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Добрата новина

НАЙ-НИСКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ПРАВЕЦ
ЗА ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Според последните годишни данни на Агенция
по заетостта, безработицата в Община Правец за
2019 година е 13,98 %, или 385 души. Статистически
погледнато това означава, че към настоящия
момент броят на безработните лица в общината
е намалял с 40% за последните 6 години. През
2013 година безработицата е била 21% или 644
безработни лица, а през 2017 година процентът на
безработните е бил 19%.
Подобрението в състоянието на трудовия пазар
е все по-видимо на регионално ниво. Ако през
2018 година в Община Правец са разкрити 406
нови работни места, то през 2019 година броят на

новоразкритите работни места вече е 449.
Миналата година Община Правец е наела на
работа посредством оперативни програми 165
човека. За 2018 година общината е осигурила
заетост на 61 безработни. Положителният марж
за 2019 г. е в резултат на активната работа
на администрацията по оперативни програми,
предлагащи повишаване на квалификацията и
осигуряващи заетост.
Намаляването на безработицата и повишеният
брой работни места в Община Правец е една
позитивна тенденция през последните няколко
години,
Продължава на стр. 4

СЪБОРЪТ НА ПРАВЕЦ - НА 7 МАРТ

ВЕЧЕР НА
ТАЛАНТИТЕ

КОГА? - Четвъртък, 27 февруари 2020 г. от
18:00 ч. до 21:00 ч.
КЪДЕ? – Спортен комплекс Правец
Младежко сдружение за Община Правец
организира събитие с благотворителна насоченост,
под надслов „Вечер на талантите” в град Правец.
Целта е простичка – да помогнем на колкото
можем повече млади хора в техния труден път
към реализирането на една мечта, а именно
развитието на талантите, които притежават, а
те, бъдете сигурни, не са малко. Всички събрани
средства от инициативата ще бъдат използвани
за създаването на благотворителен фонд за
спонсориране на талантливи деца и младежи,
за техните участия на регионални, областни,
национални и международни конкурси, срещи и
всички други форми на изява на таланта. И тук идва
логичният въпрос – що е то талант? Отговорът е
простичък. Талант е онова нещо, което е способно
да те накара да ахнеш. Онези моменти, които те
карат да се чувстваш горд, че си българин. Затова
ние няма да поставяме граници. Защото талантът
няма граници. Наша цел може да бъде всеки,
който го носи в сърцето си и който копнее един ден
да реализира мечтите си.
Станете част от нашето събитие, за да
подкрепите най-ценната част на нашето общество.
Защото инвестицията в младите е инвестиция в
бъдещето!
ЗАЕДНО МОЖЕМ!
Младежко сдружение за Община Правец
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„ПЪТ КЪМ ЗДРАВЕТО“ - ПРАЗНИК НА СИЛАТА И ДУХА
В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПРАВЕЦ
Своя традиционен спортен празник в навечерието на патрона на
училището - Васил Левски, организира ОУ «Васил Левски» – Правец. Той бе
посветен и на 200-годишнината на образователното дело в града. Мотото на
спортния празник-„Път към здравето”, изразява отношението на училището
към децата и тяхното физическо и психично здраве. Целта му е те да са
съпричастни към спорта във всички негови разновидности и да станат поактивни в свободното си време.
Сред гостите на празника бяха Румен Гунински - кмет на общината, Албена
Петрова - секретар, Васил Симеонов - зам.-кмет, общински съветници,
учители, родители.
Поколението, наследник на борческия дух на Апостола, премери сили в
разнообразни щафетни игри и демонстрации в спортовете баскетбол, тенис
на маса и футбол.
Първи се впуснаха в надпревара най-малките - първокласниците. Игрите
им изискваха баланс, скорост и съобразителност. Малчуганите, водени от
своите учителки: Румяна Вутева и Елка Василева, Цвета Виткова и Радка Победители станаха I-б клас, но борчески дух демонстрираха и I-а клас.
Александрова, се втурнаха в „мъжка” надпревара, аплодирани от публиката.
Второкласниците имаха опита от миналата година (На стр. 8)

Десетдневка на Апостола и победителите в различните конкурси

Патронният празник на ОУ „Васил Левски“ Правец тази година съвпада с
една кръгла годишнина – 200 години образователно дело в града. Това даде
възможност в традиционната Десетдневка на Апостола да се проведат множество разнообразни събития, на които учениците да изявят таланта си в
изкуствата и спорта. Ето и резултатите:

				
III място – Ванеса Костуркова – I-а
Поощрителна награда бе присъдена на Борис Георгиев – I--б
Втора група: III-IV клас I място – Радославка Найденова – III-а
				
II място – Мариана Пушкарова – IV-а
				
III място – Рая Стефанова – IV-б
Поощрителна
награда
–
Мария
Николова – IV-б
Художествен конкурс „Родината в моето сърце”
Трета
група:
V-VI
клас
I
място
– Василена Маринова –V-а
Младите художници избираха какво да рисуват – пейзажи, илюстрации по
				
II място – Пламен Драганов – V-б
литературна творба или творческа фантазия. Вложиха много усилия и сътво				
III място – Мадлен Нейкова – VI-а
риха красота. Класираха се по класове:
Журито, в състав: Пенка Славчева, Паулина Милева и Галин Йотов бе
III клас:
I място – Елена Димитрова – III-б
единодушно при присъждане на Специалната награда. Тя стана притежание
		
II място – Божидар Костадинов – III-а
на Габриела Рогът от VI-а клас.
		
III място – Румен Руменов – III-а
Грамотите на участниците връчи директорът на училището – Цветелина
		
Поощрителна награда – Елица Вутева - III-б
Владимирова.
V клас:
I място – Ралица Цветанова - V-б
В рамките на десетдневката бе проведен и конкурс за лично творчество
		
II място – Павел Духарски - V-б
– стихотворение, есе или разказ за Левски. Да пишат за неуловимия му дух
		
III място – Изабела Цанова - V-б
VI клас:
I място – Димитър Михайлов – VI-а
		
II място – Габриела Алън Рогът - VI-а
		
III място – Надежда Кърчева - VI-б
VII клас: I място – Яна Духарска – VII-б
		
II място – Тодор Петров - VII-а
		
III място – Радостина Кръстева - VII-в
		
Поощрителна награда – Виктория Василева - VII-в

Състезание по краснопис

Участваха общо 16 ученици – по двама представители от клас. Те бяха избрани с предварителен кастинг по класове и защитаваха престижа на своите
съученици и учители. Работиха в рамките на 1 учебен час и демонстрираха

се престрашиха седмокласничките Марина Борисова и Симона Пенчева. Те
получиха специални грамоти.

Лъвски скок

Традиционно той се проведе във всички класове. Сстезателният елемент
даде възможност на момчета и момичета да демонстрират своите възможности. Победителите:
I клас – Дария Григорова и Константин Чакърoв
II клас – Рая Стойкова и Марти Божинов
III клас – Радославка Найденова и Димитър Петров
IV клас - Магдалена Георгиева и Момчил Стайков
V клас - Биляна Димитрова Илиян Христов
VI клас - Цветослава Гарванскa и Христо Минчев
VII клас - Моника Александрова и Иван Иванов
старание, умение да се справят с извънучебен текст, избран от тях, свързан
с живота и делото на Васил Левски. Всички се справиха много добре, затова
получиха специални грамоти. Ето имената на най-старателните момчета и
момичета:
I-а: Милица Венциславова и Юлина Атанасова
I-б: Паула Драганова и Радослав Петров
II-а: Димана Христова и Рая Василева
II-б: Мария Георгиева и Михаела Едуардова
III-а: Ани Цолова и Георги Чингов
III-б: Елена Кръстева и Божидара Герова
IV-а: Елеонора Минкова и Габриела Найденова
IV-б Светослав Димов и Виктория Цветанова

Конкурс рецитал „Апостоле, нужен си ни“

Участваха общо 28 ученици, разделени в 3 възрастови групи. Всеки участник сам бе избрал стихотворението, с което да се представи пред журито и
своите съученици. И както става на състезание – имаше победители.
Първа група: I-II клас
I място – Мирослав Стоев – II-а
				
II място – Дария Григорова – I-б
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ИНЖ. НИКОЛА БОНЧЕВ НА 82
ЧОВЕКЪТ, ПОСВЕТИЛ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ НА
ДЪРЖАВНОТО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ВИТИНЯ“

Роден на 10.02.1938 година в Правец.
Завършва гимназия в Ботевград. През 1966
г. се дипломира във ВЛТИ, специалност „Горско
стопанство“. Същата година по разпределение
започва работа като началник на горскотехническия участък в ГС-Кости. През 19671970 г. е началник ГСУ в Горско стопанствоБотевград. От 1970 до 1990 г. е директор на
Държавно ловно стопанство “Витиня“. Експерт
и зам.-главен директор на Районна дирекция по
горите-София в периода 1991-1998 г.
Участва в международни ловни изложения в
Германия и Австрия. За обмяна на опит посещава
Франция, Финландия, Полша, Чехия.
Носител е на златен Орден на труда, на орден
Червено знаме на труда и на званието Отличник
на МГГП.
- Инж. Бончев, наскоро имахте рожден ден.
Да сте жив и здрав! Как се чувствате?
- Благодаря, добре.
Сетили сте се за мен - не
съм забравен значи!...
Чакам тези дни дъщерята
от Америка със зетя
и децата. Те живеят в
Манхатън. Дъщеря ми по
професия е ландшафтен
архитект. В момента работи като дизайнер на дамско
облекло. Има три дечица
със зетя, който пък работи
в най-голямата банка там.
Обичат да идват в България. Сега ще карат ски в
Папморово. Много им харесва и Правец. Харесва
им да си идват в България
и при възможност - винаги
го правят.
- А синът Ви?
- О! И с него много се гордея! Той ме наследи в
професията. Инженер лесовъд е.
- От кой род сте в Правец?
- От Топалския род съм. Голям и известен
правешки род. Поне петима кметове на Правец са
били от Топалския род. Бончо Иванов Топалски
също е от моя род - той е организатор на паметника
при черквата, загинал е на фронта.
- А фамилията Бончев? Имате ли нещо общо
с рода Бончеви?
- Друг род сме ние. Водя се Бончев, но съм от
Топалския род. Сестра ми се води Топалска, аз
съм записан Бончев. Не знам защо е станало така.
Майка ми беше домакиня. Не е учила, за да може
да учи брат й. Неговата дъщеря сега е професор
в
Манхатън-преподавател
в
Медицинския
университет. Баща ми беше застрахователен
деятел и шеф на кравефермата в Правец.

Напусна, но по искане на бай Тошо го върнаха
отново в кравефермата. Сестра ми завърши
математика.
- Голяма част от трудовата Ви биография
е свързана с Ловно стопанство „Витиня“.
Така Ви знаят и правчани. Кога оглавихте
стопанството?
- Като завърших /между впрочем Христо
Референта ме нави да кандидатствам
за горски/по разпределение ме пратиха
в Кости - на турската граница. След това
ме прехвърлиха в Правец - началник на
техническия участък. Тогава юридически се
обособи Витиня - 1969-1970 г. и ме назначиха
за директор на стопанството. После почина
жена ми /твърде млада, за съжаление/. Тогава се изтеглих в София и ме направиха зам.директор на Софийска районна дирекция по
горите. След това се пенсионирах. И до днес
обаче продължавам да работя. Имам лиценз и
контролирам дърводобивните фирми.
- Повече от 20 години сте оглавявали
стопанството на Витиня. Какви спомени пазите
за тогава?
- Работехме много. Като поех стопанствотонямаше техника, нямаше сграден фонд. 9 години Витиня беше ловен участък и учебно-опитно
стопанство. Докато бях директор, построихме
много горски пътища, дори когато имаше недостиг
на кадри и специализирана техника – намирахме
начини. С ентусиазъм възстановихме старите и
построихме нови административни сгради, както
и представителни ловни домове в ловностопански
участъци на ДЛС “Витиня“- Витиня, Правец и
Търсава. По мои проекти и с личното ми участие
бяха създадени горски домове и ловно-стопански
съоръжения-39 чакала, 186 хранилки за дивеча,
4 дивечови огради с обща площ 11 500 дка, 850
дка дивечови ниви, десетки капани за разселване,

време беше изградена и ловната вила в Правец,
заградихме 2000 дка.
Разселвахме дивеч и в околните райони, вследствие на което елени и сърни се появиха в Рашково, Радотина, Липница, Боженица и др. съседни
села.
- Едно от задълженията на стопанството
е било да обслужва правителството тогава.
Често ли идваше Тодор Живков?
- Лично той е идвал общо три пъти. Идваше да
стреля благороден елен. Имаше точен изстрел –
винаги е стрелял добре.
- Беше ли капризен?
- Никак даже. Един земен човек беше. Лек за
обслужване. Не беше взискателен към условиятакакво ще яде, къде ще отседне. При нас не е
оставал да спи-все пак София му беше много
близко.
- Кои други хора от правителството идваха
да ловуват на Витиня?
- Почти всичките от правителството са идвали.
Много сделки на „Кинтекс“ бяха направени на
Витиня, понеже нямаше „бръмбари“. Ще кажа
само, че половингодишната печалба на „Кинтекс“
покриваше външния дълг на България.
- За кого пазите най-ярки спомени?
- Пазя много хубави спомени за Георги
Йорданов - първи секретар на София, министър
на културата и кандидат член на Политбюро на
БКП. Най-капризен пък беше Тано Цолов-пръв
зам.-председател на Министерския съвет и член
на Политбюро. На практика той командваше
Министерския съвет. Беше с доста тежък характер.
- А чужденци идваха ли?
- Идваха доста. Развивахме международен
ловен туризъм на много високо ниво. Благодарение
на грижите за дивеча подобрихме значително
качеството на трофеите. Ловуващите чужденци
отстрелваха екземляри от благородния елен и
дивата свиня, трофеите на които
получаваха
златни
медали.
България неслучайно по онова
време беше на едно от първите
места по ловен туризъм в света.
- Сега навестявате ли ловното стопанство? Липсва ли ви
то?
- Ходя, разбира се. Как да не
ми липсва! Рожба ми е! Сега стопанството е дадено под аренда
на г-н Цоло Вутов. Той поддържа
добре базите. Полагат се грижи
за дивеча. Ловната дейност се
съвместява с дърводобива.
- Какво стана после, когато
от ДЛС “Витиня“ станахте зам.шеф на Районната дирекция по
Ловен дом „Витиня“
горите?
- Като заместник главен ди230 солища, 6 рибарника с площ 29 дка, 46 рибни ректор на Районната дирекция на горите полапрагове. Към ловното стопанство открихме цех за гах големи усилия за развитието на ловното
сувенири от еленови рога, цех за оградна мрежа, стопанство в областта и осигуряването му с ловни
работилница за препариране. Правехме уникални бази. Направихме Ловния дом в Копривщица,
сувенири от еленови рога, зъби, кожи, копита, по- подобрихме условията в ловната хижа в Самоков
лилеи уникати също правехме. Единствени бяхме и в редица други държавни лесничейства.
в Българя. Изнасяхме за Германия предимно.
- Има ли го днес у младите горски онзи енУспешно се развиваше и селскостопанската тусиазъм, който вие от онова поколение сте
дейност. Отглеждаха се и се събираха около 30 притежавали?
тона охлюви годишно, което носеше сериозни
- Гората означава много за мен. Наследих тази
приходи във валута. 300 тона сено добивахме. любов от чичо ми, който също е лесовъд. Искам
Над 600 овце гледахме.
тази любов да предам на младите горски. Този
Постоянни грижи полагахме за дивеча. Увели- ентусиазъм, който носи бай Христо Референта чи се популацията на благородния елен, който винаги го давам за пример. Ето онзи ден напридостигна запас над 400бр., на сърната-над 600 бр., мер той пет пъти ходи до Горското с искане да
на дивата свиня - над 250 бр. Успешно аклимати- се отреди участък да засадят децата от Правец
зирахме елена лопатар и муфлона. През 1971 г. дървета. Неуморен! Докато има такива хора - с
докарахме муфлони от Унгария, лопатари от Кри- обич да мислят, да милеят за гората, ще я има и
чим. От Чехия - специален вид муфлони. По мое нея. И нас ще ни има!
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ЗОДИАК 17.02.-23.02.

ОВЕН
Възможно е да научите различни тайни,
не бива обаче да споделяте вашите. Може после да ги
използват против вас. Не вземайте
и не давайте пари назаем.
ТЕЛЕЦ
Най-добрият път
към успеха се оказва
работата в екип. Прегледайте личните си и професионални цели. Може да се преборите
с един проблем. Липсва ви обективна и проверена информация.
БЛИЗНАЦИ
Трудно ще реализирате заложените ви
цели и задачи в реда,
който желаете. Приоритетите ви
често ще се сменят. Бъдете особено внимателни при разговори, за да
си спестите конфликтни ситуации.
РАК
Може да реализирате изоставените си
проекти. Непредвидени разходи може да развалят настроението ви. Ще съумеете да се
справите, но е нужен компромис.
Възможно е да пътувате.
ЛЪВ
Обсъдете семейния бюджет и идеите
за подобряването му.
Не се изхвърляйте с излишни покупки. Многото задължения, които
имате, ви натоварват. Смело може
да управлявате събитията.
ДЕВА
Може би сега не
е моментът да вземете най-правилните
решения, свързани с вашите партньорства. Но можете да получите
нужната ви информация. Не разчитайте на подаръци от съдбата.
ВЕЗНИ
Детайлите
сега
управляват ежедневието ви. Трудностите
са провокирани от непостоянството
в желанията ви. Запазете спокойствие. Обуздайте своята щедрост.
СКОРПИОН
Подредете дома
си. Някои промени са
доста удачни и ще зарадват близките ви. Гледате прекалено емоционално на малките проблеми. Съберете мислите си, за да
вземете правилно решение.
СТРЕЛЕЦ
Недоизказани думи
може да предизвикат
напрежение и в крайна
сметка да доведат до изясняване
на ситуацията. Бъдете дискретни. В
службата спазвайте правилата, не
бъдете припрени.
КОЗИРОГ
Ангажиментите ви
се увеличават, а плановете ви непрекъснато се променят. Сега може да
получите всякакви предложения.
Премислете всичко много внимателно, не бързайте с отговорите.
ВОДОЛЕЙ
Довършете старите си проекти. Новите
начинания, започнатите сега, със сигурност ще претърпят промяна по-нататък. Харчете
разумно. Не са изключени технически проблеми, бъдете внимателни.
РИБИ
Не се изкушавайте да вземате бързи
решения, както и да
давате бързи отговори. Мерете
приказките си, за да не съжалявате
после. Избягвайте авантюрите.

ЧЕТИРИ СТИХИИ ПРЕВЗЕХА ПРАВЕЦ
(От стр. 8) на „Притури се планината“ цялата зала се
изправя на крака със светнали фенерчета и сведени глави
в памет на младежа. И спомен за последната му роля – на
Дякона: „Сега трябва да изиграя най-трудната си роля. До
днес никой не е успял... Защото всеки българин има своя
Левски.“
Стефан Борисов благодари на НЧ „Заря 1895“, на община
Правец и ОУ „Васил Левски“, Правец за сътрудничеството
и помощта. Благодари и на публиката и на членовете на
групата: „Благодаря ви за пореден път, че бяхте част от тази
магия! Надявам се да не сме ви разочаровали. Нека животът ни покаже най-хубавата си страна и всички да успеем!“
Младежите получиха специален Поздравителен адрес от
Юнона Кириакиду, техен верен партньор и почитател.

Добрата новина

Най-ниската безработица в Правец
за последното десетилетие

(От стр. 1) сочат данните на Дирекция „Бюро по труда“ –
Ботевград. Повишен е интересът на местните работодатели
към търсещи работа лица, които имат професионална
квалификация. През изминалата 2019 година 33-ма
безработни са включени в мерките за насърчаване на
заетостта, а общо 110 лица са получили възможност да
повишат своята професионална квалификация и ключови
компетентности. Сключени са 8 договора с работодатели
по мерките за насърчаване на заетостта. Силно намалял е
броят на са търсещите работа в гр.Правец. За 2019 година те
са едва 66 човека.

Несъмнено най-важният фактор, който предопределя
динамиката на пазара на труда, са образователната
структура и характеристиките на притежаваните умения на
населението, което става все по-ключов фактор в намирането на работа. Работодателите все по-често се сблъскват
с липсата на кадри, отговарящи на търсените профили.
Въпреки това, работодателите са склонни към компромиси
и вътрешно-фирмени обучения, както и други мерки за
намиране на мотивиран и качествен персонал – се посочва
още в отчета на Дирекция „Бюро по труда“.

Как конструктивната комуникация между родители и учители
намалява случаите на отпадане от училище на деца от ромския етнос

Семинар №2 по проект BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001- C01
„Правец - среда за активно социално приобщаване” по процедура „Социално- икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа на образование”
Компонент 1, финансиран от Европейския социален фонд
На 5 февруари 2020 г. се проведе вторият от шестте плани- ха и анализираха различни случки от практиката, като целта
рани семинара по Дейност 5 „Училище за родители“, в което бе да идентифицират пропуските, които допускат родителите
се включиха повече от 60 родители от етническите малцинства при комуникацията си с училището. Те разбраха, че посещеот община Правец. Темата за конструктивното взаимодействие нието в училище не бива да е само когато има проблем с детемежду семейство и училище като фактор за преодоляване на то или да бъдат гости на училищното тържество, а активно да
проблема с изоставащите ученици бе поднесена атрактивно от се включат в училищни инициативи заедно с учителите според
проф. Мария Баева от СУ“ Климент Охридски“ чрез дискусии, техните възможности. Само тогава ще се промени нагласата и
ролеви игри, решаване на казуси и презентации. Целта на се- отношението на децата към училището като място, където науминара е да подпомогне родителите да преосмислят своята чаваш важни уроци, забавляваш се и намираш нови приятели.
родителска роля така, че да стимулират ценностно-нравствено А и ползите от образование. Остава постепенно да приложат
отношение у детето към образованието, да разберат ползите наученото. Добрият ефект ще се получи само тогава, когато роот това, да бъдат част от живота на училището, като се ангажи- дители и учители се хванат „ръка за ръка“ .
рат с това. Връзката на доверие се изгражда от двете страни и
За участниците в семинара бяха осигурени материали (папе първата стъпка за успешното партньорство. Дискутираха се ки, информации с добри практики), както и храна (вода, чай,
правилата на общуване и начините на ангажиране и съвмести кафе, сандвичи, сладки, плодове).
дейности. В частта решаване на казуси родителите обсъжда-

Пчеларите отпразнуваха Св.Харалампий

На 10 февруари, както всяка година
напоследък,
членовете
на
Сдружение
Правешки пчелини, техните семейства и
приятели, отдадоха дължимото на празника
на Св. Харалампий, покровителя на пчелите и
пчеларите.
В началото на деня се извърши освещаване
на меда в манастира „Св. Теодор Тирон“.
По-късно вечерта всички се събраха да се
повеселят в бистро „Хемус“. Заедно с отец Йоан пчеларите година.
Вечерта продължи с весело настроение, томбола, много
се помолиха за здраве и благоденствие на самите тях и на
пчелните им семейства, както и за високи добиви през тази разговори на пчеларска тематика и танци.
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200 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО В ПРАВЕЦ
Спомени от Марин Петков Бончев - бивш директор на ОУ„Васил Левски“

Във връзка с навършващата се през настоящата 2020
г. кръгла годишнина на образователното и културнопросветното дело в Община Правец реших, като бивш
директор на ОУ „Васил Левски“ и като човек и педагог, отдал
голяма част от съзнателния си живот в услуга на обществото,
да напиша тази кратка историческа ретроспекция, за да
припомня на моите съграждани и на днешните поколения ученици откъде
и как през тези две столетия е възникнала и се е развивала училищната
дейност в нашия роден край.
Като човек, израснал в с. Правец и завършил основното си образование
в ОУ „В. Левски“, а след години назначен и за негов директор, пазя своите
спомени още от детските си години, свързани с живота на тогавашното малко
село.
Още като ученик се интересувах от историята и живота на хората преди
нас и с интерес слушах спомените на възрастните хора.
Началото на училищната дейност е поставено през 1820 г. и това е
неоспорим факт, тъй като във всички летописни книги и исторически извори е
записано, че тогава в Правец се открива първото килийно училище в къщата
на поп Тодор. Населението е било много трудолюбиво и ученолюбиво, но е
било масово неграмотно. Грамотните хора са били малко, като за гордост на
мен и моя род един от тях е бил моят дядо Васил Иванов Вунин - също учил
в това училища в този частен дом.
Училище в истинския смисъл на думата извън частните домове в Правец
се построява през 1898 г., като то е било с четири стаи, (за децата от I-во до
IV-то отделение) и е носело името „Васил Левски“. Строителството на самата
сграда се е извършвало изключително на доброволни начала, като хората
прекарвали строителните материали с волските си каруци, без да търсят
финансово обезпечаване за труда си.
В този си вид училището просъществувало до 1920 г., когато с цел
разкриване на прогимназия в Правец (от I-ви до III-ти клас) към училището
се дострояват още 2 учебни стаи, като едната е голяма и целта е била да
служи за сцена на малки театрални представления.
Въпреки
двете
достроени
стаи,
дългогодишната
учителка
в
Правец
Анастасия Попниколова Савова (баба
Наста) си спомня: „Когато се отвори прогимназията през 1920 г., нямаше достатъчно
уче-бни стаи и това наложи да се учи в
частни къщи. В моя дом имаше две класни
стаи и една стая за канцелария“.
По
това
време
преподавали
в
прогимназията са учители от началното
училище, а не такива със специална
подготовка. Учениците слушали лекции по
предметите в различни класни стаи или
обучението се е водило заедно с децата от
началните отделения.
Трябва да се отбележи, че по това време
занятията са основно за ограмотяване
на децата – писане, чете и смятане, като
освен тях е имало часове по природо приложни знания и умения, като шиене,
Анастасия Попниколова –
плетене, присаждане на овощни дръвчета
баба Наста (1980 г.)
и др. подобни занимания, необходими за
ежедневния живот.
В училището винаги е имало строг ред и добра дисциплина. Децата се
събират сутрин от училищната камбана, закачена на едно дебело дърво в
двора на училището. Учениците са облечени скромно, но с чисти дрехи и с
добър външен вид. Снимките от този период говорят, че повечето деца са
обути с цървули и са облечени с шаячни дрехи, домашно изтъкани.
Писането в тетрадките се извършва с мастило и перодръжка. Всяко дете
си носи шишенцето с мастило. Не са редки случаите мастилото да се разлее
по чина или да се счупи шишенцето. Много често се поврежда и перото на
перодръжката и тогава в резерв идва калемът (моливът), а вкъщи ненаписаното се довършва с
мастило.
През 1930 г., т.е.
десет години след
откриването на прогимназията, отново
възниква нуждата от
разширение на училището.
В
спомените
на Генчо Иванов
Туевски,
който
тогава е народен
представител,
е
записано: „Един ден
отидох на инспекция
в училището по
Учителят Иван Дончев Топалски със
време
на
час.
завършилите IV-то отделение (1928 г.)

Учителят Станьо Бозаров преподаваше в първо отделение, облечен с кожухче
и балтон, обут с цървули и навуща, а децата седяха по чиновете и зъзнеха
от студ. Поставих си за цел да се боря в Съвета на първо място за ремонт на
училището. Поканих отговорни хора от областта и ги заведох в училището.
След като видяха състоянието му, те се съгласиха да се ремонтира и да
се пристроят още
две стаи откъм
реката“.
Така
се
построяват
нови две стаи и
училището
със
своите осем стаи
придобива вида,
в който го снимах
петдесет години
по-късно - през
1980 г.
В
този
си
вид
училището
и
училищната
Старото основно училище „В. Левски“ - Правец
дейност продъл(Съборено през 1987 г.)
жават
своята
образователна и културна дейност, въпреки превратностите на съдбата и
големите политически промени през десетилетията.
През 1961-1962 година в България става преустройство на
административното деление и Правец става център на община (до тази
година ние сме част от Ботевградска околия). Основното образование вече
не е до 7-ми клас, а се включва и 8-ми клас.
Развитието на Правец продължава с ускорени темпове, като през 1963
година се откриват язовирът селската баня и общинската фурна.
В този период директор на училището е Васил Драгнев и са назначени
нови и ентусиазирани учители – Златко Чорбанов, Васил Влайков и Васил
Ганчев., а на малко по-късен етап – Даша Василева и Веселина Бончева.
Училището
придобива
все
по-голям
авторитет
в
целия Софийски
окръг.
В
това
състояние и при
тези
условия
през 1975 г. аз
бях
назначен
за
директор
на мястото на
пенсиониралия
От ляво на дясно: Иван Д. Топалски, Васил Драгнев и
се
Васил
Марин П. Бончев
Драгнев.
(24 май 1977 г. – в двора на старото училище)
Поради откриването в Правец на Приборостроителен завод, броят на децата нарастваше
лавинообразно поради идването на много специалисти заедно с техните
семейства и липсата на учебни стаи започна осезаемо да измъчва учителския
колектив и да пречи на нормалния учебен процес. За първи път открихме по
две паралелки от всеки клас („а“ и „б“) и започнахме да учим на смени.

Колективът на ОУ „В.Левски” – Правец (учебната 1980/1981 г.)
От ляво на дясно първи ред: Цоло Цолов, Виолета Бончева, Станка
Вушева, Даша Василева, Веселина Бончева, Вунка Топалска, Цанка
Трифонова, Марин Бончев, Петя Савова, Росица Динева, Иванка Стоянова
и Златко Чорбанов.
Втори ред: Васил Влайков, Минка Василева, Пенка Иванова,
Йонка Шишкова, Ваня Бочева и Васил Ганчев Василев.

(Продължава в следващия брой)
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ОФК ПРАВЕЦ С ПЪРВА КОНТРОЛА ЗА ТАЗИ ГОДИНА

На 16 февруари в спортния комплекс в града
правешките футболисти изиграха приятелска среща с ФК Вежен – гр. Тетевен. Гостите са участници
в А ОФГ – Ловеч. В състава на ОФК Правец отново
се завърна ботевградчанинът Борис Райчев, който
играе като централен защитник. Мачът стартира
отлично за домакините, които в 12-ата мин. отбелязаха два гола, дело на капитана Иван Касапов
за 2:0. В 31-ата мин. главният съдия в мача – ботевградчанинът Димитър Томов, показа червен картон на централния защитник на домакините Иван
Станев и го отстрани от игра. На негово място вле-

зе Теодор Тодоров и правчани доиграха срещата
в пълен състав, тъй като имаше такава договорка
между двете ръководства. До края на първите 45
минути нов гол не падна и полувремето завърши
2:0. В 47-ата мин., след корнер, Валери Данов нанесе удар с глава, но уцели страничната греда на
вратата на тетевенци. В състава на ОФК Правец
бяха направени много смени и това се отрази на
играта на отбора. В 62-ата мин. гостите намалиха,
след хубав удар на Мартин Манев – 2:1. След попадението ФК Вежен подобри играта си и в 73-ата
мин. се стигна до равенство – 2:2, след самосто-

Барчовски и националите – на
лагер в Ботевград и Правец

Селекционерът на националния баскетболен
отбор Росен Барчовски и националите ни отседнаха в РИУ - Правец. Подготовката на тима за квалификациите на европейското първенство ще се провежда в Арена Ботевград и в спортна зала Правец.
Специалистът, който се завърна начело на лъвовете след 7-годишна пауза, обяви разширения си
състав от 16 имена. В началото на подготовката се
явиха 14 баскетболисти. Това са: Цветомир Чернокожев и Андрей Иванов от А1 Академик София,
Асен Великов, Йордан Минчев, Христо Захариев,
Чавдар Костов и Венцислав Петков от Левски Лукойл, Александър Янев, Станимир Маринов, Павлин Иванов и Станислав Ваклинов от Берое, Крис

Минков и Димитър Димитров от Балкан, Божидар
Аврамов – Черно море Тича. Дийн Бос ще пристигне от Монако на 18 февруари. Везенков-младши също е в списъка и вероятно ръководството на
Олимпиакос ще разреши на крилото да играе на
24 февруари в Арена Ботевград срещу Латвия.
На 21 февруари пък ще се играе първата квалификационна среща за европейското първенство.
Домакин на мача, в който Везенков няма да участва поради ангажимент с Олимпиакос (среща от Евролигата), е Гърция.
На 18 февруари националният ни отбор ще играе контролна среща с А1 Академик София в Арена Ботевград.

ятелен пробив на Миролюб Георгиев. Нови попадения не бяха отбелязани и мачът завърши при
равенство – 2:2.
На 22 февруари, събота, правешките футболисти ще изиграят втората си контрола. Този път те
ще са домакини на ФК Ракитин – с. Трудовец.

Петко Маринов догонен по
купи при мъжете от Тити

Наставникът на Левски Лукойл Константин Папазов се изравни с Петко Маринов на върха по спечелени купи на България при мъжете. Той има вече
7 трофея, колкото има и легендата на родния ни
баскетбол Петко Маринов. Тити е стъпвал на върха 6 пъти начело на сините и веднъж го е правил
като треньор на Лукойл Академик. Маринов пък е
печелил 10 купи. Седем от тях са при мъжете и са
с отборите на ЦСКА, Компакт – Димитровград и
Лукойл Академик. Той има и три спечелени купи с
женския тим на Нефтохимик – Бургас.

Носителите на Купа България през годините:
Год.
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1959
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Клуб

треньор
Петър Симанов
Божидар Такев
Людмил Катерински
Божидар Такев
Людмил Катерински
Георги Павлов
Иван Владимиров
Илия Асенов
Людмил Катерински
Кирил Семов
Динко Хаджидинев
Методи Томовски
Петър Симанов
Петър Симанов
Антон Кузов
Иван Колев
Антон Кузов
Антон Кузов
Цвятко Барчовски
Цвятко Барчовски
Динко Хаджидинев
Антон Кузов
Цвятко Барчовски
Цвятко Барчовски
Петър Симанов
Мико Грозев
Омуртаг Кузманов
Георги Димитров
Георги Димитров
Петко Маринов
Петко Маринов
Иван Андреев
Иван Андреев

Спартак София
Академик София
ЦДНА
Академик София
ЦДНА
Транспортен техникум София
Славия
ЦДНА
ЦДНА
ВИФ
Черноморец Бургас
Локомотив София
Спартак София
Спартак София
Левски Спартак
Балкан
Левски Спартак
Левски Спартак
ЦСКА Септемврийско знаме
ЦСКА Септемврийско знаме
Черноморец Бургас
Левски Спартак
ЦСКА Септемврийско знаме
ЦСКА Септемврийско знаме
Левски Спартак
ЦСКА Септемврийско знаме
ЦСКА Септемврийско знаме
Левски Спартак
Левски Спартак
ЦСКА Септемврийско знаме
ЦСКА Септемврийско знаме
Балкан
Балкан

ЦСКА е печелил най-много пъти Купа България – 18 купи. Следва Левски – 14 пъти, Лукойл
Академик – 11 купи, Балкан и Черно море – по 4,
Спартак София – 3 пъти, Рилски спортист, Славия,

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

Год.
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Клуб

Балкан
ЦСКА
ЦСКА
ЦСКА
ЦСКА
Левски
ЦСКА
Компакт Димитровград
Плама Плевен
Славия
Черно море
Черно море
Черно море
Левски
Лукойл Академик
Лукойл Академик
Лукойл Академик
ЦСКА
Лукойл Академик
Лукойл Академик
Лукойл Академик
Левски
Левски
Лукойл Академик
Лукойл Академик
Лукойл Академик
Левски
Черно море
Рилски спортист
Берое
Рилски спортист
Левски Лукойл
Левски Лукойл

Черноморец – Бургас и Локомотив – София – по
два пъти. По веднъж купата са печелили Берое,
Спартак – Плевен, Компакт – Димитровград, НСА
и Транспортен техникум – София.

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

треньор
Иван Андреев
Петко Маринов
Петко Маринов
Румен Пейчев
Румен Пейчев
Миле Протич
Румен Пейчев
Петко Маринов
Дарин Великов
Росен Барчовски
Симеон Варчев
Симеон Варчев
Симеон Варчев
Константин Папазов
Петко Маринов
Петко Маринов
Слободан Никулич
Росен Барчовски
Константин Папазов
Марин Докузовски
Желко Лукаич
Константин Папазов
Константин Папазов
Йовица Арсич
Марин Докузовски
Сашко Везенков
Константин Папазов
Драган Баич
Росен Барчовски
Любомир Минчев
Людмил Хаджисотиров
Константин Папазов
Константин Папазов

Спортните материали подготви Сашо Бункин
Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
3300 лева. тел. 0885 399 246

За контакти:
Телефон: 0888 699 536
e-mail: praveshkiglas@abv.bg
Правешки глас
Разпространение: 0886 00 66 85
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Новини от Етрополе
Личният пример възпитава най-добре

ДЕЦАТА ОТ „ЕДЕЛВАЙС“ ЩЕ КОМПОСТИРАТ
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

След изграждането на опитни полета в двора
на детска градина „Еделвайс“ гр. Етрополе, горски
екокът с училище на открито, екобиблиотека,
къщички за птици и цветни алеи за цветя и билки,
по инициатива на родителите и благодарение
на личния им труд и материали, беше изграден
компостер.

Компостирането е един
от
най-подходящите
и
икономични
методи
за
третиране на биоразградими
отпадъци. Това е процес, при
който органичните вещества
се разграждат и превръщат   в
хумусоподобен
материал,
наречен компост. Компостът
подхранва почвата, изгражда
структурата,
повишава
обмяната
на
въздуха
и
осигурява задържането на
вода в нея.
Имайки
възможност
сами
да
компостират,
децата
от
предучилищните групи ще бъдат
възпитавани в природосъобразен
начин на живот.

147 години от смърттабезсмъртие на Левски
Дата: 19.02.2020 год.
/сряда/
11:30 часа –
Възпоменание по повод
147 години от гибелта на
Васил Левски, с участието
на ученици от ПГ „Тодор
Пеев“ и НЧ „Тодор Пеев1871“;

Място: Морената на Васил Левски
12:00 часа – Поднасяне венци и цветя пред Паметната
плоча.
Място: Морената на Васил Левски

Вино и любов

Как отбелязахме празника на виното и любовта
В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР - ПРАВЕЦ

„Вино и любов - Любов и
вино“ - това бе надсловът
на празника. Членовете
на Театралната група
Лиляна Иванова, Димитра
Маркова,
Теменужка
Ангелова,
Панчо
Бояджиев
и
Стефан
Марков
изненадаха
своите приятели с два
хумористични
скеча.
Жените от “Правец пее”
се погрижиха да повдигнат настроението на присъстващите възрастни
хора „с млади сърца”. Чаканият ефект бе постигнат – усмивки по лицата,
аплодисменти и сладки спомени.
В СЕЛО РАЗЛИВ
Повече от 40 жители
се събраха пред дома
на семейство Татяна и
Валентин Петкови. С
топла пита, баница, пиле
и други лакомства, руйно
домашно вино и ракия
бе подредена трапезата.
Водосвет отслужи отец
Иван
от
Ботевград.
Валентин Петков стана
и цар на виното и заедно
с Цветомир Василев отрязаха първата лозова пръчка и поляха корена на
лозата с младо вино. Гости на празника бяха Томо Томов, представител на
фирма „Булфин“, и Цеца Виткова, общински съветник.
В РАВНИЩЕ
Организатор
на
празника бе НЧ «Д.
Грънчаров
1928“.
За
„старея“ бе избран Евгени
Генов, председател на
пенсионерския
клуб.
Той заряза лозите и
ги благослови
да се
отрупат със кехлибарен
плод. Присъстващите се
почерпиха с домашна
погача,
украсена
с
лозова клонка с грозде и
шарена сол. В клуба на
пенсионера се проведе дегустация и оценка на домашни червени вина. За
най-хубаво бе отличено виното на Васил Гаврилов. Той бе увенчан с венец
от лозови пръчки, украсен с чемшир и здравец.

В ПРАВЕШКА
ЛАКАВИЦА
Кореняци
и
гости
празнуваха
заедно.
В клуба за възрастни
и хора с увреждания
имаше гости от София и
завърнали се от чужбина
местни жители. Мъжете
поеха инициативата и
се постараха скарата да
е перфектна, а виното най-доброто
домашно.
Никола
Цветков,
председател на клуба,
направи символичното
зарязване. После взе наймладия участник в празника
- Калоян, и му «предаде
занаята». Купонът продължи до
късния следобяд!
В ОСИКОВИЦА
имаше разнообразие от
домашни вина – червени и бели.
След дегустация бе избран Цар
на виното – Иван Стефанов.
Председателят на клуба, Васил
Петров, го короняса, а после
веселието продължи.
В ДЖУРОВО
С
хубава
музика,
вкусна
храна и червено
вино
празникът
събра
много
хора.
Изпълнен
бе
ритуалът
с
подрязването
на
лозето.
После
празникът обилно
бе полят с тежко
вино
и
сочни
мезета. Веселието
продължи
в
приятна и топла
атмосфера.
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ЧЕТИРИ СТИХИИ ПРЕВЗЕХА ПРАВЕЦ

Това е гласът на младите! Той ще сблъсква
Земята, Огъня, Въздуха и Водата, за да създаде
една нова земя, наречена България!
На 11 февруари залата на НЧ „Заря 1895”
събра младите таланти от НПГ по КТС - група
Youthꞌs voise, с техните приятели и съученици,
както и почитателите на изкуството от града.
Мултимедийният спектакъл, дело на младия
режисьор Стефан Борисов и 25-те момчета и
момичета от групата бе доказателство, че младите
знаят какво правят и сами отварят хоризонти пред
себи си.
Драматичното начало даде легендата за
стихиите: Двамата братя – Огънят и Въздухът и
двете сестри – Водата и Земята. За тяхната кавга и божието наказание. Бурно и безапелационно
стихиите заляха актьори и публика:
Земята – с откъс от разказа „По жътва“.

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, сертифицирани по следните стандарти:
► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 БДС EN 13 242;2002+А1;2007
„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 БДС EN 13 620;2002+А1;2008
„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042
БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
					
Координати за връзка:
GPS координати: 		
(02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД
на кариера „МИАЛ“		
+359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II		
office@ellatzite-med.com

Любовта, труда, песента и... безмилостната природа – трагедията на рано
попарения живот, на разбитите мечти и крехката надежда „Боже, дано лъжа
бъде!”
Въздухът – с гордия дух на Балканджи Йово, със силата на любовта на
Гергана, предпочела бедността пред златото на везира и с песента „Повей
ветре“. Гласът на диктора сякаш заклеймявя: „За да полетиш, ти трябва не
само вяра, а да проумееш какво е летенето - то е свобода!”
Водата – тя винаги отива там, където иска и нищо не може да я спре!
Важно е да следваш посоката. На сцената оживяваха герои от древността Орфей и Евридика, с тяхната любов, по-силна от смъртта. И могъществото
на Хадес, убиващ душите. Нежно звучи песента „Росни ми, росни Росице”, а
момичета танцуват „мома Яница”.
Огънят – бурната стихия, криеща се в душата на всеки човек.
Неудържимият огън, подсилван от въздуха. Огънят, унищожаващ Земята,
който влиза в единоборство само с водата.
Видеоклип разказва за връзката между стихиите, а самите те признават:
„Ние сме зависими една от друга и заедно създадохме света. И не забравяйте – бъдете хора!“ И към всеки откъс – гордо се извива в различен
ритъм българският танц.
Спектакълът младиге хора посветиха на своя незабравим приятел и брат
– Иван Димитров, чиято възраст завинаги ще остане – 16-годишен! „Човекът,
който и дори да не е сред нас, винаги ще носим в сърцата си! Защото той
е нашият пример и нашата мотивация да продължим напред!“ - споделя
Стефан. Прожекторите угасват и под звуците (На стр. 4)

„Път към здравето“ - празник на силата и духа в
ОУ „Васил Левски“

(От стр. 2) и превзеха трасето на своята щафета с много ентусиазъм
и желание за победа. Провираха се, правеха кълбо, бягаха на зиг-заг и
пренасяха топки. Помагаха им с напътствия техните учителки: Янка Бановска
и Славка Савова, Марияна Дикова и Пенка Алтънова. По-бързи и прецизни
се оказаха II-а клас и заслужено грабнаха победата. Секунди след тях
завършиха и II-б клас.
Третокласниците имаха сериозната задача да демонстрират умения
с баскетболна топка: дрибъл, подаване и преодоляване на препятствия.
Двубоят беше оспорват, но III-а клас се наложиха убедително над своите съперници от III-б. Техни помощници бяха: Нели Цветанова и Веселка Нинова,
Петкана Петкова и Петя Хинова.
Четвъртокласниците
–
като
най-големи,
показаха
екипност,
съобразителност и сръчност в своята щафета. За четвърта година те се
съревновават, но за първи път силите бяха изравнени. Двата отбора се
поздравиха като победители, а техните учителки: Грета Кръстанова и
Маринели Драгневска, Анета Миткова и Мария Вълканова, си стиснаха
ръцете.
Между отделните щафетни игри се проведоха и демонстрации на
спортовете, които се развиват в училището. Баскетболистите бяха
разделени на два отбора. Червени фланелки - Светослав Алексиев, Хари
Вутов и Павел Иванов и бели фланелки - Николай Хубанов, Деян Кукерски и
Петър Симеонов. Те изпълниха наказателни удари едновременно на двата
коша. Първи направиха своите задължителти 10 точки червените. След това
стреляха от полето за 3 точки. Оспорвани двубои, изискващи прецизност
и концентрация. 7 реални коша направиха белите, а 6 - червените. Така
младите надежди на баскетбола си поделиха победите.
Футболистите имаха трудна задача – не само да вкарат топката във
вратата, но и да уцелят отделните сектори, на които бе разделена: 100т.
- център, 500т. - десен и ляв долен ъгъл и 1000т. - десен и ляв горен ъгъл.
Състезаваха се „футболните звезди” на училището Иван Иванов, Мирослав
Ангелов, Даниел Ангелов, Даниел Ганев и Иван Стоянов. Победител с 2000
т. стана Мирослав Ангелов.
Тенис-умения демонстрираха Василена Костуркова, Иван Иванов, Митко
Кирилов и Христо Христов. При тях нямаше състезателен елемент, но пък
показаха завидно майсторство.
Интерес и много емоции предизвика двубоят между родители и учители в

играта «Подреди бързо и правилно думите». На специални дъски трябваше
да се наредят надписите: «100 години основно училище град Правец» и «200
години образователно дело град Правец». Отборите бяха по 10 души. Побързи се оказаха родителите.
Традиционно най-чакани са миговете на награждаване. Грамоти и награди
получиха всички участници в празника и победителите от проведения
през седмицата Лъвски скок. Те бяха осигурени от община Правец и
Училищното настоятелство и училището. Директорът г-жа Цветелина
Владимирова поздрави младите спортисти и им връчи наградите. Благодари
на организаторите и класните ръководители, на общината и на УН, на
родителите - партньори в обучението и възпитанието на децата. Пожела на
всички много здраве и бъдещи, още по-вълнуващи срещи.
Музикалното оформление на празника бе поверено на Стилиян Вачов,
бивш възпитаник на училището. За доброто настроение и повдигане на
адреналина танцуваха момичетата от VII-а клас и малките танцьори към НЧ
«Заря 1895» с ръководител Ивайло Димитров. Водеща на спортния празник
беше Маринели Драгневска, а основни организатори Снежана Вълова,
Теодор Тодоров и Петко Колев.
Да пожелаем на всички дръзновение и осъществени мечти!

