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„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ”  ЕООД
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Винаги	
до	Вас	!!!

ТОДОРОВДЕН - ПРАВЕЦ 2020
Слънце и много настроение

1630 души на възраст над 65 години и постоянно жи-
веещи в община Правец ще получат великденски пакети. 
Това ще се случи в седмицата преди големия празник. 
Пакетите ще съдържат козунак, боя за яйца, малък ве-
ликденски подарък и хранителни продукти. Инициатива-
та е на Община Правец, която ще се погрижи и за това 
великденските подаръци да достигнат до всички навре-
ме. 

Именно с осигуряването на пакетите за Великден бе 

В община Правец 

1630 ДУШИ ЩЕ ПОЛУЧАТ 
ПАКЕТИ ЗА ВЕЛИКДЕН 

свързана и тазгодишната благотворителна инициатива 
за Тодоровден. От благотворителната изложба-базар по 
време на празника бяха събрани 1000 лева. 550 лв. е 
сумата, която отчете щандът на фирма „Сименс“. Работ-
ници от фирмата бяха предоставили за продажба ръчно 
изработени предмети и вкусни лакомства. Другият щанд, 
организиран от Общината, събра 450 лв. – там имаше 
вкусни чушки с боб по правчански, баници, кекс, торти 
и др.

95-ГОДИШЕН 
РУСНАК ОТ 

ПРАВЕЦ - 
ЖИВАТА 

ИСТОРИЯ НА 
ВОЙНАТА

Запознайте се с 
ветерана герой 

от Втората 
световна 
Виктор 

Каратыгин
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 Трети март е дата, която всички трябва да помним, защото ни е дала 
най-святото - свободата. Това е денят, сложил край на петвековно робство 
и на една величава борба, взела много скъпи жертви от огъня на бунтове и 
въстания.

В ПРАВЕЦ
Някой някога беше 

посъветвал: “Вземете 
от историята огъня, 
а не пепелта!”

Така започна тър-
жеството по вдигане на 
Националното знаме 
в Правец. И огънят 
на Шипченската 
епопея се пренесе в 
нашия малък град. 
Под звуците на химна 
гордо се издигна на 
пилона българското 
знаме, носено от  
ученици от ОУ «Васил 
Левски» Правец.

Водещите Теодора 
Иванова и Николай Найденов сякаш полагаха клетва: „На теб, Българийо 
свещена / покланям песни си сега!“ Със знаменца в ръце,  осигурени от 
фирма «Сименс» ЕООД, дефилираха  деца от ДГ «Здравец», ДГ «Индира 
Ганди“ и първолаци от основното училище. Дълбоко вълнение предизвикаха 
песните „Море, пиле“ и “Къде си, вярна ти любов народна”, изпълнени от 
възпитаниците на Веселка Христова.

Директорът на Историческия музей Таня Борисова произнесе тържествено 
слово: «Пътят на свободата, пътят до 3 март, започва от хайдушките пътеки, 
минава през нелегалните комитети на Левски, узрява в саможертвата, изкачва 
стръмните сипеи на Ботевия връх, за да стигне до днешната свещена дата. 
Трети март е символ на новото начало, на надеждата, на възкресението ни 
като свободен народ. Дълбок поклон пред всички герои, за които България 
бе висш идеал!»

На празника присъстваха: кметът на общината Румен Гунински и 
общинското ръководство; Цветелина Владимирова-председател на ОбС и 
общински съветници, директори и учители; културни деятели, общественици, 
граждани и гости на града.

НА БЪРДО
Пред паметника на руските воини и офицери, дали живота си за 

освобождението на Правец, склониха глави множество граждани на Правец 
и района. На фона на възрожденска музика деца и възрастни поднесоха 
венци и цветя.

Таня Борисова - директор на Историческия музей, припомни основни 
моменти от героичните битки, както и ролята на помощтта, оказана от 
местното население на братята-освободители.

ВЪВ ВИДРАРЕ 
Пред паметника на 

опълченците от селото се развя 
националният трибагреник. 
Почит към загиналите за 
свободата на Отечеството 
отдадоха - кметът на селото 
Миглена Димитрова и служители 
в кметството, ученици и 
работещи в ОУ «Васил Левски», 
представители на читалище 
„Развитие 1898“, граждани и 

гости на селото. 
Водещата на тържеството Гена Йотова - учител-историк, припомни 

обстоятелствата около водените в района битки по време на руско-турската 
война и приносът на опълчението за победния ход на руската армия. 

Едноминутно мълчание беляза преклонението пред  загиналите. На па-

метника признателните поколения положиха цветя.
В ДЖУРОВО
 Кметство село Джурово, ОУ «Хр. Ботев», НЧ «Възраждане 1927» и Клуб 

на възрастните хора, отдадоха почитта си към героите пред паметната плоча 
на Георги Тутмаников в махала Беляновец. Павлина Райнова, секретар на 
читалището, произнесе кратко слово за празника. После всички сведоха 
глави, замълчаха за минута и положиха цветя на паметника.

В КАЛУГЕРОВО
Нина Христова, секретар 

на читалището, произнесе 
кратко слово. Наталия 
Василева, кмет на селото, 
поздрави присъстващите с 
празника. Цветя на паметника 
положиха: Стоян Стоянов - 
кмет на селото, самодейци от 
читалище „Отец Паисий 1897“ 
и членове на пенсионерския 
клуб.

В ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА
Кметът на селото 

- Георги Лазаров, 
читалищното на-
стоятелство и 
хората от Клуба 
на възрастните и 
хората с увреждания 
поднесоха цветя 
пред паметната 
плоча на 
д и а р б е к и р с к и я 
заточеник Недко 

Владкин, пред паметника на двамата опълченци от шипченската епопея - 
Цоло Цолов и Васил Бетов, и пред паметника на загиналите във войните 
за свободата на нашата Родина. Слова произнесе председателят на  
читалищното настоятелство Цветан Марков.

По повод 142-та годишнина жителите на селото поставиха пилон, гръмнаха 
с черешово топче и рязвяха българското знаме в местността «Отешани». 
Денят продължи с народно веселие  в местността „Оброка“. 

В ОСИКОВИЦА
Марийка Цо-

лова секретар 
на читалището, 
прочете кратко 
слово за 
освобождението 
на Осиковица 
и участието на 
7 опълченци 
от селото в 

Освободителната война. Тошко Тошев рецитира» Опълченците на Шипка «, 
а Вунка Николова - «Хаджи Димитър». Бистра Георгиева, кмет на селото, 
поздрави присъстващите, след което поднесе букет на паметната плоча на 
Опълченците.

В РАВНИЩЕ
Слово изнесе секретарят 

на НЧ «Д. Грънчаров 1928». 
Групата за художествено 
слово бе подготвила подходящ 
рецитал, с който впечатли 
присъстващите. Селото се 
гордее със своите опълченци 
- Мико Нанов и Вульо Стайков. 
Те са взели участие в боеве-
те на Шипка и са се завърнали 
живи у дома. В дома на Мико 
има паметна плоча, пред която 
равнищенци положиха цветя.

ЧЕСТВАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
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В събота на 7 март 2020 г. отпразнувахме тра-
диционния празник-събор на Правец - Тодоровден. 
Това е един от най-очакваните, весели и пъстри 
празници в Правец.

В традиционните български празници, в народ-

ните традиции и обичаи има едно особено очаро-
вание и красота. Те поддържат онези искрици в 
душите ни, които са връзката с дълбоките корени 
на предците ни.

От незапомнени времена на Тодоровден Пра-
вец празнува своя събор. Това  е първата събота 
след Сирни заговезни. 

Традицията ни препраща в тъмните години на 
турското робство, когато, за да се сдобие човек с 
някаква стока, той чака  събора или „сбора”, когато 
идват търговци и производители със шарени сер-
гии, за да си купува каквото му трябва. Сведения 
за празнуването на събора на Правец има още в 
началото на ХХ век през 1914 г., когато официал-
ната власт публикува  списък на панаирите и паза-
рите в България. Във времето Правец продължава 
да празнува своя панаир (сбор) през месец фев-
руари или март, в зависимост от датата, на коя-
то се чества Тодоровден по църковния календар. 
Правец трескаво се подготвя да посрещне гости от 
близо и далеч. И днес традицията продължава.

Тодоровден има своята проекция и в днешния 
ден на Правец и общината. Празникът продължава 
да се празнува по стар обичай, но обогатен с нови 
прояви. Има ги и шарените сергии, и троянската 
керамика, и кълцаните чушки с боб, и олелията на  

централния площад, и многото гости,  много сре-
щи, песни, хора и веселие.

В този ден ние се връщаме назад във време-
то, при своите корени. Запазвайки връзката меж-
ду поколенията, съхранявайки народния фолклор, 

народните песни, танци 
и хора, ние утвърждава-
ме българското. На този 
ден по традиция Исто-
рически музей Правец 
се включва в празника с 
представяне на поредна-
та гостуваща тематична 
изложба. Тази година при 
нас гостува с изложба Ре-
гионалният етнографски 
музей на открито „Етър”, 
Габрово. Този път излож-
бата е много актуална и 
кореспондира с темата 
на празника. Надсловът 
е „Кога си на кон хем се-
диш, хем ходиш”.

Изложбата „Кога си на 
кон хем седиш, хем ходиш – конят в бита на бал-
канджията” представя интересен поглед върху на-
шето минало и е заслужено признание за ролята 
на коня в живота на балканджията от ХІХ до 40-те 
години на ХХ век. Тя ни пренася в една отминала 
епоха на усилен труд, преклонение пред природа-
та и дълбока почит към традициите.

„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш”, шегуват 
се някога балканджиите. Конете са тяхното пре-
возно средство по стръмните, тесни пътеки. Те са 
добри помощници в селското стопанство. Осигуря-
ват поминъка на планинците, известен като кира-
джийство и кърджийство. А занаятите, свързани с 
функционалното им поддържане и изработване на 
амуниции (налбанство, сарачество, самарджий-
ство, коларо-железарство и др.), дават прехрана 
на голям брой майстори от региона. 

Навремето всяко семейство се стреми да при-
тежава поне няколко коня и тяхната сила, красота 
и брой се превръщат в олицетворение на социал-
ния престиж на стопаните им. 

Известна е поговорката: „Кон се назаем не 
дава”. Той е другар, помощник и имане. За това 
балканджиите почитат коня, а на Тодоровден из-
разяват обичта и преклонението си пред неговата 
сила.

В изложбата са представени над 100 експона-
та и много архивни снимки от фондовете на музей 
„Етър”, Исторически музей – Г. Оряховица, Спе-
циализиран музей за резбарско и зографско изку-
ство – Трявна, Музей на народните художествени 
занаяти и изобразителни изкуства – Троян, Държа-
вен архив – Габрово и сайта LostBulgaria.

Изложбата е придружена от два филма. В еди-
ния е показано как се изработва подкова и как се 
подковава кон, а в другия – празници и обичаи, 
свързани с Тодоровден.

Изложбата беше представена от един от авто-
рите й – Росица Бинева, уредник в отдел „Занаяти” 
на музей „Етър”. 

„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш” е пред-
ставяна в РЕМО „Етър”,  РЕМ – Пловдив, ИМ – 
Тутракан и Музей при АИР Боженци, Национален 
антропологически музей, РИМ – Шумен, ИМ – Ве-
линград, РИМ - Търговище и др. 

Заповядайте при нас. Мястото е Исторически 
музей-Правец! Изложбата може да се посещава в 
Музея до 30 април 2020 г.

Нова изложба в Исторически музей – Правец:

„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш – конят в бита на балканджията”
Може	да	я	разгледате	до	30	април.	Не	пропускайте!

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ     
„ЗАРЯ 1895” ГР. ПРАВЕЦ

Настоятелство-
то на НЧ „ЗАРЯ 
1895” гр. Правец на 
основание чл. 15 
ал. 1 и 2 от ЗНЧ и 
чл. 18 ал. 1 и 2 от 
устава на НЧ „ЗАРЯ 
1895” гр. Правец 
свиква Общо го-
дишно отчетно съ-

брание, което ще се проведе на 16.03.2020 год. 
(понеделник) от 18.00 ч. в зала „Правец” в сградата 
на НЧ „ЗАРЯ 1895” гр. Правец при следния дневен 
ред:

ДНЕВЕН РЕД:
Приемане годишния отчет на настоятелството 

на Н Ч „ЗАРЯ 1895” гр. Правец за 2019 година.
Приемане годишния отчет на Проверителната 

комисия на Н Ч „ЗАРЯ 1895” гр. Правец за 2019 
година.

Приемане план за дейността на  НЧ „ЗАРЯ 
1895” гр. Правец за 2020 година.

Приемане бюджета  на  Н Ч „ЗАРЯ 1895” гр. 
Правец за 2020 година.

От ръководството

1) Никaквo ръкocтиcкaнe! 
Изпoлзвaйтe юмрук, лeк пoклoн, лaкътя и др.
2) Изпoлзвaйтe caмo кoкaлчeтo cи, зa дa 

дoкocнeтe cвeтлиннитe ключoвe, acaнcьoрни бутo-
ни и др. Кoгaтo cтe нa бeнзинocтaнция, хвaщaйтe 
дoзaтoрa зa бeнзин c хaртиeнa кърпa или изпoлз-
вaйтe ръкaвицa зa eднoкрaтнa упoтрeбa.

3) Oтвaряйтe врaти cъc зaтвoрeн юмрук или 
бeдрo - нe хвaщaйтe дръжкaтa c ръкa, ocвeн aкo 
нямa друг нaчин дa oтвoритe врaтaтa. Ocoбeнo 
вaжнo зa oбщecтвeнитe и врaти нa търгoвcки 
oбeкти.

4) Изпoлзвaйтe лaтeкcoви ръкaвици зa eд-
нoкрaтнa упoтрeбa при пaзaрувaнe и вcички дру-
ги външни дeйнocти, кoгaтo влизaтe в кoнтaкт cъc 
зaмърceни зoни. Aкo ви липcвaт ръкaвици, изпoлз-
вaйтe дeзинфeкциoнни кърпички, включитeлнo 
зa избърcвaнe нa дръжкaтa и 
дeтcкoтo cтoлчe в кoлички зa 
хрaнитeлни cтoки.

5) Кoгaтo ce прибeрeтe у 
дoмa или oфиca и cтe били нa 
мяcтo c мнoгo хoрa, измивaйтe 
ръцeтe cи c антибактериален 
caпун и/или изпoлзвaйтe пo-
виcoк oт 60% дeзинфeктaнт зa 

ръцe нa aлкoхoлнa ocнoвa.
6) Нoceтe винaги cъc ceбe cи дeзинфeктaнт, вкл. 

близo дo вхoднaтa врaтa нa дoмa cи и в кoлaтa cи 
зa упoтрeбa cлeд пoceщeниe нa бeнзинocтaнция 
или дoкocвaнe нa зaмърceни прeдмeти, кoгaтo нe 
мoжeтe вeднaгa дa cи измиeтe ръцeтe.

7) Aкo e възмoжнo, кaшляйтe или кихaйтe в тъ-
кaн зa eднoкрaтнa упoтрeбa и изхвърлeтe. Изпoлз-
вaйтe лaкътя cи caмo пo изключeниe. Дрeхaтa нa 
лaкътя ви щe cъдържa инфeкциoзeн вируc, кoйтo 
мoжe дa ce прeдaвa дo ceдмицa или пoвeчe.

8) Oбикнoвeнитe хирургичecки мacки зa eд-
нoкрaтнa упoтрeбa ce изпoлзвaт, зa дa ви пoпрeчaт 
дa дoкocнeтe нoca и/или уcтaтa cи (дoкocвaмe 
нoca/уcтaтa cи 90 пъти нa дeн, бeз дa ocъзнaeм. 
Мacкaтa нямa дa пoпрeчи нa вируca при дирeктнo 
кихaнe дa влeзe в нoca или уcтaтa ви - тя e caмo 

зa дa нe дoкocнeтe нoca или уcтaтa.
9) Изпoлзвaйтe тaблeтки, cъ-

държaщи цинк. Дoкaзaнo e, чe тeзи 
тaблeтки ca eфeктивни зa блoки-
рaнe нa кoрoнaвируca (и пoвeчeтo 
други вируcи) oт умнoжaвaнe в гър-
лoтo и нaзoфaринкca. Приeмaйте 
4000 мг витaмин C и 2 тaблeтки 
рecвeрaтрoл.

Коронавирусът вече и в България!  
Мeрки зa прoфилaктикa нa инфeкциятa:
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ОВЕН
Може да намерите 

начин да разрешите 
проблеми, възникнали 

преди време. Можете да се про-
мените самите вие и да промените 
отношението на околните към вас.

ТЕЛЕЦ
Успехите ви до го-

ляма степен зависят от 
вашата самостоятел-

ност, сдържаност и предвидливост. 
Не бъдете горделиви и дребнави. 
Вероятни са ситуации, изискващи 
компромисни решения. 

БЛИЗНАЦИ
Ще преодолеете 

съмненията си. Може-
те да постигнете успех 

във всички дела. Способни сте да 
излезете с чест от заплетена ситуа-
ция. Срещите и контактите може да 
имат съдбоносен характер.

РАК
Трябва смело да 

вървите напред. С 
търпение постигате 

целите си. Но може да се наложи 
да промените стратегията си. Из-
вестие може да промени донякъде 
живота ви в положителна посока.

ЛЪВ
Не е изключено 

действията на съвсем 
близки хора да ви раз-

очароват. На мнозина от вас ще се 
отдаде да решат възникнали наско-
ро проблеми. Не бива да сте невъз-
държани спрямо околните. 

ДЕВА
Новите контакти 

може да ви наведат 
на нови идеи. Бъдете 

добронамерени и общителни. Зае-
мете се с укрепване на физическа-
та си форма и оправяне на лични 
дела. Избягвайте конфликтите. 

ВЕЗНИ
Внезапни разхо-

ди може да разклатят 
бюджета ви. Доверете 

се на шанса си, изключете напре-
жението и емоциите. Внимавайте, 
възможни са рискови ситуации. 

СКОРПИОН
Внимавайте при 

правенето на покупки, 
не харчете излишно 

пари. Ако скриете някои свои дейст-
вия, може да бъдете въвлечени в 
тайни интриги. Бъдете внимателни 
и предвидливи в службата.

СТРЕЛЕЦ
Ще отделите доста 

време на обществени 
или семейни неуреди-

ци. Възможно е случайно запознан-
ство да ви доведе финансови при-
ходи. Търпението и принципите ви 
ще бъдат подложени на изпитание.

КОЗИРОГ
Ще съумеете да 

се концентрирате и да 
се справите с всичко 

набелязано. Очакват ви интересни 
лични срещи. Но не е изключено да 
попаднете в интриги и сплетни. Не 
поемайте неоправдани рискове.

ВОДОЛЕЙ
Подредете мисли-

те и чувствата си. Оп-
ределете отношенията 

си с околните. Вероятно ще получи-
те новина, която може коренно да 
промени личния ви живот. Добре е 
да сте по-сдържани от обикновено.

РИБИ
Внимавайте, из-

лишната ви енергия 
може да затрудни об-

щуването ви. Бъдете въздържани, 
не се поддавайте на съблазни и 
изкушения. Избягвайте рисковете.

ЗОДИАК 09.03.-15.03.
Баба Марта изненада деца и възрастни в ДНЕВНИЯ 

ЦЕНТЪР. На възрастните хора гостуваха възпитаниците на 
ДГ «Здравец» – Правец. Певческата група «Правец пее» 

към ДЦПЛУ изпълни много темпераментни песни, които бяха 
бурно аплодирани. А децата зарадваха потребителите със 
стихчета и песнички за Баба Марта и пролетта. В ролята на 
баба Марта влезе Теменужка Ангелова. Две поколения си 
размениха мартенички, щастливи и доволни от приемстве-
ността и приятните емоции заедно. 

По същото време в ЦНСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА гостуваха 
деца от ДГ «Индира Ганди. С няколко стиха за поздрав, 
с усмивка, топла дума и мартеничка за всеки те успяха да 
направят деня на бабите и дядовците слънчев и празничен. 

Таня Димитрова, директор на центъра, изпрати децата: 
„Благодарим Ви, мили деца. Бъдете все така румени и 
засмени, а ние Ви очакваме отново!“

Пълни кошници с мартенички и различни лакомства бе 

приготвила любимката на децата от ДГ «ИНДИРА ГАНДИ» 
- Баба Марта. Рано сутринта тя влезе в детската градина и 
бе посрещната с много емоции. За да й покажат колко много 

знаят, децата пяха песнички, рецитираха стихчета за нея 
и за пролетта, танцуваха ръченица. Всяко от тях получи 
мартеничка с пожелание да са му бели и червени бузките 
и да бъде здраво през цялата година. Във всяка група бе 
подредена вкусна трапеза.

В ОСИКОВИЦА малчуганите от ОДЗ „Слънце“ и учениците 
от ОУ „Любен Каравелов“  посрещнаха любимата старица 
заедно.

 Клуб ,,Приятели на словото» с ръководител Диана 
Недкова /проект „Правец – среда за активно социално при-
общаване“/ направи съвместна изява с децата от детската 
градина. Присъстваха – Добринка Христова, ръководител на 
проекта, Марийка Цолова – секретар на читалището, баби от 
клуба за възрастни и хора с увреждания, родители.

Децата показаха на Баба Марта колко много знаят за 
традицията, а тя им раздаде мартенички за здраве. 

Баба Марта посрещнахме по изключение… на 2 март

Ти си храбра героиня
сявга-във война и златен мир.
Нявга си била робиня
на страшен злодей, кат вампир.
   Колко много ти си теглила!
  Колко мъчнотии си минала!
  Какво ли не си ти патила,
  но пред нищо не си склонила.
Българка! Българка! Българка!
Това име щом си мълвяла,
 без страх, не за голяма слава,
 за България ти си мряла.
  Ето днес ти следваш примера 
    на баба Тонка героиня ,
     на младата Райна княгиня-
  на нашата велика боркиня.
Сега ти пееш сладки песни
 за нашите славни хайдути,
 че били им горите тесни
  по всички планини прочути.

Верни  на традициите, в село Равнище и тази година с удоволствие 
хората уважиха международния ден на жената  Осми март, който се празнува 
организирано от 1857 година.

В малкото населено място се раждат талантливи творци. Един такъв талант 
е  била учителката Ирина Дакова, която активно се е включвала в обществения 
живот на село Равнище като председател на читалището и активен участник 
в културните мероприятия. Вместо поздрав, публикуваме едно нейно 
стихотворение, посветено на българската жена:

Пееш за славни юнаци
 що са бродили вредом тамо
 из горските гъсти букаци,
с тънка пушка на рамо.
   Пееш за нашите славни герои,
  що са паднали безстрашно във боя,
  за труда – радостта на народа,
  за нашата мила свобода.
Пееш за борбата народна.
Пееш за речта скъпа , родна,
за страната ни мила, свидна
 за родна България – свободна!
   Хубава българко , живей!
  Твори, работи и пей!
  Обичай Родината мила!
       Тя е твоята горда закрила! 

10.02.1946г.
с.Равнище

                                   ЧЕСТИТ  ОСМИ  МАРТ !                                  

  БЪЛГАРКО!

ОСМОМАРТЕНСКИ  ПОЗДРАВ  ОТ  СЕЛО  РАВНИЩЕ
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На този ден празнуват хората, които отдават време и сили и упорито 
работят за запазване на българските традиции, култура и дух.

В младежкия дом на НЧ „Васил Ценков 1936”-Разлив се събраха 
самодейките от певческа група „Разливчанка“, за да отбележат своя празник 
– Деня на самодееца. Присъства и кметът на селото Наталия Георгиева.

Пенка Петкова, секретар на читалището, поздрави присъстващите: 
„Човекът-самодеец е талантлив и щедър. Още от ранна възраст е погален 
от Бога, надарен с хубав глас, верен слух, чувство за ритъм и сценично 

Певческа група «Разливчанка» празнува Деня на самодееца
присъствие. Той е със сърце на длан, готов да дарява радост и удоволствие 
на другите, отделяйки от свободното си време, лишавайки се от семейния 
уют, укоряван от близки и поощряван пак от тях... Да ни е честит празникът!“

Жените с удоволствие гледаха видеозаписи и снимки от свои участия 
по различни сцени и фестивали - в Черни Вит, Трявна, Реселец, Рибарица, 
Орешака, Дряновски манастир и други места. Спонтанно запяха любими 
песни, между които и своя химн „Ний сме славни пенсионери“. През 2021 
година им предстои 85-годишнина на читалището, но те още от сега „умуват“ 
как да направят празника по-атрактивен.

Симеонка Вушева, доайенът на групата, сподели: „60 години живея в 
Разлив, това е един цял живот. Бях една от първите записали се, когато 
се утвърди групата през 2005 година. Мога да кажа от името на всички, че 
когато пеем, сякаш ни изникват криле. Забравяме грижи за деца и внуци, 
пенсионерските кахъри и ежедневни битовизми. Шегуваме се, измисляме 
си куплети, кроим планове къде ще отидем – само чакаме да ни поканят. 
Сега сме много щастливи, защото „вливаме свежа кръв“ в състава си, 
подмладяваме се. Към нас се присъединиха нашата млада кметица и 
секретарят на кметствто Габриела Симеонова.

Поздравителни адреси самодейците получиха от кмета на общината 
Румен Гунински и от кмета на Разлив Наталия Георгиева.

Втората световна война е най-големият 
и кървав военен конфликт на 20-и век. 
В резултат от нея Европа и Германия 
са разделени на две сфери на влияние - 
американска и руска. Дава се старт на 
Студената война, създават се Обединените 
нации, НАТО и Варшавският пакт. Светът 
никога няма да е същия след тази война.  
Затова има Ден на Победата, който се чества 
по цял свят, в който хората почитат всички 
жертви на войната, както и ветераните, 
преживели ужаса на хитлерофашизма. 

Частица от 
живата история 
на войната пази 
и Правец чрез 
полковник Виктор 
Георгиевич Ка-
ратыгин - един 
от малкото живи 
ветерани от 
Великата Оте-
чествена вой-
на /както писа 
наскоро за него 
вестник „Россия 
сегодня“/. 

На 15 фев-
руари той навърши 95 години. Със съпругата си 
– Инна Александровна, съжителстват повече от 60 
години.  На 10.06.2005 година идват в България, 
заселват се в Правец, тъй като и двете им деца са 
тук: Наталия от 1977 г. и Алексей от 1995 г. Имат 
две внучки, внук и една правнучка. Харесва му 
чистотата и спокойствието на Правец, но вече му 
е трудно да излиза сам навън…Но духът му - о, 
той е несломим!

Годините му са много, но спомените още живи. 
Представяме ви откъси от неговите „Воспоминания 
о детстве, войне и воинской службе“.

„.. .Родих се в гр. Курск през далечната 1925 г., 
в многодетно семейство. Бях третото дете от общо 
четири. Бяха тежки години, трудно се изхранвахме, 
татко ни научи да ловим риба и така да помагаме 
на домакинството. През 1933г. станах ученик 
в 43-то железопътно училище. Учих се добре, 
посещавах и кръжок за народни инструменти – 
свирех на балалайка. 

През 1940 г. в армията влезе най-големият 
ми брат. Това се смяташе за свещен дълг на 
всеки гражданин на СССР. Но на 22 юни 1941 г. 
мирният живот свърши – внезапното нападение 
на германската армия преобърна света ни. Три 
дни по-късно и вторият ми брат, едва завършил 
10 клас, стана войник. Започнаха бомбардировки, 

линията на фронта бързо приближаваше. Появиха 
се бежанци. Наложи се да се евакуираме в Урал. 

По-късно се заселихме в Курган, където 
завърших 8-ми клас и започнах 9-ти. В края на 
декември 1942 г. ни представиха училището за 
авиомеханици, което набираше наборници за 
Червената армия. Така на 17 години, на 1 яну-
ари 1943 г., станах курсант в Лугинското военно-
авиационно училище, обучаващо авиомеханици. 
Когато програмата завърши, ни командироваха на 
Ленинградския фронт – да обслужваме самолети 
при боеви условия. Това се случи на 15 януари 
1944 г., когато започваха активни действия по 
падане на блокадата на Ленинград. Имахме на 
въоръжение ИЛ-2, наричани „летящите танкове“, 
с които громихме предните немски позиции. 
Участвахме и в Освобождението на Новгород. 
В началото на март се върнахме в школата за 
държавните си изпити. Завърших с отличие 
и станах Старши сержант. 
Получих назначение в 332-ри 
бомбардировъчен авиационен 
полк, дислоциран в Украйна – 
офицери от действащата армия 
и друг персонал от военните 
училища. 

През лятото на 1944 г. 
бях командирован в 20-ти 
гвардейски авиационен полк, 
обслужващ самолетите ИЛ-4. 
През септември в 332-ри БАП 
започнаха да пристигат новите 
самолети ЕР-2. Върнаха ме 
там заедно с други военни да 
извършим множество учебно-
тренировъчни полети и да 
го поддържаме в постоянна 
готовност. Така продължи до края на войната.

Известието за падането на Берлин на 2 май 
и капитулацията на Германия на 9 май 1945г. 
посрещнахме с радостни възгласи. В началото на 
юни получихме заповед да се завърнем в Москва и 
да участваме във въздушния Парад на победата. 
Моят самолет не беше включен в ескадрилата и аз 
успях да се върна в дома си в Курск. По целия път 
виждах страшната картина на войната: разрушени 
градове и села, вместо къщи – стърчащи обгорели 
греди и комини, хора, ровещи в останките.  От 
фронта се завърнаха живи двамата ми братя, но 
много приятели не оцеляха. 

Отпуската свърши и се завърнах в полка, където 
станах член на партията. Присъдиха ми звание 
„старшина технической службьi“. На 26 март 1946 
г. бях награден с медал „За победу над Германией 
в Великой Отечественой войне 1941-1945 г.“

На 25 години, през 1950 г. минах в запаса. 

Завърших Курския електротехнически техникум 
с отличие през 1954 г. Работих като секретар на 
комсомола. Дипломната ми работа бе свързана с 
усъвършенстване схемите на телевизор КВН-49. 
Това бе и първият телевизор в Курск. Започнах 
работа в Куйбишевски радиоцентър №3, а после в 
Дирекция за радиовръзка на различни длъжности.

На 9 септември 1957 г. бях върнат на редовна 
служба в Държавна сигурност. До 19 август 1969г. 
служих в „Управлении КГБ СССР“ в Куйбишевска и 
Ярославска област. През 1981г. за добросъвестно 
изпълнение на служебните си задължения получих 
медал „За трудовое отличие“. 

На 17 ноември 1988 г., на 63-годишна възраст 
със звание полковник и с 39 години военна служба, 
се пенсионирах. Продължих да работя на различ-
ни длъжности до 1999 г., когато здравето ми вече 
не позволяваше напрежение. Оттеглих се в заслу-
жен отдих…“

Дълъг и достоен живот. Спокойни старини, 
под грижите на сина Алексей. Усмихнат и 
гостоприемен, готов да разказва, макар че не знае 
български език. Но пък ние сме го учили, така че 
се разбираме. Неведнъж награждаван с бойни 
ордени и медали, той остава скромен, смята, че 
е изпълнил човешкия си дълг. И най-вече – дълга 
към Родината.

Носител на десетки ордени и награди: Ор-
ден „Отечествена война II степен“; медали за 
20, 30, 40, 50, 60, 65 години от победата във 
Великата Отечествена война; медал „Ветеран 
Вооруженньiх Сил СССР“; медали 30, 40, 50, 60, 
70 лет Вооруженньiх Сил СССР; български медал 
„65 лет победьi над фашизмом“; значки – „60 лет 
ВЧК-КГБ“, „За заслуги“, „Фронтовик 1941-1945г.“ и 
др.

Да му пожелаем да запази силата на духа си и 
да надхвърли столетието!

95-ГОДИШЕН РУСНАК ОТ ПРАВЕЦ - ЖИВАТА ИСТОРИЯ НА ВОЙНАТА
Запознайте се с ветерана герой от 

Втората световна Виктор Каратыгин

Снимка: личен архив
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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

Програма на А1 Академик 
– 3-и етап на НБЛ, мъже
14.03., 18 ч.    Рилски спортист - А1 Академик
18.03., 18 ч.    А1 Академик – Академик Бултекс 

99
28.03., 18 ч.    Берое - А1 Академик
04.04., 18 ч.    Левски Лукойл - А1 Академик
08.04., 18 ч.    Ямбол - А1 Академик
11.04., 18 ч.     А1 Академик – Спартак
16.04, 18 ч.     А1 Академик – Черноморец

На Тодоровден в Арена Ботевград се игра 
срещата от 20-ия кръг за НБЛ, мъже между 
Балкан и А1 Академик София. Домакините са 
водачи във временното класиране след 19-ия 
кръг, а А1 Академик заема почетното 5-о място. 
Дебют за «зелените» в Ботевград направиха 
новите попълнения Божидар Аврамов и Денислав 
Вутев. Отборът на Балкан (Ботевград) не показа 
никакви колебания и регистрира 14-а поредна 
победа в НБЛ след убедителното 101:72 (30:26, 
29:9, 20:17, 22:20) над А1 Академик София в 
«Арена Ботевград».

В първата четвърт и двата отбора наложиха 
бързо темпо на игра. В началото на частта Балкан 
поведе с 9 точки след силно начало на Марко 
Радонич, но А1 Академик бързо се съвзе и стопи 
разликата на 4 точки в края й - 30:26 за Балкан.

Интригата в мача постепенно се изпаряваше 
след кош и фаул на Божидар Аврамов и две 
поредни тройки на Димитър Димитров, които 
дадоха 18-точков аванс на “зелените” - 50:32. 
Играчите на Балкан постепенно налагаха играта 
си и се прибраха на голямата почивка с комфортен 
24-точков аванс - 59:35.

Баскетболният Мач на звездите ще се проведе 
на 22 март. Това съобщиха организаторите на 
надпреварата на специална пресконференция в 
Пазарджик. Организатор на 17-ото издание, както 
и досега, е БФБ. „За нас е привилегия да съобщим 
датата. След кратко, но ефективно обсъждане, се 
спряхме на първа пролет – 22 март. Благодаря, че 
ни се гласува доверието. Искаме да направим този 
мач, както се прави навсякъде по света – празник, 
на който баскетболистите да се почувстват добре 
и шоуто да зарадва всички. Понякога баскетболът 
в града ни остава назад, но искаме да покажем 
съпричастност и към този спорт. Всички знаем, 
че тази зала е била домакин на една легендарна 
победа на националния ни отбор над Югославия 
през 1988 година.  Ще се видим на 22 март“ 
– заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов. 
Домакин ще бъде спортна зала Васил Левски. По 
думите на президента на родната ни федерация 
Георги Глушков шоуто ще може да популяризира 
баскетбола в града. Тази година в шоуто ще играят 
отборите на българи срещу чужденци. Входът 
за зрители през целия ден ще е свободен. Един 
късметлия от публиката ще има възможност със 
стрелба от центъра да спечели 1 000 лв.

Националният ни отбор по футбол ще има 
доста далечни гостувания във второто издание 
на Лигата на нациите. В Амстердам бе теглен 
жребият за груповата фаза. Лъвовете попаднаха в 
група 4 на Лига В. Съперници на нашите национали 
ще са скандинавски и британски тимове: Уелс, 
Финландия и Ирландия. В първия турнир на Лигата 
на нациите имахме голям успех. Турнирът замени 
приятелските срещи и се радваше на популярност 
и добра гледаемост. УЕФА го направи интересен, 
защото надпреварата даваше шанс на страните 
да се доберат до квотите за Евро 2020. Сезон 
2020/21 обаче ще е малко по-различен от първото 
издание, защото няма да носи директно класиране 
за Мондиала през 2020 г. В надпреварата ще се 
впуснат 55 национални отбора. Те са разделени 
в отделни лиги в зависимост от коефициента си. 
Първите 16 са в Лига А, вторите в Лига В, третите 
– в Лига С. В лига D пък са само 7. Съставите 
от първите три лиги са разпределени в по 4 

групи. Победителите от тях в Лига А ще получат 
възможност да се борят за шампионския приз 
(първото издание бе спечелено от Португалия). 
Битката ще състои през юни 2021 г., като ще се 
играят полуфинали, мач за 3-о място и финал. 
Победителите от Лига В, С и D ще спечелят 
промоции за по-горните групи. Финиширалите 
последни пък в А и В Лига ще изпаднат. Няма да има 
класирали се направо за Мондиала от Лигата на 
нациите. Причината е, че ФИФА дава предимство 
на редовните квалификации. В тях тимовете от 
Европа ще бъдат разпределени в 10 групи, като 
победителите ще получат квота за Катар. 10-те 
втори тима в квалификациите, като и двата най-
добри отбора от Лигата на нациите ще играят на 
плейофен турнир. Тези 12 отбора ще формират 
3 потока – във всеки ще има два полуфинала с 
елиминации в един мач и финал. Спечелилите в 
потоците ще получат заветната виза за Катар. 

България попадна в група 4 на 
Лига В за Лигата на нациите

На 6 март в София бе теглен жребият за 
световното първенство по баскетбол за юноши 
до 17 години, на което столицата ни ще е домакин 
през лятото. Официалната церемония се състоя 
в зала Опал на столичния хотел Рамада София 
Сити Център. В първенството ще участват 16 
отбора, като 12 от тях вече са ясни. Турнирът ще 
се проведе от 4 до 12 юли в Арена Армеец. Освен 
висши ръководители на ФИБА, на жребия в София 
бяха пристигнали представители на първите 5 

тима от европейското първенство за момчета 
до 16 години през миналото лято – Испания, 
Франция, Русия, Италия и Турция. Присъстваха и 
финалистите от шампионата на Африка за същата 
възраст – Египет и Мали, както и полуфиналистите 
от шампионата на Южна и Северна Америка 
– САЩ, Канада, Доминиканската република и 
Аржентина. През следващия месец ще стане ясно 
и кои тимове от Азия и Океания ще се присъединят 
към световното през лятото в София. 

Теглиха жребия за световното 
по баскетбол за юноши в София

Мачът на звездите 
ще се проведе в 

Пазарджик

Правешките футболисти изиграха серия от 
контролни срещи преди началото на пролетния 
полусезон. В предишните две те бяха домакини. 
В третата гостуваха на ФК Ботев – гр. Борован. 
Домакините са бивши участници в Северозападната 
В АФГ, а сега играят във врачанската А ОФГ. Мачът 
стартира отлично за гостите, които поведоха още 
в 9-ата мин., след пробив отляво на Валери Данов 
и асистенция към голмайстора Райчин Райчинов. 
В 20-ата мин. Данов се отличи с нов пробив и 
този път отбеляза сам за 0:2. В 32-ата мин. Данов 

реализира второто си попадение в мача, след 
удар от 30 метра за 0:3. В последните 2 мин. на 
първото полувреме домакините отбелязаха два 
гола, след грешки на нашата защита и намалиха 
пасива си на 2:3. В 50-ата мин. Борованчани 
изравниха след дузпа – 3:3. В 65-ата мин. гол за 
правчани отбеляза Ивайло Златев-Терминатора 
за 3:4. В 82-ата мин. домакините получиха право 
да изпълнят втора дузпа и се стигна до английско 
равенство – 4:4. До края на мача нов гол не падна 
и контролата завърши наравно. 

ОФК Правец с трето равенство в контролите

Момчетата на 
Йовица Арсич 
продължиха методично 
да увеличават актива 
си в последните две 
части, увеличавайки 
преднината си с повече 
от 30 точки. До края на 
двубоя нямаше какво 
повече да се решава. 
Балкан надхвърли 100-
е точки за крайното 
101:72 в полза на 
“зелените”. 

Марко Радонич бе 
навсякъде за Балкан 
с 20 точки, като бе 
безпогрешен от полето 
- 8/8, взе 6 борби, 
направи 4 асистенции 
и открадна 5 топки. 
Дайшон Найт записа 17 
точки, Димитър Димитров остана с 14, а Михайло 
Секулович -13 т., 11 борби и 5 асистенции, Кейси 

Бенсън-12 точки.
За Академик над всички бе Цветомир 

Чернокожев с 18 точки, 12 борби и 5 асистенции. 
Николай Грозев се отчете със 17 точки, Андрей 
Иванов вкара 12, а Александър Милов завърши 
срещата с 10 точки.

На 14 март от 18 часа А1 Академик ще гостува 
в Самоков на Рилски спортист.

МЛАДИТЕ АКАДЕМИЦИ ОТСТЪПИХА КАТО ГОСТИ В БОТЕВГРАД
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Новини от Етрополе

ПОКАНА
Ръководството на Етрополското земляческо 

сдружение „Тодор Пеев“ кани етрополците, живе-
ещи в София, на традиционната пролетна среща. 
Тя ще се състои на 28.03.2020 г., от 12.00 часа 
в ресторант „Лаура“ /бившия ресторант „Форум“/ 
НДК, пл. „България „ №1 – откъм Витоша.

Председател:  инж. Павлин Бончев

В Община Етрополе вече официално са 
регисрирани девет случая на Ку-треска - 
предимно на деца. Те са настанени в МБАЛ 
„Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе с 
първоначална диагноза пневмония. 

Основен източник на инфекцията за човека 
са домашните животни /главно овце и кози/, 
които боледуват безсимптомно. Причинителят 

се настанява трайно в пикочо-половата система на инфектираните животни. От-
деля се най-масово по време на раждания и особено при аборти с изхвърления 
плод, плодни обвивки и течности, както и с млякото. Активирането на инфекцията 
се наблюдава през зимно-пролетния сезон, съвпадащ с агнилната кампания при 
овцете и козите. 

Човек се заразява най-често по инхалаторен път. При сухо и ветровито време 
заразни аерозоли може да бъдат отнесени на километри разстояние. Не са 
изключени и други пътища на разпространение – алиментарен, контактен и по-
рядко трансмисивен /при ухапване от кърлежи/.

Заболяванията протичат с картина на атипична пневмония, като най-че-
стите симптоми са остро начало, повишаване на телесната температура до 
39-40ОС, изразено втрисане, отпадналост, болки в мускулите и ставите. При 
рентгенологично изследване се установяват данни за засягане на белия дроб.

Във връзка с гореизложеното, от РЗИ–София област информират всички 
животновъди:    

Да спазват стриктна хигиена в личните стопанства и да използват предпазни 
средства при обслужване на животните /престилки, маски, ръкавици, ботуши/

Плацентите и абортираните плодове да се унищожават чрез изгаряне
Забранява се паша в рамките на града и населените места
Забранява се продажбата на мляко и млечни продукти на нерегламентирани 

места.

Няколко случая на 
КУ-ТРЕСКА в Етрополе
Какво	препоръчва	РЗИ	-	СОФИЯ	ОБЛАСТ

Националният пра-
зник на България бе 
отбелязан тържествено 
в община Етрополе. 
Десетки етрополци се 
стекоха на Централния 
площад, за да почетат 
загиналите във 
войните. Честването 
на 142-та годишнина 
от Освобождението 
на България от турско 
робство започна с 
изпълнение на Младежки духов оркестър към 
Община Етрополе, а под звуците на химна на 
Република България бе издигнат националният 
флаг.

В знак на почит и преклонение венци и цветя 
бяха поднесени от: кмета на община Етрополе 
и председателя на Общинския съвет, Местна 
коалиция ВМРО-Българско Национално движение 
/БАСТА/, Общински съвет на БСП, младежка 
организация на БСП-Етрополе, политическа 
партия ГЕРБ, Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, СУ 
«Хр. Ясенов”, ПГ “Тодор Пеев”, ОУ “Хр. Ботев” гр. 
Етрополе, ОУ “Г. Бенковски” с. М. Искър, Движение 
на русофилите, НЧ “Тодор Пеев-1871» гр. 

ЕТРОПОЛЦИ СВЕДОХА ГЛАВИ ПРЕД ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

Етрополе, РК “Традиция” гр. Етрополе, РПК-
Етрополе,  Алианс български командоси, Български 
антифашистки съюз, Демократичен съюз на 
жените, Сдружение на диабетиците, Организация 
на инвалидите.

Всяка година с настъпването на пролетта и повишаването на 
температурите настъпва пожароопасният сезон в горите. Пожарната 
опасност се увеличава и от пролетното почистване на ниви, градини, 
ливади, пасища и други в близост до горския и полския фонд.

С цел недопускане на пожари Териториално поделение „Държавно 
Горско стопанство” – Етрополе, РУ на МВР - Етрополе и Районна 
служба за “Пожарна безопасност и защита на населенитето” - Етрополе 
апелират да се спазват изискванията за пожарна безопасност при 
работа и мероприятия в близост до горския и полския фонд.

      Напомняме, че:
- е  абсолютно забранено паленето на огън в горите извън обозна-

чените и обезопасени за целта места;
- забранено е паленето на стърнища без изричното разрешение на 

органите на “ПБЗН” – МВР и ТП ”ДГС”;
-  забранено е изгарянето на отпадъци от почистени пасища и други 

селскостопански терени в близост до полския и горски фонд! Това може 
да предизвика горски пожар;

Паленето на огън в горите и земите от горския фонд се извършва 
само на местата, определени за това с лесоустройствените проекти 
или с плановете за управление на природните паркове. Местата се 
обезопасяват и се обозначават с указателни табели съгласно изис-
кванията на закона за горите.

Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите 
на Закона за горите.

Собствениците на недвижими имоти, намиращи се в горския фонд 
или граничещи с него, са длъжни да извършват противопожарни 
мероприятия в тях за своя сметка. Условията и редът за извършване на 
мероприятията се определят с наредба на министъра на земеделието 
и храните и министъра на вътрешните работи съгласно разпоредбите 
на ЗГ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ 
ЖИТЕЛИ, ПРЕБИВАВАЩИ И 

ГОСТИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ!

Областният управител на Софийска област 
Илиан Тодоров отличи в инициативата “Доброто в 
нас” доброволното формирование “Етрополе” за 
редицата спасителни акции и жестове на благо-
родство, реализирани от отряда. Формированието 
е създадено 2009 г и е не само първото в областта, 
но и едно от първите в страната. И сякаш съдбата 
няма търпение да подложи на изпитание отряда. 
През 2010 г.избухва голям пожар в Ямна, Лопян, 
Брусен, който заплашва да изпепели селата. До-
броволческият отряд обаче тръгва да се бори с 
огъня рамо до рамо с пожарникарите и войската.  
През 2012 г., когато зимната обстановка е усложне-
на, те отново са в челните редици по разчистване-
то на снега. Помагат и по време на наводненията 

в Етрополе през 2018 г., защото доброволчеството 
е не само тяхна мисия, а техният живот. И те го 
живеят пълноценно, като помагат на хората. Спа-
сяват тях, спасяват и техните животни. Цели 7 часа 
е траяла спасителната им акция, за да извадят от 
дълбока скална пукнатина бедстващо домашно 
теле.

В доброволното формирование има спасители 
пещерняци, бивши служители пожарникари, водни 
спасители, алпинисти, работници, банкер и един 
свещеник. Свещеник Емил Якимов е скромен и 
смирен човек, доброволец, който дава дежурства 
и кара линейката на ведомствената служба на го-
лямо предприятие в района. Доброволците от от-
ряда се шегуват, че когато той е дежурен, никой не 

се разболява.
Отличието от областния управител е поредна-

та награда, която отрядът на Етрополе получава. 
Повече от 10 вече наброяват призовете. Най-голя-
мата награда за смелите мъже обаче е благодар-
ността в очите на хората, на които са помогнали.

Областният управител отличи етрополския 
отряд, в който свещеник кара линейка 
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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

Хубавото време бе истински подарък за правчани и техните гости. По 
традиция градът празнува своя събор точно навръх Тодоровден.

Денят започна с тържествена света литургия в манастира „Свети Теодор 
Тирон“, носещ името на закрилника на града. Тя бе отслужена лично от 
Н.Впр.Ловчанският митрополит Гавриил и от игумена на манастира отец 
Йоан, както и о

След това тържеството се пренесе в центъра на града. 
В 10.30 ч. в Историческия музей бе открита тематична изложба, посветена 

на българските коне. Малко след това бе даден старт на същинския празник. 
Той започна с приветствие от кмета на Правец Румен Гунински към всички 
жители и гости на града. След това митрополит Гавриил отслужи молебен 
за здраве на хората, като им пожела да бъдат подминати и от всяко зло, и от 
всички лоши вируси и поръси с китка за здраве.

Празникът продължи с народно веселие. На сцената първи се изявиха 
младите танцьори на Правец. Веднага след това любимката на народа 
Николина Чакърдъкова се зае с това да направи събора и кръшен, и весел. 
На площад „Тодор Живков“ се извиха хубави български хора, в които дейно се 
включиха и танцьорите от Неврокопския танцов ансамбъл.

Успоредно с това встрани от хорото също беше много весело-скари, 
сергии, павилиони, забавления за деца-имаше за всекиго по нещо. 

Както всяка година се проведе и традиционната благотворителна 
изложба-базар. Тази година събраните средства ще отидат за великденски 
пакети, които ще получат всички над 65-годишна възраст, постоянно живеещи 
в община Правец.

ТОДОРОВДЕН - ПРАВЕЦ 2020
Слънце и много настроение


