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Винаги до Вас !!!

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
ОТВАРЯТ ВРАТИ НА 1 ЮНИ

Тази седмица, след последната Заповед на Министъра на здравеопазва- заведения да отворят врати за деца на работещи родители /ако те нямат
нето № РД-01-270 от 19.05.2020 г., Община Правец проведе срещи възможност да гледат детето си/ и за децата, които през есента ще са
с директорите на четирите детски градини в общината. Във връзка с първокласници/ само при изрично желание на родителя/.
Продължава на стр. 3
националните разпоредби за брой деца в група, бе решено детските

Емоция под дъжда

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“
изпрати абитуриентите си
Празнично
обръщение към
випуск 15* на НПГ
по КТС-Правец

Традиционно на 24 май зрелостниците на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“Правец, изживяват своя най-желан и
красив миг – абитуриентския бал. И
традиционно в следобедните часове
вали дъжд.
2020 година се оказа много различна - за тях, за нас, за България и света.
Затова и празникът им бе различен. Остана същият само дъждът, чиито капки
се сляха със сълзите на радост в очите
на младите хора.
Продължава на стр. 8

Скъпи наши абитуриенти от
Националната
професионална
гимназия по компютърни технологии и
системи гр.Правец,
По традиция от години на 23 май,
се провежда абитуриентският бал на
НПГ по КТС. Поради действащите
към момента извънредни епидемични
мерки и предвид това, че в нашата
гимназия се обучават ученици от
цялата страна, така дългоочакваното
събитие засега се отлага. Но в този
ден ние бихме искали да отправим
своето празнично обръщение към Вас.
Продължава на стр. 5
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ЗОДИАК 25.05.-31.05.

ОВЕН
Не се оставяйте на
течението. Вашата активност и общителност
ви създават нови контакти и връзки,
а те могат да ви отворят нови врати
в обществото. Бъдете сдържани.
ТЕЛЕЦ
Възможни са проблеми със странични
хора или с ограни на
властта, бъдете внимателни. Не са
изключени финансови разходи. Влиятелни хора ще се интересуват от
новите ви идеи, бъдете търпеливи.
БЛИЗНАЦИ
Не се поддавайте
на ласкателства и илюзии. В живота ви възникват неочаквани ситуации. Може
да бъдете подложени на изпитание,
в което трябва да проявите твърдост. Концентрирайте се.
РАК
Околните оценяват
по достойнство вашата
честност и порядъчност. Авторитетът ви укрепва, възможно е да се издигнете по обществена линия. Добре е да избягвате
рисковите ситуации и приключения.
ЛЪВ
Приспособете се
към новите обстоятелства. Излизате с много
усилия от сложните ситуации. Бъдете добросъвестни и внимателни
в отношенията с околните. Не си
поставяйте големи цели и задачи.
ДЕВА
Възможни са неочаквани
ситуации,
рискове, изненади. Не
бъдете излишно взискателни към
околните. Интуицията ще ви помогне да излезете и от най-заплетената ситуация. Не прибързвайте.
ВЕЗНИ
Бъдете сдържани
в приказките си. Една
изпусната дума може
да ви докара неподозирани неприятности. Може събитията да не се
развият според очакванията ви.
СКОРПИОН
Преценете постъпките си от последно
време. Опитайте да се
поправите, ако някъде сте сбъркали. Постарайте се да довършите
започнатите ангажименти. Така успехът ви ще е гарантиран.
СТРЕЛЕЦ
Хвърляте
много
усилия за разрешаването на различни проблеми. Поддръжката на влиятелни
хора може да ви издигне по служебната стълбица. Не е изключена печалба или подарък от близък човек.
КОЗИРОГ
Налага сте да сте
решителни и да отстоявате възгледите си.
Не се конфронтирайте, особено с
хора, които имат по-големи възможности. Търсете компромисни
решения, всичко зависи от вас.
ВОДОЛЕЙ
Неочаквани ситуации ще ви наложат да
покажете на какво сте
способни. Трябва да сте трудолюбиви, концентрирани и да отстоявате целите си. Правете компромиси.
Прощавайте грешките на другите.
РИБИ
Не се занимавайте
с примамливи предложения, не гонете бърз
успех, защото може да ви изиграят.
Нова информация ще се окаже изключително важна за успеха ви.

Представяме Ви
Билян Ивелинов Илиев – новият екскурзовод в Исторически музей Правец:

ТВОРЕЦЪТ Е РОДЕН, ЗА ДА ПРОМЕНЯ СИВОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Идеята за среща с него се роди, след като присъствахме на
празника на музеите, организиран в Музеен комплекс Правец
и станахме свидетели на изумителната му демонстрация с
огнени кълба.
Билян е само на 23 години, роден в Ботевград. През 2015г.
завършва Национална гимназия за сценично и екранно
изкуство в Пловдив, специалност „Актьор за куклен театър“.
През 2019 г. завършва Международното висше бизнес
училище в Ботевград, специалност Международни бизнес
отношения. После записва магистратура Начална училищна
педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има разностранни
интереси и все още търси професията, за която е роден – бил
е барман, маркетинг консултант, за няколко месеца начален
учител в с. Ведраре /Карловско/ - участник в програмата
„Заедно в час“, а от месец май екскурзовод в нашия музей.
Има опит в боравенето със съвременните IT-технологии.
Интелигентен и забавен.

На 11
май

В началото на март 2016 година излиза от печат първата
му книга - сборник от 5 пиеси «Децата на извора», представена в Исторически музей Ботевград. Посланието на книгата
гласи: „Любовта е истината в нас, която заслужава да
бъде споделена”. Мечтае да я представи и пред хората от
Правец, когато обстановката се успокои.
А сега – нека го поразпитаме още:
- Разкажи ни нещо интересно за себе си от времето
преди Правец.
- Ще се върна в годините, прекарани в пловдивската
Национална гимназия. Тогава живеех като хипи. Имах много
приятели, предимно от различни сфери на изкуствата, с
различни виждания за живота – рокаджии, артисти, художници,
иконописци. Обичах да се забавлявам и да създавам събития
за хората около мен.
В гимназията имах една съученичка – Даниела Рангелова,
сега е актриса. Та с нея се събирахме вечер, чакахме хубаво да
се стъмни и се промъквахме в училищния двор. „Украсявахме“
го – плетяхме венци от цветя, увивахме клонки и ги качвахме
по прозорците и вратите. Сутринта наблюдавахме реакциите
– на учителите, учениците, преминаващите граждани. Не
ни хванаха, а ние искрено се забавлявахме. И бяхме „герои“ в очите на другите. Тийнейджърски щуротии, но съвсем
безобидни, плод на „творчески хрумвания“.
- Кой или какво те доведе в нашия Исторически музей?
- Това е някак си..., пътищата са неведоми. Ако ми зададяха
преди време въпроса: „Би ли работил в исторически музей“?,
бих отговорил „да“. Днес това е част от системната промяна,
която трябваше да направя за себе си. Установих, че ако не
мога да я направя там, откъдето съм тръгнал, няма как да я
направя. Необходимо е създаването на общност и това може
да се случва точно тук, където имам много приятели. Останах
в региона, за да защитавам каузата за равенство.
- В условията на извънредна обстановка посещенията
на музеите са редки. С какво се занимаваш и как се чувстваш при среща с хората?
- Отскоро съм тук. Назначен съм като екскурзовод, затова
трябва да знам много – наименованията на старинните
предмети в музея и тяхната история, историята и развитието
на района, (На стр. 4)

Правешкият зет Батето
щеше да навърши 80 години

(Продължава от предишния брой) Ама не онзи футбол от
70-те години, когато бе свързан с Левски Спартак, а другият
– гадният, мутренски, криминално-преходен футбол. И
трябва да му се признае, че постави цялата новопръкнала се
футболна класа в поза „мирно“. Десет години демонстрираше,
че те и той са от различно тесто. И независимо от парите,
те му се подчиняваха. А някои дори благоговееха само при
споменаване на името му. Да си приближен на Батето бе като
да си приближен на английската кралица. Нещо като наше
байганьовско рицарско звание. Няма как да не му се признае
умението да управлява няколко институции. Славков за нищо
не се е борил в живота, защото не му се е налагало. Обичаше
много да изтъква
конювичарския
си
произход, но истината
бе, че бе станал ранорано
аристократ.
Той си беше като
принцеса Даяна от
мъжки пол. Тъстът му
бе човек от народа,
но реалният човек от
народа бе неговият
зет. Не му трябваше
охрана и винаги около
него беше пълно с
хора. Във футболния
му период – и с
много
журналисти,
като
ги
беше
спечели
напълно.
Предполагам, че му е
идвало отвътре. Няма
какво да се стори

срещу харизмата му. Футболът обаче му дойде нанагорно,
защото след 1994 г. тръгна надолу. И макар че Славков има
две европейски и едно световно първенство, критиките към
управлението му бяха ежедневни. Той си пушеше пурата,
представяше страната ни в чужбина, всичките организационни
въпроси от местен и международен характер движеше
кумецът му Иван Вуцов. Как го виждате Батето да се занимава
с някакви дребни, провинциални истории. Да му носят агнета,
кожуси или пликове с дребни подаяния и отчисления, такса
„близо до властта“. Собствениците на клубове не можеха да
стигнат до него. Те оставаха в подножието на Олимп. Помежду
си се биеха, караха, обиждаха, заплашваха, но ставаха агънца
в неговата компания. Затова
Батето стана корумпиран чак
когато дойдоха от „Панорама“
и му скроиха номер, който на
практика го унищожи. Именно
заради това, че през целия
си живот е бил над нещата и
се е чувствал неуязвим. Дори
когато го вкараха за два пищова
в ареста и после излезе като
народен герой. Но петното,
което му залепиха, вече бе в
повече. Последва изключване
от МОК, предателство от
неговите хора на конгреса на
БФС през октомври 2005 г. и
Батето излезе от играта, след
като му забиха ръждива кама в
сърцето. Иван Славков отиде
в историята в златната си възраст на спортен функционер.
(На стр. 7)
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(От стр. 1)В момента се закупуват лични предпазни средства за персонала,
дезинфектанти, извършва се организация, съгласно указанията на министъра на
образовнието, съгласувани с министъра на здравеопазването.
В Правец бе пусната анкета сред родителите, за да се определят групите и
организацията на работа. Преди рестарта, сградите на детските заведения ще бъдат
дезинфекцирани отново.
Кметът Гунински обяви, че при наложителни обстоятелства ще се организират и
полудневни групи в класните стаи на ОУ „Васил Левски“. „Важното е да подпомогнем
семействата, за да не загубят работата си. Спокоен съм, защото имаме разбирането
на родителите. Те отдавна са запознати, че стартира ремонтът в ДГ„Индира Ганди“.
Силно се надявам с общите усилия на всички близки на семействата с деца да се
опитаме в извънредната епидемична обстановка да задържим децата изолирани,
каквата бе и препоръката на министър Вълчев. Що се отнася до организацията в
детските градини, тя ще бъде на необходимото ниво, за да са сигурни родителите за
хигиената и безопасната среда за децата си.

Компютърната гимназия в Правец с приз
„Мотивиращо училище“
В навечерието на един от най-хубавите български празници Деня на Св.св. Кирил и Методий - сайтът „БГНОВОСТ“ връчи приз
и грамота за „Мотивиращо училище“ на НПГ по КТС, град Правец.
„Причината е, че в нашия конкурс за есе на тема „Мечтаното училище“ участваха много младежи от НПГ по КТС - Правец и дори
втора награда бе спечелена също от ученичка от гимназията - Лилия Юриева Лазарова от 8 „б“, коментира управителят на сайта Мади-Младена Германова.
Сайтът „БГНОВОСТ“ бе организирал конкурс за младежи от 12
до 17 години за написването на есе на тема „Мечтаното училище“.
Подборът на най-добрите писмени работи бе направен от жури от
литературни критици, писатели, психолози, учители и журналисти.

Читателска поща

Как читалището в Равнище отбеляза 24 май
И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА
И НА ВСИ СЛАВЯНИ КНИГА ДА ЧЕТАТ!
По традиция в село Равнище отбелязваме с
гордост Деня на българската просвета и култура – 24
май. В нашето малко населено място са израсли над
70 учители, възпита- тели и читалищни дейци, които
с устрем и вдъхновение са предавали и в момента
предават на местното население и подрастващото поколение своите знания. Всички те са се грижели и се
грижат неуморно да ограмотят и малки и големи, като
им предават своята мъдрост и знание.
24 май, е денят, в който с преклонение трябва да
им благодарим и от сърце да им пожелаем здраве и
бодър дух.
Показвайки своята благодарност, Настоятелството
при НЧ „Димитър Грънчаров 1928” с. Равнище изпрати
на близо тридесет учители и читалищни деятели
поздравителни адреси.
Читалищната сграда бе украсена с цветя за
празника и с ликовете на двамата първоучители и
създатели на славянската писменост - братята Кирил и
Методий. Редом с техния портрет бе отредено и място
на плакат с мотото „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ”.
На информационното табло пред читалищната
сграда бе изнесено табло с детски рисунки и стихове,
посветени на празника.
Даниела Пенкова

ДА СИ УЧИТЕЛ

Да си учител е призвание,
човек със много знание,
човек, обичащ децата –
със словото си им топли душата.
Учителят труда си не жали,
със знанията, които им дава –
милва и душата им пали,
християнски ценности създава.

Истинският учител морал показва,
цял живот с поведение и действие това доказва.
С любов и от сърце той възпитава всяко дете,
учи и на всеки пример дава съвестта си да не
продава.
На труд и творчество да се отдава,
блага за народа си да създава,
от наука да се увлича
и Родината си той да обича!
Да си учител е не само желание, то е и призвание.
Човек с големи познания,
мислител и народен будител
е съвременният български учител!
с. Равнище
Михаил Димитров - учител

„Пред стихиите всички сме равни“ –
тематична изложба на
Исторически музей Правец
Тематична изложба-демонстрация на открито „Земя, огън и вода за живот. Пред стихиите всички сме равни“ бе подредена в Музеен комплекс Правец на 18 май – Международния
ден на музеите.
На малко пространство в двора на комплекса бяха показани експонати, онагледяващи
връзката между елементите и живота: глинени съдове, пъстротъкани килими, хляб, дървени и медни изделия. Експонатите са доказателство, че в своята многовековна мъдрост
народът ни е създал своите занаяти, изградени върху овладяването на стихиите. Билян
Илиев – екскурзовод, демонстрира мятане на огнени кълба – от запалването и разгарянето
под влиянието на въздуха, през причудливата игра на светлината, до внезапно гасене, пак
благодарение на въздуха.“
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Представяме Ви
Билян Ивелинов Илиев – новият екскурзовод в Исторически музей Правец:

ТВОРЕЦЪТ Е РОДЕН, ЗА ДА ПРОМЕНЯ СИВОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

(От стр. 2) да опозная всяко кътче, което би събудило интереса на
туристите. Чета много, когато съм дежурен и няма хора, чета упражнения
за психофизиката. Разговорите с колегите ми са много полезни. Получавам
своеобразно обучение - обсъждаме спецификата на работата, запознават ме
с научната терминология, много ми помагат. Изпълняваме и онлайн задачи
– снимки, клипове, рекламни материали. Работим с различни платформи,
поддържаме собствена страница. В деня на музеите направихме виртуална
изложба, записахме и качихме в интернет няколко клипа.
Веднага след поразхлабването на мерките посетители започнаха да идват
в музея, най-често в къщата на Тодор Живков. Предимно в почивните дни –
миналата неделя имаше 20, но разбира се, не група. Лесно комуникирам с
тях, често споделят с мен мисли и впечатления от собствения си живот. Явно
създавам доверие, а това много помага в работата. Връзката с човека срещу
теб е важна и взаимно полезна.
- Какво ти дава на теб самия докосването до историята, документите
и реликвите?
- Историята ми увеличава спокойствието, кара ме да се смирявам. Когато
се потопя в един стар текст или проучвам събитие от далечното минало,
всичко около мен сякаш изчезва. Всеки ден научавам нещо ново – думи, дати,
събития, важни за моето израстване неща. Въпреки младостта, минавайки
през различни професии, срещайки нови хора на различни места, аз се
обогатявам. Убеден съм, че човек трябва непрекъснато да се квалифицира,
ако иска да става все по-добър в работата си, независимо каква е тя. Това е
важно за мен самия.
- В деня на музеите ти беше „атракцията“ на събитието с огнените
кълба. Разкажи ни за твоите интереси извън пряката си работа – какво
правиш?
- Бих ги разделил на 3 части –
професионални, лични и обновяващи. Към
първите спадат: разписване на визия и
обратно планиране – важни за актьорската
ми работа, обучението ми за работа с деца,
работата ми в музея и като маркетингов
консултант - помощта, която оказвам на
приятели, които развиват собствен бизнес.
В личен план сега карам шофьорски курсове
– да взема книжка, за да стана независим
при комуникации. Водя специален журналдневник, в който записвам всичко под
шапката на професионалните цели, като
отбелязвам всичко, което ги подпомага.
Така вървя напред. За обновяващи смятам
грижата ми за любимия лабрадор Джеси;
въртенето на огън е част от процеса на
израстване и приобщаване към природата
– започнах първо за себе си, после разширих кръга - пред приятели, а сега,
както видяхте, и публично; всяка сутрин чета и преписвам кабалистични
текстове, които ми дават спокойствие.
- Мислиш ли, че има достатъчно поле за изява и развитие на младите
хора в музейното дело?
- Хората трябва да се развиват в сферата, която им доставя удоволствие.
Рано или късно желания и способности ще се припокрият и като резултат ще
се създадат полезни неща. Може да не учиш музеология, а информационни
технологии. Но в един момент да направиш сайт или друг дигитален продукт
за някой музей. Има симбиоза между нещата около нас. Доста млади хора
в последно време работят в музеи и изложбени зали, независимо какво са
учили. Въпросът е как менажират работата си там и как я съчетават с други
свои способности. Всъщност историята и изкуството се комбинират идеално
и много мои приятели го правят, както и аз.

- Какво може да се направи, за да стане един музей привлекателен
център за хората?
- Дигитализиране на знанието и предоставянето му до един определен
сегмент от хора /примерно под 45 години и ученици/, които имат интерес.
Извънредното положение даде възможност за организиране на онлайн
посещения в изложбени зали, туристически обиколки, гледане на театърални
постановки, кино и др. Защо това да не се превърне в ежедневие за младите
– всичко може да се чуе и види от къщи чрез медиите, примерно Instagram,
TikTok, YouTube и др. И сега работим с допълнителни приложения, но може
да се разшири обхватът.
- Ти самият имаш ли идеи за нашия музей?
Като стане въпрос за идеи, имам много. Въпросът е коя може да стане
реалност. Мога да споделя една много „щура“ идея. – В Правец има хотел,
в който отсядат българи и чужденци. Можем да създадем възможност за
усвояване на език и други знания чрез пряка комуникация – ние за чужденците
и те за нас. Да се направи, да го нарека, един Ленгуич-мюзеум. В него хората ще влизат не да разглеждат експонати, а да научат език. На базата на
взаимен обмен – аз знам английски, а искам да науча български, ще търся
комуникация с човек с обратните желания. Това може да става в приятна
обстановка и на чаша кафе. В България, а и по света, има такива библиотеки
и книжарници, които освен с чуждоезични книги, разполагат и с интересни
игри. Така по-лесно се усвоява чужд език.
- Работил си за кратко и като учител, магистратурата ти е педагогическа, какво би казал за образованието на децата днес.
- Това беше една специална школа за мен. Работих с деца от така
наречените „рискови групи“, по програмата за кариерно развитие „Заедно
в час“. Затова и записах магистратурата си в Пловдив, да науча повече
за отношенията дете-учител-родител, а и да мога да бъда полезен на
малчуганите. В това училище освен знания, приоритетно обучавах децата да
усвоят умения за живота – да си помагат, да регулират емоциите и чувствата
си, да се научат да вземат решения на база придобитите знания.
Трудно, но интересно е да си учител. Не мога да дам оценка или да
сравнявам, млад съм, още не съм извървял собствения си път на обучение
и усъвършенстване. Всъщност съм привърженик на идеята за учене през
целия живот, каквото и да означава това за останалите.
- Къде се виждаш в бъдеще – в училище, в музея или на друго място?
Мислил ли си и за чужбина?
Да започна от чужбина. По линията на доброволчеството съм бил зад
граница. Смятам, че ако всички млади българи, които учат в чужбина, се
върнат тук, ние ще станем супер напреднало общество. Особено това
важи за малките градове като Ботевград и Правец. Те са учили уеб-дизайн,
архитектура, международни отношения, музика и много други неща. Ще
донесат знанията и уменията си тук. Скептиците ще ме парират, че тук
няма какво да правят. Не съм съгласен и мисля, че щом един човек има
високо образование, той ще има и мисълта какво може да направи и как да
го осъществи. Тогава може да мислим за развитие, промяна и равенство.
Оптимист съм.
Бъдещето – то е по-скоро мечта,
не конкретни планове. Искам да имам
собствено студио, виждам го като купол,
под който се събират интересни хора с
различни способности. При мен всичко
се върти около изкуството. Виждам ниши,
които в провинцията още ги няма. Например
репетиционна зала извън читалищата, с
достъпни цени и достатъчен капацитет. Да
се канят групи, които да изнасят концерти и
представления на открито, но да има къде
да репетират. Иска ми се да организирам
кампания, с която да дам началото на
нещо хубаво, което да позволи системната промяна. Например още тече саниране
на блоковете, но има едни големи стени,
цветни, но скучни за мен. Защо да не бъдат нарисувани – Стрийт арт /уличното/
изкуството вече набира популярност в големите градове.
- Какво пожелаваш:
- На себе си: Винаги ми е било трудно да дефинирам желанията си. Но
ще опитам - Да намеря точни думи, с които да давам правилните отговори!
На колегите си: Те са много интересни, интелигентни, с много опит. Всички са различни. Нека винаги да са „тук и сега“, да си поставят цели, които да
са ПИР /предизвикателни, измерими и реалистични/. И да ги реализират!
На хората въобще: Да осъзнаят, че всеки ден е различен, че всеки ден
има какво да научат. Да не престават да се оглеждат за чудесата около тях.
И да ги споделят, когато ги открият.
С Билян времето минава неусетно. Млад човек, който говори емоционално
и има способността да увлича хората. Затова завършваме нашето интервю
така, както го почувствахме с него:
Млад човек не бива да тъпче на едно място, трябва да върви напред!
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ЗАПОЧНА МАЩАБЕН РЕМОНТ НА ДГ „ИНДИРА ГАНДИ“

Мащабният ремонт на построената през 1984
г. детска градина вече започна. Както вече сме
писали, община Правец спечели проект, премина
дългата процедура по съгласувне с управляващия

общината.
Финансирането
е
чрез
Договор
№
23/07/2/0/00249 от 15.10.2018 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г.
Предвиждат се цялостно преобразяване и
модернизиране на детското заведение, което ще
доведе до по-висока енергийна ефективност на
сградата, по-сигурна и безопасна обстановка за
отглеждане и възпитаване на децата, осигуряване
на достъпна среда в сградата.
Плануван е основен ремонт на кухненските и
складовите помещение, ново оборудване, както и
пълно преобразяване на дворното пространство.
Община Правец вече създава организация при
орган, направи подбор на изпълнители, съгласно
изискванията на Закона за обществени поръчки рестарта на детските градини възпитаниците на
и тези дни стартираха строително-монтажните ДГ „Индира Ганди“ да посещават ДГ „Здравец“
дейности в най-голямото детско заведение в

Клуб „Училище за лидери“ към Езикова
гимназия - Правец във виртуална дискусия

„А сега накъде?“
В деня на патронния празник на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“
– гр. Правец се проведе първата виртуална среща на „Училище
за лидери (Вдъхнови се!)“ от началото на извънредното
положение в страната. Събитието се състоя в платформата
zoom.us и предизвика голям интерес сред учениците и техните
преподаватели.
Тази лидерска среща беше малко по-различна и подистанционна, но запази същата зареждаща енергия и
позитивизъм, както всички предишни. Нашите говорители,
всички завършили езиковата гимназия, бяха: проф. д-р. ик.
н. Красимир Петров, както и седем дейни младежи, развиващи
се в различни сфери по цял свят: Галена Тодорова, Гая
Диланова, Деря Оралогул, Милен Атанасов, Натали Матева,
Николай Атанасов и Радияна Манчева. Домакини бяха г-жа
Стефка Атанасова и г-н Цанко Цолов.
Като модератор на събитието Галена даде думата на г-жа
Дарина Стоянова - основател на клуба, да открие срещата,
която продължи повече от два часа на живо.
Темата –„А сега накъде?“, включи в себе си няколко много
по-обширни теми:
Икономиката в условията на COVID - 19
Подбор на университет в условията на пандемия
Управление на личните и семейните финанси в условия на криза
Неочакваните ползи покрай извънредната ситуация
Пандемия, рецесия, душевно здраве, международни конфликти и устойчиво развитие
Как да разпознаеш фалшивите новини и да мислиш критично в свят, заринат от информация
Въпреки прогнозата за временна дефлация, най-вероятно последвана от
стакфлация и много други сложни икономически думи, дискусията завърши
с поглед към светлото бъдеще, което всички ние сме готови да започнем да
градим отново!

На въпроса, зададен от Галена: „Можеше ли човечеството по-леко да
премине през тази криза, ако се бяхме вслушали в многото световни
вирусолози относно запасяване на болничните заведения с ресурси, тъй
като те предсказаха, че такъв тип вируси ще стават все по-често
срещани?‘, г-н Петров отговори, че човеците не предприемат мерки преди някоя фаталност да се случи. Такава е нашата природа и най-вероятно
ударът от вируса би бил по-лек, но последствията пак биха довели до нова
икономическа и социална криза.
Бяха задавани и множество въпроси от страна на слушателите, на
които с радост лекторите отговориха. Макар и в трудно за всички време,
срещата беше уникална и вълнуваща за всички, а нашите ГПЧЕ-ари чакат
с нетърпение следващото издание на „Училище за лидери (Вдъхнови се!)“.
До следващата виртуална лидерска дискусия!

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ
към випуск 15*
на НПГ по КТС-Правец

Продължава от стр. 1
Честито завършване, мили момичета и момчета от випуск
15*!
Време е да кажете „Довиждане“ на любимото училище и
„Здравей“ на големия живот. Това е момент, който винаги ще
помните. И връщайки се към него, ще изпитвате и носталгия, и
умиление, защото тук, при нас, преминаха едни незабравими
пет години. Незабравими и уникални-също като всеки един от
Вас!
Безспорно Вие сте специален випуск. Ще останете в историята
като първите абитуриенти, които завършиха дистанционно. Но
въпреки създалата се поради световната пандемия ситуация,
вие показахте, че сте силни млади хора, които могат да се
справят дори с непривичното и непредвидимото.
…„Добре дошли на големия кораб, наречен живот!“.
Вашето пътуване започна с облаци и буря, но ще продължи
със слънце и ярко синьо небе. А през нощта Вашият път ще
бъде осеян с безброй ярки звезди-сигурни сме в това! Помните
ли думите на Малкия принц? – „За тези, които пътуват, звездите

са водачи! За другите са просто малки светлинки…“. Нека за Вас
те да очертаят пътя! „Звездите са осветени, за да може всеки
да намери някой ден своята…“ Колкото и да е далечна, ние Ви
пожелаваме да я откриете! Защото мечтите са като звездите…
може никога да не ги докоснете, но ако ги следвате, те ще Ви
отведат до Вашата съдба! Мечтите предшестват целите и ги
визуализират. Затова – мечтайте смело и сбъдвайте с лекота!
И не забравяйте – когато се уморите да пътувате или
пък просто имате нужда от пристанище – при нас винаги ще
намерите заслон.
…Времето за отплаване настъпи. Кораб, океан, вълни…! И
вятър, който смело разпъва платната, за да започне Вашето
първо истински голямо пътешествие!
Попътен вятър, мили момичета и момчета от випуск 15*! На
добър час! И до среща на кея!
С обич Ви изпращат: Директорът на НПГ по КТС инж. д-р
Трифон Трифонов и училищното ръководство, преподавателите и целият училищен персонал, както и всички ученици от НПГ по КТС гр. Правец

6

брой 19, 26.05.2020

страница

ФИБА ЗАДЪЛЖИ КЛУБОВЕТЕ ДА ИЗПЛАТЯТ ДЪЛЖИМОТО НА ИГРАЧИТЕ

ФИБА и баскетболният арбитраж взеха
изключително важно решение, с което трябва
да се съобразят всички баскетболни клубове в
Европа и които са под егидата на международната
организация. Според него отборите трябва да
изплатят заплатите, които дължат на играчите,
без значение дали първенствата ще се доиграят,
или не. Това засяга и българските клубове от НБЛ,
въпреки че на 16 април шампионатът при мъжете
бе прекратен и на практика редовният сезон бе
обявен за „нулев“. Според решението всеки един
баскетболист, който има професионален договор
с даден клуб (според разпоредбите на ФИБА),
трябва да получи пълната заплата, записана
в съответния контракт, до момента на спиране
на първенството. В случая това означава, че
10-те тима от НБЛ трябва да платят пълните
заплати на играчите си до 13 март. Това обаче

не е всичко. Решението засяга изплащането и
на остатъка от договорните отношения между
играч и клуб. То обаче се прави на различна
база, спрямо параметрите на договорите. От
13 март до сега, до изтичането на договора или
съответно началото на новия сезон в България,
клубовете трябва да изплатят между 80% и 50% от
написаното по договор. Сумите, които са до 2 500
евро, ще бъдат орязани с максимум до 20%. Тези,
които надхвърлят въпросната цифра, ще бъдат
намалени минимум наполовина, като е въпрос на
лична договорка дали процентът няма да е поголям. Ако играч Х получава 3 000 лв. заплата, той
ще прибере между 80 и 100% от въпросната сума
до срока на изтичане на договора. Ако получава
5 000 лв., то тогава ще вземе 50% или по-малко
от заплатата си. Предвид, че в българското
първенство договорите на играчите обикновено са

Кралев се преклони пред волята и
поведението на родните спортисти

до края на сезона (края на май), то това означава,
че клубовете от НБЛ ще бъдат задължени да
платят тези пари, въпреки че няма да има срещи.
Решението е на база множеството допитвания до
ФИБА, възникнали след пандемията от корона
вирус и прекъсването на първенствата на Стария
континент.

Лалова: Психозата бе
най-тежкото нещо

„Приемете моите благодарности за всеотдайния
Министърът на младежта и спорта използва
Деня на българския спорт – 17 май, за да отправи труд, който полагате всекидневно за издигане
престижа на българския спорт. През изминалите
поздравителен адрес към родните спортисти.
трудни месеци за цялата нация вие още веднъж
показахте, че не сте само големи спортисти, но
и големи личности. Вашият пример за отговорно
поведение и висок дух в условията на извънредно
положение са поредното доказателство, че
България по всяко време може да се гордее със
своите спортисти. Сигурен съм, че вие ще се
завърнете в състезанията по-силни за нови победи.
Спортните личности винаги са били богатство
за нашето общество. Нашата обща задача е да
възпитаваме и изграждаме не само успешни
елитни състезатели, но и здраво и активно младо
поколение“ – гласи част от поздравлението на
министър Кралев.

Разрешиха по пет Финалът за Купата на
смени на отборите
България – на 1 юли

До края на сезона по време на
двубоите от Първа лига и на турнира
Купа България всеки отбор ще има
право на 5 смени. С цел редуциране
броя прекъсвания отборите ще имат
разрешени максимум 3 смени по време
на игра. Смени могат да се правят и
по време на почивката, а останалите
неизполвани такива се пренасят в
евентуалните продължения в мачовете
от елиминационен характер. Прието
беше и предложението за временно
намаляване на таксите на назначените
длъжностни лица в Първа лига и в
срещите за Купа България – съдийски
наблюдатели, делегати и съдии, като
това ще важи до края на настоящия
състезателен сезон.

Примата на българската лека атлетика в
последните 15 години – Ивет Лалова, изрази
Първоначално битката за
въодушевлението си от подновяването на
трофея трябваше да е на 4
тренировъчния процес. Тя сподели, че психозата
юли. Заради сгъстеността
от разпространението на вируса е била найна двубоите от БФС са
неприятният момент по време на изолацията.
преценили, че е по-добре
„Това, което усетих, бе едно обединение на
през уикенда на 4 юли да
хората. Всички в целия свят, всички спортисти,
се играе кръг, а не да има
всички атлети всички хора, всички граждани
междинен.
Полуфиналите
бяхме поставени при еднакви условия и видях, че
остават два мача, след
много хора преминаха доста по-трудно през това
допълнително допитване до
нещо. Сега е много важно да си помагаме, да се
4-те участника в тях: ЦСКА,
мотивираме и да си вдъхнем сили да продължим
Левски,
и
пловдивските
напред. Хората са изплашени, много са стресирани,
Локомотив и Ботев. Датите за
не могат да се върнат нормално към техния си
полуфиналните мачове са 9
живот. Тази масова психоза бе най-тежкото нещо.
и 10 юни. В тях черно-белите
В Италия го изживяха много по-силно от нас, посрещат сините, а канарчетата – армейците. Реваншите истински. Радвам се, че през цялото това време
ще се играят на 23 и 24 юни. Финалът ще се проведе на ние бяхме тук. Предпочетохме да бъдем тук и това
националния стадион „Васил Левски“ в София на 1 юли.
бе правилният избор“ – заяви Лалова

Стартът на новия сезон
в Първа лига – на 24 юли

Това реши Изпълкомът на БФС. Два дни по-рано – на 22 юли, ще се
играе финалът за Суперкупата между шампиона на страната и носителя на
Купа България. На 23 юли трябва да бъде даден стартът на новия сезон и
във Втора лига. Така от последния бараж, който трябва да е на 16 юли, до
старта на следващата кампания ще има една седмица. Форматът в елита се
запазва и за следващата кампания – 26 кръга, редовен дял плюс 2 плейофни
половини. Трансферният прозорец за новия сезон ще бъде отворен на 17
юли. Договорите на играчите, които изтичат през май и юни, се удължават
до края на настоящия сезон – 16 юли. БФС изпрати всички свои решения на
УЕФА на 25 май.

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

При ново извънредно положение:

Край на сезона във футбола
Изпълкомът на БФС реши, че при обявяване на ново извънредно положение
в страната ни и при невъзможност за подновяване на първенството в Първа
лига до 5 юни, за крайно ще се приеме настоящото класиране. Отделно,
при обявяване на ново извънредно положение между 5 юни и 17 юли и
невъзможност за доиграване на първенството, за крайно ще се приеме
моментното класиране
Спортните материали подготви Сашо Бункин
към датата на обявяване
на извънредното поло- Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
жение.
3300 лева. тел. 0885 399 246
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Екип: Пенка Славчева
Паулина Василева
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Новини от Етрополе

УЧЕНИЦИ ЗА ПРИМЕР ОТ СУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ БЯХА
НАГРАДЕНИ ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
ръководител г-жа Емилия Цветкова.
Момичетата бяха поздравени и похвалени от
заместник-кмета на общината Станка Димитрова,
която им връчи грамоти и подаръчни пликове от
името на кмета Димитър Димитров. Делото на
Кристияна Радкова, Християна Ценова, Преслава
Пешева, Мария Ангелова и Радина Билева е
проява на будна гражданска съвест и може да
послужи за пример на много жители на община

Етрополе.
В социалната мрежа момичетата направиха
следния призив:
„В местността около Хаджирашовата чешма е
пълно с боклуци! Решихме да почистим, каквото
можем! Призоваваме ви да спрете да си хвърляте
боклуците, където ви падне и да бъдете малко
по-съвестни, защото всичко зависи САМО и
ЕДИНСТВЕНО ОТ НАС!!!“

На 22 май в сградата на община Етрополе бяха
наградени ученички от XI „а“ клас на СУ „Христо
Ясенов”, проявили самоинициатива и почистили
нерегламентирано сметище и целия район около
Хаджирашовата чешма. С тях бяха директорът
на училището г-жа Мила Манчева и класният им

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛАТА В
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТВАРЯТ НА 1 ЮНИ
Със Заповед РД-15-245 от 21.05.2020 г. на кмета на Община Етрополе, от 01.06.2020
г. детските градини и яслата в Етрополе отново започват да приемат деца.
Млечната кухня започва работа от 26.05.2020 г.
Всички детски заведения и млечната кухня ще работят при спазване на строги
противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.
Заповедта на министъра на образованието и мерките за организиране на дейностите
на детските градини и детските ясли след възстановяване на приема за деца на МОН
също ще бъдат спазени, увериха от общинска администрация.

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ВЪЗОБНОВЕНО БЕ ПРОВЕЖДАНЕТО
НА НЕДЕЛНИЯ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР
На 11
май

Правешкият зет Батето
щеше да навърши 80 години

(От стр. 2) След дълги години около маркиз Самаранч той вероятно си е представял друга съдба
– до 75-годишна възраст да бъде в структурите на
световния спорт. Но нещата се промениха. Господарите на кръговете бяха подменени и за такива
като него място нямаше, а той беше само на 65 години. Тъжен и незаслужен край. Уж всички продължават да те обичат, но вече не си им нужен. Каква
горчива чаша за любимеца на нацията! За футбола Батето не направи много, но след като видяхме
какво направи неговият наследник Боби Михайлов
за 14 години, разбрахме, че подходът му е бил правилен. Няма как спомените на Батето да не се цитират в пълна сила – каквато държавата, такъв и
футболът. И сега на един милион процента казаното е вярно. През 1993 г. проф. Иван Славков предлага в Правец да се провежда спортният празник
в чест на Международния олимпийски ден, който
тази година ще се състои за 28-и пореден път. На
27 октомври 1997 г. Батето стана учредител №1
на правешкия спортен клуб Олимпиец и предложи

да бъде включен като учредител и неговият тъст
Тодор Живков. По предложение на Славков
ръководството на клуб Олимпиец организира
съвместно с БФС и провежда всяка година детски
футболен турнир в зала «Млад олимпиец». След
неговата кончина правешкият клуб Олимпиец
реши турнирът да бъде в памет и за купата на Иван
Славков-Батето. Тази година той ще се проведе за
10-и път.
В заключение най-важното е, че Иван Славков
липсва и няма кой да го замести. Не се раждат
такива цветни, ярки, запомнящи се личности и
това е голямата беда на нацията. Тинята изтиква
съвсем друг вид герои на повърхността, без
финес, без ирония, без чар. Отблъскващите герои,
които налагат своите правила. И готините лафове
на Батето са сменени с грубиянщини от сорта на
„не ми разправяй колко си умен, а ми покажи колко
пари имаш“. Такъв свят остана след Славков.
Няма как да не липсва, а и не само той.
Сашо Бункин

  Считано от 24.05.20 г. /неделя/ се възобновява
провеждането на неделния пазар в Етрополе,
като до отмяна на извънредната епидемична обстановка той ще функционира при спазване на
определени мерки.
Достъп до пазара в Етрополе имат само
земеделски производители и фермери за
реализация на произведената от тях продукция
(зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен
материал, както и друга готова продукция).
Земеделските производители, които предлагат
продукцията си, както и гражданите, посещаващи
пазара, задължително трябва да спазват всички
противоепидемични мерки.
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ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА
ОБС, ПРОВЕДЕНА НА 22 МАЙ
Поради сериозността на темите, по които трябваше да се вземат
решения, общинските съветници проведоха заседанията на комисиите на
живо и в пълен състав, а самата сесия се проведе оперативно и онлайн,
ръководена от председателя на ОбС Цветелина Владимирова.

КАКВО ГЛАСУВАХА
МЕСТНИТЕ ИЗБРАНИЦИ:
Директорът на училището в Разлив
ще трябва да подготви оздравителна
програма, за да не бъде закрито
учебното заведение

извънредната епидемична обстановка

Общинският съвет поиска оздравителна програма от Директора на ОУ
Общинските съветници удължиха срока, в който наемателте на общински
„Христо Ботев“ с. Разлив. Ръководството на училището, което е застрашено
от закриване, в рамките на месец трябва да представи план-програма за помещения ще имат облекчението да не заплащат месечен наем, при
дейността през следващата учебна година. В нея трябва ясно да е разпи- условие, че не стратират работа в периода на извънредната епидемична
сано как децата ще бъдат задържани в клас. Има изискване и за конкретни обстановка.
мерки, които да гарантират по-добър образователен процес.

Жителите на селата, в които сменят имена
Без наеми за наемателите на общински
на улици, няма да заплащат такса при
обекти, ако не работят по време на
заявяването на нов адрес до края на 2020 г.

Жителите на селата Разлив, Осиковица и Осиковска Лакавица се
освобождават от заплащане на такса при заявяване на нов постоянен и
настоящ адрес до края на календарната 2020 г. Предложението бе направено
от кмета на Община Правец и е свързано с процеса по именоване на улиците в
тези села. Така жителите няма да бъдат финансово ощетени от започналата
инициатива, а в бъдеще, когато подменят своите лични документи, хората
ще имат вече актуален адрес за кореспонденция.

Общинските съветници поискаха
информация от „Правецгаз“ къде се планира
разширение на газопреносната мрежа

Общинският съвет оторизира кмета Гунински да представлява община
Правец на предстоящото общо събрание на „Правецгаз 1”. Съветниците
взеха решение и задължиха дружеството в тримесечен срок да представи
подробен бизнес план за развитието на „Правецгаз 1” АД, който да включва
информация в кои участъци се планира разширение на мрежата в град
Правец.

ПГПЧЕ „Ал. Константинов“ изпрати абитуриентите си

(От стр. 1) След 2 месеца изолация те отново бяха заедно, макар и
при спазване на строги
мерки – събраха се на
паркинга до бензиностанция Лукойл, а по-късно и в училищния двор.

При засилена охрана,
без присъствие на родители и външни лица,
макар и само за миг,
паднаха бариери и забрани. Отново заедно,
момчетата и момичетата бързаха да споделят

емоциите, да си кажат
какво са преживели, да
споделят планове за
бъдещето, пред прага
на което изведнъж се
озоваха. Някак набързо се сбогуваха с училищната скамейка, за

Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД
разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на
индустриални минерали - доломити.
Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифицирани по следните стандарти:
► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 БДС EN 13 242;2002+А1;2007
„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 БДС EN 13 620;2002+А1;2008
„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042
БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
					
Координати за връзка:
GPS координати: 		
(02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД
на кариера „МИАЛ“		
+359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II		
office@ellatzite-med.com

да направят малко
плаха, но огромна
крачка в зрелостта. И да се изправят пред неизвестните на бъдещето.
Ескортирани с полицейски коли, абитуриентите се отправиха към училищния
двор. Да прекрачат
прага за последен
път като ученици сериозни и малко стресирани от ситуацията. Там ги очакваше
импровизирана сцена, от която ги поздрави директорът на
гимназията – Цветанка Щерионова. Кратко слово и „На добър
час в живота“! Раздяла – до матурите, до
деня, в който ще получат дипломите си.
А ние им пожелахме: „Да ви върви по
вода!“- както мъдро
го е казал народът
някога. Не им поляхме менче, за това се
погрижи природата.

