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СПЕКТЪР-01
Ние ви гарантираме 

НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА 
на територията на община Правец

ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ  
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

  praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536 Правешки глас - във фейсбукwww.praveshkiglas.com

„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ”  ЕООД
    гр. Правец  пл. ”Тодор Живков” №3

0887 53 53 32 - Пламен Христов; 
Е-mail: skdu.pravec.bg@abv.bg Винаги до Вас !!!

Четете на стр. 4

Пълна стипендия за едногодишно 
обучение в САЩ получи десетокласник 

от езиковата гимназия в Правец
Венцислава Иванова:

На територията на община Правец

ВЪЗСТАНОВЯВАТ 
5 ВАЖНИ МОСТА

Мостовете на река Малък Искър, които бяха 
разрушени при наводнението през 2018 г., ще 
бъдат напълно възстановени, съобщиха от 
общинската управа. Средствата са отпуснати 
от Междуведомствената комисия по бедствия и 
аварии, като ремонтните дейности вече са в ход. 

Продължава на стр. 8

Навръх храмовия празник 
на църквата „Св.Атанасий“

ЛОВЧАНСКИЯТ 
МИТРОПОЛИТ 
БЛАГОСЛОВИ 

 ПРАВЧАНИ На стр. 5

Да си 
майка е 

отношение, 
а не 

биологична 
връзка…

Четете на стр. 2
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ОВЕН
Възможни са про-

блеми, свързани с 
недвижими имоти. Из-

лишната откровеност и липсата на 
дипломация може да повлияят от-
рицателно на отношенията ви.

ТЕЛЕЦ
Може да станете 

обект на провокации. 
Съмнителни надежди 

може да ви подхлъзнат към необ-
мислени постъпки и авантюри. Бъ-
дете внимателни и въздържани, за 
да избегнете скандалите.  

БЛИЗНАЦИ
Иска ви се да про-

мените начина си на 
живот. Вътрешният ви 

свят може да влезе в противоречие 
със съществуващата реалност. Из-
бягвайте екстрававагантното пове-
дение и неразумното харчене. 

РАК
Ревност и недо-

брожелателното отно-
шение на най-близките 

ви може да предизвикат изяснява-
ници на отношенията. Постарайте 
се да сте критични към себе си и не 
толкова взискателни към околните.

ЛЪВ
Проявете сдържа-

ност, за да постигнете 
положителни резулта-

ти. Усилва се интуицията ви. Бъде-
те далновидни, дори предпазливи 
когато изразявате чувствата си. Ще 
преодолеете всички изпитания. 

ДЕВА
Важно е да правите 

всичко навреме и да не 
допускате грешки. Па-

зете жилището и имуществото си. 
Всичко започнато от вас, дори и най-
рискованото, ще има благоприятен 
край. Отстоявайте принципите си. 

ВЕЗНИ
Възможно е да из-

паднете в множество 
непредвидими ситуа-

ции. Постарайте се да избегнете 
всевъзможните конфликти и споро-
ве.  Бъдете внимателни.

СКОРПИОН
Добре е да се за-

дълбочите в работата 
си. Имате възможност 

да подобрите материалното си 
положение. Важно е да нормали-
зирате отношенията си с близките, 
избягвайте конфликтите. 

СТРЕЛЕЦ
Ангажиментите ви 

изикват да положите 
доста усилия, а резул-

татите идват бавно. Нетрадицион-
ното ви поведение може да бъде 
изтълкувано противоречиво. Не си 
позволявайте мнителност и ревност.

КОЗИРОГ
Лекомислието ви 

може да подложи на 
риск вашата репута-

ция. Възможни са неразбории, по-
родени от лъжлива информация. 
Може да защитите твърдо позици-
ята си, за да овладеете ситуацията. 

ВОДОЛЕЙ
Не се съгласявай-

те веднага с всяко на-
правено ви предложе-

ние. Обмислете добре постъпките 
си. Интуицията ви се засилва, но 
бъдете сдържани, за да постигнете 
желаните резултати. 

РИБИ
Не си заслужава да 

се занимавате с важни 
и необратими неща, 

особено ако се отнасят до семейни-
те отношения. Важно е да проявите 
повече сдържаност и търпение.

ЗОДИАК 04.05.-10.05. Представяме ви…

Нека започнем нашия разказ с един цитат  на Робърт 
Хайн-лайн: „Да бъдеш майка е отноше-ние, а не биоло-
гична връзка!“ Така ще провокираме нашите читатели, ще 
ги накараме да се замислят, защото всеобща е заблудата, 
че да родиш дете и да станеш майка е едно и също нещо. 
Следващите редове може би ще променят мисленето ни.

Понякога ни се струва, че знаем всичко за даден човек, 
но в действителност не е така… Днес ще ви разкажем за 
Венцислава Иванова.

Тя е на 31години, можем да я срещнем усмихната, загрижена, 
бързаща. Родена е в Бяла Слатина, но родословието й е от 
Правец. Още на 16 години започва работа като сервитьорка, 
защото майка й я отглежда сама и парите не стигат. Това я 
прави самостоятелна и отговорна. През 2007 г. завършва 
ПГПЧЕ „Ал.Константинов“, Правец. Като всяко младо момиче 
се наслаждава на живота, на свободата да бъде себе си. 
Мисли си колко е розов светът, но той бързо я връща в реал-
ността с работа и неочаквани ангажименти.

През 2013 г. среща любовта – Илиян, заживяват заедно, 
а през 2017 г. вече е законна съпруга. И майка на две…
пораснали вече момичета. Семейството обича да пътува, 
за да опознаят децата интересни места. Но това съвсем не 
означава, че животът й е лесен.

Венци разказва с вълнение 
интересната си съдба. 

Едва на 24 години животът 
ми се преобърна – от 
свободолюбива и непокорна 
млада жена преминах в другата 
крайност -  семейна, улегнала 
жена и майка на две момичета. 

Съдбата си има свои планове 
и често не се съобразява с 
човешките. Точно тя ме срещна 
със съпруга ми Илиян. Просто 
усетих, че това е човекът за 
мен - изглеждаше уравновесен и 
спокоен. И малко меланхоличен, 
може би защото злото го беше 
връхлетяло – смъртта бе отнела 
съпругата му и той се грижеше 
сам за двете си дъщерички. 

Животът наистина бързо 
се променя. Влюбих се, сякаш 
за първи път истински. Дадох 
си сметка, почувствах го със 
сърцето си, че искам и нещо 
повече – да се грижа за неговите 
деца. Момичетата бяха  на 3 и 
на 9 г., когато влязох в живота 
им. Достатъчно големи, за да 
помнят. И достатъчно малки, за 
да имат нужда от женски грижи. 

Венцислава 
Иванова: ТАЙНАТА НА ЖИВОТА СЕ КРИЕ В… ЛЮБОВТА!

Да си майка е отношение, а не биологична връзка…
Иванина и Дебора, две малки слънчица, ранени от живота.

Давах си сметка, че ще бъде трудно. И за двете страни. 
Любовта ме обвърза с Илиян, но отговорността, която по-
емах с тази любов, беше огромна. Припомних си детските 
приказки за злата мащеха, а аз не исках да бъда такава. 

Не станах майката, която ги е родила, но създадох 
близостта, необходима на момичетата - доверие и връзка 
с друга жена. Спечелих ги с усмивка, доброта, неж-
ност и обгрижване. Наложи ми се да се уча в движение. 
Непрекъснато търсех отговор на въпросите, които сигурно 
си задава всяка майка: „Кое е най - важно при отглеждането 
на дете? Как да балансирам между любовта и глезенето? 
Мога ли да предусетя бедите, които ги дебнат навън? Как 
да разчета настроението им, особено в първите години от 
съвместния ни живот?“ Сега вече знам, че всяка стъпка е 
важна, затова се самонаблюдавах. Грижи, болки, радости, 
безсънни нощи - това са дните на една майка! Това не 
е само биология, това е мисия – да помогнеш на дете 
да преодолее загубата, да станеш негов приятел, да 
го  възпиташ в истински добродетели, да го научиш да 
разпознава доброто, да го насочваш в правилната посока. 
Майчинството се носи в душата. Трябва да си готова да се 
раздаваш. От друга страна, научих, че само така може се 
чувстваш пълноценна.

Колко жени  раждат, а после изоставят децата си. 
Колко семейства жадуват рожба, но тя не им се дава по 

естествения начин. И осиновяват - благороден акт. На мен 
сякаш Господ ми ги даде. 

Днес вече мога спокойно да кажа - не се чувствам героиня, 
чувствам се пълноценна жена и майка. Обичана съм, 
семейството ми дава смисъл на живота. И не, не ми пречи, че 
още не съм чула думата „мамо“, това са моите деца! До мен 
е мъжът, подал ми силната си ръка, помагал и помагащ ми 
във всяка стъпка от съвместния ни живот. И до нас – нашите 
деца! Заедно минаваме през трудности и радости и ставаме 
все по-силни. Не съм преживяла и миг колебание дали съм 
постъпила правилно. Убедена съм, че един ден ще съм горда 
с това! 

Момичетата вече пораснаха. Дебора е възпитаничка на 
ПГПЧЕ «Алеко Константинов». Вече е в 10 клас, с отличен 
успех и стипендия. Иванина, на 11години, учи в ОУ «Васил 
Левки“. Четвъртокласничка е, гони кака си по отличен успех. 
Изпитвам особена гордост, когато на родителски срещи и в 
двете учебни заведения чуя похвала и добра оценка за моите 
момичета. Имам много желания за тях:  да учат, да са сери-
озни и отговорни, да се пазят, да са здрави, да са възпита-
ни и спретнати, да уважават възрастните и да са благодарни 

за това, което имат!  И не, не 
искам да ме обичат и уважават. 
Това не се иска – извоюва се! И 
аз го получавам!

Искам да споделя и своята 
скрита болка. Не ми беше 
лесно през годините. Особено в 
началото. Понесох доста упреци 
и обиди от тесногръди хора. 
Споделям това с вас, защото 
искам да дам сили и на други 
млади момичета, попаднали в 
подобна ситуация: „Борете се 
за любовта си! Тя, истинската, 
може да преодолее преградите 
на предразсъдъците, може да 
затвори устата на клюките и да 
накара „доброжелателите“ да 
замлъкнат“. 

С годините пораснах, не 
само като възраст. Станах и по-
мъдра, раните от обидите за-
раснаха, въпреки че белезите 
личат понякога. Сега съм по-
силна. Щастлива съм, имам 
страхотно семейство! Бих по-
желала на всеки такъв пълно-
ценен живот!

Бъдете живи и здрави, 
обичайте децата си!
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62-годишен мъж от Ботевград бе първият в района пациент, диагностициран 
с корона вирус. Той е родом от правешкото село Равнище, научи „Правешки 
глас“.

Преди Великден мъжът постъпва за химиотерапия в столичната болница 
„Свети Иван Рилски“, тъй като страда от онкологично заболяване.

Терапията минава добре и той се прибира вкъщи.
Великденските празници прекарва в родната си къща в Равнище. Там още 

преди началото на извънредното положение вече се били установили неговият 
син със съпругата и двете им деца. На празника са заедно.

Дни по-късно 62-годишният мъж се почувствал зле. Тъй като проявил 
симптоми на корона вирус, в петък му е направен PSR тест. Резултатът е 
положителен. Веднага е настанен в Окръжната болница „Св. Анна“ - София.

Щом това става ясно, представители на РЗИ отиват на място при сина му 
в Равнище. На всички членове на семейството са взети PSR проби за корона 
вирус, а семейството е поставено под 14-дневна карантина. Полицията 
следи за спазването й.

Семейството на дъщерята на 62-годишния диагностициран мъж, се 
намира в Ботевград и също е поставено под карантина. 

Дни по-късно РЗИ потвърди, че съпругата на 62-годишния мъж, заразен с 
коронавирус, е с положителна проба. Жената работи в голяма ботевградска 
фирма. Под карантина е поставена производствената линия, където 
работи. Работниците, както и всички контактни с нея лица, също са под ка-
рантина.

Синът на заразеното семейство и неговата съпруга, които са под карантина 

в с. Равнище, също са тествани. Резултатите от техните проби са отрицател-
ни. 

Към 4 май няма установени случаи на пациенти с корона вирус от община 
Правец.

ПЪРВИЯТ ДИАГНОСТИЦИРАН С КОРОНА ВИРУС 
БОТЕВГРАДЧАНИН Е РОДОМ ОТ РАВНИЩЕ

На 1 май се обадих на главната редакторка на 
вестник „Правешки глас“. Редното е да й честитя 
международния празник на труда. След поздрав-
ленията аз изразих недоволството си от незачи-
тането на този празник през последните години. 
Понеже съм завършил профсъюзна школа и 17 го-
дини съм бил профпредседател на обществени на-
чала, не ми е безразлично неглижирането на този 
празник, особено от страна на профсъюзите, които 
вече се обезличиха. Та в тази връзка, в кръга на 

шегата напомних сентенция от минали времена:
„В едно семейство синът попитал баща си как са 

разпределени задълженията в тяхното семейство. 
„Аз съм партията“ - потупал се по гърдите бащата - 
Майка ти е държавата, а баба ти е профсъюзите“. 
„Ясно - чукнало се по челото момчето - Партията 
прави секс с държавата, а профсъюзите спят!“…

Така е, но тогава имаше една партия, а сега са 
десетки, та жална й майка на държавата.“ Понеже 
редакторката е българичка, пак в кръга на шегата я 

запитах колко са граматичните времена. След от-
говора й аз заявих, че не съм съгласен. Като ученик 
математиката не ми вървеше, но по български бях 
добър. „Има още три времена  - допълних - минало 
незабравимо, сегашно нетърпимо и бъдеще 
непредвидимо!“. 

Българската академия на науките, ако сметне 
за необходимо, нека допълни граматиката. 

Христо Василев Христов - Референта

1 май - международен ден на труда
Минало незабравимо, сегашно нетърпимо и бъдеще непредвидимо…

За втора поредна година ще се проведе Pravest Film Festival за 
средношколци от цялата страна.

История…
Идеята се зарежда през 2019 г. от Шона Рикетц - учител по програма 

„Фулбрайт“ в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец, и Стефка Атанасова 
- старши учител по английски език и координатор на международни проекти 
към Еразъм +.   Това е първият по рода си фестивал за късометражни 
филми, в който участват ученици от средните училища в България. Миналата 
година събитието се състоя на 31 май в читалище „Заря 1895“, а домакин 
беше езиковата гимназия. Мероприятието получи подкрепата на комисия 
“Фулбрайт“ и фондация „Америка за България” под патронажа на г-н Румен 
Гунински - кмет на община Правец и г-жа Цветанка Щерионова – директор 
на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Бяха включени филми, създадени от екипи 
ученици от Благоевград, Разград, Варна, Гоце Делчев, София, Правец и 
Етрополе.  Петнадесет съдии от цял свят (България, Германия, САЩ, Канада, 
Франция и др.) оценяваха онлайн филмите, като окончателното класиране 
беше обявено по време на фестивала от Шона Рикетц и Уйлиям Теодору – 
американски учители към комисия Фулбрайт в Правец и Разград.   

ФЕСТИВАЛ НА КЪСОМЕТРАЖНОТО КИНО, ПРАВЕЦ 2020
Традицията продължава

Идеята…
Желанието на основателката на фестивала - Шона Рикетц, е Правец 

да се превърне в столица на ежегоден фестивал на късометражното кино 
на английски език за ученици от цялата страна. Тя вярва, че Холивуд не 
е единственото място за кинорежисура. Мотото на Pravets Film Festival е 
„Преоткрий себе си чрез филма!“.

2020…
Фестивалът в Правец се завръща със съдействието на Шона Рикетц, Софи 

Лоуавиер, Азлин Армстронг, Стефка Атанасова и Цанко Цолов. Въпреки 
усложнената обстановка с вирус COVID-19, тази година ще се състои второто 
издание на Pravets Film Festival на 12 юни 2020.  В случай, че ограниченията 
за събиране на хора на едно място не отпаднат, организаторите подготвят 
виртуално представяне на фестивала. 

Условията за регистрация и предаването на филми вече е възможно в 
сайта на фестивала:   www.pravetsfilmfestival.com

За поредна година и във връзка със 75-годишнината от победата 
над хитлерофашизма общинските съветници решиха да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ на ветераните от Община 
Правец, участвали в Отечествената война 1944-1945 г.            

„Героизмът на тези наши съграждани заслужава нашето уважение и ние 
трябва да им отдаваме заслужена почит“ - каза кметът на общината Румен 
Гунински.  

Празничните мероприятия за 75-годишнината от победата над 
хитлерофашизма в Община Правец няма да бъдат проведени с оглед 
на рестрикциите, въведени с обявяването на извънредно положение на 
територията на Република България. Венци и цветя обаче ще бъдат поставе-
ни на паметниците на героите от Отечествената война.

Ветераните от войната 
получават парична сума за 9 май

Празничните мероприятия за 75-годишнината 
от победата над хитлерофашизма няма да 

бъдат проведени. Венци и цветя обаче пред 
паметниците ще има!
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- В това време на изолация не можем да се 
видим с твоите приятели, за да ги разпитаме за 
теб. Като какъв те познават те? 

- Ха-ха, интересен въпрос, на който се чудя как 
да отговоря! Надявам се да ме познават в добра 
светлина! Казвам се Никола Николов, на 17 години, 
роден в Тетевен. Любимите ми предмети в училище 
са литература, география и информационни 
технологии. Обичам да прекарвам свободното си 
време навън с приятели или в гората. Хобито ми е 
фотография, като снимам предимно 
горски пейзажи и цветя. Не съм най-
спортен тип, но харесвам плуването, 
тениса на корт и леката атлетика. 
Приятелите ми ме наричат просто 
Ники и ме описват като добър, 
възпитан, услужлив и отворен към 
Света. Останалите ми връстници и 
учителите от гимназията ме познават 
от ролите ми в училищния театър, 
озвучаването на концертите с моята 
съученичка Ани, международните 
проекти и поддръжката на училищния 
уебсайт. 

- Кой или какво те провокира да 
се включиш в програмата за об-
мен в САЩ?

- Винаги съм мечтал да уча в 
чужбина и да видя как живеят другите хора по 
света. Не предполагах, че ще реша да кандидат-
ствам за обмен. Разбрах за различни програми за 
САЩ още в края на VIII-ми клас, когато прочетох 
статия за бивша ученичка от училището ми - 
Радияна Манчева, която е прекарала учебната 
2014/2015година там. Тогава се мотивирах да се 
включа и аз, но не бях с големи очаквания. Дори 
да не ме бяха избрали, пак щях да съм щастлив 
за това, че поне съм опитал, а не съм стоял само 
с желанието си.

- В гимназията учиш немски и испански 
език. Английският е „следващата ти любов“ 
или просто искаш да надникнеш в живота зад 
Океана? 

- За мен английският е език, който всеки 
млад човек трябва да говори в днешно време. 
Международен е, лесен е и винаги е полезен. Вярно 
е, че не го изучавам като учебен предмет, но пък за 
сметка на това международните проекти и обмени, 
които езиковата гимназия в Правец организира, ми 
помогнаха много да усъвършенствам своето ниво. 
Вярвам, че език най-добре се учи на място, т.е. 

ПЪЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА ЕДНОГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ В САЩ 
ПОЛУЧИ ДЕСЕТОКЛАСНИК ОТ ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ПРАВЕЦ

На 23 април 2020 г. Никола Николов-ученик от ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов“ – Правец, беше одобрен от програма за ученически обмен 
в САЩ Kennedy Lugar  - Youth Exchange and Study (YES). Никола е ученик в 
10-в клас и изучава немски и испански език.

Практиката досега показва, че стипендиантите по програмите се 
завръщат в своите училища и допринасят за изграждането на нов мироглед 

у своите съученици, като ги превръщат в конкурентно подготвени кадри 
за международния пазар на кариерното развитие.

Никола не се притеснява от публичността, вярва, че за да бъде 
успешен, младият човек трябва да е „на първа линия“ в живота. Бързо се 
договорихме за интервю, а той с усмивка задоволи нашето любопитство.

Никола Николов пред „Правешки глас“:

Няма нищо по-хубаво от това да си посланик 
на българската култура в чужда страна

когато човек посети за по-дълго вре-
ме страната, в която се говори! На мен 
това ми предстои.

- Как реагира семейството ти на 
твоя успех? Какво най-напред ти ка-
заха? 

- Получих информацията 
изненадващо. Карах колело по 
пътя за с. Рибарица, когато получих 
обаждане от Американския съвет за 
международно образование. Казаха 
ми, че съм приет. Веднага се обадих 
на баща ми, майка ми и баба ми. 
Много се зарадваха, останали бяха 
без думи! Поздравиха ме и бяха 
щастливи от факта, че съм сбъднал 

една своя мечта. Естествено, трябваше да взема 
решение дали да приема стипендията, или не. 
Родителите ми не се намесиха в този избор, а ми 
казаха да помисля добре дали съм готов за това 
предизвикателство. Не беше лесно да кажа „Да!“, 
но това не е възможност, която се дава всеки ден. 

- Там ще живееш в непознато семейство, 
ще се срещнеш с други традиции, с различна 
народопсихолагия. Какви са твоите очаквания? 

- Не желая да отивам там с големи очаквания. 

Най-добре е да очаквам неочакваното и както казва 
моята баба-„да се пусна по течението“. Знам само, 
че ще има много нови неща. Както аз ще науча 
повече за САЩ, така и американците ще научат за 
нашата България.  Надявам се да прекарам една 
прекрасна и пълноценна година там! Разбира се, и 
да създам нови и разнообразни приятелства.

- Ще бъдеш  своеобразен посланик на 
България в САЩ. Какво ще им разкажеш, какво 
ще им покажеш? На какво ще ги научиш? 

- Има толкова неща, които ще искам да покажа 
и да науча моите нови американски приятели да 
правят. На първо време ще им разкажа за България 
и Европа. Ще ги запозная още с нашата митология, 
литература, история, традиции и обичаи. Въпреки 
че не съм най-добрият танцьор на народни танци, 
ще положа усилия съучениците ми да могат да 
играят право и дунавско хоро например. Ще ги 
науча на някои български думи. Тъй като обичам 
да готвя – определено на трапезата в приемното 
ми семейство ще присъстват ястия от българската 
кухня като баница, мусака, качамак, скара и 
различни салати.

- Познаваш ли други млади хора, които са 
минали по този път? Ако „да“, какво споделят 
те?

- Да, щастлив съм да познавам такива хора. 
Доста приятели, които са ходили на различни 
обмени, споделят, че началото ще е трудно, но 
това ще е най-хубавата година от живота ми и не 
трябва да се предавам. Казват ми, че няма нищо 
по-хубаво от това да си посланик на българската 
култура в чужда страна. Дано се да се окажат 
прави!

- Имаш ли вече планове за „след това“, след 
като вземеш дипломата си за завършен етап на 
образованието?

- Да. Все още не съм напълно убеден, но искам 
да уча журналистика, връзки с обществеността, 
кинорежисура или криминалистика. Знам, че тези 
професии са на различни полюси, но вярвам, че 
след завръщането си в България ще имам отговор 
на въпроса с какво точно искам да се занимавам 
в бъдеще!

- Какво е отношението ти към дистанционно-
то обучение? Ти как се чувстваш далеч от учи-
лището и приятелите?

- Не съм привърженик на дистанционното 
обучение. Има още много „трески за дялкане“, 

но е страхотно колко бързо се 
приспособихме към него. На някои 
ученици и учители им е много 
трудно. Все пак ми харесва, че 
поради тази възникнала трудност 
сме по-близки с преподавателите 
си от всякога и засилваме връзката 
помежду си. Разбира се – липсва ми, 
много ми липсва училище и това да 
се виждам на живо с приятелите си 
и учителите си. Макар че всеки ден 
си говоря с тях – много ми е мъчно и 
нямам търпение да ги видя!

- Твоите учители се гордеят с 
теб. Искаш ли да им кажеш нещо?

- Скъпи учители, благодаря ви 
за всичко, което направихте за 
мен, за да стигна до тук! Благодаря 

ви, че по време на дистанционното обучение 
полагате толкова много усилия за нас, учениците. 
Знам, не е лесно, но с взаимните ни усилия 
ще се справим! Обичам ви безкрайно много 
и съм горд, че имам хора за пример като вас!  
Бих искал специално да благодаря и на следните 
преподаватели: моите класни ръководители г-жа 
Габриела Петкова и г-н Цанко Цолов, Стефка 
Атанасова, Нели Тенева, Нелка Генова, Мариета 
Парийска, Даринка Цонкова, мис Шона Рикетц, 
сем. Милчо и Лилияна Германски и всъщност на 
всички други учители в ПГПЧЕ, защото там ние 
сме едно голямо семейство! Няма как да пропусна 
ръководството на училището и моите учители от 
Тетевен – Дочка Михайлова, Цецка Димитрова и 
Лора Йорданова. Безкрайни благодарности към 
всички вас!

- Какво би пожелал за себе си и за своите 
приятели днес? 

- В момент като този не мога да пожелая нищо 
друго, освен здраве! То е най-ценно! Надявам се 
скоро да дойде краят на пандемията от COVID-19 
и да се върнем към по-нормален начин на живот. 

със съучениците

със семейството
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Гордеем се със своите учители и деца!

Ловчанският митрополит Гавриил отслужи тържествена 
литургия за храмовия празник на църквата в Правец, който бе 
на 2 май.

Църквата в Правец носи името на „Св. Атанасий Велики“. 
Всяка година на този ден, точно в 8.30 часа, черковната камба-
на известява началото на утринното богослужение. Един час 
по-късно то е последвано от Тържествената служба, посветена 
на храмовия празник. 

В условията на извънредното положение, тази година 
празникът се състоя при стриктно спазване на предписанията 
за безопасност.

Службата бе водена от Негово Високопреосвещенство 
ловчански митрополит Гавриил, заедно със свещениците: Илия 
– от Правец, Емил – от Етрополе, Борис – от Ботевград, Михаил 
– от Чекотинския манастир, архимандрит Йоан -  от манастира 
„Св. Теодор Тирон“ и дякон Петър Милошев от Ловеч. Стилян 
Борисов, ученик в Софийска духовна семинария, син на отец 
Борис, помагаше при богослужението. Църковният хор при 
ботевградската църква „Св. Възнесение Господне“ допринесе 
за светостта и тържествеността на събитието.

След службата митрополит Гавриил поздрави присъстващите както 
е по канон с „Христос воскресе!“. След това произнесе кратка проповед, 
разкриваща житията и делата на  Свети Атанасий Велики и на свети цар 
Борис-Михаил. Завърши го с благословия и пожелание светецът, патрон на 
църквата, да закриля града и живеещите в него и през следващите години, 
както и до сега.

Сред присъстващите на празника бяха Румен Гунински - кмет на община 
Правец, Цветелина Владимирова - председател на ОбС, Албена Петрова – 

На 2 май по българските земи празнуваме двоен празник – Свети 
Атанасий Велики и свети цар Борис-Михаил. Накратко за тях знаем:

Свети Атанасий Велики, известен и като Атанасий I Велики, 
патриарх Александрийски, е египетски богослов и духовник, патриарх 
на Александрия от 328 до 373 година. Той е един от най-видните 
богослови и радетели за чистотата на вярата и се приема за първия 
разпространител в Европа на възникналото в Египет монашество. За 
тези си дела той е възвеличен още от ранното християнство като 
„Велики“.

Църквата чества и паметта на свети цар Борис-Михаил – покръстител 
на българите. Той е наречен равноапостолен светец, защото неговото 
дело в България и на Балканите може да се равнява на делото на първите 
апостоли. От историята знаем, че благодарение на него, през 865 година 
в Христовата вяра били покръстени и всички българи. 

ЦЪРКВАТА „СВ.АТАНАСИЙ“ В ПРАВЕЦ 
ЧЕСТВА ХРАМОВИЯ СИ ПРАЗНИК

Тържествена света литургия отслужи 
Ловчанският митрополит Гавриил заедно с още шестима свещеници

секретар на общината, общински съветници и граждани.
Бяха взети всички превантивни мерки и бе спазена дистанцията между бо-

гомолците. Извънредното положение промени живота и ежедневието ни. То 
остави отпечатък и върху традициите на този празник. За да бъдат спазени 
ограниченията, наложени в страната във връзка с извънредното положение 
и пандемията, за първа година курбанът за здраве не се състоя. Но празник 
все пак имаше! 

С благословията на митрополит Гавриил присъстващите се прибраха по 
домовете си, за да отбележат деня в семейна среда.

Oбщина Правец 
организира пролет-
но почистване на 
местността Боровец 
и пътя до крепост-
та. Извършено бе и 
сметоизвозване на 
отпадъците по ця-
лото протежение на 
екопътеката над с. 
Разлив.

Поддръжката на 
общинските обекти 
и съоръжения е от-
личителна черта на 
общинското ръко-
водство, доказана 
в годините. А стан-
дартите трябва да 
се поддържат, дори 
и в коронакризата, 
убеден е кметът Гу-
нински.

Пролетно почистване на 
местността Боровец 

Родителите на учениците от I-б Б клас на ОУ „Васил Левски“ изказват своята 
искрена благодарност към г-жа Цвета Виткова и към нейните възпитаници. Наскоро 
целият клас даде повод на всички ни да се гордеем като родители, имайки предвид 
извънредната ситуация, в която се намираме. Преди Великденските празници бе 
направена проверка от Регионално управление на образованието – София-регион 
относно провеждането на онлайн обучението на учениците от Правец. Старши 
експерт Йордан Томов се включи в заниманието на I-б клас, провеждано в онлайн 
платформата на МОН “MICROSOFT TEAMS”, на тема „Опазването на планетата 
Земя 

Оценката бе повече от добра. Той изтъкна, че е впечатлен от участието и 
изчерпателните отговори на първокласниците, от задълбочената предварителна 
подготовка на урока от страна на техния преподавател и не на последно място – от 
дисциплината на учениците.

Учениците от I-б клас на ОУ „Васил Левски” – гр. Правец провеждат своите уроци 
онлайн от края на март. Особени заслуги за успешното обучение в извънредно 
положение има техният класен ръководител г-жа Цвета Виткова, към която са 
отправени и нашите най-искрени благодарности. Ние, родителите, бихме искали да 
я насърчим да продължава със същия ентусиазъм да дава на своите възпитаници 
знания, увереност, самочувствие и вяра в успеха.

Благодарим и на нашите ученолюбиви първолаци, които винаги са жадни за 
нови знания, полагат много труд, старание и самодисциплина, за да бъде успешно 
тяхното обучение.

От сърце благодарим!                                                               Вашите Родители 

Благодарност
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

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

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

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

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

Баскетболният ни шампион за миналата година 
Балкан преподписа с един от националните ни иг-
рачи. Става въпрос за 25-годишния Крис Минков, 
който е от детско-юношеската школа на студенти-
те. Крилото ще продължи да е част от зелените до 
2022 г. „Изключително щастлив съм, че ще имаме 
възможност отново да разчитаме на Крис Минков. 
Последната година той зае много важна роля в 
Балкан и показа голямо израстване благодарение 
на своята упорита работа. Смело мога да кажа, че 
Крис се превърна в един от водещите играчи не 

само в Балкан, но и в българското първенство“ – 
заяви президентът на ботевградчани Михаил Ми-
хайлов. Минков е част от Балкан в последните два 
сезона. За 32 мача с екипа на шампионите през 
изминалата кампания, която бе прекратена без из-
лъчване на шампион, националът записа средно 
по 12 т. и 3 борби на мач. Ботевградчани вече имат 
договори с 6-има българи. Освен Крис Минков си-
гурни за сезон 2020/21 са националът Божидар 
Аврамов, както и Денислав Вутев, Марин Мари-
нов, Ивко Ивков и Здравко Христов. 

БИВШ ЮНОША НА ЛУКОЙЛ АКАДЕМИК ПРЕПОДПИСА С БАЛКАН

Ц а р и -
цата на 
спортове-
те остава 
без второ 
най-голя-
мо спорт-
но съби-
тие, което 
трябваше 
да бъде 
организи-
рано през 
тази годи-

на. След преместването на олимпийските игри за 
2021 г., сега стана ясно, че през лятото няма да 
се проведе и европейското първенство в Париж. 
Шампионатът на Стария континент бе предвиден 
за 26-30 август. От правителството на Франция и 
местната лекоатлетическа федерация обаче са 
взели решение, че не могат да гарантират безопас-
ността на спортистите и в резултат се отказват от 
домакинството. 

„Ситуацията на Земята е далеч от овладяване и 

Отмениха европейското по лека атлетика
забраната във Франция за провеждане на масови 
събития в страната не позволяват да продължава-
ме да мислим, че ще има шампионат“ – заявиха 
от френския комитет за световното първенство. От 
там признаха, че е направена оценка и са стигна-
ли до извода, че има потенциален риск за зрители, 
състезатели и всички оторизирани лица по време 
на първенството. „С голямо съжаление съобщава-
ме за отмяната на европейското първенство. На-
дявахме се в тези неспокойни времена да пред-
ложим на спортистите лъч надежда, към което се 
стремяхме да се случи през лятото, но за съжале-
ние бяхме информирани, че това не може да се 
организира. След разговори със съответните орга-
ни за обществено здраве и безопасност те обясни-
ха, че е несъстоятелно да проведем първенствата 
през август и те бяха отменени. Докато тъжим, си 
струва да повторим, в тези безпрецедентни време-
на здравето и безопасността са от първостепенно 
значение. Винаги ще правим най-доброто, което 
можем, за нашите членове“ – заяви от своя стра-
на Добромир Карамаринов, временно изпълняващ 
длъжността президент на европейската асоциация 
по лека атлетика. 

УЕФА ще разпредели 236,5 млн. евро между 
своите 55 федерации-членки. Това означава, че 
БФС ще получи 4,3 млн. евро от тази сума. Па-
рите се отпускат по програмата „Хеттрик“, като 
евроцентралата обяви, че ще даде свобода на 
федерациите за изразходването им. Идеята е със 
сигурност да се намалят максимално финансови-
те щети, нанесени от корона вируса. „УЕФА реши 
да позволи на всяка федерация да постави сама 
своите приоритети, с оглед негативния ефект от 
корона вируса върху футбола“ – съобщиха от ев-
роцентралата. Нейният президент Александър 
Чеферин заяви: „УЕФА иска да помогне на своите 
членове и затова ще раздадем по 4,3 млн. евро на 
всяка федерация, изплатени до края на този сезон 
и през следващия. Тези пари ще бъдат използва-
ни, за да възстановим футболната общност. Наши-
ят спорт ще бъде много важен, след като животът 
се върне към нормалния си ритъм“ – допълни Че-
ферин.

УЕФА отпуска 4,3 
млн. евро на БФС

На 32 години би-
вшата приятелка на 
Григор Димитров за-
яви, че контузиите, 
които я тормозят в 
последно време, са 
я пречупили и тя не 
може повече да се 
бори с тях. Носи-
телката на 5 титли 
от Големия шлем се 
превърна в една от 
емблемите на този 
спорт в световен 
мащаб. Рускинята 

достигна до №1 в ранглистата при дамите, като 
спечели Уимбълдън през 2004-а, когато бе едва на 
17 години. В продължение на 11 поредни години 
Маша Шарапова, както я наричаха гальовно, бе и 
най-добре печелещата спортистка изобщо, а със-
тоянието ѝ в момента се изчислява на 200 млн. 
долара.

ЦСКА ще получи от 
УЕФА най-голям дял 
от българските клубо-
ве за осигурени родни 
национали. Както е 
известно, евроцентра-
лата реши да отпус-
не незабавна помощ 
в рамките на 70 млн. 
евро на клубовете, за-
хранвали селекциите 
с играчи за Лигата на 
нациите през 2018-а и 

европейските квалификации през 2019-а г. От нея 
ще се възползват общо 676 футболни клуба, а су-
мите за всеки от тях варират между 3 200 и 630 
000 евро. България ще участва на баражите и е в 
списък, според който отборите, чиито футболисти 
са играли за националния тим, стигнал до полуфи-
налите, ще си разпределят общо 17,7 млн. евро. 

Мария Шарапова обяви 
края на кариерата си

Ръководството на УЕФА, както и всички 
партньори в организирането на Евро 2020, 
което трябваше да се състои това лято, но 
бе отложено за следващата година, взеха ре-
шение за името на шампионата. То си остава 
същото – Евро 2020, въпреки че ще се прове-
де през 2021 година, обявиха организаторите. 
Европейското е юбилейно по повод 60-годиш-
нината на турнира и ще се проведе в много 
градове. Финалът ще бъде на стадион Уембли 
в Лондон. Цялата надпревара ще вкара Евро-
пейската футболна централа в допълнителни 
разходи, като това е една от причините за за-
пазване на името на шампионата.

Няма да сменят името на Евро 2020

Червените ще приберат най-много от родните 
ни национални състезатели. Причината е, че фут-
болистите на ПФК ЦСКА 24 пъти са намирали мяс-
то в състава на трикольорите за Лигата на нациите 
и още 16 пъти за евроквалификациите. Затова и 
сумата, която следва да получат, е 128 000 евро 
(40 повиквателни, по 3 200 евро за всяка), която 
се ранява на 250 000 лв. По този показател черве-
ните оставиха зад себе си и Лудогорец. Играчите 
на орлите са викани общо 29 пъти в този период в 
селекцията ни. Трети е Черно море, пред Левски, 
Славия и Берое. Общо 11 футболни клуба от род-
ния елит ще имат приход от спешната помощ на 
УЕФА. Най-малко от нея ще получи Арда за своя 
бивш състезател Деян Лозев, който получи две по-
виквателни за евроквалификаиците. 

След изиграването на баражите за европейско-
то отборите ще получат и допълнителни суми. Об-
щият размер за всичките 16 тима от плейофите ще 
е 2,3 млн. евро.

ПФК ЦСКА е №1 по приходи от УЕФА
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Новини от Етрополе

Учениците от 5а клас от СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе с класен 
ръководител г-жа Дияна Цацова дариха сумата от 250 лв. на МБАЛ „Проф. 
Александър Герчев“, събрана от Коледния базар. По този начин децата 
изразиха своето съпричастие към ситуацията , в която се намираме в 
момента, и с чисти сърца дариха събраните от тях пари за добро дело.

Г-жа Галя Василева – управител на МБАЛ, изпрати благодарствено писмо 
до учениците и тяхната класна, в което се казва:

„Уважаема г-жо Цацова,
Скъпи ученици,

Изказвам огромната си признателност към Вас за съпричастността към 
работата на медицинския екип на МБАЛ „Проф.д-р Александър Герчев“ – 
Етрополе в борбата с Covid-19.

Днес повече от всякога е важно да бъдем обединени и да си помагаме.
Вашият благороден и мил жест е изключително ценен за нас и нашите 

пациенти. Преди всичко той засвидетелства и доверието Ви към нас и 
работата ни.

С дарените от Вас средства ще закупим апарат за Детско отделение, за 
което ще Ви информирам допълнително.

Благодаря Ви от свое име и от името на персонала за подкрепата!“.

След приключване на действията по разслед-
ване, проведено от служители на РУ- Етрополе, 
57- годишен жител на града е обвинен за прояве-
на жестокост към хъски, собственост на негов съ-

БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ НА УЧЕНИЦИ ТРОГНА МЕДИЦИТЕ ОТ ЕТРОПОЛЕ

ПРИКЛЮЧИ 
ПОЧИСТВАНЕТО НА 
УЛИЧНАТА МРЕЖА

В началото на месец май всички обществени 
тревни площи в град Етрополе ще бъдат окосени 
и напръскани против кърлежи, бълхи и комари. 

На 27.04.20 г. приключи почистването на инертни 
материали и измиването на уличната мрежа в Община 
Етрополе. За тази цел бе осигурена специализирана тех-
ника. Четири водоноски стартираха миенето по райони и 
по определен график от 7 април.

Дейностите по почистването бяха организирани от 
Община Етрополе, като в тях се включиха служители от 
Общинска администрация, служители от фирма за по-
чистване и поддръжка  FCC България, ДЖАНИ ЕООД, 
МИР – И ЕООД и Елаците Мед-Ад.

ЗАПОЧНА КОСЕНЕ И ПРЪСКАНЕ НА 
ВСИЧКИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ЕТРОПОЛЕ 
СРЕЩУ БЪЛХИ, КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ

Обхванати ще бъдат всички градски 
паркове, детски площад-ки, тревни площи 
в междублокови пространства, детски 
градини и центрове за социални услуги. 
След обработката на тревните площи ще 
бъдат поставени информационни табели 
за използваните препарати и за 24-часовия 
карантинен период.

Наред  с косенето и обра-ботката 
на тревните площи се дава старт на 
озеленяването и облагородяването на 
паркове и градинки в Етрополе. 

Предвижда се и засаждане на храсти и 
цветя на определените за целта  места в 
града.

Етрополец е обвиняем за причинена смърт на хъски 
гражданин, и причинена смърт на животното 
- престъпление по чл. 325Б, ал.1, пр.1 от НК. 
Делото е изпратено в районната прокурату-
ра с мнение за съд.

Преди 9 септември 1944 г. и след това, до времето на демокрацията, в 
училищата имаше строг ред и дисциплина. Учениците, особено в средните 
училища, задължително носеха униформено облекло. Дори студентите 
имаха отличителни облекла.  Наложен бе вечерен час, който се спазваше от 
всички, а родителите отговаряха за конрола. Учителите служеха за образец 
с държанието си и с облеклото – и за младите, и за старите. Държаха за 
спазване правилата и хигиената в училищата. Редовно правеха и проверки в 
домовете за бита на учениците.

В градовете със средни училища вечер, преди да дойде вечерният час, 
беше приятно да гледаш как младите хора се разхождаха по главната улица. 
Пред погледа на всички, събираха се на групи, смееха се. Момчетата - със 
спретнати униформи, момичетата – с черни престилки и бели якички, като 
букет цветя.

Тютюнопушенето беше забранено и имаше норматив за поведение 
/в цифрово измерение/, което при груби нарушения се намаляваше. Това 
имаше своите последствия за младите хора, включително и като отказ за 
прием във висши учебни заведения.

Сега, когато минаваме край училищата, наблюдаваме масово неглижиране 
на ученическото облекло и съмнителна хигиена. Често и непристойно 
поведение, както и груби шеги и обидни думи. През междучасията големи 
групи пушат в близост до учебните сгради. Не изключвам и пушене на трева. 
Младите хора са лесна плячка и за дилърите на наркотици, които обикалят 
безпрепятствено. В парковете и градинките ставаме свидетели на така 

нареченото „бирено парти“, придружено с различни шумни забавления. В 
заведенията масово пушат наргиле, необезпокоявани от никого. 

В училищните столове и лавки има специални изисквания към предлаганите 
храни. В близките до училищата магазини обаче могат да се купят всички 
вредни за храненето продукти. Цигари и алкохол също се продават, без 
оглед възрастта на купувачите. Модерните напоследък енергийни напитки са 
ежедневие за подрастващите. Властта и учителите си затварят очите, никой 
не взема мерки, защото заведенията са частни. 

Според мен това е нашата порочна демокрация. Вероятно някои хора ще 
ме упрекнат: „Остарял си, това е разликата между поколенията“. Нямам нищо 
против прогреса. Но той не бива да се изразява чрез погазване на морала. 
Изразявам своя протест срещу отпускането на стипендии на ученици, които 
афишират горепосочените пороци. Ръководствата на училищата добре знаят 
кои са те, разговарят с тях за вредата от цигарите и алкохола, а всъщност 
финансово ги поощряват. Има, разбира се,  доста стойностни деца, които 
знаят защо са в училище, но за съучениците си те са „задръстеняци“.

Иска ми се да се вземат адекватни мерки. Министерството на образованието 
и науката да преразгледа правилниците и да вземе съответните решения. 
Като гражданин и член на нашето общество не съм съгласен от моите 
данъци да се стимулират такива пороци. Те водят до самоунищожение на 
обществото.

Христо Василев Христов – Референта

За пороците в училищата

ДА СЕ ОТНЕМАТ СТИПЕНДИИТЕ НА УЧЕНИЦИ, 
КОИТО ПУШАТ И ПИЯТ

Предложение до МОН
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Видраре

Калугерово

Джурово

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

(От стр. 1) Въженият мост в село Своде е напълно завършен. По този, 
който свързва махала „Пешната лъка“ със село Видраре, се работи усилено, 
а този в село Калугерово към махалите Кардашица, „Костадиновец“, 
„Връбчовци“, „Лъга“ и „Клената“ е в начален етап на строително-ремонтните 
дейности, но се движи по график. Напълно завършен е мостът, свързващ с. 
Джурово с махала „Утявец”, който е от голямо значение за местните жители. 
Започна и работата по възстановяването на разрушения от наводненията 
мост в махала „Никовци” в град Правец.

Работите по тези съоръжения се очаква да приключат за около два месеца 
и включват цялостен ремонт и подмяна на въжета, носещи конструкции и 
настилки, които са били дървени, а сега ще бъдат подменени с перфорирана 
ламарина. Пешеходните въжени мостове са съоръжения от публично 
достъпната инфраструктура, спомагащи за обслужване и обитаване на 
махалите. Те са от голямо значение за местните жители и затова тяхното 
възстановяване е от особено голяма важност – коментираха от Общината. 

На територията на община Правец

ВЪЗСТАНОВЯВАТ 5 ВАЖНИ МОСТА

Наковци

Фирма СКДУ безвъзмездно въз-
станови демонтираните съоръжения 
от детската площадка в парк  „Тодор 
Живков“, където с дарение на г-н 
Валентин Златев бе изградена нова 
детска площадка. Реновираните съ-
оръжения се монтират в двора на ДГ 
„Здравец“. Дворното място се подгот-
вя, за да може детското заведение 
при започване на работа да поеме и 
децата от ДГ „Индира Ганди“, където 
се планира мащабен ремонт. 

Община Правец благодари на 
фирма СКДУ за благородната иници-
атива.

Монтаж на съоръжения в 
детска градина „Здравец“

Благодарност 
към фирма СКДУ 

за благородната 
инициатива


