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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 !!!

КМЕТЪТ НА ЕТРОПОЛЕ 
ВРЪЧИ ГРАМОТИ НА 

ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ И 
ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА

Четете на стр. 7

Четете на стр. 8

Книжка с пожелание за всеки 
първокласник в Община Правец

Община Правец закупи детски книжки за 
първокласниците от всички училища в общината.  

Книжките са с пожелания и празнично опако-
вани. 

Те бяха раздадени в учебните заведения, за да 
може всяко дете да получи своята книжка, заедно 
със свидетелството си за завършен първи клас.

Заедно с първото свидетелство

СРЕДНОЩНИЯТ 
НОВОГОДИШЕН 
КРОС В ПРАВЕЦ 
В НОВА ОРБИТА!

Добромир Карамаринов: 
“Пробегът в Правец е уникален 
и няма еквивалент в света!”

СПОРТНОТО СЪБИТИЕ 
ВЛИЗА В КАЛЕНДАРА НА 

БАЛКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ И 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Официално: 
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ОВЕН
Не се захващайте 

с няколко неща навед-
нъж. Заради погрешна 

преценка на възможностите ви може 
да направите грешни или прибърза-
ни ходове. Бъдете въздържани.

ТЕЛЕЦ
Опитайте се да за-

вършите нещата, които 
вече сте започнали. 

Внимавайте с разходите, не харче-
те излишно. Възможно е да изпус-
нете примамливо предложение, ако 
не реагирате адекватно. 

БЛИЗНАЦИ
Не правете опит да 

променяте естестве-
ния ход на събитията. 

Възможно е някои от затруднени-
ята да изчезнат сами. Проявете 
здрав разум, важно е да преценя-
вате трезво събитията.

РАК
Усърдие и добро-

съвестност ще ви по-
могнат да постигнете 

успех в делата. Не отказвайте на 
молби за помощ. Може да се нало-
жи да направите компромис със съ-
вестта си в името на интересите си. 

ЛЪВ
Пред вас се откри-

ват неочаквани перс-
пективи. Не бива да се 

занимавате с тежък физически труд, 
както и да участвате в колективни 
проекти. Изличната емоционалност 
може да ви докара конфликти. 

ДЕВА
Упех ви носи само 

индивидуалната рабо-
та. Опитайте се да не 

губите чувството за реалност. Из-
лишната ви увереност може само 
да ви навреди. Възможни са сери-
озни загуби, бъдете внимателни. 

ВЕЗНИ
Възможно е да из-

паднете в неловки си-
туации и някои недора-

зумения заради склонността ви към 
тайни и скрити неща. Овладейте 
емоциите, възможни са конфликти.

СКОРПИОН
Ще трябва да ла-

вирате между трудни 
характери. Контроли-

райте емоциите. Иначе са възмож-
ни недоразумения, за които по-къс-
но ще съжалявате. Може да се на-
ложи да промените плановете си.

СТРЕЛЕЦ
Плановете ви може 

да ви накарат да орга-
низирате доста неща. 

Внимавайте да не сбъркате  приш-
порвайки някои събития. Възможни 
са непредвидени разходи. Сдър-
жайте емоциите, мерете думите си. 

КОЗИРОГ
Вашите желания 

и страсти може да ви 
подведат в невярна 

посока. Не се опитвайте да прех-
върлите задълженията си другиму. 
Осмислете ценностите си, за да 
преодолеете своите съмнения. 

ВОДОЛЕЙ
Вашата нереши-

телност ви пречи да 
използвате шанса си в 

различни ситуации. Гледайте с оп-
тимизъм на бъдещето. Нещата ще 
се наредят и без вашата намеса. 
Проявете разум в отношенията.

РИБИ
Възможно е да 

получите подкрепа от 
познати без да сте ги 

молили за това. Освободете се от 
всичко неприятно, което е затлачи-
ло съзнанието и мислите ви.

ЗОДИАК 01.06.-06.06.

ПРАВЕЦ TOUR 2020 | Приятелска среща на 
участниците в лига «БАЛКАНЕЦ»

Организатори: Сдружение АКТИВ, Спортен 
център ПРАВЕЦ и Arena Tennis.

Медийни партньори: RE:SPORT media & 
Tennis.bg

Уведомяваме любителите на тениса, че:
Събитието има спортно-кондиционен статус 

и НЕ Е със състезателен характер.
Не се предвиждат парично-предметни 

награди, купи и медали и точкуване за 
ранглистата.

Правилата на играта са същите, като ще 
се спазват задължителните и препоръчителни 
мерки според заповедта на здравното 
министерство за провеждане на мероприятия 
на открито!

Всички тенисисти ще получат грамоти за участие.
Правила:
MEN SINGLES – 16 участници / 4 групи х 4 участници
/Игри в групи в 1 тай-брек сет до 6 гейма / и БЕЗ точка за 

предимство в груповата фаза. Шампионски тай-брек до 10т 
при резултат 5:5

MIXED DOUBLES – 16 участници / 2 групи х 4 otbora
/Игри в групи в 1 тай-брек сет до 6 гейма / и БЕЗ точка за 

предимство в груповата фаза. Шампионски тай-брек до 10т 
при резултат 5:5

Предварителна програма:
Събота, 6.06.03 | 9:00 - SINGLES FRIENDSHIP
Неделя, 7.06 | 9:00 - MIXED DOUBLES PARTNERSHIP | 

НАЧАЛО 11 ЧАСА

При възникване на форсмажорни обстоятелства и/или 
невъзможност за нормалното провеждане и спазване на 
програмата, организаторите си запазват правото на промени 
и размествания.

Грамота и подаръчен артикул за всеки участник – грип или 
антивибратор след check-in регистрацията.

Официална топка – RS; Настилка: 2 Green set courts
Незаписаните през системата участници могат да участват 

САМО ако има незаети места в електронната регистрационна 
форма.

Главен съдия:  Станислав Конов – 0884 465594
Супервайзор: Станислав Станев – 0897 843829
Такса участие: 25 лв./участник.
Записване за участие и допълнителна информация: 
http://tour.arenatennis.bg/events/spring_tour_2020_june/

СПОРТЕН ЦЕНТЪР ПРАВЕЦ И ARENA TENNIS ОТКРИВАТ 
СЕЗОНА НА 6 ЮНИ

Ръководството на ЦНСТ за стари хора Правец се грижи 
живущите да водят здравословен и социално-активен живот, 

богато на развлечения и труд ежедневие, спортни занимания – 
според възможностите. Противоепидемичните мерки една по 
една отпаднаха, но Центърът остана затворен за посетители, 
а живущите все още не могат свободно да излизат. 

На 28 май, по стечение на обстоятелствата християнският 
празник Възнесение Господне /Спасовден/, Г-жа Таня 
Димитрова – директор, и служителите на центъра решиха, 
че възрастните хора имат нужда от една „адреналинова 
инжекция“ и им създадоха поле за изява. Мъже и жени по 
желание участваха в индивидуален турнир по домино, при 
спазване на противоепидемичните мерки – лична хигиена, 
дистанция и дезинфекция на плочките за игра. 

Състезанието разнообрази ежедневието им и събуди 
позабравени  емоции и спортен хъс за победа. Може би 
защото ги очакваха и вкусни награди.

Браво на всички – и на организаторите, и на участниците!

В ЦНСТ за стари хора Правец животът се връща към
                                           нормалния ритъм

На 28.05.2020 г. православната църква отбелязва Възнесение 
Господне, по народному -  Спасовден.

В Калугерово 
храмът носи 
името „Свято 
В ъ з н е с е н и е 
Господне“ и в 
този ден чества 
своя празник. 
Тържествената 
литургия бе 
отслужена от 
отец Илия, 
свещенослужи-
тел в Правец.

Присъстваха 
само хора, жи-
вущи в селото. 
Бяха спазени 
всички противо-
епидемични изи-
сквания.

Храмов празник на църквата 
„Свято Възнесение Господне“ 

в с. Калугерово 
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 16.06.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала 
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Поземлен имот (ПИ) №58030.110.294 (пет осем нула три нула точка едно едно 
нула точка две девет четири), с площ от 1952 кв. м. (хиляда деветстотин петдесет 
и два квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 
„Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №3436 - II/01.07.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 48 000.00 лв. (четиридесет и осем 
хиляди и лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 03.06.2020 г. до 17.00 
ч. на 15.06.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата 
от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се 
внася до 15.06.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община 
Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.06.2020 
г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.06.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.06.2020 г. и 
30.06.2020 г., при същия ред и условия.

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

Специалистите твърдят, че по време на прехода в езика ни са влезли 4300 
чуждици, но само това да беше! Новоизлюпените през последните 30 години 
родоотстъпници и поевропейчени люде все повече отричат всичко българско и 
бързат да заличат всяка връзка с него. Затова кичат децата си с чуждоземни 
имена: Джинидж, Цезарина, Джинго, Паолита, Армандо, Гетаби, Джанто и др. 
Тези имена нямат нищо общо със славянските ни корени с историческите ни  и 
етнически традиции. Разбира се, че всеки сам си избира как да се казва  детето 
му. Такова „поевропейчване” ли да го наречем, „поамериканчване” ли, но ни от-
късва от нашите родни корени и е част от самоунижението ни като нация. Често 
чуваме, по различни поводи, така е в другите страни! Обаче например в САЩ ро-
деното в страната дете, не може да казва как да е! Има списък с американските 
имена, измежду които родителите трябва да изберат. Това изискване трябва да 
бъде утвърдено и в нашата страна, както в другите цивилизовани страни в света.

Някои пишат и чета, че нямало проблем с масовото навлизане на английски 
думи в българския език! Само че проблем има, след като, когато говориш на 
български, започва да се смята за демоде, а децата научават  по-добре чуждия 
език, отколкото майчиния! Нека си кажем и видим истината право в очите, като 
огледаме наоколо и ще видим (особено в София), че латиницата ни е превзела. 
Получава се абсурд, тъй като на всяка крачка виждаме обяви, магазини и др. 
заведения и дори институции, изписани на латиница и в родната си страна не 
можем да разберем къде за какво става дума и т.н. За разлика от описаната в 
нашата страна тъжна картина, например в Русия, която е приела кирилицата от 
нас, разходете се по руските улици и ще видите надписи почти единствено на 
кирилица. Примерът не е само с Русия. Нека се види този въпрос, в която и да 
е европейска  и друга демократична страна, за който често българи, гостували в 
тях, виждат и разказват, че се пише на техния език, че се чува само тяхна музика. 
Забравяме , че кирилицата е приета за един от езиците в ЕС!

Няма нужда да давам конкретни примери за използваните чуждици в нашите 
печатни ежедневници, както и в БНТ и БНР, които са обществени медии и се фи-
нансират от държавния бюджет. Те би трябвало да бъдат храм на чист майчин 
език, но постоянно чуваме думи като опозиция, анонс, номиниран и т.н. След 

БЕЗ ЕЗИК НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА НАРОД
Доц.д-р ик.н. Иван ГАВРИЛОВ – Равнище: 

Срещу чуждите думи в българския език
1989 г. под формата на демократизация масмедиите допускат рубрики, изпъл-
нени с езикова вулгаризация и безвкусица. Необходима ни е държавна езикова 
политика, която за всяка нация е израз на стремежа за самосъхранение и прос-
перитет. Езиковата политика е същностна черта от всяка национална стратегия, 
казва именитият специалист в тази сфера акад. Михаил Виденов. (На стр. 7)

Мащабна акция на Специализираната прокура-
тура се проведе на територията на цялата страна. 
Разследващи влязоха и в къщата на заместник-
министъра на околната среда и водите Красимир 
Живков в Ботевград. С коли на жандармерията 
беше блокиран пътят и към вилата му в Правец. 

Два екипа  - на ДАНС и на Прокуратурата, вля-
зоха и в Министерството на околната среда и во-
дите в София, а  Красимир Живков бе отведен за 
разпит, след което задържан.

По думите на говорителя на главния прокурор 
Иван Гешев - Сийка Милева, става дума за разлед-
ване на специализираната прокуратура, свързано 
с организирана престъпна група, замесена с внос 
на боклук от Италия и преработка на опасни отпа-
дъци. Задържани бяха общо шестима души. 

„Сменям арестувания зам.-министър на окол-
ната среда още в понеделник“ - обяви премиерът 
Бойко Борисов в неделя. Лидерът на ГЕРБ уточни, 
че Живков е „не само част от ГЕРБ, но е и от квота-
та на партията в министерството“.

„С ръка на сърцето заявявам, че съм работил за 

РАЗСЛЕДВАЩИ ВЛЯЗОХА В КЪЩАТА И ВИЛАТА 
НА ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЖИВКОВ

Бившият кмет на Правец е в ареста заради обвинения за 
участие в организирана престъпна група 

Снимка: Webcafe

зателен съд да разгледа искането на прокуратура-
та и да вземе решение.

На Пламен Бобоков бе поискана гаранция от 1 
милион лева.

опазване на околната среда и за здравето 
на хората“ – каза Красимир Живков пред 
специализирания съд в неделя. Той посо-
чи, че не познава Николай Миховски, нито 
Пламен Бобоков, когото, по думите му, е 
виждал преди 4-5 години на 
посещение с междуправител-
ствена делегация, няма него-
вия телефон и не комуникира с 
него. „Габриел Савов познавам, 
естествено. Той беше директор 
на регионална инспекция“ - до-
пълни Живков, цитиран от БТА. 
„С г-н Атанас Бобоков съм про-
вел един-единствен път разго-
вор по телефона, виждал съм 
се два пъти - темата беше про-
блемите в Монтана“ - коменти-

ра зам.-министърът и допълни, че с ни-
кого от останалите от т.нар. „група“ не е 
разговарял нито по телефона, нито се 
е виждал. „Искам да знам членовете на 
тази група дали ме познават, дали са 
комуникирали с мен“ - апелира той.

След близо 14-часово изслушване в 
неделя специализираната прокуратура 
поиска мярка за неотклонение задър-
жане под стража за зам.-министъра 
на екологията Красимир Живков, бив-
шия шеф на екоинспекцията в Плевен 
Габриел Савов, бизнесмените Атанас 
Бобоков и Николай Миховски. Обвине-
нието поиска домашен арест за Васил 
Богданов и Айгюн Еминов, на чиято 
площадка в Плевен в началото на го-
дината бяха открити стотици тонове не-
легално внесени отпадъци от Италия, 
като съдът наложи такава само на Бо-
гданов.

Очаква се специализираният нака-
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ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПЛАСТИЛИНОВА 
ТВОРБА НА СВОБОДНА ТЕМАТИКА 

Условия за участие:
В конкурса могат да участват всички деца от България на възраст до 14 г.
Темата на творбите оставяме на децата, защото всички знаем, че въображението 

е нещо, което не може да бъде сложено в рамка и ограничавано с теми. Изразните 
средства – също: цветни или черни моливи, пастели, флумастери, водни или 
темперни бои, бои за рисуване с пръсти /особено за най-малките/ и разбира 
се, пластилин. А защо не и комбинация от няколко вида. Всичко е разрешено. 
Горещо ви препоръчваме да използвате продуктите с марка JOVI, защото с тях 
ще постигнете отлични резултати и ще работите напълно безопасно. Продуктите 
JOVI можете да закупите в книжарниците в цялата страна. При равен резултат 
ще бъдат предпочетени творбите, изработени с продукти JOVI.

Регламент:
Конкурсът е организиран в две категории: „Рисунка“ и  „Пластилинова творба“
Във всяка категория участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи:
І-ва възрастова група – за деца до 6 годишна възраст
ІІ-ра възрастова група – деца от 6 до 10 години
ІІІ-та възрастова група – деца от 10 до 14 години
Конкурсът е организиран изцяло онлайн и се провежда в групата „Рисувай и 

моделирай с JOVI“ във фейсбук на страницата на Фистокомерс. Гласуването и 
класирането на творбите ще е на база харесвания.

Награден фонд и класиране:
Ще бъдат раздадени 24 награди + 6 специални

ОЩЕ информация и подробности на сайта на Фистокомерс: 
www.fistocommerce.com, както и на фейсбук страницата.

Благодарност
Уважаеми Г-н Кмете,

Ние,  Ваня и Желязко Желязкови, Ви 
изказваме най-сърдечна благодарност за за 
защитните маски и хранителните продукти, 
които ни изпратихте, както и за топлите думи и 
благопожеланията  в тези трудни за страната ни 
времена.

Ние високо оценяваме усилията ви за 
поддържане на чистотата, ремонта и развитието 
на инфраструктурата в града и в частност в 
квартала, където живеем.

Бъдете жив, здрав и благословен!
С уважение: Ваня и Желязко Желязкови

Нели Юриева е главен мениджър на СПА центровете към хотелите, 
работещи под световноизвестния бранд RIU Hotels and Resorts в България. 
В СПА туризма е от 15 години, като през последните 5 години ръководи СПА 
центрове на Тера Тур Сервиз ЕООД и веригата RIU в морски и планински 
курорти. Ето какво споделя тя:

С голямо вълнение аз и моят екип посрещнахме новината, че Riu Pravets 
Golf and Spa Resort в Правец ще отвори на 4 юни, след което се готви по-
етапно отваряне и на морските хотели, започвайки с Riu Helios Paradise в 
Свети Влас и Riu Helios Bay в Обзор.

Нашата компания – Paradise SPA & Beauty, ще заложи главно на 
българските продукти с цел подпомагането на българската икономика в този 
труден период за страната ни.

Като главен мениджър на СПА центровете искам да обърна внимание на 
някои нови елементи в режима на работа, които сме включили тази година. 
На входа на всеки СПА център на гостите ще се предоставят дезинфектант за 

лична употреба, 
маски и ръкавици. 
Също така ще 
се измерва 
температурата 
на всеки гост 
с електронен 

След коронакризата

РИУ ПРАВЕЦ ОТВАРЯ ВРАТИ ОТНОВО НА 4 ЮНИ
СПА специалистите в хотела ще се грижат за здравето на 

гостите си с български продукти и природни богатства
термометър. Персоналът 
на рецепция също ще 
бъде подсигурен с тези 
предпазни материали. 
Груповото обслужване на клиенти на рецепция ще става на два метра 
отстояние между гостите.

Ще се дезинфекцират повърхности като шезлонги и масички периодично-
около четири пъти дневно. Закритият басейн и джакузито ще работят, като 
хлорирането на водата ще се извършва според европейските стандарти. 
Предпочитаните от клиентите сауна и турска баня ще заработят отново, като 
турската баня ще се използва само индивидуално и ще се дезинфекцира след 
всеки клиент. Сауната ще може да се използва и групово, но при спазване 
на два метра отстояние между гостите. Солната стая ще се използва на 
принципа на турската баня, тоест индивидуално и с дезинфекция след 
всеки клиент. Леденият фонтан няма да заработи тази година, но всички 
други контрастни процедури като шоков басейн и душ Виши ще заработят 
с периодична дезинфекция, разбира се. Зоната за релакс също ще отвори 
врати, като при групово ползване разстоянието между лежанките ще е един 
метър. Ще се редуцира броят на използваните шкафчета в съблекалните 
според изискванията за два метра отстояние между гостите. Същото 
отстояние от два метра важи и за посетителите на фитнеса. При изпълнение 
на СПА процедури ще се използват предпазни материали като шлемове, 

маски, ръкавици и еднократни протектори за 
масажните легла. 

Мога да уверя нашите гости, че ще работим 
най-вече в полза на тяхната безопасност, 
базирайки се на противоепидемичните мерки, 
приети от Министерството на здравеопазването и 
Министерството на туризма, както и на стандартите 
за безопасност и превенция на RIU Hotels and 
Resorts!

bgtourism.bg

Наши мом-
чета станаха 

лауреати в Третото издание на Международния 
конкурс за детска рисунка „Животът на един щъркел“. 
Той бе организиран от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  
Детско онлайн списание „Щъркел“,  Община 

Отново повод 
за гордост

Борис и Матей Цветанови от Правешка 
Лакавица – лауреати в международен конкурс

Раковски, сдружения  „Зелени Бал-
кани“ и още няколко организации. 
Матей /9 г./ и Борис /7 г./ учат в 
Правец. Имат още един брат. Много 
обичат природата и животните. 
Точно затова родителите – Ралица 
и Даниел Цветанови, са осигурили 
прекрасен дом сред природата на 
Правешка Лакавица за своите 3 
момчета. На 28.05.2020 г. жури в 
състав: Мария Неделчева - илю-

стратор, Евгени Генчев - реставратор и Гергана 
Качакова - фотограф определи наградените. Борис и 
Матей Цветанови грабнаха безапелационно първото 
място в своята възрастова група. Те получават 
правото да участват в специално събитие по време 
на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем.
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Гордост за Правец

Читателска поща

1600 души над 65-годишна възраст, живеещи на 
територията на община Правец, получиха пакети с 
хранителни продукти. Инициативата е на кмета Ру-
мен Гунински и общинското ръководство. Пакетите 
съдържат основни хранителни продукти като за-
хар, брашно, олио, макарони. Към тях е добавено 
и шоколадово руло, заедно с картичка и послание, 
което гласи: „Уважаеми съграждани, в тези тревож-

1600 ДУШИ ПОЛУЧИХА ПАКЕТИ С ПРОДУКТИ 
И ПОСЛАНИЕ ОТ ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ни времена Ви желая здраве и нека днес, когато 
ни е най-нужно, малките жестове и благата дума 
да подхранват в нас огъня на надеждата, вярата и 
добротата – Румен Гунински-кмет на Община Пра-
вец“.

Създадена бе нужната организация и пакетите 
бяха раздадени по предварително изготвени 
списъци на всички хора над 65 години.

За  пореден  път  Общинското ръководство 
в  лицето  на кмета  Румен  Гунински доказаха 
уважението си към пенсионерите в нашата община.

Прочетохме във вестник „Правешки глас” бр. 
14/14.04.2020 год. съобщението за раздаването 
на Великденските пакети след  отмяната 
на извънредното положение, свързано със 
пандемията „Ковид 19”.  Чуха се коментари от 
някои хора, че това може и да не се случи заради 
трудната ситуация, но ето, че тези „коментатори“ и 
сега останаха изненадани и засрамени. 

По време на най-светлия празник - 24 май, 
кметът на село Равнище Иван Андреев със 

ОТ СЪРЦЕ БЛАГОДАРИМ! 
собствената си кола разнесе на пенсионерите от 
нашето село пълните пакети.

 Това е поредният подарък за тях в последните 
години – получавани по случай  Великден,  Коледа 
и Нова година.

От името на всички пенсионери от село 
Равнище, получили пакети, изказвам нашата 
голяма благодарност към ръководството на Об-
щина Правец  и най-вече към обичания от всички 
ни общински кмет господин Румен Гунински.

От името на удовлетворените и благодарни 
хора, написал: Йордан Петков /Мустака/

Уведомяваме жите-
лите на община Правец, 
че за поредна година се 
организира кампания 
за разделно събира-
не на излязло от упо-
треба електрическо и 
електронно оборудване 
(ИУЕЕО) и негодни за 
употреба батерии и аку-
мулатори (НУБА)

Кампанията старити-
ра на 27.05.2020 год. и 
се осъществява със съ-
действието на „Екобул-
тех” АД и „Екобулбате-
ри” АД. 

Къде и кога може да предадате 
излязло от употреба електрическо 

   и електронно оборудване

Какво електрическо и електронно оборудване 
може да предадете:

Домакински уреди /хладилници, перални машини, готварски печки, кот-
лони, микровълнови печки, ел. радиатори, вентилатори, прахосмукачки, 
тостери, ютии, фритюрници, кафе машини и др.)

Информационно и телекомуникационно оборудване (печатащи устрой-
ства, комютри, лаптопи, принтери, тел. апарати, факс апарати, безжични 
телефони, клетъчни телефони);

Потребителски уреди (радиоприемници, телевизори, видеокамери, виде-
окасетофони, музикални инструменти и др.);

Газоразрядни лампи (прави луминисцентни лампи);
Електрически и електронни инструменти (бормашини, триони, шевни ма-

шини, градинарски инструменти);
Електрически и електронни играчки, артикули за забавления или спорт;
Негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Всички жители на община Правец могат да се 
възползват, като предадат ненужното и негодно за 
употреба електрическо оборудване, батерии и аку-
мулатори.

За да предадете отпадъците, може да се свър-
жете с нас всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 
часа, от 27.05.2020 год. до 10.06.2020 год. 

Лице за контакти: инж. Мария Лазарова – гл. екс-
перт „ООС”, тел: 07133/4878; 0879496082.

Наша съгражданка с 
награда „Неофит Рилски“

Нашата съгражданка Михаела Димитрова 
Манчева - преподавател в Националната при-
родо-математическа гимназия в София, бе удос-
тоена с най-високото отличие в образователна-
та система на Република България - наградата 
„Неофит Рилски“. Наградата бе й присъдена за 
цялостна високопрофесионална дейност в сис-
темата на народната просвета и за приноса й в 
развитието на образователното дело в България.

Михаела Манчева е дъщеря на дългогодиш-
ната преподавателка по френски  и италиански 
език в ГПЧЕ “Алеко Константинов“ - Пенка 
Иванова и о.з. полк. Димитър Манчев.

Михаела Манчева  е още едно доказателство 
за това, че Правец е давал, дава и ще дава 
достойни граждани на България, с които да се 
гордеем.
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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.

Решението визите да бъдат запазени се 
очакваше и не буди никакви изненади или 
реакции. Спортистите, които са спечелили квоти за 
олимпийските игри в Токио, могат да са спокойни. Те 
ще запазят правото си да участват в състезанията 
под петте преплитащи се кръга, когато и да 

Последният мач в Първа лига у нас се игра на 8 
март. Тогава Лудогорец победи Дунав с 5:1. 

На 27 май бяха изиграни първите три контролни 
срещи след близо 3-месечна принудителна пауза 
заради корона вируса. Първата контрола изиграха 
Черно море и Дунав. Тя се проведе на варненския 
стадион Тича и русенци победиха с 0:1. Друг състав 
на моряците гостува в Разград на Лудогорец и 
постигна победа с 0:1. По същото време в Стара 
Загора Берое прие великотърновския Етър и 
мачът завърши без гол – 0:0. 

На 29 май в София Левски победи Витоша 
– Бистрица с 3:1, а Царско село загуби от 
пловдивския Локомотив с 0:2. В Коматево Ботев – 
Пловдив спечели срещу Славия с 2:0. 

На 30 май на стадион Българска армия ЦСКА 
победи Ботев – Враца с 2:0, а в Стара Загора 
Берое надви Арда с 1:0. Във Варна пък Черно 
море спечели срещу Етър с 2:0. 

Всички срещи се играха без публика.
От 5 юни стартира отново шампионатът в Първа 

лига, като мачове ще се играят без публика.

От футболната централа заявиха, че решенията 
са взети единодушно, след което публикуваха 
препоръки за новата ситуация: „Пандемията от 
Covid-19 промени ситуацията около футбола 
този сезон. Затова ФИФА излезе с няколко 
практически идеи и предложения за справяне с 
тези обстоятелства. Това няма да реши всички 
проблеми, но би трябвало да допринесе за някаква 
стабилност и яснота за футбола в близкото бъдеще“ 
– заяви президентът Джани Инфантино. Една от 
одобрените мерки е договорите на футболистите, 
които изтичат това лято, да бъдат удължени до 
датите, на които ще завършат първенствата в 
различените страни. Контрактите за следващия 
сезон пък ще започнат на други дати, съобразени 
с по-късния старт. ФИФА насърчи клубовете и 
футболистите да работят съвместно в намирането 
на решения относно възнагражденията по време 
на периода без футбол, който носи огромни 
финансови загуби за всички, свързани с играта. 
По отношение на трансферните прозорци – те ще 
бъдат променливи и ще могат да се адаптират 
към края на настоящия и началото на следващия 
сезон.

След 81-дневна пауза

Серия от контролни 
срещи във футбола

ФИФА одобри 
промените, касаещи 
световния футбол

Идеята на 
играчите, които са 
част от НБЛ, е да 
сформират комитет 
по подобие на 
този в НБА, който 
да брани техните 
права в Лигата 
и федерацията. 
Водещи фигури в 10-
те клуба, които през 

изминалия сезон участваха в елита на родния 
баскетбол, вече инициираха неформално подобна 
асоциация. Тя бе представена от капитана на 
националния отбор и състезател на Левски 
Лукойл Чавдар Костов по време на заседанието 
на НБЛ в края на март. Тогава обаче изявлението 
на гарда, че основната част от играчите държат 
първенството да се доиграе, не бе прието от всички. 
Получи се разделение на лагери на база мнението 

на ръководствата на самите им работодатели. В 
резултат на случилото се тогава сега играчите 
са решени да докарат идеята за изграждане 
на асоциация до успешен завършек до края на 
юни. Приоритет пред тях ще бъде след края на 
пандемията тя официално да стане факт. Подобна 
асоциация вече фигурира във футболното ни 
първенство и във волейболния шампионат. Една 
от целите, които си поставят баскетболистите, 
е да имат представител в ръководството на 
федерацията и Лигата. Идеята е той да стане 
част от Управителния съвет на федерацията, за 
да може Асоциацията да има по-голяма стойност 
и самите играчи да имат възможност за глас при 
вземането на определени решения за бъдещето 
на баскетбола. За да се случи това обаче, трябва 
да бъде проведено Общо събрание на БФБ. Такова 
ще бъде свикано или в края на тази година, или в 
началото на следващата. Въпросното събрание 
най-вероятно ще бъде и изборно, тъй като вторият 

СЪЗДАВАТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ БАСКЕТБОЛИСТИ
мандат на президента Георги Глушков вече е към 
края си.

Везенков-младши на преговори с Олимпиакос
Най-добрият ни баскетболист в 

момента Александър Везенков е в 
южната ни съседка, за да преговаря 
на място с ръководството на 
Олимпиакос. Крилото има договор с 
червено-белите до края на юни т.г., 
след което ще стане свободен агент. 
Грандът от Пирея иска да задържи 
звездата си, като в местната преса 
вече излезе информация, че 
има отправено предложение той 
да остане в отбора при същите 
условия, при които е бил и до 
момента. В същото време обаче 
големият съперник на Олимпиакос 
– Панатинайкос, се надява да привлече Везенков-
младши, като интерес към него проявяват и от 
турския Ефес. 

„В Гърция съм, за да видя какво е положението 

и да тренирам с отбора. Ще говоря с моя агент да 
видим всички оферти и ще преценя къде е най-
добре за моята кариера“ – заяви Сашо.

Гол на Стилиян Петров 
в престижна класация
Бившият играч на ЦСКА и капитан на националния ни отбор, който 

има най-много срещи с националната фланелка - Стилиян Петров, се 
нареди до някои от най-големите имена в английската Висша лига. 

Бившият халф на ЦСКА, Селтик и Астън Вила попадна в престижна 
класация за най-красивите попадения от далечно разстояние в 
английското първенство. 

Българинът отбеляза такъв емблематичен гол във вратата на 
Дарби Каунти за победата на бирмингамци с 6:0 през 2008 г. Него-
вото попадение се нареди до подобни изпълнения на майстори като 
Уейн Рууни, Дейвид Бекъм, Луиш Суарес, Шави Алоносо, Джонджо 
Шелви и др.

Спечелилите квоти са сигурни за Токио
бъдат проведени. Официално бе потвърдено, че 
онези, които имат визи за турнирите, могат да се 
готвят с мисълта за включването в тях, тъй като 
отлагането на Игрите няма да окаже влияние. 
Към този момент са раздадени около 57% от 
квотите, а очакванията са в японската столица да 
се състезават около 1 000 спортисти. Решението 
на МОК касае и българските състезатели. До този 
момент страната ни има гарантирани 17 квоти. 
В това число влизат и грациите от ансамбъла по 
художествена гимнастика, чиято бройка се счита 
за една, но всъщност гимнастичките са 5. Много 
близо до сигурни квоти са още 10 наши спортисти. 
Очаква се те да се доберат до тях още в първите 
квалификационни турнири след приключването 
на пандемията и успокояване на ситуацията в 
световен мащаб.
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Новини от Етрополе

По повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и славянската 
писменост, кметът на Община Етрополе връчи грамоти и награди на учители 
и директори на училища и детски градини, както и на дейци на културата. 
Градоначалникът Димитър Димитров изрази своята признателност за техния 
неуморен труд и всеотдайността им кам професията, просветната дейност и 
култура. 

ЕТО И НАГРАДЕНИТЕ:
ОУ „Христо Ботев“:
Иван Иванов – директор
Марин Дицов – музикант и дългогодишен преподавател по музика. 
Антоанета Михайлова – старши учител в начален етап.
Вержиния Николова – старши учител в начален етап.
СУ „Христо Ясенов“:
Мила Манчева – директор.  
Марияна Спиридонова – старши учител V-XII клас.
Мая Стаменова – старши учител V-XII клас.
Стефка Станева – старши учител с чужд език начален етап.
ПГ „Тодор Пеев“:
Десислава Найденова – директор.
Цеца Николова – старши учител по биология.
Камелия Стаменова – старши учител по история.  
ДГ „Звънче“:
Цветелина Маринова – директор и Пенка Колева – учител. 
ДГ „Слънчице“:
Павлина Златарева – директор и Светла Димитрова - учител
ДГ „Еделвайс“:
Татяна Маринова – директор и Незабравка Генчова – учител.
ОУ „Георги Бенковски“ – с. Малки Искър:
Стоянка Гинчева – директор
Румяна Ганчева – старши учител по българки и руски език
Елка Георгиева – старши учител по история, география и икономика
Мария Фердинандова – директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян

КМЕТЪТ НА ЕТРОПОЛЕ ВРЪЧИ ГРАМОТИ НА 
ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ И ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА

Калинка Пушкарова – танцов и художествен ръководител на ТА „Бал-
канска младост“. 

Цветанка Николова – преподавател по музика в извънкласни дейнос-
ти в НЧ „Тодор Пеев - 1871“. 

Започна основно почистване на езерото в парка при болницата. Пред-
вижда се също така да бъдат извършени частични ремонтни дейности и 
пребоядисване.

Водоемът ще бъде напълнен с вода не по-късно от 10 юни, съобщиха от 
общинска администрация.  

ПОЧИСТВАТ ЕЗЕРОТО В 
ПАРКА ПРИ БОЛНИЦАТА (От стр. 3) Световно известният руски учен акад. Дмитрий Лихачов, който с 

право е наричан българолюбец, пише:”Не забравяйте, че вие българите сте най-
древната от съществуващите сега културни нации в Европа и в целия свят. Бъл-
гария е люлка на славянството”. Той определи България , като „държава на духа”!

Вместо да се гордеем и съхраняваме това достижение и оценка за нашата ро-
дина и народ, в страната ни се допуска парадоксът сами да се самоунижаваме, 
което, за съжаление, е плод на водената в последните години антинационална и 
антинародна политика.

Трябва и нека обичаме България и пазим майчиния си език, за да можем да 
кажем като Ботев „О, майко, родино мила!”, като Вазов „Отечество любезно как 
хубаво си ти” и като Пейо Яворов „Ще бъда твой! Кълна се, майко!”

Спомних си думите на проф. Андрей Пантев : „Единственото чудо в наше-
то наследство е чудото на опазването на Кирило-Методиевото дело. Чудото на 
българския език. Величието на езика ни си остава най-сериозният, респектиращ 
факт и показател за стойността в една държава. Приносът ни е, че фактически 
България става историческото отечество на една цяла цивилизация!”

В светлината на написаното следва да обобщим, че е необходимо в нашата 
страна да бъде приет Закон за статута и употребата на съвременния български 
книжовен език. За тази цел народните представители от всички партии, предста-
вени в Народното събрание, трябва да обсъдят и постигнат съгласие за приема-
нето на такъв закон, тъй като чистотата на българския майчин език, българското, 
нашата идентичност нямат цвят. По тази тема няма леви и десни, а българи и 
български език. България над всичко!                             Доц. Д-р Иван Гаврилов

БЕЗ ЕЗИК НЯМА 
И НЕ МОЖЕ ДА ИМА НАРОД
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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

Кампанията за почист-
ване на екопътеките в 
Община Правец продъл-
жава.

Преди седмицата бе 
организирано почистване 
на екопътеката към 
местността „Боровец“ над 
село Разлив. 

През изминалата 
седмица бе почистена и 
екопътеката в с. Своде по 
поречието на реките Малък 
Искър и Бебреш.

КАМПАНИЯ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 

НА 
ЕКОПЪТЕКИТЕ

ОФИЦИАЛНО: СРЕДНОЩНИЯТ НОВОГОДИШЕН 
КРОС В ПРАВЕЦ – В НОВА ОРБИТА!

Добромир Карамаринов: 
“Пробегът в Правец е уникален 
и няма еквивалент в света!”

СПОРТНОТО СЪБИТИЕ ВЛИЗА В КАЛЕНДАРА НА БАЛКАНСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

След 35 години история едно уникално по рода си събитие влиза в 
календара на Европейската лека атлетика и Балканската асоциация!

Новогодишният лекоатлетически крос със старт в старата и с финал в 
Новата година „вече влиза в нова и много висока орбита“ - това обяви в 
Правец Добромир Карамаринов.

Президентът на Асоциацията 
на балканските атлетически 
федерации и на Българската 
федерация по лека атлетика, 
който в момента е президент и на 
Европейската атлетика, бе на среща с кмета на Правец Румен Гунински. 
След разговора между двамата новината бе официално оповестена пред 
медиите.

„Това означава, че в шосейния пробег в Правец навръх Нова година ще 
участват представители най-малко на 21 държави, които членуват в Бал-
канската асоциация. Отделно се очакват бегачи от много европейски стра-
ни. Освен професионални състезатели, в кроса ще участват и любители 
на бягането за здраве, така че новогодишното събитие в Правец ще се 
превърне в доста популярно“-прогнозира Карамаринов. „Съвсем откровено 
ви казвам, че в атлетическите среди Правец вече е много известен в 
чужбина. Покрай Балканиадата, на която Правец бе домакин и покрай някои 

други спортни събития, тук са идвали, и то неведнъж, едни от най-големите 
имена в световната лека атлетика. Сега, с включването на новогодишния 
крос в календара на Европейската атлетика, ние превръщаме вашия град в 
емблема“. 

Среднощният новогодишен 
крос, който се провежда в Правец 
няма еквивалент в света! „Търсим 
иновации, а среднощният пробег 
тук е точно такъв. Подобна 
проява навръх Нова година има 

единствено в Сао Пауло, но кросът там се провежда не вечерта, а през 
деня - уточни Добромир Карамаринов  и допълни, че точно поради своята 
уникалност кросът в Правец грабва вниманието на Балканската асоциация и 
Европейската лека атлетика.”

“Специална благодарност на КЛА»Правец 92», който е съхранил през 
годините това уникално събитие! Специална благодарност и на кмета 
на Община Правец за отзивчивостта и съдействието!” - заяви още Добромир 
Карамаринов в Правец.

Предстои сертифициране на 7-километровото трасе, след което започват 
организационните дейности, за да се случи мащабното събитие още през 
тази Нова година.  

Историята…
Идеята за провеждането на това оригинално Новогодишно среднощно ат-

летическо състезание дава през 1985 г. в Правец заслужилият деятел на спор-
та и почетен гражданин на Правец Златко Чорбанов. Първите две издания са 
само от общински характер, като победители стават Диляна Тончева и Жан 
Василев от Правец.

През 1987 г. секретарят на тогавашната секция по лека атлетика към ДФС 
Правец Сашо Бункин прави предложение проявата да прерасне в републи-
канска със съдействието на БФЛА. След учредяването на КЛА „Правец 92“ на 
8.10.1992 г. новоизбраният председател на клуба Бункин дава идеята и пра-
ви организацията Новогодишният пробег да прерасне в международен. Това 
продължава до последното му засега 35-о издание на 31.12.2019/01.01.2020 
г. Победители в него станаха Моника Георгиева от Локомотив 2010 – Горна 
Оряховица при жените и Иво Балабанов от Атлет – Мездра при мъжете. 

Старът на всички прояви е в последните минути на изтичащата стара го-
дина, а финалът – в първите на новонастъпващата година на централния 
площад в Правец. Разстоянията през годините са били 6 000 или 4 000 м при 
жените и 10 000, 8 000 и 6 000 м при мъжете. С най-много – 13 победи при же-
ните, е Румяна Пановска. При мъжете най-много победи има Станислав Лам-
бев. Новогодишният пробег е единственият среднощен пробег в света, след 

като вече от години в Сао Пауло и Мадрид се провеждат такива кросове, но 
по обяд. Организатори на Новогодишния крос в Правец са КЛА „Правец 92“, 
БФЛА и Община Правец. Кросът е включен в спортния календар на царицата 
на спортовете. Вече 27 години президентът на БФЛА Добромир Карамаринов 
оказва финансово съдействие за организирането и провеждането на проява-
та. Той лично даде старта и на 34-ото издание през 2018/19 г.

Снимка: архив


