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Винаги	
до	Вас	!!!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поздравявам ви по повод Националния 
празник на Република България!

Датата 3-ти март в сърцата на българи-
те е гордост, принадлежност, вяра и дълг. 
Тя не е мисъл или задължение, а спомен и 
преклонение пред революционерите и ос-
вободителите.

За много от нас са трудни за разбиране 
политическата ситуация и човешките въз-

приятия в края на XIX век. Неразбираема остава днес онази саможертва в името на 
Отечеството, която цяла плеяда революционери са имали. Трудно е да си представим 
и безмерната им любов към свободата, за която са давали живота си.

Говорейки за героизъм, саможертва, патриотизъм и висок дух, ние, правчани отда-
ваме заслужена почит на българи и руси, загинали в местността „Бърдо“, в паметната 
битка през ноември 1877 година.

Поклон пред светлата им памет, поклон пред саможертвата в името на Майка Бъл-
гария!

Днес, когато се навършват 142 години от Освобождението на България от османско 
владичество, трябва да помислим и за своите ценности и за това как ги предаваме на 
децата си.

Защото именно приемствеността на традициите и между поколенията е спасила 
българския народ в тъмните векове на робството. Защото няма българин, който да не 
желае идните поколения да се гордеят с българските традиции и обичаи, да свеждат 
глави пред геройствата на народа ни и да знаят и помнят големите имена в историята 
ни.

Нека този ден на свободата, жадувана от векове, изстрадана от народа ни, ни даде 
надежда и сила за едно по-добро бъдеще. Нека помним, че силата е в съединението и 
да бъдем по-единни.

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
РУМЕН ГУНИНСКИ   ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
Кмет на Община Правец  Председател на ОбС - Правец

Със заповед на кмета бе определена комисия, 
която да изготви картен и табличен материал, като 
даде имена на улици в регулацията на няколко 
села. Това стана факт във  връзка със зачестилите 
заявления от граждани за получаване на админи-
стративни адреси. След проучване на общинска 
администрация стана ясно, че имен-
но през тази година изтича и валид-
ността на много лични карти. Затова 
сега е най-подходящото време за на-
именуване на улици в регулация. От 
общинска администрация уточняват, 

ЗАПОЧНА НАИМЕНУВАНЕТО 
НА УЛИЦИ В СЕЛАТА

че след гласуването на новите улици няма да се 
налага смяна на личните документи за онези лица, 
на които не предстои подмяна на личните доку-
менти. 

„В нашите решения винаги сме се съобразява-
ли с интересите и удобството на хората. С наиме-

нуването на улици в селата ще осигурим повече 
удобство за жителите, които все по-често ползват 
услугите на куриерски фирми като Еконт, Спиди, 
Български пощи и др. Така адресите лесно ще бъ-
дат откривани, а пратките ще могат безпроблемно 
да се проследяват от хората“ - уточни кметът.

На последното си заседание ОбС-
Правец гласува наименуването на 
улици в с. Разлив. Предстои имена 
да получат и ненаименувани улици в 
Осиковица, както и в Осиковска Лака-
вица. 

ОБЩИНАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВА С МАЩАБЕН 
ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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ОВЕН
Ще трябва да об-

мислите доста неща. 
Определете приорите-

тите си и се доверявайте само на 
изпитани хора и приятели. Може да 
имате нужда от нечия помощ.

ТЕЛЕЦ
Добре е да се уса-

мотите и да се опра-
вите в собствените ви 

мисли и чувства. Усилва се дарбата 
ви да предвиждате, както и интуи-
цията ви. Бъдете готови за проме-
ни, особено в личния живот.  

БЛИЗНАЦИ
Помислете как да 

подобрите финансо-
вото си състояние. 

Придържайте се към традиционно 
отношение към хората и деловото 
ви обкръжение. Възможни са кон-
фликтни ситуации, бъдете гъвкави.

РАК
Покажете желание 

за сътрудничество, 
заинтересованост и 

нетрадиционни подходи, за да ви 
забележат. Проявете активност и 
самостоятелност. Не се безспокой-
те за досадни дреболии. 

ЛЪВ
Ще постигнете ус-

пех във всички срещи 
и разговори, които сте 

планирали. Но ще трябва да поло-
жите доста усилия. Възможно е да 
ви хрумнат интересни идеи и да от-
криете нови източници на доходи.  

ДЕВА
Вашата отговор-

ност ще ви помогне 
да преминете успешно 

през всички препятствия. Опреде-
лете приоритетите си и разпреде-
лете добре времето си. Възможни 
са конфликти и всякакви изненади. 

ВЕЗНИ
Професионалният 

ви авторитет нараства, 
ще подобрите отноше-

нията си с колегите. Бъдете внима-
телни и предпазливи, някой може да 
иска да се възползва от парите ви. 

СКОРПИОН
Възможни са 

действия на съперници 
или недоброжелатели. 

Излишната доверчивост може да ви 
подведе фатално. Проявете търпе-
ние и съпричастие в отношенията с 
близките. Избягвайте авантюрите.

СТРЕЛЕЦ
Опитите ви упо-

рито и на всяка цена 
да постигнете свое-

то може да доведат до нежелани 
резултати. Проявете гъвкавост и 
умение да лавирате. Избягвайте 
конфликтите с непознати хора.  

КОЗИРОГ
Ситуациите и об-

кръжението ви често 
се сменят. Много от 

плановете и целите ви може да 
бъдат преразгледани. Потърсете 
възможности за подобряване на 
материалното си положение. 

ВОДОЛЕЙ
Неочаквани пре-

пятствия може да по-
пречат на плановете 

ви. Потърсете съвет от косултанти 
и специалисти. Проявете личните 
си качества и способностите си, но 
не се натоварвайте прекомерно. 

РИБИ
Нуждаете се от 

повече лична свобо-
да. С каквото и да се 

захванете ви върви. Вероятно е 
финансовото ви положение да се 
подобри. Следвайте интуицията си.

ЗОДИАК 02.03.-08.03.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 18.03.2020 год. от 10:30 ч. в Засе-
дателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 (пет 
осем нула три нула точка едно едно две точка две три нула) с площ от 
196,30 кв. м. (сто деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни 
метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 
„Скaрнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с 
Акт за частна общинска собственост №3496 - II/29.10.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 2 552.00 лв. (две хиляди 
петстотин петдесет и два лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2020 
г. до 17.00 ч. на 17.03.2020 г. в Информационния център на Община 
Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота 
без ДДС се внася до 17.03.2020 г. в касата на община Правец или по 
сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 
17.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 17.03.2020 
год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 
07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 25.03.2020 
г. и 01.04.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 19.03.2020 год. от 09:30 ч. в Засе-
дателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.90 (пет 
осем нула три нула точка едно едно нула точка девет нула) с площ от 
70 кв. м. (седемдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните 
имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област 
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3502 - 
II/29.11.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 1260.00 лв. (хиляда двеста 
и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2020 
г. до 17.00 ч. на 18.03.2020 г. в Информационния център на Община 
Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота 
без ДДС се внася до 18.03.2020 г. в касата на община Правец или по 
сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 
18.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 18.03.2020 
год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 
07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 26.03.2020 
г. и 02.04.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Клуб по художествена гимнастика ЦСКА организира за 
четвърта поредна година Международен и Национален 
турнир по художествена гимнастика  «Ангелите на България» 
/“Angels Cup“/ за деца, девойки и жени. Надпреварата 
се състоя в тренировъчната зала на „Арена Армеец“. 
Европейската вицешампионка на лента за девойки Биляна 
Проданова и нейната треньорка Светослава Калоянова 
отново бяха главни организатори и лица на този празник 
за всички малки и големи «Ангели» на художествената 
гимнастика. Рекордните над 400 състезателки  взеха участие 
в турнира. Международното участие включваше гимнастички 

от Хърватия, Швейцария, Чехия, Норвегия, Испания, Япония 
и Индонезия.

При децата участваха 20 отбора от София и други градо-
ве в България. Възпитаничките на Василена Гаврилова от 
Правец се представиха блестящо. Отборът на „големите“ 
стана шампион, а „малките“ се класираха на второ място. 
Три момиченца грабнаха индивидуални призове: Кари – 
„Мини-мис“, София – курс по английски език в езикова школа 
„Британика“ и Паула – най-артистична гимнастичка.

Честито на нашите момичета!

МЛАДИТЕ ГИМНАСТИЧКИ -  ШАМПИОНКИ 
В “АНГЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязва-
ме международния Ден за борба с училищния тормоз. Тази 
инициатива започва през 2007 г., когато две момчета в Кана-
да застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил 
тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид 
Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следва-
щия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се 
включат. А те се оказали много. И до днес празникът е познат 
с името „Ден на розовата фланелка”. В България се отбеляз-
ва за първи път през 2012-та година и много са българските 
училища, в чийто училищен календар днес той е традиция.

Ето как бе отбелязан той при нас.
В ПГПЧЕ „Алеко Константинов” учениците от клуб „Ме-

диатори”  подготвиха предизвикателства за всички в гимнази-
ята: трябваше да намерят добро качество у някого, когото не 
харесват; да пишат цял ден само положителни коментари в 
социалните мрежи и много други. През целия ден учениците 
и учителите си разменяха комплименти и добри пожелания с 
мисията да усмихнат някого. По традиция всички бяха обле-
чени в розово, а в голямото междучасие се събраха за снимка 
и казаха НЕ на тормоза и насилието.

В ОУ „Васил Левски“- Правец денят премина под знака 

на толерантността и взаимопомощта. Думите „моля, благода-
ря, извинявай” се чуваха по-често в класните стаи и шумните 
коридори. Розови балони, розови дрехи или аксесоари и над-

писът „Не на насилието!”
В ОУ ,, Любен Каравелов“ - Осиковица той премина под 

мотото „Заедно нагоре“. Децата бяха облечени в розово, по-
строиха огромно сърце на двора, учиха, играха и се забавля-
ваха, като се постараха да не произнасят и една обидна дума. 

В ОУ „Васил Левски“ - Видраре учениците заявиха своя-

та съпричасност към деня и си обещаха да бъдат по-добри и 
да подкрепят и помагат на по-малките и по-слабите. Двора из-
рисуваха с огромни сърца, в които вписаха своите пожелания 
и най-хубавата дума ОБИЧ.

Ден за борба с агресията в училище
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Община Правец организира на 18.03.2020 год. от 
09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на общински имот – частна общинска собственост, 
представляващ Сграда – (бивш кантар) със застроена 
площ (ЗП) от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), 
построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети) – 
За склад и кантар, с площ от 670 (шестстотин и седемдесет) 
кв.м, находящ се в кв. 11 (единадесети) по действащия 
план за регулация на с. Осиковица, община Правец, област 
Софийска, актуван с акт за частна общинска собственост 

- Бихте ли ни се представили с няколко думи
АДЕЛА: Адела Осман, студент по архитектура III-ти семестър в Технически 

университет, Виена
АНДЖЕЛИКА: Казвам се Анджелика, студент по архитектура VII-ми семес-

тър в Технически университет Виена
ЛЮБОСЛАВ: Аз съм Любо. Студент съм по архитектура заедно с Анджи и 

Адела в Технически университет Виена и съм трети курс. 
- С какво ви привлече архитектурата? 
АДЕЛА: Архитектурата е предизвикателство! Привлече ме със своята мно-

гопластовост – отвъд творчеството стоят логиката и интердисциплинарният 
подход.  

АНДЖЕЛИКА: Идеята да уча архитектура се зароди още в IX-X клас, кога-
то прекарвах доста време в разглеждането на интериорни проекти в интернет 
пространството. От там дойде интересът ми. Как един човек сътворява от А до 
Я дома на едно семейство породи в мене любопитство и ... ето ме студентка.

ЛЮБОСЛАВ: Архитектурата ме привлече с точните пропорции между наука 
и изкуство-нещо, което винаги съм търсил подсъзнателно преди да реша да се 
захвана с нея.

- Стажантските програми дават много възможности. Как и защо избра-
хте да стажувате в Правец?

АДЕЛА: И тримата сме възпитаници на езико-
вата гимназия в Правец. Поради тази причина сме 
свързани с града и имаме наблюдение върху тем-
повете и посоката му на развитие. Община Правец 
приветства младежкия ни ентусиазъм и ни даде 
картбланш да развием идеите си.

АНДЖЕЛИКА: Правец е моят роден град. Смя-
там, че тук мога да науча много повече, отколкото в 
по-голяма фирма/институция, именно заради вни-
манието, което може да ни се отдели. 

ЛЮБОСЛАВ: Мисля, че Правец сам ни избра. 
И това е нещо, за което безкрайно много се рад-
вам. Върнах се на познати места.

- Как ви приеха и как се чувствахте през този 
период? Кой беше най-близо до Вас?

АДЕЛА: Екипът в общината ни прие изключително радушно! С огромни бла-
годарности към кмета г-н Румен Гунински, секретаря на общината г-жа Албе-
на Петрова и директора на дирекция „Специализирана администрация“ г-жа 
Боряна Найденова за проведените срещи и проявеното отношение. Хората от 
техническа служба и административно и информационно обслужване създа-
доха една добронамерена атмосфера и винаги се отзоваваха на молбите ни. 
Прекият ръководител на нашия стаж беше главният архитект на община Пра-
вец Мариела Андреевска. Тя се бе погрижила програмата ни да е пълноценна 
и бе неотлъчно до нас в процеса. Благодарим за търпението и отдадеността!

АНДЖЕЛИКА: Дотолкова се чуствах у дома, че забравих да се обръщам на 
„Вие“. Всички бяха изключително мили! Разбира се, че архитект Андреевска 
беше най-близкият човек. Тя беше безрезервно отдадена на нашия проект.

ЛЮБОСЛАВ: В общината ни приеха изключително радушно и гостоприем-
но, всички бяха на наше разположение през цялото време и ни помагаха със 
всичко, от което имахме нужда. Тук искам да благодаря специално на нашия 
ментор - главния архитект на общината Мариела Андреевска за всеобхватната 
помощ, която ни оказа и най-вече за отделено време и търпение.

- Какво извън учебните програми  научихте тук?
АДЕЛА: Стажът определено разшири представата ни за архитектура. Арх. 

Андреевска ни представи структурирано и разбираемо информацията за ад-
министративната работа. Интересни срещи бяха организирани с външни ар-
хитекти, както и с „Визия за София“. Това ни помогна да направим сравнение 
за процесите по планиране на различни по големина общини. Поставена ни 
бе и практическа задача в рамките на стажа. Направихме анализ и внесохме 
предложения за визуална идентичност на градската среда в дадения обхват. 
С тази задача арх. Андреевска ни про-
вокира да разгледаме проблематиката 
от различни гледни точки и в дълбочи-
на. Лично за мен редом с получените 
знания беше изключително полезно 
извеждането на методика на работа от 
откриването на проблемите, през тях-
ното решение и представяне. 

АНДЖЕЛИКА: Научих, че реал-
ността на нашата професия е много 
по-различна от това, с което ни запоз-
нават в университета. И, разбира се, 
по-интересна и предизвикателна.

Стажантите-студенти по архитектура:

ИЗПЪЛНЕНИ СМЕ С НОВИ ИДЕИ И С ЕНЕРГИЯ ЗА РАБОТА!
ЛЮБОСЛАВ: Смея да кажа, че за този един месец научихме не по-малко, 

отколкото за цял семестър в университета.
- Някои, завършили архитектура, работят като специалисти, други ста-

ват дизайнери. Вас какво ви влече – градоустройствено, интериорно или 
промишлено строителство?

АДЕЛА: Хубавото на специалността архитектура е, че дава широка база 
познания и впоследствие можеш да се профилираш в работния процес. Лично 
проявявам интерес в градоустройството – начинът, по който средата и човекът 
си взаимодействат. Но намирам чар в мисленото в различните мащаби на ар-
хитектурното проектиране.

АНДЖЕЛИКА: На мен всичко ми е интересно в архитектурата,  като започ-
нем от жилищно строителство и интериор и стигнем до градоустройство и кон-
струкции. Ще избирам по-късно, когато се потопя в реалността.

ЛЮБОСЛАВ: За момента лично за мен е твърде рано да кажа, тъй като още 
не съм се запознал с всеки отделен аспект от архитектурата, но мога да подчер-
тая, че нямам търпение да го направя.

- Предполага се, че вече градите планове  за личностно развитие. Спо-
делете бъдещите си намерения. 

АДЕЛА: В обозримо бъдеще желая да извлека максимума от висшето си об-
разование и да натрупам опит чрез подобни стажове в 
България и чужбина. 

АНДЖЕЛИКА: На този етап всичко е свързано 
само с обучението ми, а до извървяването на пътя до 
края му има още време.

ЛЮБОСЛАВ: Плановете ми са да завърша бака-
лавърската степен и през това време да правя колко-
то се може повече подобни практики, които допълни-
телно да ме обогатяват. Важно е човек да поддържа 
темпото във всеки удибен момент, дори по време на 
ваканция.

- Смятате ли, че България и българските архи-
текти има какво да покажат на света?

АДЕЛА: Светът днешно време е отворен и няма 
граници за таланта. Доказали се български архитекти 
има в чужбина, включително в Австрия, където учим.

АНДЖЕЛИКА: Разбира се! Примерите са безброй. Надявам се и ние да ста-
нем част от тях.

ЛЮБОСЛАВ: На мнение съм, че имаме изключително добри кадри и се на-
дявам да продължаваме да се доказваме на света с таланта си. Има естестве-
но какво да научим, но определено има и какво да покажем.

- Какво ще препоръчате на младежите, които сега завършват средното 
си образование? Вашата професия или друго?

АДЕЛА: Съветвам гимназистите да оползотворят времето си в придобиване 
на разностранни знания и умения, за да се ориентират навреме какви интереси 
имат и да изградят солидна основа. За архитектурата е нужна голяма отдаде-
ност, добрите умения по рисуване не са достатъчен мотив. 

АНДЖЕЛИКА: Едва ли аз ще съм човекът, който би дал правилния отговор 
на нещо толкова важно. Инвестирай времето си в ПРАВИЛНИТЕ за теб неща, а 
не в това, което обществото налага. Щастието и успехът в живота не се крият в 
дипломата за висше образование, а да не знаеш, какво си учил. Опознай себе 
си и го потърси!

ЛЮБОСЛАВ: Бих препоръчал архитектурата на всеки, който е склонен да 
се прости със здравословния сън. Шегувам се, разбира се. Архитектурата е 
всеобхватен предмет и смятам, че е способна да научи човек на много неща, 
които могат да бъдат приложени дори извън нея.

- Как и къде се виждате след 5 или 10 години? Бихте ли се върнали в 
Правец завинаги?

АДЕЛА: Правец е страхотен! Градче с потенциал. Привлича ме. И да - защо 
не!

АНДЖЕЛИКА: Преди пет години смело твърдях, че няма да се върна в Бъл-
гария, но в последно време наистина 
се замислям и се убеждавам, че про-
фесионалната ми реализация би мо-
гла да бъде и тук.

ЛЮБОСЛАВ: След 5 години ми се 
иска да съм натрупал още много зна-
ния и опит и да имам по-ясна насока 
за това къде искам да се намирам 
след 10. Определвно бих се върнал 
в България, особено след този стаж и 
след срещите с хора от бранша, които 
г-жа Андреевска беше така добра да 
ни организира.

Арх. М. Андреевска - ръководител на стажантите:
Това са много смислени и ценни деца. Любознателни, с много въпроси, с 

много опити да правят всичко сами и да го правят по най-добрия начин. Една 
„кипяща група“ при обсъждането на задачите. Вложиха много труд, много емо-
ции и много любов както в овладяване знанията и уменията на архитекта при 
работата в градска среда, така и при решаване на практическата си задача – да 
представят свои идеи. Подходиха с разбиране и към целите на своя стаж – да 
видят един от начините за прилагане на професията архитект и да се запознаят 
с особеностите на работата на архитекта в държавната администрация.

Пожелавам им винаги да дават най-доброто от себе си. Да потърсят своята 
реализация там, където се усетят на мястото си. Вярвам, че където и да са – в 
България или в чужбина, те имат потенциал да постигнат много успехи! 

(АЧОС) 3492-II/ 18.10.2019 г. 
Начална тръжна месечна наемна цена – 24.00 лв. 

(двадесет и четири лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок 

от 04.03.2020 г. до 17.00 ч. на 17.03.2020 год. в Информа-
ционния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 
(седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна 
наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 17.03.2020 г. 
в касата на Община Правец или по сметката на Община 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик 

до 17.00 ч. на 17.03.2020 г. в Информационния център на 
община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен 
ден до 17.03.2020 год., след предварителна уговорка със 
служител от общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
25.03.2020 г. и 01.04.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878



брой	8,	03.03.2020
страница4 брой	8,	03.03.2020

страница 5

Първомартенска 
премяна

Благотворителното събитие се състоя на 27 
февруари в спортна зала Правец. И се случи маги-
ята – занаяти, изкуство, хармония, мечта, красота, 
сътворени от младите таланти от различни школи 
и състави на града.

Настроението, обхванало публика и участници, 
се усети още във фоайето – базар на мартеници, 
изработени от  учениците от III-а клас на ОУ „Васил 
Левски“ Правец и ЦНСТ за възрастни хора Правец. 
Перфектна декорация, дело на местната фирма 
„Музите“. Музикален фон – младият китарист Бо-
жидар Костадинов от III-а клас.

ВДЪХНОВЯВАЩА ПЪРВА ВЕЧЕР НА ТАЛАНТИТЕ 
В ПРАВЕЦ – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

	Децата	са	нашето	бъдеще	и	ние,	вие,	всички	заедно	създаваме	средата,	в	която	те	растат	и	се	развиват...	
Тяхното	утре	се	създава	днес!	Това	е	причината	да	сме	тук	тази	вечер	и	вярвяме,	че	тези	събития	ще	

станат	неразделна	част	от	живота	на	града!
По традиция българските празници за-

почват и завършват с фолклорни ритми. 
Генчо Драголов със своята гайда даде на-
чалото. Той и прекрасната Валери, която 
изпя „Повей, ветре“, са членове на група 
Youth s voice към НПГ по КТС.

Изявиха се един след друг много инди-
видуални изпълнители и състави. Диляна 
Борисова – победител в проведения ре-
цитал в памет на Апостола - с авторско 
стихотворение на нейната сестра Мари-
на, и Йолина Атанасова – с авторско сти-

хче за Правец от нейната майка. „Диамантите“ на Миглена 
Батанова - Борислава Асенова с любимата на всички песен 
„Я кажи ми, облаче ле бяло” и дуетът Миро и Дани със за-
качката „Едно момиче ме попита”. Талантливите балерини 
Аврил и Вики от  „Данс Платие“ с ръководител Ангелина 
Сергеева, които наскоро завоюваха престижна национална 
награда. Танцова школа „Слава денс“ с ръководител Сте-
фан Парпулов не се нуждаеше от специално представяне – 
малките и големи латино-изпълнители публиката посрещна 
с бурни аплодисменти. Група „Звезден път“, клуб по худо-
жествена гимнастика „Грация“ с ръководител Василена Га-
врилова и клуб по аеробика с ръководител Милена Ненкова 
взривиха публиката със своите изпълнения – съчетание от 
музика, танц и спорт. Не по-малко атрактиво се представи 
клуб бойни изкуства „Тигрите“ с треньор (На стр. 8) 

Той е само на 16, но зад гърба си има вече 
десетки награди от различни конкурси. Най-вече 
свързани с традициите, патриотизма и българ-
ското.

Името му е Генчо Драголов – десетокласник 
в НПГ по КТС-Правец. Благодарение на УКТЦ го 
има всъщност и него, защото точно училището 
в Правец събира неговите родители. И майка 
му, която е от Пещера, и баща му, който е от Ме-
здра, са възпитаници на компютърната гимназия 
в Правец. Макар до четвърти курс въобще да не 
се харесвали, след това любовта между двамата 
буквално пламва. По-късно създават семейство 

Да възродиш традициите…

ТОЙ Е САМО НА 16, А Е СРЕД НАЙ-ИЗКУСНИТЕ СВИРАЧИ НА ГАЙДА В БЪЛГАРИЯ
Запознайте	се	с	десетокласника	Генчо	Драголов

и се появява Генчо.
Това, че учи модерната специалност 

програмиране и чрез нея гледа към бъдещето, по 
никакъв начин не пречи на Генчо непрекъснато да 
се връща към корените си, да съживява паметта 
на дедите си…и да свири на гайда!

От страна на майка си Генчо е потомък на го-
лям и знаменит родопски род. До магията на 
Родопа планина и нейните традиции момчето се 
докосва още от малък. Тъй като дядо му и баба му 
ходели на работа, често го оставяли на прабабата 
и прадядото да го гледат. Прадядо му свирел на 
кавал и именно той запалил у Генчо любовта към 
родопската музика и към  фолклора. Така момчето 
израснало, слушайки мелодиите на родопските 
песни, сгушено в баба си до печката на дърва, вър-
ху която къкрели най-вкусните манджи… 

Започва да се занимава с музика, когато след 
един концерт в читалището в Пещера баба му го 
води да го запознае с Ники Балабанов – голям 
майстор-гайдар. Той открива, че момчето притежа-
ва талант и Генчо започва да ходи на уроци по на-
родно пеене. Срещата му с гайдата е невероятна! 
Една нощ сънува как свири на гайда и още на след-

ващата сутрин казва на родителите си, че ще става 
гайдар! Отначало те го погледнали с недоверие, 
но за следващия му рожден ден поръчали да му 
изработят истинска родопска гайда! Освен че ходи 
на уроци при Ники Балабанов, Генчо отделя много 
време, за да се упражнява и сам. Така още преди 
да започне училище, той се научава да свири! Сам 
се научава и да шие носии. Ръчно изработва две-
една за себе си и една за своята майка. В колекци-
ята си пази и автентична носия, спомен от неговия 
прапрадядо!

Генчо активно се занимава със самодейност. 
Режисира в читалището в Мездра-родния му град. 
Няколко поредни години взима (На стр. 7)

И през тази година традицията бе спазена 
и любимият кът пред сградата на общинска 
администрация Правец бе украсен в навечерието 
на Баба Марта. Малки и големи ще имат 
възможност да запечатат спомен, като се снимат 
в компанията на Пижо и Пенда.

Фотооко



брой	8,	03.03.2020
страница4 брой	8,	03.03.2020

страница 5

Новини от Етрополе

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
В ъ в 

връзка с 
обявена-
та грипна 
ваканция 
за учени-
ците от 

Община Етрополе и по препоръка на 
здравните институции за ограничаване 
на мероприятията, проведени на закрито, 
Ви уведомяваме, че концертът по повод 
Националния празник на Република 
България – 3 март, няма да се състои. 

Националното знаме на България ще 
бъде издигнато на 3 март от 10:30 часа 
на централния площад, а от 10:40 часа 
ще се поднесат венци и цветя пред па-
метника на загиналите във войните етро-
полци (1868-1918). 

/Записване на цветята от 10:00 ч. до 
10:30 ч./

То бе организирано в Актовата зала на СУ „Христо Ясенов”-Етрополе с 
участието на етрополски творци – възпитаници на училището: Иван Иванов, 
Марин Ив. Кубетски, Марин Хр. Кубетски, Бистра Александрова, Дария Ла-
кова, Володя Вълов, Евгения Христова, Румяна Вутова, Христо Христов и 9 
„омайничета” от литературния кръжок „Христо Ясенов” при НЧ „Тодор Пеев-
1871”. 

Как бяха разпределени „ролите” - Собственик на литературното кафене 
- Мила Манчева - директор на училището, управител– Румяна Вутова, ди-
зайнер - Лиляна Маринова, сервитьорка - Рая Юриева, цветарка - Стефани 
Овчарова, гледачка на кафе - Николина Червенякова, вестникарче - Стефан 
Славов и озвучаване - Цветелина Овчарова.

Литературните творци бяха посрещнати с китка от най-пролетното цвете – 
кокичето и стръкче здравец. В залата сполучливо бе пресъздадена пасторал-
на картина от миналия век, когато в освободената ни родина литературните 
творците са намирали своите „обиталища” за свободна изява на таланта си. 
На чаша ароматно кафе всички се представиха със свои произведения.

В антракта бе организирана тематична викторина. Очарователната и не-
повторима в своето въплъщение Николинка Червенякова накара публика и 
участници да се посмеят от сърце.

След това се изяви младата смяна творци-ясеновци, членове на лите-
ратурния кръжок при НЧ „Тодор Пеев-1871“. Наречени „омайничета”, те са 
потвърждение, че Етрополе е град на талантите. По традиция печелят призо-

ЛИТЕРАТУРНО КАФЕНЕ „НАСЛЕДНИЦИ НА ЯСЕНОВ”
ви места на Етрополската литературно-музикална зима. Чрез 
своето представяне децата символично приеха щафетата от 
по-възрастното поколение.

Музикална изненада бе изпълнението на ВГ „Оренда”, водена от Петя Це-
кова. Местните творци подариха на училището и на младите творци свои 
книги.

Информация и снимки: Христо Христов

УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,
Приемете нашите искрени  поздрави 

към Вас по случай 1-ви март – Ден на 
художествената самодейност!

В деня на Вашия празник изказвам 
своята почит и уважение за всеотдайната 
Ви творческа дейност, за неуморния труд и 
огромната Ви любов към изкуството.

Като пазители на българщината в Община 
Етрополе продължавайте и занапред да 
поддържате пламъка, с който съхранявате 
родния фолклор, българските традиции и 
обичаи!

Желая Ви здраве, удовлетворение и нови 
творчески успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ДО САМОДЕЙНИТЕ 
СЪСТАВИ В 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За мен е чест като Кмет на Община Етрополе да Ви поздра-
вя по случай  Националния празник на Република България - 
Трети март. Ден на преклонение пред нашия героичен народ, 
който въпреки трагичната си съдба, изтерзан от мъки и без-
чинства, успява да обърне погледа на Великите сили към себе 
си и успява да се съхрани. Народ, който в мигове на върховни 
изпитания доказа силата на своя дух. 

Трети  март е свещена и славна дата за всички нас. На този 
ден преди 142 години, след петвековно османско робство се 
ражда нова България. България, която възкръсва с надежда за 
нов живот. 

Пътят до свободата започва от хайдушките пътеки, минава 
през тайните комитети на Левски, изкачва стръмните сипеи 
на Ботевия Вола, за да стигне до днешната свещена дата. 

Ден – доказателство, че не са били напразни жертвите от 
Априлското въстание и хилядите доброволци – руси, белоруси, 
финландци, украинци и безчетният брой българско опълчение. 
Всички загинали в Руско-турската освободителна война и 
отдали живота си в името на България са нашата мяра за 
патриотизъм, себеотрицание и отдаденост! 

Но от нашата почит днес на славната освободителна 
епопея зависи да запазим българското самосъзнание, чрез нея 
да отговорим на въпросите за миналото, да вдигнем гордо 
глави ние – потомците на велики българи! Мисията на този ден 
е да продължи да ни сплотява – нас, наследниците на славно 
минало и извоювано с болка национално самочувствие.

Уважаеми дами и господа, нека бъдем достойни за славата, 
която ни завещаха нашите предци! Нека обаче не забравяме, 
че свободата и достойнството не са даденост. Те не се 
наследяват, не се вземат назаем. За тях всеки ден, всеки един 
от нас и всички заедно като общество трябва да воюваме, за да 
имаме самочувствието на един съвременен европейски народ. 

Поклон пред светлата памет на героите!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
    ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
    КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
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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

На 29 февруари в спортна зала Правец пред около 150 зрители се игра 
срещата от 19-ия кръг за НБЛ, мъже между А1 Академик и Черно море Тича. 
Мачът стартира добре за гостите, които в 5-ата мин. бяха напред с 4 точки – 
7:11. В края на частта все пак домакините поведоха и спечелиха първата част 
с 1 т. – 23:22. Добрата игра на момчетата на старшията Давидов продължи 
и на полувремето те се оттеглиха с 10 т. аванс – 45:35. Младите моряци не 
се предадоха и преди решителната четвърта част намалиха пасива си на 8 
т. – 68:60. Последната четвърт стартира добре за домакините, които в 35-ата 
мин. бяха напред с 15 т. – 82:67. До края мачът се доиграваше и Давидов 
вкара в игра някои от младите таланти – Динко Христов и Константин Паи-
сиев. Крайният резултат е 83:72 (23:22, 22:13, 23:25, 21:12) за А1 Академик 
- София. С най-голям принос за домакините: Милов-29, от тях 5 тройки при 8 
опита, Чернокожев-18, Иванов-15, Коцев-11, Димитров-9, а за гостите: Или-
ев-Чайката-25, Куртев-12, Стефанов-10, сърбина Чойбасич-9. В другите сре-
щи от кръга се получиха следните резултати: Академик Бултекс 99 – Ямбол 
– 77:61, Спартак – Рилски спортист – 79:101, Черноморец – Балкан – 77:94.

На 2 март се игра последната среща от кръга между Левски Лукойл и Бе-
рое. Резултатът – в следващия брой.

На 7 март от 18 часа в Арена Ботевград ще се играе срещата между Бал-
кан и А1 Академик.

А1 АКАДЕМИК С УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НАД ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА

Клубовете разбуниха духовете с привличането на нови играчи часове пре-
ди края на трансферния прозорец в НБЛ. Времето за подписване на догово-
ри изтече на 28 февруари преди старта на третия етап от редовния сезон. 
Най-много дискусии породи преминаването на Денислав Вутев от Спартак 
– Плевен в Балкан – Ботевград. Ръководствата на двата тима се засипаха с 
обвинения относно трансфера на центъра. Балканци заложиха на юношата 
на Черно море, след като бяха напуснати от Алекс Симеонов. Както вече 
писахме, той замина за Швеция. Ръководството на зелените обяви, че Ми-
хайло Секулович няма да се подложи на операция на рамото, а ще довърши 
сезона с контузия в опит да помогне на тима да защити титлата си. В същото 
време Черно море Тича се сдоби с център. Става въпрос за сърбина Милош 
Чойбашич, който напусна Ямбол. Моряците обаче няма да разчитат на своя 
кадър Николай Стоянов. Очакваше се националът да подсили Черно море 
Тича, но той вместо това се озова в Берое. Причината е, че Стоянов е имал 
предварителна договорка със старозагорци, че ако се върне тази година от 
чужбина, ще играе именно за тях. 

Балкан и Черно море Тича с 
нови попълнения

Момчетата на Росен Барчовски се наложиха със 
110:104 (22:21, 14:16, 22:26, 27:22, 11:11, 14:8) след 
две продължения в един от най-епичните двубои, 
които баскетболистите ни са играли в последните 
години. Така те запазиха шанс за класиране на ев-
ропейското първенство догодина. В началото на 
срещата топката се движеше изключително бър-
зо. Нервността в действията и на двата отбора си 
личеше. Към това могат да се добавят и няколко 
спорни съдийски отсъждания, всички в наш ущърб. 
Добрата новина бе, че лъвовете постепенно охла-
диха главите си, с което не позволиха на гостите 
да вземат предимство. Дори напротив, в първи-
те минути на втората част имахме аванс – 28:23. 
Последваха няколко грешки на нашите момчета и 
серия от 8:0 за гостите. До почивката срещата про-
дължи равностойно, а Латвия се оттегли с точка 

аванс – 36:37. В третата част единоборствата про-
дължиха да са близки до тези на борцовия тепих. 
При 48:48 дойде втора мини-криза за отбора ни, 
което доведе до серия 3:13. Барчовски поиска по-
чивка и това остави шанс за обрат. Момчетата ни 
успяха да стопят пасива си на 5 т.  – 58:63 преди 
последната част. Добрата игра на българите про-
дължи и в 33-ата мин., след кош на Янев, се стигна 
до равенство – 67:67. Две тройки на Лакарс вър-
наха гостите напред, но Костов отговори и все пак 
Латвия влезе в последните 80 сек. с аванс от 7 точ-
ки. Българите с много сърцата игра стопиха пасива 
си на 2 т. 12 сек. преди сирената. Дойде мигът на 
Станимир Маринов, който вкара тройка с табло за 
85:85 и изпрати двубоя в продължения. Драмата 
тепърва предстоеше. При 94:93 Бос пропусна на 
бърза атака, а Скеле отговори с тройка от 9 метра 

60 сек. преди края. Минчев не пропусна от наказа-
телната линия, след което Бос стреля за победата, 
а Костов хвана борбата в нападение и бе фаули-
ран, но пропусна и двата наказателни удара. Ске-
ле прати топката в нашия кош, но за щастие това 
бе извън времето и дойде второто продължение. 
Тогава българите показаха характер и изстрадаха 
мечтан успех със 110:104, след невероятна тройка 
и фаул на Дийн Бос. С най-голям принос за дома-
кините: Бос-26, Костов-20, Маринов-16, Янев-14, 
Минков и Минчев – по 11, а за Латвия: Мейерс-27, 
Мейерис-20, Скеле-15, Загарс.13, Лакса-10.

БЪЛГАРИЯ ИЗСТРАДА НЕВЕРОЯТНО ДРАМАТИЧНА 
ПОБЕДА НАД ЛАТВИЯ СЛЕД ДВЕ ПРОДЪЛЖЕНИЯ

В спортна зала Правец при голям зрителски 
интерес се играха срещите между НПГ по КТС и 
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ от ученическите игри 
под патронажа на Министерство на образованието 
и Министерство на младежта и спорта. Първи на 
паркета излязоха отборите от 11-и и 12-и класове. 
Още в самото начало тимът на езиковата гимна-
зия поведе в резултата. В 5-ата мин. резултатът бе 
9:17, в 8-ата – 15:25. Първата част завърши 17:29 
за ПГПЧЕ. До почивката разликата нарасна на 17 
т. – 33:50. Последната четвърт стартира при 32 т. 
разлика – 50:82. Крайният резултат е 74:114 (17:29, 
16:21, 17:32, 24:34) за ПГПЧЕ, водени от препода-
вателите Георги Велчев и Веселин Тодоров. Тимът 
на НПГ по КТС пък бе воден от Валери Стефанов 
и Петър Клечков. С най-голям принос за ПГПЧЕ: 
Минков-34, Хубанов-31, Лазаров-13, Николов и 

Общински ученически първенства по баскетбол и футбол
Маринов – по 10, а за НПГ по КТС: Иванов-25, Пе-
тков-22, Кондарев-10, Петров-9.

След това играха отборите на 8-10-и класове от 
двете учебни заведения. Срещата стартира равно-
стойно и първата част завърши 31:17 за НПГ по 
КТС. На полувремето те бяха напред вече с 23 т. 
– 50:27. Последната част стартира при  резултат 
64:48 за компютърната гимназия. Още в самото 
начало ПГПЧЕ стоеше по-добре на игралното поле 
и в 37-ата мин. намали пасива си на 5 т. – 67:62. 
До сирената възпитаниците на Стефанов и Клеч-
ков удържаха устрема на момчетата на Велчев и 
Тодоров и победиха с краен резултат 75:69 (21:17, 
29:10, 14:21, 11:21). С най-голям принос за побе-
дителите от НПГ по КТС: Ненчев-28, Михайлов-14, 
Гаврилов-12, Петков-10, а за ПГПЧЕ: Василев-28, 
Серди-27.

На изкуствения футболен терен в спортен ком-
плекс Правец се играха срещите по футбол между 
НПГ по КТС и ПГПЧЕ. Първо играха отборите на 
8-10-и класове. Бъдещите компютърни специа-
листи победиха с краен резултат 5:2. При 11-12-и 
класове постигна победа отново тимът на НПГ по 
КТС, този път с резултат 4:1. И двата отбора на 
компютърната гимназия бяха водени от препода-
вателя Иво Цъклев, а тези на езиковата гимназия 
– от преподавателя Петко Ценев. 

Трябваше да се проведат и срещи по волейбол 
между двете училища. ПГПЧЕ не представи отбо-
ри и тимовете на НПГ по КТС, водени от препода-
вателката Иванка Ненчева, спечелиха служебно в 
двете възрастови групи с по 3:0.

И при трите спорта до края на март ще се про-
ведат областните първенства.
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 18.03.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала 
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Поземлен имот (ПИ) №58030.110.295 (пет осем нула три нула точка едно едно 
нула точка две девет пет), с площ от 1146 кв. м. (хиляда сто четиридесет и 
шест квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 
„Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №3437-II/01.07.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 27 500.00 лв. (двадесет и седем 
хиляди и петстотин лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител.

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2020 г. до 
17.00 ч. на 17.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу 
сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се 
внася до 17.03.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община 
Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 17.03.2020 
г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 17.03.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 25.03.2020 г. и 
1.04.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 19.03.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала 
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Поземлен имот (ПИ) №58030.110.308 (пет осем нула три нула точка едно едно 
нула точка три нула осем) с площ от 665 кв. м. (шестстотин шестдесет и пет 
квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 
„Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №3491 - II/15.10.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 15 960.00 лв. (петнадесет хиляди 
деветстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2020 г. до 
17.00 ч. на 18.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу 
сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се 
внася до 18.03.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община 
Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 
18.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 18.03.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 26.03.2020 г. и 
01.04.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ТОЙ Е САМО НА 16, А Е СРЕД НАЙ-ИЗКУСНИТЕ 
СВИРАЧИ НА ГАЙДА В БЪЛГАРИЯ
Запознайте	се	с	десетокласника	Генчо	Драголов

(От стр. 4) първите награди в националния конкурс за 
изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза. 

Ходи по фестивали, сборове и празници. Свири с гайдата 
си и рецитира стихотворения, като навсякъде кара хората 
да настръхват от звука на родопската каба гайда и отново 
да почувстват силата на българското.

В НПГ по КТС е част от актьорската група „Гласът на 

Да възродиш традициите…

младите“.
„Човек, който не знае миналото си, няма бъдеще! Пазете 

корените си! Традициите са това, което ни прави уникални. 
Заради тях можем да се наречем българи!“ – убеден е 
младият самодеец Генчо Драголов и се надява примера му 
да последват много негови връстници. 

     ДО 
     КОЛЕКТИВИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА НА 
     ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА ПРАВЕЦ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ ТВОРЦИ, КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ И САМОДЕЙЦИ,

Приемете нашите сърдечни поздрави по случай Деня на самодееца и 
настъпващите мартенски празници!

Този ден е чудесен повод да изразим своята признателност към всички 
Вас, които не жалите време и сили за запазване и популяризиране на 
българските традиции и обичаи. 

Нека на Вашия празник всички ние изкажем своята благодарност за 
това, че правите празниците на другите, че за Вас най-голямата награда 
си остават  аплодисментите и радостта в очите на хората!

Продължавайте с нестихващ ентусиазъм да създавате оригинални и 
неповторими духовни и материални ценности, да браните и съхранявате 
културното ни наследство и дълговечните ни традиции! 

В този празничен ден Ви желаем здраве, щастие, успехи на сцената 
и в живота. Поддържайте жива искрата на българското и духовното в 
душите и сърцата на хората!

Честит празник!

РУМЕН ГУНИНСКИ  ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
Кмет на Община Правец  Председател на ОбС - Правец

1 март 2020 г.
гр. Правец

За финансиране по норвежката програма ще кандидатства с мащабен 
проект община Правец. Проектното предложение е „Рехабилитация и мо-
дернизация на системи за външно изкуствено осветление в община 
Правец“. В проекта се включва съществуващата улична осветителна 
мрежа на община Правец (гр. Правец, с. Видраре, с.Джурово, с.Калугерово, 
с.Манаселска река, с.Осиковица, сОсиковска Лакавица, с.Правешка 
Лакавица, с.Равнище, с.Разлив,  и с.Своде ), като се предвиждат следните 
основни мерки: 

• Подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно
• Доставка и монтаж 

на 4 броя LED осветите-
ли с фотоволтаичен мо-
дул с цел осветяване на 
второстепенни улици в 
града

• Въвеждане на систе-
ма за управление и мо-
ниторинг на системата 
за улично осветление на 
територията на града

Крайният срок за 
подаване на проектното 
предложение е 
20.03.2020 г.

ОБЩИНАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВА С МАЩАБЕН ПРОЕКТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Община Правец ще сключи партньорско споразумение с „Vista Analysis“ 
Ltd-Норвегия. Решението за това гласуваха общинските съветници. Фирма-
та е специализирана в областта на енергийната ефективност. Чуждестран-
ното партньорство е задължително условие, за да може нашата община да 
кандидатства за финансиране по проект, касаещ рехабилитацията и модер-
низацията на уличното осветление. Средствата се осигуряват по  Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Безвъзмездната финансова помощ за проект по тази програма е до 100% 
от допустимите разходи, като максималният им размер е до 1 153 298,14 
лева.

На своето заседание в края на февруари общинските съветници дадоха 
своето съгласие община Правец да кандидатства за финансиране по нор-
вежката програма и възложиха на кмета да изготви необходимите документи 
за това. 

 Правец ще си партнира с 
норвежка фирма
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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

ВДЪХНОВЯВАЩА ПЪРВА ВЕЧЕР НА ТАЛАНТИТЕ 
В ПРАВЕЦ – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

	Децата	са	нашето	бъдеще	и	ние,	вие,	всички	заедно	създаваме	средата,	в	която	те	растат	и	се	развиват...	
Тяхното	утре	се	създава	днес!	Това	е	причината	да	сме	тук	тази	вечер	и	вярвяме,	че	тези	събития	ще	

станат	неразделна	част	от	живота	на	града!
(От стр. 4) Тодор Николов. Момчетата и момичетата демонстрираха раз-

лични техники, разкриващи  красотата на  своя любим спорт. Читалище „Заря 
1895“ представи певческа група с ръководител Веселка Христова и детска 
школа по народни танци с ръководител Ивайло Димитров. Финални акорди 
дадоха духовата музика и мажоретният състав на НПГ по КТС. 

Органзаторите се погрижиха публиката да стане част от събитието чрез 
проведените „Игри с публиката”. Въпросите, на които трябваше да отговорят, 
бяха свързани с историята и развитието на града. Младежкото сдружение 
изяви и своите таланти чрез забавни скечове.

В предварителния анонс на събитието бе обявен фотоконкурс „Малки-
те неща, които ни радват”. Победителите Иван Атанасов – I-во място /раз-
дел Улична фотография/, Валери Богданов – II-ро място /раздел Природа/ и 
Габриел Пеловски – III-то място /раздел Природа/  получиха своите грамоти 

и парични награди.
Индивидуални вкусни подаръци бяха осигурени от фирма „Аби“ и РИУ 

Правец; индивидуалните грамоти изработи Младежкото сдружение; на до-
броволни начала работиха диджей Стилян Вачов и професионалният фото-
граф - Тихомир Николов.

Вечерта завърши с рецитация на откъс от песента на Емил Димитров „Ако 
си дал“, в изпълнение на организаторите от Младежкото сдружение. Силен 
финал: ... Ако си дал от себе си - не си живял напразно!

МСОП благодари на СК Правец, община Правец, местните фирми  и всич-
ки, помогнали за осъществяване на събитието. Благодари и на публиката за 
ентусиазма и подкрепата.

Анджелика Андреева Смирнова, Адела Омар Осман и Любослав Кало-
янов Асенов в продължение на близо месец бяха стажанти в Общинска 
администрация Правец. Тримата са студенти по архитектура в Австрия. 
Младите хора сами избраха да стажуват в Правец, защото според тях малкият 
град дава добри възможности за разгръщане на идеи. „През този месец при-
родата и хората бяха изключително благосклонни към нас. Радвахме се на 
прекрасно време, на топли грижи и подкрепа“, споделиха с вълнение те.

Пред общинското ръководство бъдещите архитекти презентираха своите 
идеи за инфраструктурното развитие на града. Те бяха подготвили заклю-
чителна презентация заедно със своя наставник и приятел – арх. Мариела 
Андреевска.

Кметът на общината с интерес изслуша младежите и ги поздрави за 
усърдието и иновативните идеи. Връчи на всеки от тях Сертификат за 
успешно завършен стаж. Те от своя страна благодариха за предоставените 
условия и най-вече за подкрепата, която са чувствали през цялото време.

Прекрасният букет в ръцете на арх. Андреевска и широката усмивка на 
лицето й бяха доказателство и за нейното удовлетворение от свършената 
работа.

На добър час, млади хора!          
Интервю със стажантите - на стр.3

Трима студенти по архитектура стажуваха в Правец

Младите гимнастички -  шампионки 
в “Ангелите на България”

Четете на стр. 2


