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Винаги	
до	Вас	!!!

ПРАВЧАНКА ПОКОРИ 
МОДНИЯ СВЯТ В САЩ

Красотата	на	българките	не	признава	граници
Един от най-известните модели в САЩ е 

българка, и то от Правец. Тя се казва Зорни-
ца Георгиева. Възходът й започва преди 15 
години, когато, след като завършва езикова-

та гимназия в нашия град, заминава за страната на големите възможности. 
Каква е историята на Зорница - разказва Теделин Денинска.

Ново оборудване 
за детска градина 

„Здравец” в Правец

Проект на десетокласник от компютърната в 
Правец - един от най-добрите в страната

Геотехмин и Елаците-Мед връчиха награди на победителите  в конкурса 
„Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще“  На стр. 
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ОВЕН
Може да научите 

много тайни. Внима-
вайте обаче с това, кое-

то споделяте пред другите. Трудно 
ви е да прецените кои точно са вра-
говете ви. Очаквайте промени.

ТЕЛЕЦ
Работата в екип ще 

се окаже най-добрият 
път към успеха. Може 

да прегледате личните и професио-
налните си цели и да ги актуализи-
рате. Добре е да подкрепите иници-
ативите на партньора си.  

БЛИЗНАЦИ
Ще търсите съ-

вети и помощ заради 
инвестиции. Допускате 

небрежност по отношение на теку-
щите дела. Постарайте се всичко 
да е на ниво. Очертават се разоча-
рования и спорове.

РАК
Ще получите добра 

новина. Многото съби-
тия, срещите с различ-

ни хора и трудностите, които ще 
срещнете по пътя си, може да ви 
тласнат към саморазправа. Ще сте 
щедри, дори разточителни.

ЛЪВ
Виждате ясно не-

щата, които ви чакат, 
но това увеличава на-

прежението. Позволете на хората 
около вас да ви подкрупят при нуж-
да. Гледайте напред, не се карайте 
за пари. Говорете по-малко. 

ДЕВА
Ще имате възмож-

ност да покажете зна-
ния и богато въобра-

жение. Някой може да се опита да 
блокира действията ви, покажете 
твърдост и решителност. Има опас-
ност разходите ви да нараснат. 

ВЕЗНИ
Ако вложите фан-

тазия и творчество, ще 
постигнете забележи-

телни резултати. Не вземайте сами 
решения, по-добре е да са съвмест-
ни. Решавате успешно проблеми. 

СКОРПИОН
Смяната на обста-

новката ще ви достави 
удоволствие. Не се 

препоръчват мащабни начинания, 
крупни покупки, сключване на дого-
вори. Не се поддавайте на провока-
ции, останете верни на себе си.

СТРЕЛЕЦ
Амбицирани сте 

да осъществите бързи 
промени. Само с хъс 

обаче няма да постигнете жела-
ното, внимавайте да не се разоча-
ровате. Налага се да балансирате 
добре между различни нужди.

КОЗИРОГ
Не сте достатъчно 

стабилни психически, 
не започвайте важни 

неща. Концентрирайте се доколко-
то е възможно в онова, което имате 
да довършвате. Обмислете спокой-
но какво точно ви е нужно. 

ВОДОЛЕЙ
Не са изключени 

неприятни спорове с 
роднини. Всичко зависи 

от вашата коректност и от умението 
ви да балансирате. Получавате най-
после информация по наболял въ-
прос. Внимавайте какво подписвате.

РИБИ
Стига да искате и 

да не се страхувате да 
рискувате, ще успеете. 

Хората около вас ще ви занимават 
със собствените си решения и нуж-
ди. Важно е да сте креативни.

ЗОДИАК 24.02.-01.03.

Зорница Георгиева 
от Правец заминава за 
САЩ преди 15 години, 
след като завършва 
ГПЧЕ „Алеко Констан-
тинов. Днес тя може да 
се похвали със сериоз-
ни успехи в модния биз-
нес на световно ниво.

Зоза, както я нари-
чат приятелите, следва 
момчето, в което е влю-
бена, и така се озовава 
зад Океана. Там започ-
ва работа като модел. 
У нас се е страхувала 
и е отказвала подоб-
ни предложения: „Бях 
преднамерена, защото 
по това време в Бълга-

рия тази професия беше съмнителна и не беше много разви-
та на пазара.”

Всичко се случило много бързо, а тя се научила на желяз-
на дисциплина и отговорност, сблъсквайки се с много хора и 
ситуации. Стартира в Маями, след това се прехвърля в све-
товния център на модата – Ню Йорк. Успява да овладее себе 
си и емоциите си и не позволява да бъде сломена, когато 
бива отхвърлена, защото не е точният модел, който се търси.

Зорница е здраво стъпила на земята и не позволява да 
бъде замаяна от бляскавите събития, партита и известните 

хора, с които се е срещала: Хайди Клум, Адриана Лима, Ал. 
Амброзио, Наоми Кембъл и др. Често изгрява и на американ-
ски билбордове. Снимана е в клип на песента на Лени Кравиц 
”I“II be waiting”.

Зоза споделя, че не всичко е цветя и рози, че се е сблъск-
вала с различни трудности и лоши моменти. Загубила е 
бройката на всички снимки и участия, но е запазила приятни 
спомени от сесия за календар, организирана от Цеци Краси-
мирова на испанския остров Ангила: „Пет дни в работа пре-
минаха като ваканция, защото почти всички бяхме българи и 
приятели. Накрая никой не искаше да си ходи”, споделя тя.

Българката казва, че животът й обаче далеч не е като при-
казка. Има своите лоши и хубави моменти, но се концентри-
ра върху позитивното и приема трудностите като урок,  за да 
може по-искрено да се радва на добрите мигове. В момента 
тя живее в Париж, но не може да си представи, че може да 
се задържи на едно място и често пътува. Споделя с тъга, 
че нейните приятели и семейство са пръснати по света и се 
виждат рядко. Така е и с мъжа до нея, който също кръстосва 
света заради работата си.

Зорница има перфектна фигура, която поддържа с пила-
тес, фитнес и здравословно хранене. Обича да готви и да 
чете книги. Обмисля създаването на благотворителна орга-
низация за български деца, която ще оперира в САЩ, там ще 
набира средства, но парите ще идват в България. Казва, че 
към момента не би се върнала в родната си страна: „Чувст-
вам се като турист, не на мястото си”.

   Статията (със съкращения) е на 
   Теделин Денинска от Правец; trud.bg

ПРАВЧАНКА ПОКОРИ МОДНИЯ СВЯТ В САЩ
Красотата	на	българките	не	признава	граници

Два века гори пламъкът на знанието
(От стр. 8) Преглед на развитието на образователното дело 

в Правец направи чрез слово и презентация Таня Борисова - 
директор на Историческия музей.

Гости на празника бяха: Росица Иванова - началник на РУО 
София-регион, Илонка Славчева - началник на отдел ОДМК, 
Румен Гунински - кмет на общината, общинското ръководство, 
Янка Янчева и Илияна Котова - бивши директори на ОУ 
«Васил Левски, Цветанка Щерионова - директор на ПГПЧЕ 
«Алеко Константинов», членове на учителския колектив, 
членове на Училищното настоятелство, родители и гости на 
града.

Г-жа Росица Иванова връчи на директора на основното 

училище – Цветелина Владимирова, почетния плакет на РУО 
София-регион. Тя пожела на ученици и учители дръзновение 
и много успехи по пътя към знанието.

Г-н Румен Гунински връчи специални плакети „За принос 
в развитието на просветата и книжовността и по повод 200 
години образователно дело” на директорите на трите водещи 
училища - Цветелина Владимирова, Цветанка Щерионова и 
Трифон Трифонов.

Празникът завърши с химна на ОУ «Васил Левски». 
Вдъхновяващ момент, когато залата се изправи на крака и 
запя заедно с учениците.

Лично творчество
Л Е В С К И

Каква бе тази българка корава,
със образа на мъченица клета!
Каква бе тази майка величава,
която те роди и те отгледа! 
 Очите ти горят като огньове,
 като клади- твоите комитети,
 твоя дух и живото ти слово,
 изпълват с огън цялото столетие.
ДЯКОНЕ!БЕЗСТРАШНИКО!ДРУГАРЮ!
Завинаги АПОСТОЛ ти остана-
Юначен син на праведна България.
Огромен и велик като Балкана.
 Отечеството твое не отрече,
 от свободата нямаше по-мило,
 живота на народа си обрече
 и заплати … на черното бесило.
Епохата разтваря златни двери
и пламъци обагрят равнината.
Величието … с подвига се мери, 
безсмъртието …. с кръвта пролята.
 И нека се изнизват вековете
 и кървав вятър да ни олюлява.
 Великият ти образ ще ни свети,
 безсмъртното ти дело ще ни сгрява.
И ние ще те носим във сърцата,
докато има слънце и поети,
и българи живеят на земята
и вечно ще звучат песните-
     БЪЛГАРСКИТЕ НЕДОПЕТИ. 
                               Н А В Е К И ! 

Йовка Цолова
19.02.2009г.-с.Равнище

СРЕЩА
А толкоз горда бих била, ако можех да те срещна
в минал, бъдещ или настоящ живот,
защото ти не си далеч от мен, Апостоле!
Ти не си бунтовник, а народният пророк!

Но сега видях те на бесилото увиснал,
с въже черно около твоя силует,
а пламъкът в очите ти изгасва
като тъжна муза на един поет....

А толкоз горда бих била, ако можех да те срещна...
утре, или пък сега...
В очите ти да видя моята надежда
за нашата изстрадала страна!

Автор Марина Борисова VII-а клас ОУ „Васил Левски“ – Правец

Къде си, Апостоле?
/есе - със съкращения/

Кой е Левски? Възрожденски идеал?...Не! Иконата на българския народ?... меко 
казано. Няма дума, която да опише личността му. Апостол на свободата – за пове-
чето хора това е човек, допринесъл за освобождението но България. За други това 
е титла за неоспоримия му труд и решителност. Всъщност това означава много 
повече.... 

В Левски е имало пламък! Пламък, който е поддържан от надеждата и само-
жертвата. Иска ми се този пламък да възкръсне над нас и да последваме примера 
му – не само на думи, но и на дела. 

Къде е Левски? Гледа ли ни от някъде, вижда ли делата ни? Мъчно ли му е, че 
народът, в когото толкова е вярвал, днес е загубил идеалите си. Ще се събуди ли 
отново, ще възкръсне ли неговият дух, ще се разгори ли неговият пламък? Иска 
ми се да вярвам, че отговорът е ДА. Във вените ни тече българска кръв, и ако се 
наложи, тя отново ще бъде пролята – в името на „Чистата и свята република”. Гор-
достта, която Левски е изпитвал, да изпитваме и ние. Каквото и да се случи!

Ех, къде си, Апостоле, когато ни трябваш?!
Автор Симона Пенчева – VII-а клас ОУ „Васил Левски“ – Правец
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СДРУЖЕНИЕ „МОЦАРТОВИ 
ПРАЗНИЦИ - ПРАВЕЦ‘04“

 
2161 гр. Правец, Софийска област, пл. „Тодор Живков“, №:6

телефон: 0876 388 547; email: mpp 04@abv.bg
ПОКАНА

На основание чл. 2б, ал.1 и ал. 2 от Закона за юридически!е 
лица с нестопанска цел и чл.15, ал.2 и ал.З от Устава на 
сдружение „Моцартови празници — Правец’04“, във връз-
ка с Решение №4/17.12.2019 г., взето на заседание на УС, 
Управителният съвет свиква Общо годишно събрание на 

членовете на Сдружението на 05.03.2020 г. (четвъртък), от 14.30 ч., в залата 
на ОбС на Община Правец, пл.”Тодор Живков” №6, гр. Правец, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет-текстова част за проведения XV Международен музикален фес-

тивал МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ, ПРАВЕЦ, 23-25 август 2019.
   Проф. Борислава Танева 
   Артистичен Директор на Фестивала
2. Приемане годишния финансов отчет за 2019 година на сдружение Мо-

цартови празници-Правец’04, гр. Правец .
   Лъчезар Тодоров
   Председател на УС на сдружение „МПП’04”
З. Обсъждане ПРОГРАМА НА XVI МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ МОЦАРТОВИ 

ПРАЗНИЦИ, ПРАВЕЦ, 21-23 август 2020 година.
   Проф. Борислава Танева 
   Аристичен Директор на Фестивала
4. Приемане Бюджет* 2020 на сдружение Моцартови празници-Правец’04, 

гр. Правец.
   Лъчезар Тодоров
   Председател на УС на сдружение „МПП‘04“
5. Разни

ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ,
Председател на УС на сдружение „Моцартови празници-Правец“

На тържествена церемония в 
комплекс „Етрополия“ Геотехмин ООД 
и  Елаците-Мед АД наградиха 44 уче-
ници от училищата в Етрополе, кои-
то представиха най-интересните 
приложни и изящни проекти, както и 
писмени творби в петия регионален 
конкурс - „Магията на производството. 
Рудодобивът – познание и бъдеще“ - 
2019 г. Децата спечелиха 15 първи, 13 
втори и 16 трети награди. На събитието 
присъстваха заместник-кметовете 
на община Етрополе г-жа Станка 
Димитрова и г-жа Росица Христова, 
изпълнителният директор на Елаци-
те-Мед АД инж. Драгомир Драганов, 
инж. Ивайло Николов – директор 
Рудодобивен комплекс и директорите на 
училищата в града. 

Конкурсът е част от корпоративната 
социална отговорност на Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД. Той беше 
посветен на двете годишнини, отбелязани през 2019 г. – 44 години от 
създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на 
Елаците-Мед към Група ГЕОТЕХМИН. За разлика от предишните теми, 
които бяха с историко-патриотична насоченост, сега темата бе ориентирана 
към основната икономическа дейност в Средногорието и Етрополе – 
рудодобивът. Близо 150 ученици от 5-ти до 12-ти клас от 12 училища дадоха 
своите идеи за това как трябва да изглеждат и работят рудникът, заводът и 
пречиствателната станция на бъдещето, как ще работят съвместно роботите 
и хората в бъдеще.

„За нас беше изключително интересно да разберем как нашата дейност 
вълнува учениците, как изглежда през техните очи развитието му в близкото 
бъдеще, как рудодобивът се включи в Индустрия 4.0 и интелигентната мин-
на индустрия, която е високотехнологична и щади природата. Нашата цел 
беше да стимулираме интереса им към науката геология, към извличането 
на полезните изкопаеми от недрата на земята и получаването на метали, 
така необходими в нашето ежедневие, каза инж. Ивайло Николов и допъл-
ни – Резултатът от конкурса надмина всичките ни очаквания. Очаровани 
сме от визията на децата, възхитени сме от техните смели представи за 
дигиталното и „зеленото“ бъдеще на минната индустрия.“  

Геотехмин и Елаците-Мед връчиха награди на победителите  в конкурса 
„Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще“  

„За пета поредна година учениците от Етрополе се включват в конкур-
са. Аз съм виждала как им пламтят очите, когато изготвят своите матери-
али. Това е така, вероятно защото избирате подходящи теми, а може би и 
защото работите за професионалното ориентиране на нашите деца“, каза 
заместник-кметът Станка Димитрова. (На стр. 8)

Фирмата е специализирана в интериорното 
обзавеждане на жилища и обществени сгради

Разполага с разнообразие от пердета, корнизи, 
аксесоари за пердета, шалтета, шивашки и 

монтажни услуги, градински простори, щори
Магазин на едро и дребно: 

София, ул. „Гълъбец“5 /вход откъм 
бул.“Ситняково“/; теб. 0879 122 354

www.sara97.com

Национален научно-
образователен форум 
се проведе в НДК. На 
него бяха представени 
ученически твор-
би от конкурса 
„Крадец на мечти“, 
организиран като 
част от ТРЕТИЯ 
„Национален кон-
курс за СТЕМ 
науки в България 
2019“. Проектът 

на Иван Атанасов от Етрополе - ученик в 10 клас 
на НПГ по КТС - гр. Правец, бе отличен сред 6-те 
най-добри дигитални творби в страната. Иван 
Атанасов представи креативно видео на тема 
„Алгоритъм за решаване на неравенство“. Освен 
че проявява голям интерес към новите технологии, 
Иван Атанасов е и влогър. Той поддържа свой 
влог в интернет. Влогът представлява видео блог /
дискусионен или информационен уебсайт, състоящ 
се от отделни публикации/. Това означава, че 
съдържанието, за което бихте писали в своя блог, 
се представя във формата на видео във влога. 
В зависимост от темата на видеата, влогърите 
могат да говорят пред камерата вкъщи или пък да 
„водят“ зрителите със себе си по различни места. 
Иван дава на тийнейджърите като него ценни 
и практични съвети – от модата и лайфстайла 
до поведението и етикецията. Още един талант 
има Иван - артистичен. Той е част от младежката 
формация на Правец „Гласът на младите“. Наскоро 
групата представи пред публика своя спектакъл 
„Четирите стихии - сблъсъкът“.

- Иван, занимаваш се с много неща. Какво 

ПРОЕКТ НА ДЕСЕТОКЛАСНИК ОТ КОМПЮТЪРНАТА В ПРАВЕЦ - ЕДИН 
                                                  ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ В СТРАНАТА

изпитваш, когато правиш видеа за влога или 
когато излезеш на сцената?

Удовлетворение от свършената работа! 
Когато си пред публика на живо - и един трепет, 
предизвикан от заинтригуваните очи на хората. 
Усещането да правиш това, което друг не смее, и 
да пълниш душите на хората, това е магия за мен!

- Защо реши да станеш част от група Youth‘s 
voice?

Станах част от Youth’s voice, защото исках да 
правя нещо полезно през свободното си време и 
това ми се стори като невероятно ново начинание. 
Също така и любовта ми към актьорската игра 
и желанието ние младите да отворим очите на 
“бегълците”.

- Възможен ли е според теб успехът в 
България и как?

- Успехът е възможен само при нагласата за 
такъв...

- Какви съвети даваш на своите връстници?
Да правят това, което обичат, а не това, което им 

казват медиите, приятелите и дори семейството. 
Никой не те познава по-добре от теб самия!

- Кое те прави истински щастлив?
Успехът, без значение малък или голям, помощта, 

креативните решения на проблеми, опитването на 
нови за мен неща, “неслучайните случайности”, 
вдъхновението, което получавам, и това, което 
предизвиквам. И, разбира се, семейството. Нека да 
не забравяме пътешествията и хубавите филми.

- Твоето послание...?
- Бъдете добри и благодарни. “Всяко безкористно 

добро дело води до друго такова”! Опитвайте нови 
неща постоянно! Само така ще разберете в какво 
сте най-добри!

С Иван разговаря Паулина Василева
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След като през 2019 г. общинското ръководство осигури чисто 
нови шкафчета за всички възпитаници на ДГ „Здравец” в града, сега 
дейностите по цялостното обновяване на материалната база на 
учебното заведение продължиха с доставката на чисто нови масички 
и столчета за дневните помещения, където децата прекарват по-
голяма част от времето си.

Закупени са 78 броя детски столчета и 39 броя детски масички, 
които да осигурят на децата възможно най-комфортна и безопасна 
среда. Финансирането е осигурено от Проект: № BG05M9OP001-
2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР „Правец – среда 
за активно социално приобщаване”, съфинансиран от Европейския 
социален фонд, по който Община Правец е бенефициент.

НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА 
ДГ „ЗДРАВЕЦ” В ГР. ПРАВЕЦ

В ПРАВЕЦ
В двора на ОУ «Васил 

Левски», Правец, пред 
паметника на Апостола 
сведоха глави ученици и 
учители, честващи своя 
патрон. Присъстваха още: 
общинското ръководство, 
представители но ОбС, 
бивши и настоящи 
директори и учители, 
родители. Христо Хрис-
тов-Референта подари 
на училището книгата 
на Ивайло Христов 
«Публичният образ на 
Васил Левски».

Група млади 
гвардейци застана на 
почетна стража край 
паметника. Оживяха 
сцени от срещата на 
Левски с останалите 

живи участници във Втората българска легия; разпитът и произнасянето на 
присъдата; позорът и величието на бесилото.

Цветелина Владимирова-директор на училището, произнесе кратко слово. 
Архимандрит Йоан отслужи панихида в памет на Апостола. Факлоносци 
сведоха глави пред паметника. Знаменосци, носещи Националното знаме и 
знамето на Правец, поведоха факелното шествие към читалище «Заря 1895», 
където тържеството продължи с отбелязване на 200 години образователно 
дело в Правец.

Във ВИДРАРЕ 
ученици и учители 
от ОУ «Васил 
Левски», граждани и 
гости сведоха глави 
пред паметника 
на Апостола. 
Венци и цветя на 
п р и з н а т е л н о с т 
поднесоха  Людмил 
Павлов – заместник-
кмет на община 
Правец, кметство с. 
Видраре, читалище 
„Развитие“, хора-
та от Клуба на 
възрастните, уче-
ници и учители. 

Водещата на тържеството - Гена Йотова - дългогодишен учител-историк, 
припомни моменти от героичния живот на Левски и времето на създаване на 
комитетите. Програма бяха подготвили и децата от училището, с ръководител 
Соня Стаменова.  

В Осиковица цветя от името на община Правец, кметство Осиковица, 
читалище „Напредък“ и граждани бяха поднесени на паметната плоча на 
революционния комитет, създаден от Васил Левски. В залата на читалището 
се състоя тържество, почитащо паметта на Дякона. Програмата беше 
подготвена от самодейци и ученици от ОУ «Любен Каравелов». Таня Величкова 
сподели спомени на нейния род за един от основателите на революционния 
комитет в селото - Дели Нано, както го наричали турците, заради лудата му 
глава и непокорство. Илия Саботинов и Вунка Николова рецитираха стихове 

147 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ
Левски	 събори	 преградата	 между	 легенда	 и	 действителност,	 промени	 духовния	

мир	на	нацията,	изваждайки	я	от	мрака	на	робството,	стана	неин	светлик.
от «Епопея на 
з а б р а в е н и т е » . 
Основен дял в 
програмата имаха 
учениците. Група 
«Пъстра китка» , с 
ръководител Мари-
ета Павлова, изпя 
„Дяконе, Дяконе” , 
авторска песен на 
Стоян Димитров, 
д ъ л г о г о д и ш е н 
ръководител на съставите в читалището.  Децата от клуб «Приятели на 
словото», с ръководител Дияна Недкова, рецитираха стихове, а спектакъл 
«Всичко, каквото съм сторил, сторил съм го за Отечеството» представиха 
възпитаниците на Дочка Павлова – клуб „Здрав дух в здраво тяло”.

В РАВНИЩЕ почетоха паметта 
на Васил Левски с цветя, поднесени 
пред портрета му на импровизирано 
табло. Групата за художествено 
слово към читалище „Димитър 
Грънчаров 1928“ бе подготвила 
кратка литературна програма. 
Тържествено слово за Апостола 
прочете читалищният секретар. Най-
възрастната самодейка - Боряна 
Нанова, впечатли присъстващите 
със своето изпълнение.

В РАЗЛИВ паметта на Апостола 
бе почетена в ОУ „Христо 
Ботев“ и в читалище 
„Васил Ценков 1936”. В 
началото на седмицата 
ученици и учители 
проведоха тържествен 
Час на класа, посветен 
на живота и делото на 
Васил Левски. В малкия 
салон на читалището 
беше подреден кът за 
Левски. На 19 февруари 
бе представен документален филм за героя на България. Имаше и песни, 
както и рецитал, подготвен от читалищното ръководство. 

В ДЖУРОВО ученици и учители от ОУ „Христо Ботев” организираха раз-
лични инициативи в памет на Апостола. В махала Беляновец на 19 февру-
ари бяха поднесени венци и цветя на паметната плоча от името на община 
Правец, кметство Джурово, НЧ „Възраждане 1927”.  Ученици изнесоха кра-
тка програма, а после се върнаха в двора на училището, където проведо-
ха състезанието „Лъвски 
скок”. Победители 
станаха: Лилия 
Любенова и Валентин 
Станиславов – начален 
етап,  Красимира Йонкова 
и Марин Тодоров за 
прогимназиален етап.

Презентация при-
помни на децата най-
важните моменти от 
живота и делото на 
Левски.
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Поклон пред теб, 
Апостоле!

Новини от Етрополе

Уважаема редакция,
През миналата година беше отбелязана 

деветдесетгодишнината от рождението 
на великия българин Николай Гяуров. Тези 
дни беше съобщено, че неговата спътница, 
световноизвестната оперна прима Мирела 
Френи, се е преселила в отвъдното. Мъката е 
голяма, та по този повод изпращам спомени за 
срещите ми с това звездно семейство.

Вече почти шестнадесет години не е между нас 
един Велик българин на име Николай Гяуров. Де-
сетилетия той представяше България по най-голе-
мите сцени на света. В днешно време оценките за 
личния му живот и за изкуството му са многознач-
ни. Пише се, че в личния си живот бил затворен и 
необщителен – нямал приятели. За изкуството му 
пък пишат, че е лансиран за изпълненията си на 
партийни форуми.

Аз смятам, че на партийните форуми не е из-
пълнявал “Партизан за бой се стяга”, а световна 
класика. Смятам, че щом е можел да дружи с един 
селянин като мен, е имал и много други приятели 
тук и по света.

Познавам го още от петдесетте години. Тогава 
бях ученик във Велинград. По това време изгря-
ваше звездата на Гяуров и като кореняк велингра-

дчанин,  всички го знаеха. 
Беше запален риболо-
вец, откъдето го знам и 
аз.

През осемдесетте го-
дини пък, когато вече 
живееше в гр. Модена, 
Италия, идваше на лов 
и риболов в Родопите, 
където работех и аз. Пре-
карваше при нас около 
месец като гост на пра-
вителството. Ходехме 
на лов и най-вече на ри-
болов. Не съм срещал 
по-добър риболовец на 
блесна от него. Беше като 
видра, изваждаше пъс-
тървите и от най-малкте 
вирчета. Пристигаше при 
нас бледен и изморен. След няколко дни престой 
започваше да оглася коридорите с уникалния си 
глас.

При един ловен излет срещу него излиза гли-
ган. Той стрелял, но глиганът не паднал на място, 
а се залетял към него. В последния момент Гяуров 
направил крачка встрани и хвърлил пелерината, с 

която бил загърнат. Глиганът се ударил в пелери-
ната, понесъл я напред и недалеко паднал. Имал 
си е дни певецът, както казва народът.

При последното си идване, както и по-рано, 
беше придружаван от Пенчо Кубадински – пред-
седател на Националния съвет на Отечествения 
фронт.  Седнали сме сутринта (На стр. 7)

Минало незабравимо
Спомени за един Велик човек

За поредна година Община 
Етрополе взе участие в 
Международната туристическа 
борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО, 
която се проведе от 13 до 15 
февруари 2020 година за 37-ми 
в Интер Експо Център – София.  
Началото на тазгодишната борса 
бе поставено от Министъра 
на туризма г-жа Николина 
Ангелкова.  

Представители на 
туристическия бранш от 
България и много други 
страни представиха своите 
туристически забележителности, 

Весел спортен празник за децата от училищата 
в община Етрополе бе организиран в зала 
„Чавдар“. Празникът бе съвместна инициатива 
на Община Етрополе, РУО София – регион, НСА 
„Васил Левски” и СУ „Христо Ясенов” – Етрополе.

Гости на спортното мероприятие бяха: г-жа 
Росица Иванова – началник на Регионално 
управление на образованието, София регион, г-жа 
Станка Димитрова – заместник – кмет на Община 
Етрополе, проф. д-р Лозан Митев – преподавател 
в Национална спортна академия, г-жа Ани Спасова 
– старши експерт по физическо възпитание и спорт 
в Регионалното управление на образованието, 
София –регион, г-жа Росица Иванова – началник 
– отдел „Социална политика, спорт и туризъм” в 
Общинска администрация, студенти от Национална 
спортна академия и приятели на спорта. 
Приветствие към присъстващите отправиха 
г-жа Росица Иванова и проф. д-р Лозан Митев. 
В празника участваха над 200 ученици от 

всички училища от Община Етрополе от I до 
IV клас. Отборите бяха съставени от I, II, III и IV 
клас на СУ „Христо Ясенов” – гр. Етрополе, IV 
клас на ОУ „Христо Ботев” – гр. Етрополе, II, 
III и IV клас на ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян, IV 
клас на ОУ „Георги Бенковски” с. Малки Искър. 
Учениците участваха в три игри по следния ред: 
първи, втори, трети и четвърти клас, като сложността 
на играта бе съобразена с възрастта на децата. 
В първата игра „Вземи и остави” учениците 
показаха своите спортни умения, бързина и 
сръчност. След като всички отбори преминаха през 
играта, децата и присъстващите в препълнената 
зала се насладиха на демонстративните умения 

на волейболистите на СУ „Христо Ясенов”. 
Всички отбори по волейбол на училището станаха 
областни и регионални първенци в ученическите 
игри, а възрастовата група VIII – X клас /девойки/ 
се класираха на трето място в Републиканския 
етап на ученическите игри за 2018/2019 г. 
Отборите премериха сили и във втората игра 
„Ти разнасяй – аз ще събирам”, най-бързите 
и сръчни заеха първите места в класирането. 
Всички присъстващи се насладиха на 
атмосферата на празника и състезателния дух. 
След преминаването на всички отбори, 
демонстративни умения показаха и футболистите 
на ПГ „Тодор Пеев” – град Етрополе. 
Футболните отбори на Етрополе спечелиха купи 
и медали в ученическите игри през изминалата 
година, а отборът на XI – XII клас от СУ „Христо 
Ясенов” стана Републикански шампион. 
Последната игра от поредицата бе „Водене топка 
с тояжка”. На финала

 студентите от НСА „Васил Левски” направиха 
демонстрация, с която оставиха без дъх залата. 
Поздрав към всички присъстващи отправи 
танцовият състав на учениците от СУ „Христо 
Ясенов”.

Ръководството на Община Етрополе подари на 
всички участници по една тениска. 

Голям спортен празник в Етрополе

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА 
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2020

дестинации и услуги. Профилът 
на изложителите включваше 
туроператорски фирми и 
агенции, хотели, курорти и 
спа центрове, национални 
туристически организации, 
сдружения, общини, софтуерни 
фирми и компании за 
хотелиерско оборудване.

Община Етрополе 
участва в изложението със 
самостоятелен щанд, където 
бяха представени брошури за 
културните и историческите 
забележителности на общината, 
както и материали (На стр. 8)
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

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.

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

Селекционерът на националния отбор юноши 
до 17 г. Даниел Клечков събра тима за подготов-
ка от 18 февруари в спортна зала Правец. Освен 
двуразовите тренировки, нашите млади таланти 
изиграха и две международни контроли срещу 
връстниците си от южната ни съседка. Първата се 
игра на 22 февруари в спортна зала Правец. Още 
в самото начало си пролича, че нашите момчета 
стоят по-добре на паркета. Първата част завърши 
23:12, на полувремето българите бяха напред с 19 
т. – 39:20. В 25-ата мин. таблото в залата показва-
ше 48:27. Последната четвърт стартира при вече 
29 точки разлика – 58:29. До края на мача Клечков-
младши завъртя всичките 11 състезатели, записа-
ни в протокола за мача и това позволи на гърците 
да намалят пасива си на 23 т. Крайният резултат е 
69:46 (23:12, 16:8, 19:9, 11:17) за България. С най-
голям принос за домакините: Читзадзе-21 т., от тях 
3 тройки при 7 опита, Нинов, Александров и Ва-

На 22 февруари в спортния комплекс в Правец 
се игра регионалното приятелско дерби между 
ОФК Правец и ФК Ракитин – с. Трудовец. Провер-
ката бе много полезна преди старта на пролетния 
полусезон. Зрителският интерес бе доста голям. 
Превес имаха феновете от Трудовец, начело със 
своя кмет. Първи откриха резултата домакините, 
след отличен диагонален бразилски удар от 20 ме-
тра на Валери Данов. В 37-ата мин. бе отсъдена 
дузпа в полза на правчани, но Данов не успя да я 

Националният ни баскетболен тим претърпя 
драматична загуба от гърците в първата квали-
фикация от Евробаскет 2021. Момчетата на Росен 
Барчовски играха добре, но все пак отстъпиха с 
краен резултат 73:63 (19:17, 21:17, 14:12, 19:17). 
Лъвовете имаха своите шансове, но прегоряха в 
решителните моменти. Барчовски заложи на Дийн 
Бос в стартовия състав, въпреки че американецът 
направи само една тренировка с отбора заради 
вирусно заболяване. Националите ни започна-
ха добре мача, като заложиха основно на далеч-
на стрелба. Домакините от своя страна опитваха 
да вкарат топката на ниския пост, възползвайки 
се от предимството си там. Агресията и бързата 
игра, която старшията на националите ни искаше 
от играчите си, носеше успех до средата на втора-
та четвърт. На почивката резултатът беше 40:34 в 
полза на гръцкия тим. Домакините започнаха с по-
вишено самочувствие третата част, като в средата 
й увеличиха разликата на 9 т. Трикольорите обаче 
не се предадоха и съкратиха пасива си на 3 т. – 

Ш а м п и о н и т е 
подписаха договор 
с баскетболния на-
ционал Божидар 
Аврамов. Контра-
ктът с варненеца 
е до края на сезон 
2020/21. Юноша-
та на Черно море, 
който ще навърши 
30 години на 8 март, 
напусна родния си 
клуб, където игра 
само месец. Той 
уточни условията 
си с ръководството 
на зелените по вре-
ме на подготовката 
на националния ни 
тим в Ботевград. 
Гардът е част от се-
лекцията на Росен 
Барчовски, която 

гостува в Гърция в двубой от евроквалификациите 
и бе домакин на Латвия в Арена Ботевград.

Доскорошният със-
тезател на Балкан бе 
представен официал-
но като ново попъл-
нение на шведския 
Бурос. Българинът 
вече се подготвя със 
съотборниците си и 
се очаква да дебю-
тира с тях тази сед-
мица. „Чувствам се 
добре в Бурос още 
от пристигането ми. 
Много съм щастлив, 
съотборниците ми се 
отнасят доста добре с 
мен. Помагат ми да се 
адаптирам по-бързо, 
както и треньорите. 

В Балкан играех с отворен договор, така че ръко-
водството на клуба знаеха, че моята цел бе да се 
състезавам в чужбина. Аз съм доста емоционален 
играч. Обичам да се боря и да играя здраво. Ще 
се опитам да дам енергия на тима и ще подкре-
пям моите съотборници. Ще направя всичко, за да 
помогна на отбора и в двете фази на игра“ – зая-
ви доскорошният баскетболист на ботевградчани 
Алекс Симеонов. 

Деян и Калоян Иванови не са загубили тръпката 
към играта с оранжевата топка. Две от най-големи-
те имена в родния баскетбол през този век се за-
връщат на паркета. Те обявиха край на кариерата 
си през лятото на миналата година, след като дого-
ворите им с Левски Лукойл бяха прекратени. Сега 
33-годишните варненци отново обличат спортния 
екип, макар и в непрофесионален формат. Двама-
та подсилиха отбора от аматьорската ББЛ – Меди-
цински университет Варна. Тимът се състезава в 
регион А1 Изток и дели 4-о място във временното 
класиране. Калоян вече дебютира за новия си тим, 
като игра 22 минути срещу Олд Джийс и се отличи 
с 12 асистенции и 5 борби. Неговият тим постигна 
успех с 89:35. Очаква се Деян да се завърне на 
паркета до края на този месец. 

реализира. Вратарят на гостите Денислав Петров 
спаси удара му. До края на първото полувреме нов 
гол не падна. Вторите 45 мин. също бяха много на-
ситени с интересни моменти и пред двете врати. 
В 79-ата мин. игралият през есенния полусезон 
за ОФК Правец Ангел Костадинов отбеляза рядко 
красив удар от далечно разстояние. Така резулта-
тът бе изравнен – 1:1. Гостите имаха нови възмож-
ности да отбележат, но не успяха и мачът между 
двата тима завърши наравно – 1:1.

Правешките футболисти с ново 
равенство във втората си контрола 

Близнаците Иванови 
отново на паркета 

Алекс Симеонов ще 
играе в Швеция 

Балкан изненадващо с 
много силен трансфер 

Българите затрудниха домакините, 
но пропуснаха победа в Гърция 

49:46. За съжаление тимът ни не се възползва до-
край от ситуацията и последната решителна част 
стартира при пасив от 8 т. за българите – 54:46. В 
37-ата мин. нашите намалиха изоставането на 2 т. 
– 64:62 и имаха две възможности дори да поведат, 
но прибързаните им действия не позволиха това 
да се случи. Домакините се възползваха и след 
два съдийски подаръка направиха серия от 9:0 и 
победиха с краен резултат от 73:63.

чев – по 7, а за гостите: Цимериклас и Зарбос – по 
9, Копакакис-7.На следващия ден се игра втората 
контрола между двете страни. Тя стартира много 
оспорвано и равностойно и първата част завърши 
17:16 за българите. До полувремето интригата на 
паркета продължи и то дойде при 3 точки аванс за 
гърците - 32:35. В 24-ата мин. момчетата на Клеч-
ков поведоха отново - 42:41. Гостите не се преда-
ваха и в 28-ата мин. отново излязоха напред, този 
път с 3 точки - 52:55. Последната четвъртина стар-
тира при равенство - 56:56. До 32-ата мин. гърците 
направиха серия от 0:5 и резултатът стана 56:61 
за тях. Старшията Клечков реагира веднага, като 
взе почивка, смени защитата и това се отрази по-
ложително на играта на българския тим. В 35-ата 
мин. те поведоха с 4 т. - 67:63.  От българите за 5 
фаула игралното поле напусна Антон Вачев. Сил-
ната игра на домакините продължи и в 38-ата мин., 
след тройка на Читзадзе, резултатът стана 75:66, 

с което интригата в мача бе решена. Крайният ре-
зултат във втората контрола е 80:69 (17:16, 15:19, 
24:21, 24:13) за България. С най-голям принос за 
домакините: Читзадзе-23, Георгиев-17, Спиров-15, 
а за гостите: Зорбас-15, Айвазидис-13, 

С този мач приключи 6-дневният лагер в Пра-
вец на юношите до 17 години на България.

БЪЛГАРИЯ С ДВЕ БАСКЕТБОЛНИ ПОБЕДИ НАД ГЪРЦИЯ В ПРАВЕЦ 
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200 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО В ПРАВЕЦ
Спомени от Марин Петков Бончев - бивш директор на ОУ„Васил Левски“ 

(Продължава от миналия брой) 
През всички тези години в основата на обучението и възпитанието на 

учениците беше изграждането им като достойни граждани на обществото. 
Стремежът на учителите винаги е бил чрез използване на различни 
педагогически средства да се възпитават у тях общочовешки ценности като 
морал, уважение, доблест, скромност.

С цялостната си работа при осъществяване на учебно – възпитателния 
процес учителските колективи през десетилетията се стремяха да подготвят 
учениците за живота. Възпитаваха ги в съзнателно и добросъвестно 
отношение към учението и труда.  Работеше се на високо педагогическо и 
организационно ниво, което доведе до безспорни успехи на образованието 
в ОУ „В.Левски“ – Правец.  

Строителството на 
съвременната сграда, в 
която сега се помещават ОУ 
“Васил Левски“ и ГПЧЕ „Алеко 
Константинов“, започна през 
1975 г. и продължи до 1981 
г., т.е. точно през периода, в 
който аз бях директор. Капаци-
тетът съгласно строителните 
планове беше за 1050 ученици, 
които да се обучават в 32 клас-
ни стаи, 24 отделни специали-
зирани кабинета с хранилища, 
отделни канцеларии за 
административния персонал, 

занимални, читални, голям и малък физкултурен салон, столова, актова 
зала, лафка, медицински пункт, служебни и санитарни помещения, две рабо-

тилници и плувен басейн, като всичко това да е разположено в 6 съединени 
блока. 

Това беше една от най-модерните за времето си училищни сгради в 
страната. Вътрешните дворове на училището за първи път бяха устроени 
така, че да се използват за открити класни стаи, в които учениците на 
въздух да провеждат часовете си. Звънецът беше заменен от радиоточки, 
вградени във всяка стая, чрез които с определена музика да се оповестяват 
началото и краят на часа и въобще с това строителство се изпълняваха 
всички изисквания на тогавашното образование и това Единно средно 
политехническо училище (ЕСПУ) беше едно от най-съвременните по това 
време не само в архитектурно, но и в техническо отношение. Новото ЕСПУ 
беше открито най-тържествено на 16 ноември 1981 г. 

През следващите години от 1981 г. до наши дни училището и дейността на 
учителските колективи по всеобщото мнение на родители и образователни 
експерти вървят само във възходяща линия! Смело можем да твърдим, 
че въпреки заливащата ни информация, чрез новите технологии и ерата 
на интернет, преподавателските знания и умения на учителите си остават 
незаменим фактор за ограмотяването, обучението и възпитанието на 
съвременните деца.

През всичките десетилетия 
педагозите от  ОУ “Васил Левски“ 
продължават с невероятна 
интензивност, богата дейност 
и неизчерпаема енергия да се 
грижат за децата, за тяхното 
израстване и възпитание, като 
по този начин 
п р е в р ъ щ а т 
училището в 
еталон на град 
Правец. Нека да 
им пожелаем да 
продължават все 
така неуморно 
да предават 
своите знания 
на учениците, 
всеотдайно да 
ги въвеждат 
в тайните на 
отделните науки 
и дисциплини и 
да поддържат 
винаги жив 
борческия и 
любознателен 
дух на 
подрастващите 
поколения!

Ето така изглеждаха тогава учениците. 
Веселина Бончева със своите 

първокласници. 

ЕСПУ „В. Левски“ - Правец при строителството през 1980 г.

Съвременен 
изглед на ОУ 
„В. Левски“ и 
ГПЧЕ „Алеко 

Констан-
тинов“.

(От стр. 5) да закусваме и жена ми беше на-
правила баница. Започнахме закуската и баница-
та му хареса. Похвали я и запита кой я е правил. 
Кубадински уточни – Дафина /така се казва моята 
жена/. “Не, не искам баница, няма да ям!” – Гяуров 
хвърли обратно парчето баница и вилицата. Оза-
дачени го запитахме защо. – “Снаха ми се казва 
Дафина и не иска да кръсти внука ми на моето 
име!”. Разсмяхме се и аз му казах: “Яж, бе, мае-
стро, аз тази баница я ям вече 30 години!”

Младите би трябвало да се замислят как се пази 
род и Родина и как се спазват традициите българ-
ски. До срещата си с него не бях ходил на опера. 
Подари ми билети и ме покани на операта “Борис 
Годунов” – в нея той изпълняваше главната роля. 
Преди да отидем на представлението ме покани 
на неговата вила в Бояна: “Ела да видиш мойта 
вила, за която много се говори, но малко хора са 
влизали.” Вилата действително беше луксозна за 
онова време. Обзавеждането беше изцяло итали-
анско, спалнята му беше в средата, без прозорци. 
Той не можеше да спи на светлина и прозорците 
в неговата спалня се завесваха с тъмна материя. 
Като се изкачихме на таванския етаж, седнахме на 
миндера и той ми заговори: “Христо, всичко това, 
което  виждаш, един ден ще остане на държавата. 
Синът ми няма да може да купува само нафтата за 

парното.” 
На представлението, което беше в НДК, попад-

нах в друг свят. Тиха и културна публика и замай-
ващи класически изпълнения! Оттогава, при въз-
можност, посещавам такива представления.

При първите си посещения при нас идваше сам. 
Тогава дружеше с Мирела Френи – известна ита-
лианска оперна прима. С часове говореше с нея 
по телефона. Обясняваше ни, че тя е един пре-
красен човек. Най-много се радваше, че  е приела 
дъщеря му като свое дете. Момичето тогава учеше 
в Париж. 

Не му липсваше чувство за хумор и често си 
правехме разни шеги. Сутрин, обезателно лично, 
правеше кафето. 

Един ден с Кубадински си правеха снимки. 
Поканиха и жена ми за няколко кадъра. По едно 
време го чувам да казва : “Бай Пенчо, стига с тия 
снимки, да не ни изгонят!” – имаше предвид аз да 
не ревнувам. – “Маестро, не се безпокой, само не 
носи снимките в Италия, че може да ти спрат мака-
роните” – контрирах го аз. Следваше неминуемият 
смях.

При последното си идване доведе и Мирела. Тя 
действително беше един възпитан, земен човек. 
Прекарвахме задушевно и весело. Тя не знаеше 
български, но се държеше обикновено, по нашен-

ски. Често се провикваше след Гяуров: “Чичо Ни-
кольаа!”

Понеже мълвата говореше, че е много стиснат и 
не дава на никого нищо, при разговор му подхвър-
лих: “Маестро, говори се, че си стиснат, защо се 
е оформило това мнение?” – “Христо, аз не знам 
кога ще слезна от сцената и трябва да съм осигу-
рен.” – беше отговорът.

И друг път съм писал, че Живков отблизо сле-
деше живота на класиците в изкуството. Казваше, 
че е правил всичко възможно да запази брака на 
Гяуров със Златина – първата му жена. Оказало 
се, че тя е деградирала до такава степен, та не 
било възможно нищо да се направи. Гяуров също 
потвърждаваше това и допълваше, че децата им 
не я искали.

С Мирела живееше много добре, взаимно се 
уважаваха. Обещаваха да посещават България 
и да ни гостуват. Не стана това. След десети но-
ември “демократите” го обидиха и той дойде само 
един път. Не се видяхме тогава. Смятам, че ако 
той посещаваше редовно България, нямаше да си 
отиде така рано. 

Според мен “демократите” ценят повече Ва-
ско Кръпката и тем подобни, отколкото класиците. 
Тежко на тази нация, която погазва културата си.

Христо Василев Христов - Референта

Минало незабравимо

Спомени за един Велик човек
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Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД 

разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на 
индустриални минерали - доломити.

 Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифи-
цирани по следните стандарти:

► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 - 
БДС EN 13 242;2002+А1;2007 

„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използ-
ване в строителни съоръжения и пътно строителство“

► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 - 
БДС EN 13 620;2002+А1;2008

„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042 

БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни пис-

ти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 - 

БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
     Координати за връзка: 
GPS координати:   (02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД 
на кариера „МИАЛ“  +359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II  office@ellatzite-med.com

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА 
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2020

(От стр. 5) от хотелиерите и собствениците на къщи за гости. Тази година 
бе подреден и кът с произведени месни и сладкарски изделия.

Служителите, които представиха Етрополе на изложението, бяха Ваня 
Найденова – старши експерт „Култура, спорт и туризъм“ и Цецка Александрова 
– старши експерт „Туристическо и информационно обслужване“. 

Щандът на Община Етрополе бе посетен и от г-жа Ангелкова, която по-
жела много здраве и бъдещи успехи. Туристически агенции, туристи и не 
на последно място публични личности, също бяха част от  посетителите на 

щанда на Етрополе. 
Всяка година изложението приветства повече от 380 компании от 25 стра-

ни и над 20 000 специалисти от туристическата индустрия – участници, посе-
тители и гости.

Геотехмин и Елаците-Мед връчиха награди на победителите  в конкурса 
„Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще“  

(От стр. 3) Според директора на СУ „Христо 
Ясенов“ Мила Манчева темата е изключително 
трудна и в началото децата не са вярвали, че 
ще се справят. „Тук е мястото да благодаря на 
колегите, които ги подкрепиха и ги запознаха с 
много от детайлите от историята и от настоящето 
на рудника и се появиха едни страхотни 
проекти“, каза Манчева и благодари на децата, 
че са разнообразили сложната 
материя със свежи идеи. „Това, 
което вие направихте, отговаря 
изяло на иновативното мислене 
на компаниите Геотехмин ООД и 
Елаците-Мед АД“, допълни тя. 

Директорът на ОУ „Христо 
Ботев“ Иван Иванов разказа, че 
е видял с очите си промяната в 
града, случила се едновременно 
с развитието на рудодобивната 
дейност на територията на 
Елаците-Мед АД. „Историята на 
рудника е чудесна, обаче през 

годините ми направи впечатление, че най-голямо 
внимание специалистите от тази фирма обръщат 
на най-важния участник в производството – 
на отделната личност, на човека – работника, 
инженера, конструктора, икономиста и като цяло на 
специалиста, който работи там. Виждам бъдещето 
на участниците на конкурса в производството на 
Елаците-Мед АД“, каза Иванов. 

„Надявам се в следващите години това 
партньорство да продължи и да имаме все 
повече ученици, които ще продължат своята 
професионална дейност в Елаците-Мед АД“, 
обобщи директорът на ПГ „Тодор Пеев“ Десислава 
Найденова. 

На събитието по традиция училищата-
партньори получиха дарения на техника, свързана 

с учебния процес, а учениците, 
класирани на първо, второ и 
трето място  – различни награди: 
смартфони, телескопи, очила за 
виртуална реалност, смарт гривни. 

Това беше първото от 
двете официални събития за 
награждаване на най-добрите 
творби на участниците в конкурса. 
Предстои награждаване и на 
участниците от училищата-
партньори на конкурса в Златица, 
Челопеч, Пирдоп, Мирково и 
Копривщица.  

Назад във времето - към НАЧАЛОТО, към първото 
килийно училище в дома на поп Тодор. С това приключение 
се заеха учениците от ОУ «Васил Левски», Правец, които 
се смятат за наследници на това славно минало. Режисьор 
на спектакъла  - Николай Найденов, от НЧ „Христо Ботев, 
Ботевград. Под негово ръководство младите актьори 
пропътуваха през килийното училище и четоха Часослова, 
запознаха се с поощренията и наказанията, налагани 
тогава. Надникнаха в Елино-българското училище, което 

ДВА ВЕКА ГОРИ ПЛАМЪКЪТ НА ЗНАНИЕТО
има изцяло светски характер, но в него се преподава на гръцки език. Припомниха си Паисий 
и неговата малка книжица «История славянобългарска». Възхитиха се на прозорливостта 
на Петър Берон и неговата идея за светско училище по европейски образец, надникнаха и 
в «Рибният буквар». Запознаха се със задълженията на учителя и учениците във Взаимно-
то училище. Любопитство предизвикаха длъжностите в Класното училище – главен учител, 
главен надзирател, помощник- учител. Стигнаха до съвременното иновативно училище, къде-
то се чувстваха в свои води. С подходящи песни и танци поддържаха адреналина на публика-
та в залата. (На стр. 2)


