на открито, на площад Сан Франческо, предизвикателно и 
красиво пространство, където италианските граждани и актьори от други 
култури вечер ще могат да се срещнат, да изпият по едно кафе , да се опоз-
наят и да потанцуват извън програмата.

Да пожелаем „На добър път“ и много успехи на нашите момчета и 
момичета от представителен танцов ансамбъл „Заря“ гр.Правец!

ПРАВЕЦ ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ В 75-ТО ИЗДАНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В СИЦИЛИЯ


