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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 !!!

Продължава на стр. 8

Продължава на стр.2

Четете на стр. 5

КАК СЕ ОТРАЗИ НА 
БИЗНЕСА 

С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 
КОВИД КРИЗАТА?!
Какво пазаруват хората 

и как се промени 
потребителската кошница

Новият голф сезон 2020 бе официално открит на 13 юни-събота, в 10 ч. 80 участни-
ци стартираха в прекрасната слъчнева утрин, напук на очакваните лоши метеороло-
гични прогнози. 

Форматът на състезанието бе шотгън, а играчите бяха разделени в три дивизии 
според хендикапите си. 

В Дивизия А най-добре се представи младият състезател Раян Стайков с 66 удара, 
последван от Иво Божков - 70 удара, а на трето място се класира Юли Ботев с 74 уда-
ра. Оспорван беше резултатът в Дивизия В, където трима участници с еднакъв брой 
удари (71) се бореха за първо място. След преброяване на резултатите от последните 
дупки първи се класира Милко Рушанов, последван от Гаро Капреян и Ангел Илиев. 

С най-добър стебълфорд резултат от С дивизия първото място взе Иван Дойков с 
45 точки,  последван от

ГОЛФ СЕЗОН 2020 БЕ ОТКРИТ ОФИЦИАЛНО В СЪБОТА

РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ 
НА УЛИЦИ В ПРАВЕЦ

В изпълнение на „Поименен списък зa 
придобиване на дълготрайни активи, строителство 
и ремонти в Община Правец за 2020 година“ в 
момента в гр. Правец текат ремонти на улици в 
регулация.

Оформя се важна транспортна връзка, 
свързваща кв. „Север“ с улица „Елаша“. 

„ПРАВЕЦ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ 2020“ 
СЪБРА МЛАДИ ХОРА 
ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Четете на стр. 4-8

Магазин „Биляна“ - Правец
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Божидар Маринов от с. Видраре, който е и бивш 
кмет на селото, направи дарение – материали за въз-
становяване на беседката в парка на ОУ „Васил Лев-
ски“.Лично дарителят, заедно със служители на учи-
лището, извършиха реконструкцията на покрива и го 
превърнаха беседката в красиво място за игри и почивка. 
Ръководството на училището, родителите и децата благо-
дарят на г-н Маринов за разбирането и подкрепата.

Бивш кмет на Видраре 
направи дарение за селото 

Раклата е мебел, известна още от дълбока 
древност. В приказки и легенди - от императори 
и царе, папи и патриарси, боляри и велможи, 
обикновени хора, както и разбойници и пирати- 
всички винаги крият своите съкровищата  в ракли 
или сандъци.  През Възраждането раклите са 
украсявани с пищна дърворезба или рисунки. А 
нашите баби в миналото са нареждали в раклите 
своите премени, тъканото ръчно сукно, носиите за 
бъдещата булка.

На 10 юни Исторически музей – Правец, отвори 
своите фондове за учениците от ІІІ-а клас от ОУ 
„Васил Левски“ и проведе музейна образователна 
дейност, свързана с техните дейности по интереси  
„От раклата на баба“.  Разтвориха се  старите 
ракли,  съдържащи всичко ценно и стародавно, за 
да се докоснат до него децата, да видят и пипнат 
какво е било преди, когато техните прабаби, 
прадядовци, баби и дядовци са били млади. 
Специална презентация представи българското 
традиционно облекло и неговата изработка. 

Мото клуб «Небесните Сили» - 
Ботевград е нестопанска организация 
с цел популяризиране на мотористкото 
движение в България и по всички 
краища на планетата. Клубът е против 
„чалгаризацията на нацията и против 
това малцинствата да живеят на чужд 
гръб“. Имат много рок групи приятели, 
които с удоволствие участват в 
масовите прояви и мероприятия.

Най-голямата такава проява е 
съборът, който клубът организира 
всяка година в последните петък-
събота-неделя на месец юни. 

Тази година съборът ще се проведе 
в местността „Боженишки урвич“ от 19 
до 21 юни. В него участие ще вземат 
групите: „Конкурент“, „Изумруд“, „Rais-
ing Bell” – Iron Maiden tribute, „The 
Pomorians“ с Янко Бреков.

Основен спонсор на събора – 
ZAHARIEV&Co.Ltd

Със съдействието на: ИМПЕРАЛ-
ПЕТ ЕООД, ТНП ГРУП ЕООД, МсМ 
ROCK Kompany,  ГИД МЕТАЛ, 
Автосервиз Ботевград.

Очакват ви много изненади – игри с 
награди, томбола, караоке.

Заповядайте!

НАЦИОНАЛНИЯТ МОТО СЪБОР ЩЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ В БОЖЕНИЦА ОТ 19 ДО 21 ЮНИ

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ РАЗКРИВА 
СВОИТЕ СЪКРОВИЩА ПРЕД ДЕЦАТА
Повече от 900 предмета, дарени от правчани, се съхраняват във фонда

Учениците се запознаха с всички елементи на 
женското и мъжко облекло – сукмани и вълненици, 
елеци, потури и антерии, престилки, ризи, шевици, 
вълнени чорапи, цървули. Всички изработени ръчно 
– тъкани на стан или везани, плетени на ръка от 
старите правчани. Някои успяха да „се пременят“ 
и да си направян снимки с носиите, усещайки дъха 
на миналото. Народните носии във всяко село са с 
различни мотиви, с различни орнаменти и модели. 
Народната носия от района на Правешко е много 
красива, с пъстри цветове, с автентични запазени 
до днес шарки и орнаменти. В отдел Етнография на 
ИМ-Правец се съхраняват повече от 900 предмета, 
които са дарения на хората от град Правец и селата 
от общината, и в тази колекция има носии на повече 
от 100 години, за да се запазят и да се видят от 
поколенията, които идват след нас.

Нели Цветанова и Веселка Нинова благодариха на 
музейните дейци, които разтвориха старата ракла и  
пренесоха малките палавници в един отколешен свят, 
който всеки българин носи в сърцето си.

ГОЛФ СЕЗОН 2020 БЕ ОТКРИТ ОФИЦИАЛНО В СЪБОТА
 (От стр. 1) Владимир Илчев и Петър Михалев с еднакъв резултат 

от 35 точки, но с по-добра игра на фронта на второ място се класира 
Владимир Илчев.

Награда за“Най-дълъг удар“ отиде при Иво Божков, а „Най-близо 
до флага” взе Олег Чернев.

След играта всички участници се насладиха на чаша от новата 
френска серия вина PARADISO MEDITERRANEO – част от вносното 
портфолио на Domaine Boyar, а победителите получиха сред награ-
дите и бутилки от новите вина KORTEN NATURA MAVRUD & RUBIN, 
DOMAINE BOYAR PLATINUM MERLOT и BOUTIQUE COLLECTION 
MERLOT & MALBEC.

След награждаването се проведе и забавното мини състезание от 
терасата на клубна къща към двойния грийн - „Най-близо до бутил-
ката“.

 Състезанието Domaine Boyar Golf Trophy  по традиция е  първият 
за сезона турнир в Pravets Golf Club.       Благодарение на винената 
компания и тази година, макар с по-късен старт, ще бъдат открити 
и сериите Domaine Boyar Wednesday Series на 17 юни, следваща-
та сряда. Така партньорите на Голф клуб Правец от Domaine Boyar 
продължават дългогодишната си трaдиция на всеки следващ турнир 
да предлагат на участниците интересни и нови вина от богатото си и 

изключително разнообразно портфоли. Победителят в се-
риите ще получи едногодишно членство в голф клуба.

Pravets Golf Club изказва своята признателност на До-
мейн Бойар, за това, че подкрепят турнирите вече 10 го-
дини!



брой 22, 16.06.2020
страница2 брой 22, 16.06.2020

страница 3

Валентин Златев изпрати 
позиция до медиите и определи 
като преминаване на всички граници 
“многобройните злоупотреби” с името 
му.

Преди дни стана ясно, че Златев 
е призован да даде свидетелски 
показания в прокуратурата, но 
от държавното обвинение не са 
разкрили подробности. В същото 
време представители на ГЕРБ 
публично оповестиха, че «е имало 
среща на Корнелия Нинова с Васил 
Божков и Валентин Златев” и 
посъветваха журналистите да питат 
какво е говорено на нея.

Депутатът Маноил Манев 
коментира, че политическият проект, 
за който Божков говори в последните 
дни, “не си го е измислил Божков на 
плажа в Дубай... Показателно е, че 
има връзка с БСП, това показва, че 
във времето се е градил този проект.”

Красимир Ципов пък се обяви за 
анкетна комисия, която да разследва 
големите имена от Прехода и “да 
изследва кой създаде Валентин 
Златев, Баневи, Бобокови, Костов 
и всички кредитни милионери, 
подплатени от кадрите на Държавна 

По повод инсинуациите около името ми, държа да заявя 
следното:

1. Никога не съм участвал в разговор между Корнелия 
Нинова и Васил Божков. Това са тотални глупости, които 
отказвам да коментирам.

2. Във връзка с опитите на известни и неизвестни политици да 
бъда причислен към т. нар. „олигархия на прехода“, заявявам, 
че в течение на 20 години съм бил мениджър на едни 
от най-успешните български предприятия, инвестирали 
над 3,6 милиарда долара в България. За този период те са 
внесли в хазната преки и косвени данъци за над 21 милиарда 
долара, разкрили са пряко или чрез свързани с тяхната дейност 
производства над 13 000 работни места и винаги са спазвали 
стриктно всички закони.

Ако въпросните господа не могат да направят разлика между 
мениджър и собственик, ги съветвам да се обърнат към някой от 
многобройните високопрофесионални български юристи, които 
да им помогнат да разберат тази разлика.

3. По повод спекулациите относно предстоящите ми 
свидетелски показания, вярвам, че България е правова 
държава, член на Европейския съюз, и декларирам, че 
винаги съм спазвал нормите на закона. С ясното съзнание, 
че съм публична личност, често през годините съм подминавал 
с мълчаливо търпение многобройните злоупотреби с името ми.

Смятам обаче, че към днешна дата всички граници на 
търпимост са преминати!

Не знам за какво съм „следващият“, но следващият ми 
ход е да защитя правата си по съдебен ред.

Ето какво заяви Валентин Златев:

Валентин Златев след словесните атаки срещу него:

Всички граници 
на търпимост 
са преминати!

• Никога не съм участвал в разговор 
между Корнелия Нинова и Васил 

Божков, категоричен е бизнесменът.

• Не знам за какво съм „следващият“, 
но следващият ми ход е да защитя 

правата си по съдебен ред, казва той в 
отоврено писмо до медиите.

сигурност”.
Преди дни зам.-председателят 

на Народното събрание и бивш 
вицепремиер Валери Симеонов 
заяви, че Златев „би трябвало да е 
следващият“ (разследван олигарх 
след Арабаджиеви, Стайков, Васил 
Божков).

„Валентин Златев извършва не-
обезпокоявано своята дейност, която 
представлява нищо друго, освен 
монопол на пазара на горивата. 
Създал си е присъдружната съответно 
асоциацията на разпространители 
на горива. Превърнал се е в едва 
ли не в единствения партньор на 
управляващите. Със закона от 
преди две години и половина се 
опитаха да разчистят изцяло пазара 
от дребните търговци, от дребните 
бензиностанции в малките населени 
места“, заяви Симеонов пред БНТ.

Бизнесменът Валентин Златев 
изпрати отворено писмо до 
медиите, свързано с обвиненията от 
последните дни срещу него.

Припомняме, че той получи 
призовка от прокуратурата като 
свидетел и се очаква да се яви там 
на 22 юни в 10:30 часа.

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  
„ЗАРЯ 1895” ГР. ПРАВЕЦ

Настоятелството на Н Ч 
„ЗАРЯ 1895” гр. Правец на 
основание чл. 15 ал. 1 и 2 
от ЗНЧ и чл. 18 ал. 1 и 2 от 
устава на Н Ч „ЗАРЯ 1895” 
гр. Правец свиква Общо 
годишно отчетно събра-
ние, което ще се проведе 
на 22.06.2020 год. (поне-
делник)от 18.00ч. в зала 
„Правец” в сградата на Н Ч 
„ЗАРЯ 1895” гр. Правец при 

следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД

Приемане годишния отчет на настоятелството на Н Ч „ЗАРЯ 1895” гр. Пра-
вец за 2019 година.

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

Приемане план за дейността на  Н Ч „ЗАРЯ 1895” гр. Правец за 2020 го-
дина.

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

Екипът на Atlantis Net търси техник за работа с оптични мрежи, LAN мрежи 
и TV мрежи за територията на общини Ботевград и Правец. 

Изисквания към кандидата:
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка категория „В“;
- Завършено средно образование;
Телефон за връзка: 0897941609   E-mail& jobs@atlantisnet.bg

ФИРМА ТЪРСИ ТЕХНИК
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ОВЕН
Активизирайте ор-

ганизаторските си спо-
собности и може да на-

мерите начини и средства да реали-
зирате намеренията си. Преценете 
добре съветите, които получавате.

ТЕЛЕЦ
Възможни са не-

очаквани разходи. 
Избягвайте експери-

ментите, действайте само рутинно. 
Постарайте се да не властвате над 
околните и да не настоявате непре-
менно на своето. Не рискувайте. 

БЛИЗНАЦИ
Прибързаността 

при вземането на ре-
шения може да има по-

следствия и да ви направи зависи-
ми от обстоятелствата. Самолюби-
ето ви ще се отрази на отношения-
та с околните, бъдете въздържани.

РАК
Обмислете внима-

телно всички възмож-
ности преди да прис-

тъпите към реализиране на идеите 
си. Промените в живота си възприе-
майте като неизбежни. Ще се спра-
вите с всички сложни ситуации.

ЛЪВ
Вашата интуиция и 

умението ви да вижда-
те в хората повече от 

това, което искат да ви покажат, ще 
са определящи за връзките ви. Въз-
можно е да изискват от вас повече 
усилия в работата, но ще успеете. 

ДЕВА
Не споделяйте 

плановете си с нико-
го. Възможни са много 

проблеми в отношенията с околни-
те. Ако не правите компромиси, об-
становката може да се изостри до 
краен предел. Бъдете внимателни. 

ВЕЗНИ
Опитайте да довър-

шите започнатото. Из-
бягвайте резките изказ-

вания, за да не съжалявате после. 
Възможни са неочаквани ситуации и 
рискове. Запазете спокойствие.

СКОРПИОН
Бъдете внимател-

ни в общуването. Не 
си правете шеги с хора, 

които нямат чувство за хумор. Овла-
дейте емоциите си, контролирайте 
поривите и променливото си настро-
ение. Не вземайте важни решения.

СТРЕЛЕЦ
Възможни са нес-

табилност, емоционал-
на несдържаност и из-

вестна раздразнителност в делово 
отношение. Оценявайте критично 
всяка ваша постъпка. Избягвайте 
необмислените изказвания. 

КОЗИРОГ
Анализирайте пре-

дишните си постъпки, 
така може да се избави-

те от някои заблуди. Незавършена 
работа може да ви донесе допълни-
телни усилия и неприятности. Може 
да получите добро предложение. 

ВОДОЛЕЙ
Обстоятелствата 

изискват от вас да сте 
много внимателни как-

то при изпълнението на деловите 
си ангажименти, така и в отноше-
нията с близките. Занимавайте се 
само с неща, от които разбирате.

РИБИ
Търсейки всякакви 

начини да преодоле-
ете появилите се про-

блеми може да хвърлите напразно 
доста усилия. Обмисляйте внима-
телно действията си.

ЗОДИАК 15.06.-21.06. правление 
за безопас-
ност и охрана“ 
/УБО/ се 
н а р и ч а ш е 

преди 10 ноември 
1989 г. службата, 
която се грижеше за 
охрана и обслужване 
на държавното 
ръководство. Тази 
служба имаше 
засекретени воен-
новременни функции, 
които с идването си на 
власт, антибългаринът 
Иван Костов неправомерно разсекрети. По-късно службата 
беше преименувана в „Национална служба по охрана“ /НСО/.

Тези дни стана известна поредната издънка в държавата. 
Служител, на ръководна длъжност в НСО, години наред 
участвал в мафиотски структури.

Тъй като много или малко съм имал отношение и 
наблюдение към бившето УБО, силно съм изненадан. Подобно 
нещо в моето време не можеше да се случи, или най-малкото 
да бъде укривано години наред. Тази служба тогава беше 
със самостоятелно управление към МВР и беше стриктно 
наблюдавана. Благодарение на ген. Кашев, тогавашния 
началник, работеше като добре смазан механизъм. И 
най-малките пропуски не оставаха скрити и навреме се 
отстраняваха. Заместник-началникът на управлението по 
тиловите въпроси, ген. Пенчев, беше осъден и изпратен 
в затвора за това, че беше дал под наем апартамент на 
негова близка. Този генерал беше бившият интендант на 
партизанския отряд „Чавдар“ преди 9 септември, но това не 
го спаси.

Докато в тази служба 
все още работеха 
старите служители, 
нещата вървяха добре. 
Сегашният случай е 
необясним и непростим. 
Къде е моралът на този 
служител? Къде са били 
ДАНС, МВР, преките 
му ръководители и 
вътрешните служби? 
Всичко това говори, че 
сърцевината на тази 
служба е загнила. 

За съжаление и 
другите служби в 

държавата са в такова състояние. Нестабилна съдебна 
система с постоянни спорове в правороздавателните органи. 
Чести издънки при служителита на МВР и в затворите. 
Корумпирано и излишно чиновничество. Безлична армия 
и затънала в борчове държава. Мизерстващи пенсионери, 
ниско-платени работници и несправедливо заплащане с 
двоен стандарт. За селското стопанство не ми се говори.

Пресата побърза да обвини президента Радев, че НСО 
е под негово ръководство и той носи отговорността за 
състоянието му. Вината ще бъде негова, ако незабавно 
не реорганизира ръководството на тази служба. Не той е 
назначил този родоотстъпник, наследил го е от предишните 
президенти. Впрочем досега трябваше да видим оставките 
на преките му ръководители.

В тази служба трябва да работят хора с „чисти ръце и 
горещи сърца“, какъвто беше някогашния девиз. Те са хората, 
които ни представят пред света. Силно се надявам, че ще 
стане така, както го изискват ЗАКОНЪТ и МОРАЛЪТ!

   Христо Христов - Референта

За закона и морала…

НЯКОГА ДЕВИЗЪТ НА 
СЛУЖБИТЕ БЕШЕ  „С ЧИСТИ 

РЪЦЕ И ГОРЕЩИ СЪРЦА!“. 
КАКЪВ Е СЕГА?!

- ако се намирате сред природата по време на гръмотевич-
на буря, застанете далеч от високи дървета и самотно стър-
чащи канари.

- при наличие на сух предмет, седнете върху него;
- ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с 

ръце, клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете глава-
та си надолу и притиснете коленете до гърдите си, със скръс-
тени ръце обхванете глезените на кра-
ката;

- дръжте се на разстояние от съсе-
дите си;

- ако сте на велосипед, слезте от 
него;

- отдалечете се от електропроводите 
за високо напрежение - стойте настра-
на от метални конструкции, огради, па-
рапети и други метални заграждения, 
не дръжте метални предмети в ръце;

- не се подслонявайте близо до или 

под надвиснали скални маси;
- ако бурята Ви изненада в река, езеро или басейн, неза-

бавно излезте от водата 
- когато се намирате в къщи или на работното място, из-

ключете от мрежата всички електрически уреди.
- затворете вратите и прозорците!
- стойте далеч от чешми, балконски врати и прозорци;

- не използвайте в този момент 
мобилни и стационарни телефони.

- по време на пътуване, приберете 
антената на колата. 

- незабавно легнете на земята, ако 
почувствате изтръпване на части от тя-
лото;

-за защита на сградите от пряко по-
падане на мълнии, изградете мълнио-
приемници и мълнииотводи. 

- при градушка, потърсете незабавно 
подслон. 

МЪЛНИЯ УБИ 15-ГОДИШНО МОМЧЕ В ГУРКОВО
В последната седмица проливните дъждове и 

гъмотевичните бури в района зачестиха, като взеха и своята 
жертва – 15-годишно момче от с. Гурково, Ботевградско. „Се-
мейството отглежда едър рогат добитък. Детето е помагало 

на родителите си да приберат животните, когато трагедия-
та се е случила”, каза кметският наместник - Генка Йотова. 
Момченцето е учило в ОУ “Н. Вапцаров“-Ботевград. Цялото 
село бе в шок от случилото се. 

Как да се защитим при гръмотевична буря
Съветите на експертите от ГД на „Пожарна безопасност и защита на населението“:

„У

На 12.06.2020 г. в читалище „Заря“ – 1895” гр. Правец се 
проведе второто издание на „Правец филм фестивал“

Фестивалът стартира през 2019 г. със съдействието на 
комисия „Фулбрайт“, фондация „Америка за България“, об-
щина Правец и ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец. 
Негов основател е Шона Рикетц – американски помощник-
учител по английски език в гимназията. В организацията на 
тазгодишното събитие се включиха Софи Лоуилер, Стефка 
Атанасова, Цанко Цолов и ученици от ПГПЧЕ - Правец.

Фестивалът започна според изискванията за социална 
дистанция - местата в залата се използваха при непълен 
капацитет. За гостите на фестивала беше подготвен и 
кeтъринг от учебна компания „Unlimited”, който отговаряше на 
всички хигиени изисквания на БАБХ и РЗИ. 

Нетрадиционното издание на тазгодишния фестивал 
събра в едно участници и гости от цялата страна, видеоре-
портаж с поздрав от Шона Рикетц, с участието на няколко от 

16-членното  меж-
дународно жури, 
както и поздрав на 
български език от 
бъдещия учител-
асистент Алексан-
дър Томас. Беше 
излъчен и трейлър 
на филма „Услугата“ 
на Борис Николов и поздравителен адрес от неговата колежка 
Милена Димитрова.  Гостите имаха възможността да получат 
повече информация за „Правец филм фестивал“ и да се 
насладят на 10-те късометражни филми, представени от 
екипите от цялата страна. Наградените филми бяха в четири 
категории - “Най-добър филм”, “Най-добър сюжет”, ”Иновация 
от ново поколение” и награда „Борис Николов“ за най-добра 
кинематография. (На стр. 8)

„Правец филм фестивал 2020“ 
събра млади хора от цялата страна
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- Как се отрази извънредното положение на 
Вашия бизнес?

- За разлика от хората с кафета и ресторанти, 
при нас извънредното положение се отрази добре. 
В началото беше голям шок за всички ни. После 
нещата се нормализираха.

- Имаше ли презапасяване с храна в първи-
те дни на извънредното положение и как си го 
обяснявате?

- О, да! Беше истинска офанзива в първите 
дни. Хората пазаруваха като за последно. Наста-
на голямо презапасяване с хранителни продукти. 
Всички бяха много стресирани пред неизвестното. 
Не знаехме какво ни чака. 

Клиентите купуваха с количества предимно 
дълготрайни продукти като всякакви видове 
консерви, лютеница, пастет, захар, боб, леща, 
ориз, олио. 

Ето например насипен боб от по 10 килограма 
чувалчето продаваме между 1 и 5 броя седмично 
обикновено. По време на извънредното 
положение обаче продавахме два пъти повече 
само за един ден. Хората купуваха направо с 
чували. Постепенно нещата се поуспокоиха и 
пазаруването се нормализира. Но като цяло по 
време на извънредното положение се пазаруваше 
много. На хората им се наложи да си стоят вкъщи-
нормално е да консумират повече. А и заведенията 
не работеха. Забързаният ритъм на ежедневието 
спря и всички погледнаха с други очи на домашния 
уют и на домашно приготвената храна.

- Имахте ли проблем с изчерпана тоалетна 
хартия, както се случи на много места? Липсва-
ха ли определени групи хранителни продукти?

- При нас липси нямаше. Стигна и тоалетната 
хартия дори. Но не мога да отрека, че имаше про-

блеми със зареждането. Не зарежда-
хме всичко по график. Основният про-
блем дойде от затворените граници. 
Камионите на фирмите-доставчици се 
бавеха с дни по КПП-тата. Но в крайна 
сметка смятам, че въпреки трудности-
те, успяхме да се справим във всеки 
един сектор да не липсва нищо.

- Сега как е положението, как па-
заруват хората? Намаля ли потреб-
лението?

 -  Сега наблюдавам обратния 
процес. Хората сякаш станаха по-
предпазливи, по-умерени в покупките. 
Отново не знаят какво им предстои, 
но в друг аспект-нямат сигурност за 
работата си, за доходите си. Сякаш 
гледат да пестят. В последния месец 
определено има спад в оборотите. 

- Спазват ли хората правилата за 
безопасно пазаруване и какви мерки взимате 
вие в тази посока?

 - Поставили сме дезинфектант на входа. 
Клиентите влизат с маски. Целият ни персонал 
е с маски.  Регулярно дезинфекцираме всички 
повърхности. Допускаме до 10 души едновременно, 
за да няма струпване на хора. Правим всичко 
необходимо за безопасността на нашите клиенти. 

- В кои дни оборотите са най-ниски и в кои 
-най-високи? Има ли някаква зависимост и 
обяснение?

- Винаги петък, събота и неделя са най-силните 
дни. Идват си хората, които през седмицата работят 
или живеят в София, хората с вили също. При нас 
силен ден е и понеделникът. Отдавам го на това, 
че тогава стартира промоционалната ни брошура, 

а имам наблюдение, че 
клиентите ни много я следят. 
Доста се купуват нещата, 
които са в седмичната ни 
промоция. 

- А какво стана с 
човешкия фактор - наложи 
ли Ви се да съкратите хора 
от персонала, или пък да 
назначите допълнително?

 - Откакто започна 
ковид кризата, назначихме 
допълнително хора - трима 
души. Една студентка, 
която учеше онлайн и си 
търсеше временна работа, 
също взехме в екипа.  
Изключително много хора се 
появиха тогава като търсещи 
работа. През последните 
години, като пусна обява, 
ако набера 15-20 сивита-съм 
щастлива. И от тях успявам 
да пробера 3-4 за интервю. 
Сега кандидатите за работа 
са три  пъти повече. Нор-
мално е-имаше много съкра-
щения на пазара на труда 
и това доведе до много го-
лям интерес при търсенето 
на работа. Като отваряхме 
магазина си в Тетевен през 
2012 г., тогава също имаше 
много хора, които си търсеха 

Мария Павлова – собственик на верига магазини „Биляна“, пред „Правешки глас“

КАК СЕ ОТРАЗИ НА БИЗНЕСА 
С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 

КОВИД КРИЗАТА?!
Какво пазаруват правчани и как се 

промени потребителската кошница

работа. После 4-5 години беше много трудно да се 
намира персонал. Всеизвестно е, че едно от най-
трудните звена в този бизнес е точно намирането 
на подходящи хора за работа.

- Какво най-често купуват клиентите ви в по-
следните дни?

- Нормални покупки, нормален процес на паза-
руване…Но като цяло: по-необходими неща.

- Можем ли да кажем, че  хората обедняват и 
пазаруват по-евтини храни?

- Специално за пазара в Правец - не. По-скоро 
са малко по-умерени в покупките си. Но иначе хо-
рата не гледат толкова да е евтино, колкото да е 
качествено.

- Нещо, което да Ви прави впечатление на-
последък?

- Най-вече това, че много се е променила 
кухнята на българина – едно време се готвеха 
много типичните български храни, а сега сякаш 
хората доста експериментират -  насочили са се 
много към чуждестранните кухни-европейска, 
азиатска, балканска…Доста се купуват храни, 
които не са типични за нашите географски ширини 
- като киноа, чия, протеинови макарони и т.н.

- Можем ли да кажем, че хората вече внима-
ват повече какво консумират и се хранят по-
здравословно?

- Да! Определено! Точно поради интереса към 
здравословното хранене и за да отговорим на по-
требностите, обособихме и биощанд в магазина 
ни в Правец.

 - А какво месо купуват най-често клиентите 
Ви?

- Свинско и пилешко предимно. Телешкото 
купуват хора, които могат да си го позволят. Но 
определено клиентите предпочитат прясно, а не 
замразено месо. В тази връзка дори се наложи да 
изкараме от асортимента доста замразени меса. 

- И накрая да завършим с „Наздраве!“-то 
на трапезата… Какво предпочитат да пият 
правчани?

- Определено клиентите на магазина ни в 
Правец са ценители на качествения алкохол.  
Предпочитат предимно вината – пазаруват вина 
от средния и дори по-високия клас. Доста добре 
продаваме също уиски и руска водка. Нормално 
е към добрата храна да прибавим и една приятна 
напитка. Наздраве на всички наши клиенти от 
персонала на магазин „Биляна“! 
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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.

Балканци чакаха тази титла 30 години. 
За последно зелените бяха републикан-
ски шампиони в далечната 1989 година. 
На 29 май 2019-а пред около 3 000 зри-
тели в Арена Ботевград възпитаниците 
на старшията – сърбина Небойша Видич, 
спечелиха четвъртия финален плейоф срещу Лев-
ски Лукойл. Така Балкан спечели финалната се-
рия в НБЛ с 3 на 1 победи. Носители на златните 
медали станаха капитанът Венцислав Петков, се-
гашният Димитър Димитров, Павлин Иванов, Крис 
Минков, Марин Маринов, Румен Василев, Здрав-
ко Христов, американците Браун, Хопкинс и Рийд, 
французинът Гаврилович и словенецът Мулалич, 
старши треньорът от 3 години Видич и помощни-
ците му Преслав Пешев, сърбинът Петър Злата-
нович, кондиционният треньор Марин Яцински и 

На 23 юни, 
вторник, от 11.00 
часа в спортния 
комплекс на града 
ни на официалната 
т а р т а н о в а 
л е к о а т л е т и ч е с к а 
писта ще се проведе 
спортен празник в 

чест на международния олимпийски ден. Подобни 
спортни прояви ще има също и във всичките 
страни-членки на МОК в света. Организацията е 
основана преди 126 години във френската столица 
Париж на 23 юни. В далечната 1894 година идеята 
за провеждането на международния олимпийски 
ден дава Пиер дьо Куберетен. От 1993 г. в Правец 
се организира спортна проява от КЛА „Правец 
92“, Български олимпийски комитет и правешкия 
клуб „Олимпиец“. Покана за участие в тазгодиш-
ното издание имат всички състезатели и любите-
ли на бягането за здраве. Те могат да се включат 
в различните стартове във възрастовите групи от 
детски градини до ветерани. Очакват се участни-
ци от града ни, общината, страната и чужбина. 
Всички призьори в отделните възрастови групи 
ще бъдат наградени със специални фланелки на 
БОК, а всеки участник ще получи грамота на МОК. 
Предвидени са награди и за най-малък, за най-
възрастен участник и за колектив с най-масово 
участие. За първи път спортният празник в чест на 
международния олимпийски ден в Правец ще се 
проведе в памет на дългогодишния изпълнителен 
директор на фондация Български спорт – 
правчанина Цено Ценов. 

За 28-и пореден път

Олимпийски ден 
в Правец

Българската лекоатлетка бе привлечена 
заедно с още близо 100 спортисти от цялата 
планета, които ще получат допълнителна под-
крепа в подготовката си за олимпийските игри 
в Токио догодина. В тази бройка са включени 
спортисти от 51 държави. „За мен е чест да 
бъда сред толкова много олимпийски меда-
листи и спортисти от световна класа. Това, 
че съм част от отбора на Visa, ме кара да се 
чувствам горда и ме мотивира да работя уси-
лено през следващите месеци. Подкрепата по 
време на моята подготовка ми дава увереност 
и спокойствие, но изпитвам и чувство на отго-
ворност като единствения спортист, предста-
вляващ България. Спомням си колко впеча-
тлена бях на предишните олимпийски игри от 
снимките на спортистите от отбора на Visa в 
олимпийското село. Тайно мечтаех един ден 
да бъда сред тях. Благодаря, че ме избраха!“ 
– сподели примата на родната лека атлетика.

От 15 юни 
б ъ л г а р с к и я т 
спорт функ-
ционира на 
пълни обороти. 
Това обяви 
м и н и с т ъ р ъ т 
на младежта и 
спорта Красен 
Кралев. „За 
всички нас 

пандемията от covid-19 беше шок. Аз като лекар 
знаех прекрасно какво ще се случи, но е много 
трудно да приемеш тази нова реалност“ – заяви 
спортният министър. „Първите седмици бяха много 
трудни, но в екстремни условия се показва дали 
ставаш за ръководител. Смятам, че всички трябва 
да бъдем благодарни на премиера Борисов, 
че прояви далновидност. В резултат на това 
България е една от държавите, които бяха най-
малко засегнати от пандемията. Решителността 
на правителството бе ключова и да се надяваме, 
че и в бъдеще ще бъде така. Спортистите и 
федерациите разбраха какво е положението, 
държаха се достойно. Те видяха, че се опитваме 

да направим всичко, което е възможно, за да могат 
те да продължат нормално със заниманията си. 
40 дни беше периодът на карантина и 40 дни е 
периодът, за който рестартирахме всички спортни 
дейности. Всеки ден сме взимали решения, 
които са съобразени с моментната обстановка. 
Ако броят на заразените или починалите от 
covid-19 хора се увеличаваше, ние щяхме да 
редуцираме или да забавим рестартирането на 
някои дейности. Радвам се, че всичко се разви 
по план“ – допълни Кралев. Той анализира и как 
ще се отрази на българския спорт едногодишното 
отлагане на летните олимпийски игри в Токио. 
„Мисля, че в някои аспекти ще имаме шанс нашите 
атлети, които тази година нямаше да участват в 
олимпийските игри, да се класират през 2021-а. 
Примери са Едмонд Назарян, който ще укрепне 
физически и Йоана Илиева, която е звезда в 
световната фехтовка. Такива са и кубинските 
боксьори Хавиер Абанес и Йордан Ернандес, 
които чакат всеки момент да получат български 
паспорт. Те са младежки олимпийски шампиони от 
Китай и се надявам да участват в Токио от името 
на България. Има една поговорка – „Всяко зло за 
добро“ – заяви Кралев.

БЪЛГАРСКИЯТ СПОРТ ВЕЧЕ 
ФУНКЦИОНИРА НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ

Шефовете на европейската централа вече са 
взели решение в кой град ще се проведе финалът 
на Шампионската лига. Заради тежката ситуация 
с корона вируса в турския мегаполис Истанбул се 
налага промяна на предварително определения 
домакин. Домакин на мини-турнира ще е Лисабон. 
Португалската столица е спечелила в конкуренци-
ята на Москва и Франкфурт. Няколко фактора са 
наклонили везните в полза на Лисабон. На първо 
място, всички португалски клубове вече са аут от 
евротурнирите, което означава, че останалите от-
бори ще бъдат поставени в равни условия. Освен 
това епидемиологичната обстановка в града е по-
благоприятна в сравнение с тази в руската столица 
и Франкфурт. Не е за пренебрегване и наличието 
на два големи стадиона в близост един до друг. 
Става въпрос за съоръженията на Бенфика – Луш 
(65 647 зрители) и на Спортинг – Жозе Алвалада 
(50 466 зрители). 

Официално УЕФА ще обяви как ще протече ос-
татъкът от сезона в Шампионската лига на 17 юни, 
за когато е насрочен изпълкомът. Очаква се от чет-
въртфиналите нататък елиминациите да са в един 
мач. За четвъртфиналите вече се класираха Атле-
тико – Мадрид, ПСЖ, Лайпциг и Аталанта. Пред-
стои да се играят реваншите в другите 4 двойки: 
Манчестър Сити – Реал Мадрид – 2:1, Ювентус 
– Лион – 0:1, Байерн – Челси – 3:0 и Барселона – 
Наполи – 1:1.

Тазгодишният финал е планиран за 29 август.

Шампионската лига ще 
се доиграе в Лисабон

Ивет Лалова част от световния 
отбор на кампанията Visa

Преди година 
Балкан ликува с 
шампионската 

титла

физиотерапевтът Цветан Стефанов. Успехът до-
несе много радост за феновете на Балкан, които 
– и малки, и големи, се втурнаха да прегръщат и 
целуват състезателите в залата, спечелили петата 
титла за Ботевград след 30-годишно прекъсване. 
След това празненствата продължиха на централ-
ния площад в града с хора, песни и заря. 

Сезон 2018/19 ще остане в историята на баскет-
болния клуб като един от най-успешните и в Евро-
па. Балкан стана първият отбор на страната, дос-
тигнал плейофите на турнира за купата ФИБА Къп.
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Новини от Етрополе

ОБЯВА ЗА РАБОТА 
Във връзка със стартирането на нови проекти на територията на цялата 

страна, Геострой АД търси да назначи професионалисти с доказани 
качества и мотивация на следните работни позиции: 

За Регион Етрополе:
•	 Електромонтьор
•	 Шофьор на минен самосвал

За Регион Средногорие:
•	 Шофьори на тежкотоварни 
автомобили над 12 и повече тона
•	 Машинисти на 
пътностроителни машини
•	 Автомонтьори
•	 Заварчици

За територията на цялата страна:

•	 Шофьори на 
тежкотоварни автомобили 
кат. С+Е
•	 Машинисти на 
пътностроителни машини
•	 Автокранисти
•	 Арматуристи
•	 Кофражисти

* Приемат се и документи на кандидати, които са придобили и упражнили 
право на пенсия.

Ние Ви предлагаме:
•	 Перспективна и дългосрочна работа на трудов договор в една от най-

големите строителни компании в страната.
•	 Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение, допълнително 

здравно застраховане и социални придобивки. 

Ако предложението представлява интерес, подгответе кратка професионална 
автобиография и копия на квалификациите, които притежавате. Документите 
може да подадете в срок до 30 юни 2020 г. по един от следните начини:

на адреси: 1) гр. София 1612, жк. Лагера, ул. „Мокренски проход“ №31,
  2) гр. Етрополе, Дирекция „Минна дейност“, в „Геострой“ АД, 

намираща се на територията на РК „Елаците Мед“, или
  3) с. Мирково, офис „Геострой“, намиращ се на територията на 

ОК „Елаците Мед“
или на електронен адрес: careers@geostroy.com 
Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и спазване принципите 

на конфиденциалност. Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само 
за целите на посочените подбори.

Геострой АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 
27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани 
и съхранявани от Геострой АД само с цел извършване на подбор за посочената 
в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от 
Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за 
унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на Геострой АД.

а 8 юни Кметът на Община Етрополе 
Димитър Димитров свика заседание на 
кризисния щаб за борба с COVID-19 в 
община Етрополе. На заседанието бяха 

обсъдени актуални въпроси относно провеждането 
на мероприятия по повод предстоящия празник на 
община Етрополе – Петровден /29 юни/, както и 
неделния пазар.

Единодушно бе мнението  на всички членове 
на щаба, че провеждането на празника на град 
Етрополе крие рискове и създава предпоставки за 
разпространението на Covid-19. 

В тази връзка кметът на общината разпореди:
Първо - отменят се всички мероприятия, 

организирани от община Етрополе по повод 
Петровден – празник на град Етрополе. 

Второ - Неделният пазар в Етрополе 
продължава да работи, като достъп до пазара ще 
имат само земеделски производители и фермери 
за реализация на произведената от тях продукция 
(зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен 

ОТМЕНЯТ СЕ ВСИЧКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ 

ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 
ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА

материал и друга готова продукция).
 Земеделските производители, които предлагат 

продукцията си, както и гражданите при посещение 
на пазара задължително трябва да спазват 
всички противоепидемични мерки съгласно 
Заповед РД-01-262/14.05.20 г. на Mинистъра на 
здравеопазването.

Н

Вярваше ли някой 
преди месеци, че 
градовете могат да се 
превърнат в призраци. 
Че обичайната дневна 
глъчка може да бъде 
заменена от тягостна 
тишина. Че може да 
ни липсват съвсем 
простички неща  - 
разходка, чаша кафе 
навън, да прегърнеш 
приятел…?!

Изминалите месеци 
промениха живота на 

В Община Етрополе 
бе одобрен проект 
по Оперативна 
програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 
за възрастни хора 

над 65-годишна възраст и лица с увреждания. 
Целта е да се ограничат социалните контакти 
на хората от рисковите групи – възрастни, с 
хронични заболявания и тези под карантина, 
съгласно указанията на Министерството на 
здравеопазването. 

Голям дял за осъществяване на правилното 
разбиране, всеотдайност, уважение към 
нуждаещите се, човещина и разяснителна работа 
се падна на личните асистенти – доброволци. 
Сутрин с усмивки и успокояващ поглед те се 
запознават с нуждите на изолираните хора, купуват 
и им доставят продукти от първа необходимост – 
лекарства, пощенски и телефонни услуги и т.н. 

В проекта са включени 22-ма доброволци, кои-
то помагат на 66 нуждаещи се. Сред тях са име-
ната на Таня Бонд, Аглика Герчева, Ралица Янче-
ва и всички добри хора, които правят щастливи 
тези, които ги очакват. А благодарността, уваже-
нието и топлината, която чувстват посещаваните, 
не се изказва с думи. Катя Стойкова, Димитрина 
Николова, Елка Кръстева и баба Пена Велева 
споделиха, че са били просълзени от вълнение 
при първата среща. Сега всички са приятели 
казват: „Има добри хора, да са живи и здрави!“ 

Пандемията ще си отиде, но приятелството ще 
остане завинаги! 

Маргарита Стефанова - Председател 
на клуба на диабетиците в Етрополе 

След месеци заради извънредното положение….

всички ни. В крайна 
сметка дано излизаме 
от ситуацията преди 
всичко здрави, но и 
по-мъдри, оценили 
истински важното в 
живота. И осъзнали, че 
наистина щастието е в 
малките неща. Време е 
всички да се завърнем 
към ежедневието, което 
познаваме. И което 
обичаме.

Комплекс „Етро-
полия“  отвори врати 

отново. И ви очаква - 
на чаша кафе, на вку-
сен обяд или на вино 
с приятели. Осигурено 
е изпълнението на 
всички санитарно – 
хигиенни мерки, така 
че безопасността Ви 
да бъде гарантирана-
категорични са от 
комплекса, където 
нетърпение Ви очакват 
отново!

КОМПЛЕКС „ЕТРОПОЛИЯ“ ОТВОРИ 
ВРАТИ НА 15 ЮНИ

ДОБРИ ХОРА 
ПО ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЯТА
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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

От 15 юни 
2020 г. бе подно-
вена дейността 
на „Млечна кух-
ня“ – Правец. 
Храната  ще се 
предоставя в ку-
пички за едно-
кратна употреба 
и вече с удвоен 
грамаж.

Ж ел а е щ и т е 
да взимат храна 
от „Млечната кух-
ня“ ще заплащат 
месечна такса от 
5 лв. Купонът за 

двойна порция супа и второ ще е с цена 2,20 лв. на ден. 
Записването за предварително утвърденото меню ще става при домаки-

на в детска градина „Здравец“ в сградата на детското заведение и на тел. 
07133/4561 от понеделник до четвъртък за следващата седмица.

До преди ковид кризата Млечната кухня обслужваше средно 25-30 деца, 
като лятото клиентите стават повече от 40.

МЛЕЧНАТА КУХНЯ ВЪЗОБНОВИ ДЕЙНОСТТА СИ 

(От стр. 1) Улицата е продължение на ул. 
„Димитър Грънчаров“ през моста на р. Стара река. 
Тази зона от години чакаше своето облагородяване 
и свързаност. В ход са и ремонтните дейности на 
улица „5-та“ и ул. „Лесковец“, които са в близост до 
църква „Св. Атанасий Велики“, като тук асфалтова 

РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ В ПРАВЕЦ
настилка ще се полага за първи път.  

Паралелно с това тече ремонтът и на ул. „ 
Здравец“, като след окончателното завършване 
на тези обекти фирмата изпълнител – „Гарант 
90-Цонев и СИЕ“ СД, ще започне дейности по 
ремонт на ул.„Роза“. Това е улицата зад учили-

щето в посока улица „Иван Пеев-Маруша“. Още 
миналата година бе започната дейността по 
рехабилитация на тази улица чрез изграждането 
на пътно легло, отводнителни съоръжения и 
асфалтиране от разклона с ул. „Иван Пеев-Маруша“ 
до общежитието на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. 
Тазгодишното довършване ремонта на тази улица 
ще осъществи добра комуникационна връзка от 
бул „3-ти март“ към северната част на града.

„Инвестициите и ремонтите на улици в регулация 
в гр. Правец тази година се отличават с плановост, 
надграждане и свързаност на различните части 
на града, с мисъл за развитие на транспортната 
инфраструктура по удобен за придвижване начин“-
коментира кметът Гунински.

(От стр. 4) Наградата за кинематография „Борис Николов” 
почита живота и делото на Борис Николов – режисьор 
и възпитаник на ПГПЧЕ „Алеко Константинов” –  Правец. 
Наградите бяха връчени от Цветанка Щерионова -  директор 
на ГПЧЕ “Алеко Константинов“, Никола Николов – баща на 
Борис Николов,  Цветелина Вадимирова, - председател на 
Общинския Съвет, Правец, Албена Петрова - секретар на 
Община Правец и Анжела Родел - Изпълнителен директор 
на комисия Фулбрайт за България. Патрон на фестивала 
беше кметът на община Правец Румен Гунински, който 

„ПРАВЕЦ ФИЛМ ФЕСТИВАЛ 2020“ СЪБРА МЛАДИ ХОРА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

ЕТО И ПОБЕДИТЕЛИТЕ:
• Най-добър филм -   Екип ‘Cinematica’ с филма „Quar-

antine“  - СМГ, гр. София
• Втори най-добър филм – Eкип ‘VIVID’ с филма   ‘Guilt’ 

- ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
• Най-добър сюжет – Екип ‘Story Tellers’ с филма „ The 

Box in my Head” - Езикова гимназия “Ромен Ролан”, Стара 
Загора  

• Иновация от ново поколение – Екип  ‘Marmalade’ с 
филма ‘Deadly Secrets” - НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце 
Делчев   

• Награда „Борис Николов“ за най-добра 
кинематография – Екип ‘Cinematica’ с филма „Quarantine“  
-  СМГ, гр. София

изпрати специална благодарствена 
грамота на основателката на фестивала 
– Шона Рикетц. Сред гостите беше и 
Мартин Тинчев – народен представител. 

На всички участници бяха раздадени сертификати 
за участие.  

Екипът на филмовия фестивал благодари на 
всички, които се включиха в него!


