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Ние ви гарантираме
НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА
на територията на община Правец
ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

по РЕП-овете всеки вторник!

praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536

www.praveshkiglas.com

Правешки глас - във фейсбук

„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 !!!

НОВ ШЕФ НА „ПРАВЕЦГАЗ“
Газовото дружество в Правец има нов управител. Това е Васил Цветанов Василев. Той е 52-годишен и е инженер по образование. Василев
е дългогодишен служител и началник сервиз във фирма „Топлик“, която
е съакционер заедно с Община Правец в газовото дружество. Новият
управител на фирмата е семеен, с един син и живее със семейството
си във Врачеш.
Досегашният управител на правешкото газово дружество Иван Минев ще менажира офиса на „Топлик“ в Ботевград.

Г

азоразпределително дружество „Правецгаз 1” АД е създадено и регистрирано съгласно действащото законодателство в края
на 2005 година с основен предмет на дейност
инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителни обекти
и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на Община Правец и
продажба на природен газ. Основни акционери в
дружеството са Община Правец и „Топлик” ООД,
град София. От началото на 2006 година „Правецгаз 1” АД е носител на лицензии за дейностите
„разпределение на природен газ” и „обществено
снабдяване с природен газ” за обособената територия на Община Правец, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Домашният
патронаж празнува
35 години!
Общинските съветници дадоха
Нов физкултурен
Последен шанс за салон ще изграждат
училището в с. Разлив в Осиковица
Четете на стр. 3

Четете на стр. 4

Четете на стр. 3-4

ПЪРВИТЕ ОНЛАЙН АБИТУРИЕНТИ В
ИСТОРИЯТА - ЩАСТЛИВИ И БЕЗ БАЛ

Още на стр. 2
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72-МА ВИПУСКНИЦИ НА ПГПЧЕ РЕКТОРЪТ НА ТУ ЛИЧНО ВРЪЧИ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ДИПЛОМИТЕ НА ОТЛИЧНИЦИТЕ
ПРАВЕЦ, С ДИПЛОМИ В РЪЦЕ ОТ ВИПУСК 15* НА НПГ ПО КТС

На 24 юни випуск 2020 на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ пое по стръмния
път на живота. Момчетата и момичетата получиха своите дипломи, за да
продължат напред към висшите училища.
Гимназията може да се похвали с много добър успех от зрелостните изпити
– 4.75. Показателно е, че 25% от оценките на зрелостниците са отлични.
27 са отличниците на гимназията. Петима – Поля, Вилияна, Цветилена, Ванеса и Динко, получиха отличието „Зрелостник на випуск 2020“, не
само заради отличния успех, а и за активно участие в живота на училището.
Г-жа Цветанка Щерионова, директор на гимназията поздрави
присъстващите: „Вие сте един особен „онлайн випуск“, който проправи пътя
на новаторството в образованието. Всъщност сте първите в световната
история виртуални абитуриенти. Не беше лесно, но се представихте на
ниво, за което ние, учителите, сме Ви благодарни. Доказахте, че при добра
воля и желание всичко е постижимо. Бъдете здрави, следвайте мечтите си.
Помнете, че от тук е тръгнал важният път в живота. Идвайте ни на гости,
не само на празници. Вероятно ще има какво да разказвате на следващите
поколения...“
За първи път празникът организира „Гимназиален Онлайн Щаб по изпращането“, а програмата водиха две учителки – Стоянка Димитрова и
Нели Тенева. Те обявиха подготвения пълнометражен филм „На випуск 2020
с любов“, качен в в you tube. И за да не се губи традицията, обявиха 6-те
категории забавни номинации и носителите на грамотите:
Млада спортна надежда – Динка Христов и Петър Лаков
Креативна личност на випуска – Денислав Игнатов
Ученик, с най-голяма промяна през годините – Венелин Василев
Ромео и Жулиета – Илиян Стайков и Габриела Кръстева
Най-дълъг картон в библиотеката– Маргарита Маринова
Всеотдаен помощник на учителя – Лора Николаева
Академията „ПГПЧЕ Оскар“ присъди 3 специални награди:
Отличник на випуска – Вилияна Григорова
Глас на випуска – Нелина Василева
Крал и кралица на випуска – Бенита Златева и Веселин Георгиев
Класните ръководители връчиха на своите възпитаници мечтания
документ, а после всички си правиха много снимки.
На добър час, випуск 2020!

Предвид мерките срещу корона вируса, церемонията се проведе на открито – в училищния двор.
Специални гости на събитието бяха ректорът на Техническия университет
– проф. д-р на науките Иван Кралов, кметът на община Правец Румен Гунински – дългогодишен председател на настоятелството, доц. Пламен Вачков –
настоящ председател на Училищното настоятелство и един от основателите
на учебното заведение, както и Иван Николов-главен секретар на ТУ-София.
Празникът започна с приветствено слово от директора на компютърната
гимназия д-р инж. Трифон Трифонов, който поздрави випускниците с дипломирането и им пожела един много успешен старт в живота. „Никога не забравяйте девиза на УКТЦ-ЗАвинаги заедно! Помнете, че винаги ще бъдем
вашето второ семейство – готови да ви изслушаме, да ви помогнем, да ви
окуражим!“
Приветствие към абитуриентите отправи и ректорът на ТУ проф.Кралов.
„Ние сме горди, че даваме основите на инженерното образование и креативната мисъл на програмиста още от училищната скамейка. Ще се радваме повечето от вас да продължат своето образование в Техническия университет,
където сте добре дошли!“ – подчерта той.
Проф. Кралов отправи благодарност и към родителите на випускниците
за подкрепата, както и към спомоществователите на училището за направените дарения. След това ректорът лично връчи дипломите на отличниците
на випуска, които са 31. За тях имаше и специален подарък от училищното
ръководство-кюлче от 1 гр.чисто злато.
Общият успех, с който завършва обучението си випуск 15*, е 5.11.

Ректорът на ТУ проф.Кралов обеща много скоро
модерен робот за компютърната гимназия в Правец

Крал и Кралица
на випуска
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ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ ПРАВЕЦ (ПСОВ) – В
ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ВИК АСОЦИАЦИЯТА

Общински съвет Правец гласува кметът Гунински да представлява Община
Правец в предстоящото заседание на ВиК Асоциацията. Както кметът обясни, администрацията е спазила сроковете и е поискала в дневния ред да се
включи приемането на ПСОВ Правец за стопанисване от ВиК София област.
Пречиствателната станция за отпадни води Правец (ПСОВ) е изцяло преоборудвана и модернизирана от Община Правец поетапно, но досега „ВиК“
дружеството все още не е поело стопанисването й. Така общината няма да
планира вече разходи за издръжка и персонал.

Домашният патронаж
празнува 35 години!

				
				
				

ДО КОЛЕКТИВА НА
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
ГР. ПРАВЕЦ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ бивши и настоящи
СЛУЖИТЕЛИ на Домашен социален патронаж,
Поднасям Ви сърдечните си поздрави и благопожелания по случай 35-та
годишнина на Домашен социален патронаж, гр. Правец.
Използвам повода, за да изразя искрената си благодарност към всички,
които са работили и работят в тази така значима социална институция.
Отношението към нуждаещите се е огледало на нашата човечност и
благородство, а за една община- това е най-важната и значима социална
функция, която е пряк израз на отношението към хората.
Благодаря Ви за неуморния труд, за безграничната всеотдайност и
грижовно отношение към нашите съграждани, на които оказвате незаменима
подкрепа.
Бъдете здрави, мотивирани и все така отговорни, уважавайте професията
си и нуждаещите се от Вашата подкрепа, продължавайте да работите все
така – с огромна човещина и себераздаване.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
01 юли 2020 г. 					
РУМЕН ГУНИНСКИ
гр. Правец						
Кмет на Община Правец

В Равнище отбелязаха
Националния ден на
българския фолклор

Сн.: Архив
По традиция празникът се чества на 22 юни. В читалище „Димитър Грънчаров 1928“ българският фолклор се съхранява и до днес и се предава на
поколенията по възможно най-добрия начин – с изложби, чествания на християнски и народни празници, с участия в различни фестивали и конкурси.
Още от създаването на читалището на сцената са се пели автентични народни песни от самодейците и са представяни местните обичаи.
Днес читалищните самодейци продължават традицията да съхраняват
българския фолклорен дух. Очакват и поколенията след тях да продължат
родолюбивото им дело.
Даниела Пенкова

НИКО 2006
извършва почистване
и дезинфекция на домове
и офиси с професионална
техника - Rainbow,
парогенератори и
висококачествени
препарати

тел.: 0878 71 64 71

Предстои стартът на проект за нов физкултурен салон в
училището в с.Осиковица
На заседанието на Общински съвет – Правец, провело се на 25 юни, бе
дадена зелена светлина за реализацията на амбициозния проект на Община
Правец, който включва изграждането на чисто нов физкултурен салон за
нуждите на Основно училище „Любен Каравелов” в село Осиковица.
Изпълнителят е избран, а заложените в проекта дейности включват
цялостното изграждане на сградата и доставката на съвременно спортно
оборудване и обзавеждане. Финансирането е осигурено по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“, част от Програмата за развитие на селските райони на Държавен фонд Земеделие. (На стр. 4)
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ЗОДИАК 29.06.-05.07.

ОВЕН
Въздържайте
се
от изясняване на отношенията с любимите.
Изпусната дума може да нажежи обстановката. Обмисляйте добре постъпките си, особено в делови план.
ТЕЛЕЦ
Има риск да попаднете под чуждо недобросъестно влияние.
При никакви обстоятелства не пренебрегвайте близките си. Трябва да
сте много внимателни при разговори и подписване на документи.
БЛИЗНАЦИ
Може да се появят
промени, неочаквани
известия или лъжлива
информация. Ако не сте достатъчно внимателни, грешките и пропуските може да се превърнат в неоправдани щети и излишни разходи.
РАК
Запазете спокойствие, за да можете
трезво и справедливо
да оцените нещата. Малките спречквания може да преарснат в сериозни разправии. Бъдете предпазливи, възможни са парични загуби.
ЛЪВ
Не се занимавайте
с изясняване на отношенията. Проявете повече гъвкавост в общуването. Найдобрата тактика е да се придържате към златната среда. Избягвайте
познанствата със съмнителни хора.
ДЕВА
Не бива да се поддавате на провокации.
Помъчете се да запазите спокойствие в сложна и непривична обстановка, и да действате
хладнокръвно. С решителност и
дипломатичност ще спечелите.
ВЕЗНИ
Можете да решите основни въпроси,
макар и не всичко да
върви гладко. Бъдете далновидни и
компромисни, за да избегнете необмислени действия и решения.
СКОРПИОН
Ако сте честни и с
чисти помисли, дори и
най-сложните изпитания няма да сломят волята ви. Изказвайте максимално ясно мислите
си и внимавайте когато ви говорят,
възможни са недоразумения.
СТРЕЛЕЦ
Възможни са непланирани
разходи.
Не вземайте важни
решения, не предприемайте важни
действия. Не се поддавайте на провокации. Така ще издържите с чест
поредното изпитание на съдбата.
КОЗИРОГ
Трудно се справяте с променливото си
настроение. Пристъпете решително към осъществяване
на плановете си. Могъщи приятели
може да ви окажат силно влияние.
Ще успеете във всяко начинание.
ВОДОЛЕЙ
Ще излезете с чест
от деликатни ситуации
заради трезва оценка
на обкръжаващите, гъвкавост в отношенията и здрав смисъл в действията. Ако обмислята внимателно и
след това действате, ще успеете.
РИБИ
Някои
ситуации
могат да променят
усещането ви за света.
Бъдете сдържани в разходите си.
Опитайте да не подчертавате превъзходството си пред никого.

Общинските съветници дадоха

ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА УЧИЛИЩЕТО В С. РАЗЛИВ
Директорът трябва да представи оздравителна програма, за да
продължи да функционира учебното заведение

На заседанието на Постоянната комисия по образование,
култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедание към Общински съвет – Правец присъства и директорът на ОУ „Христо Ботев“ с. Разлив – г-жа Красимира
Братанова. Общинските съветници много подробно обсъдиха евентуалните последици от закриване или продължаване
на образователната дейност в учебното заведение в селото.
По време на редовното заседание на ОбС местните депутати гласуваха решението до 15 юли директорът на учебното
заведение да представи Оздравителната програма, която би

дала възможност на училището да продължи да съществува.
Едно от условията е да се осигури целодневна организация
на учебния ден както за деца от 1-4 клас, така и за такива
от подготвителна група в предучилищна възраст. За да бъде
одобрена оздравителната програма, най - късно до средата
на юли директорът трябва да разработи подробен план за
финансиране на маломерните паралелки, както и генерален
финансов план за учебното заведение-това поискаха съветниците от ръководството на училището.

Актуализират
Предстои стартът на проект
заплатите на
за нов физкултурен салон в
кметовете
по селата
училището в с.Осиковица
С 40 лв. повече ще получават към заплатите си

кметовете и кметските наместници в община Правец. Решението бе гласувано на сесията на ОбС в
четвъртък. Заплатите са съобразени с броя жители на съответното населено място. Така основното
възнаграждение на кмета на Джурово става 990 лв.
Кметовете на Разлив и Осиковица ще получават
910 лв. базова заплата, а на Осиковска Лакавица 840 лв. Пропорционално се увеличават и заплатите
на кметските наместници.

(От стр. 3) С решение на Общинския съвет е обезпечена 100%
от сумата, заявена като авансово плащане, с която да стартира
реализирането на заложеното в проектната документация.
„В съвременните условия реализирането на този проект е показателно
за това, че община Правец се стреми към осъществяването на
инициативи, които осигуряват переспектива и развитие не само на града, а и на другите населени места в общината. Грижата за развитието
на образованието и спорта, даването на възможности за младите това е наш основен приоритет“-коментира кметът Гунински.

Читалищното настоятелство
при НЧ „Заря 1895“ – Правец с
отчетно събрание за 2019 г.
Най-важното събитие за 2020 г. предстои – честване на 125-ата годишнина от
създаването на читалището

При засилени епидемиологични мерки и спазване на през периода се разви в две направления: образователно
дистанция в залата, се проведе отчетното събрание на - школи по изкуствата /акордеон, пиано, кавал, гъдулка,
читалище „Заря 1895“ за изтеклата 2019 година.
тамбура, две детски школи по народни танци, по класически
балет и народно пеене/ и с професионална насоченост Представителен танцов ансамбъл „Заря”, Детски танцов
състав „Заря”, Детски народен оркестър „Заря”, Детска група
за народно пеене „Заря”, Народен оркестър „Заря”, Квартет
„Правец”.
Бяха отчетени всички изяви на школите и клубовете към
читалището за периода март 2019 – март 2020 г. Във връзка с
различните условия на живот и културни дейности в настоящата
ситуация, г-жа Борисова подчерта, че предвиденият план за
2020 година не може да се изпълни на 100%, но читалищното
ръководство полага усилия дейностите да влязат в нормален
ритъм и бъдещите участия във фестивали и празници да
бъдат гарантирани. За любителите на книгата – читалищната
библиотека вече функционира нармално, при спазване на
изискванията на МЗ.
По т. 2 и 4 докладва Цанко Маринов - председател на
проверителната комисия към читалището. Подробно бяха
разгледани приходите и разходите. Беше отчетено, че през
изминалия период приходите са били значителни, което е
позволило отчетната 2020г. да започне с финансов актив.
Присъстващите гласуваха единодушно да бъдат приети
всички представени цифри и факти.
Накрая Таня Борисова изказа благодарност:
Присъстваха 51 от членовете на читалището, което наложи
На община Правец и кмета Румен Гунински за
извънредно гласуване, за да бъде легитимно то.
ползотворното сътрудничество и предоставените финансови
Събранието следваше своя дневен ред:
средства.
Приемане годишния отчет на настоятелството на НЧ „ЗАРЯ
На майките и всички, които са участвали в организацията
1895” гр. Правец за 2019 година.
или са си закупили билет за Коледната томбола, средства от
Приемане годишния отчет на Проверителната комисия на която са дарени за закупуване и ремонт на сценична техника
Н Ч „ЗАРЯ 1895” гр. Правец за 2019 година.
и оборудване.
Приемане план за дейността на НЧ „ЗАРЯ 1895” гр. ПраНа членовете на настоятелството за ползотворната
вец за 2020 година.
работа през изтеклия период.
Приемане бюджета на НЧ „ЗАРЯ 1895” гр. Правец за 2020
На самодейците, които носят огъня в сърцата и душите си,
година.
за неуморната им работа и желание да пренесат традициите
По точки 1 и 3 Татяна Борисова - председател на на народното творчество във времето.
читалищното настоятелство, информира присъстващите за
На всички работещи в читалището, за всеотдайността.
изпълнението на миналогодишната програма и предстоящите
Най-важното събитие за 2020 г. предстои – честване 125дейности.
ата годишнина от създаването на читалището.
Таня Борисова подчерта: Художествената самодейност
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ЕНЬОВДЕН – КОСМИЧЕСКИ, МАГИЧЕСКИ И ЛЕЧИТЕЛСКИ ПРАЗНИК

Танцувай, слънце. Дълъг ти е пътят,
но днес на своя връх ще се качиш.
Магична сила в билките се къпе,
отпий от тях, болежки да спасиш...
От дълбока древност народът е създал представата, че на Еньовден слънцето се превърта три

пъти и се връща назад. От тази дата денят започ- лицето си измиваш или се отъркалваш на полянава да намалява.
та, после с ножица в ръка лековити билки събиОбичаите за Еньовден са разпространени и раш.
до ден днешен се почитат от малки и големи. Да
Как бе отбелязан
станеш сутрин рано преди изгрев и на ливадата в
този ден в общината:
росата да посрещнеш слънцето - с капчици роса

Исторически музей

Ние Слънчев календар си имаме и по него си празниците празнуваме, с
почит към Слънчо и неговата сила. Когато го сутрин посрещаме, не само на
Еньовден, а винаги, глава да свеждаш и лек поклон да му сторваш. Вечер когато зад планината се скрие, повече недей замита и боклук навън не хвърляй.
Почитаме го, пеем му:
...че Среди лето минава и към зимата Слънчо си тръгва...
Екипът на музея посети Правешки манастир „Свети Теодор Тирон“, срещна се и поговори с отец Йоан, игумен на манастира.

Равнище

Събуди ни Еньо от
зарана, за да идем на поляна в село
Равнище - билки да си наберем
По повод празника в Н.Ч. „Димитър Грънчаров 1928” бе направена изложба – хербарий от билки, набрани и изсушени от землището на село Равнище. За всяка билка има разяснение как се използва и при какви заболявания. В книгите „Златен билкарник“ и „Билките в България“ всеки може да
прочете мъдрите съвети и рецепти на изтъкнати лечители като: баба Ванга,
Петър Дънов, Петър Димков, Преподобната Стойна и Слава Севрюкова.
Още на стр. 8

ТАКА БЕШЕ ПРЕЗ „СОЦА”, А КАК Е СЕГА?!

През социалистическото време в България имаше 32 държавни ловни стопанства. За тях държавата отделяше тринадесет милиона лева годишно,
като тук се включваше и заплащането за нанасяни
щети от дивеча. Заедно с ловно-рибарския
съюз се полагаха грижи за дивеча. България
беше в челните класации на международните ловни изложения на трофеи със световни
рекорди. Основното обаче беше грижата за
дивеча и равновесието в природата. Беше
организиран международен ловен туризъм,
извършваше се и износ на дивечово месо,
от което приходите във валута надвишаваха разходите за издръжката им. Спомням си,
че през една от годините ловно стопанство
„Кормисош” предаде 777 диви прасета, освен
другия дивеч. В стопанствата работеха фанатизирани ловни слжители с ниско заплащане,
но изцяло отдадени на природата и обществото.
Всичко се извършваше на научна основа.
Сентенцията гласи, че ловът и жените са привилегия на управляващата класа. Благородният елен
се нарича така, защото е дивеч за благородници.
Тези стопанства се посещаваха от наши ръководители, които често водеха на лов чуждестранни ръководители от целия свят. При такива срещи

се решаваха важни икономически и
политически въпроси в интерес на
държавата. Пенчо Кубадински, тогавашен член на Политбюро на ЦК на
БКП, на практика ръководеше ловното дело в страната. Той посещаваше
често ловните стопаства и даваше
съответни указания. Строителството в тези стопанства се извършваше главно по стопански начин. Това
налагаше да търсим разни начини
на финансиране. Кубадински помагаше в това отношение. Беше ми
дал указания за някои мероприятия
с обещание да осигури съответните
средства за тях. През 1984 г. не беше
идвал дълго време и като дойде,
му поставих въпроса за парите. Отговорът беше, че годината е сушава и решението е за непроизводствени дейности
да не се харчи. Аз бях затруднен, харчех от оборотните средства и нямаше пари за заплати. Той
обаче беше категоричен, че пари няма. Играхме

карти и аз имах неблагоразумието да спечеля. На
тръгване пак му поставих въпроса за парите. „Казах ти, няма!” – беше неговият отговор. – „Ееее,
аз колко работи съм си объркал с тези карти, та
и сега сбърках” – подхвърлих шеговито аз. – „Ай
сиктир, бе, ела!” – отговори ми той и си замина.
В следващите дни отидох в София. Трябваше да
получа нов модел ловна карабина. Обадих му се

и му казах защо съм отишъл. „Че за какво ти е на
теб такваз карабина?” – запита ме той. – „На мен
не ми трябва, ама да стои там, та като дойдете и
сте си забравили Вашата, да има с какво да стреляте” – отговорих му аз. – „Донеси я да я видим
и доведи Манолов” – разпореди ми той. Манолов
беше началникът на Ловния отдел при Министерство на горите. Отидохме надвечер при него. На
мен болката ми беше за парите и го подсетих.
Той набра по телефона министъра на финансите
Белчо Белчев и му заобяснява: „Белчо, при мен е
един директор на горско стопанство, ще те заведа да видиш стопанството, ама трябва да дадеш
пари да вършим мероприятията. И се дръж добре
с хората, че наближават изборите”. Затвори телефона и разпореди: „Отивай утре при него.” Явих се
при министъра с писмо. Трябваха ми десет хиляди
лева, ама аз бях написал двадесет. Практиката е,
че не дават това, което искаш. И сега е пред очите
ми министърът на финансите Белчев как се извиваше на стола и след известно мълчание ми каза:
„Сега ще ти дам петнадесет хиляди, пък после ще
видим. Нямам реализацията на бюджета”. Наум си
казах „Берекет версим”. Благодарих му и си
тръгнах.
Пиша това, защото си спомням как тогавашният министър се гърчеше за десет хиляди лева. Сега се раздават неправомерни
милиони и дори милиарди, джипове и хеликоптери, и по какви ли не поводи. Отрича се
онова време, а милион пенсионери кретат с
пенсийки под двеста и петдесет лева. Доходите на обикновените хора са като преди 70
години, а цените са неколкократно по-високи.
Хулим Русия, която ни даваше всичко. Славим Америка, която ни засипваше с бомби.
Ще събаряме руските паметници, а направихме паметници на Рейгън и на летците-убийци.
Държим се здраво за Европа, която на две скорости тропа. Източноевропейските славяни не иска
равнопоставено да ги храни.
Блажени са вярващите!
Христо Василев Христов – Референта,
Бивш директор на Ловно стопанство „Кормисош”
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ОЛИМПИЙСКИ ДЕН В ПРАВЕЦ
(От стр. 8) националната
състезателка
Билсерин
Сюлейман и Димитър Бончев.
Награди бяха раздадени
още за:
Най-малък
участник
–
Николай Манчев – от Правец,
на 1 г. 8 месеца
Най-възрастна - Цветелина
Христова от Правец – 35г.
Колектив, с най масово
участие - КЛА „Атлетик“ Правец.
Всички класирали се на
призовите 3 места получиха
рекламни фанелки на БОК, а
всички участници – грамоти на
МОК.
Наградите бяха връчени от
председателя на КЛА „Правец
92“ - Сашо Бункиин, члена на УС

СВЕТЪТ ОТБЕЛЯЗА ВИРТУАЛНО
МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ ДЕН
„Бъди здрав, силен и активен“ – бе мотото на
събитията, свързани със 126-тодишнината от създаването на МОК. На 23 юни 1894 г. Пиер дьо Кубертен поставя началото на МОК, а две години покъсно се провежда и първата Олимпиада в Атина.
Тази година хиляди градове на планетата се включиха в традиционната инициатива, като повечето

от спортните прояви бяха проведени дистанционно заради мерките за сигурност. БОК също отбеляза международния олимпийски ден и деня на
българския олимпиец. Послание отправиха наши
известни спортисти, сред които Станимира Петрова, Радослав Янков и Алберт Попов. Към тях се
включиха и звезди от световния спорт. „Поздравявам с този празник всички олимпийци и им благодаря за това, което са
направили през годините
за нашата родина, за повдигане духа и самочувствието на българската нация. Защото днес заедно
поделяме историята от
успеха“ – заяви председателят на БОК Стефка
Костадинова. Към поздравленията се присъедини и министърът на
младежта и спорта Красен Кралев.

Конгресът на БФС – на 11 декември
Изборът на нов президент на БФС ще се
състои на 11 декември.
Тази дата бе утвърдена
от Изпълкома на централата за свикването
на конгрес. Засега официални кандидатури в
БФС не са постъпвали,
въпреки заявеното желание за поста да се борят Христо Порточанов,
който е подкрепян от ФК
Септември – Симитли,
както и президентът на
ФК Марица – Пловдив
Христо Христов. В момента временно изпълняващ длъжността на
централата е Михаил
Касабов. Той за пореден
път потвърди, че няма
да се кандидатира.
Емил Костадинов пък
заяви: „Не съм мислил,
има време. Всеки може

да подаде документите
до две седмици преди
провеждането на конгреса“. От БФС потвърдиха, че съдийските такси ще продължават да
бъдат намалени, докато
у нас има рестрикции,

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

наложени заради пандемията от корона вирус.
От централата обявиха,
че вече са раздадени на
клубовете и последните средства, отпуснати
от УЕФА за подпомагане заради щетите от

covid-19.
Футболните
клубове от Първа лига
са получили по 10 500
евро, а тези от Втора
лига – по 5 500 евро.
Проектът за въвеждане
на ВАР у нас пък остава
замразен.

на клуба, м.с. Веселин Манчев и Катерина Колева.
В спортния празник
в Правец участие
вписаха над 200 любители на бягането, активни
състезатели и любители на тенис на корт.

Два изпадащи тима
от футболния елит
през следващия сезон
Изпълкомът на БФС направи промени по формата на първенството за следващия сезон. Найголямата от тях засяга изпадащите отбори. От
2020/21 г. два отбора ще се разделят с елита. На
тяхно място директно ще влязат първият и вторият
от Втора лига. Като цяло конструкцията на шампионата ще остане сходна със сегашната. В Първа
лига ще участват 14 футболни клуба. Редовният
сезон ще се състои от 26 кръга, в които отборите
ще играят един срещу друг при разменно гостуване. След това те ще бъдат разделени, както и
досега, на първа шестица и втора осмица и ще се
пристъпи към плейофи, които обаче ще са съкратени. Отборите от топ 6 ще играят само веднъж
помежду си, т.е. ще имат по 5 мача в тях. Промени има и по разпределението на тимовете в двете
групи на втората осмица. Класиралите се на 7, 8
9 и 10-о място отбори от редовния сезон ще оформят четворка Лига Европа. В нея ще се играят
по 2 срещи всеки срещу всеки. Класиралият се на
7-о място отбор след 32 кръга ще играе плейоф
за Лига Европа срещу отбора от Първа лига, заел
последно място, даващо право на участие в евротурнирите. Класиралите на 11, 12, 13 и 14-о място
ще оформят друга четворка и ще играят по 2 срещи всеки срещу всеки. Заелите последните 2 места след 32 кръга ще изпадат директно във Втора
лига. Класиралият се на 12-о място отбор ще играе
бараж с третия от Втора лига за оставане в елита.
Изпълкомът прие този формат с редуциране
на мачовете – кръговете вече ще са 31 в първата
шестица, а не 36, заради очертаващия се сгъстен
цикъл, както и с цел финансовото облекчаване на
футболните клубове.
Новият сезон в Първа лига ще стартира на 24
юли, а този във Втора лига – седмица по-късно, на
1 август.

Домакини сме на
първия мач от
Лигата на нациите

Националният ни футболен отбор ще приеме
Ейре на 3 септември от 21 ч. 45 мин. на националния стадион „Васил Левски“ в първия мач от
второто издание на Лигата на нациите. Както е известно, лъвовете попаднаха в група 4 от Лига В на
турнира в компанията на Уелс, Финландия и Ейре.
Три дни по късно – на 6 септември, трикольорите
ще играят и първото си гостуване на Уелс – в Кардиф от 16.00 ч. Октомврийската сесия ще започне
с визита във Финландия на 11 октомври от 19 ч., а
на 14 октомври ще приемем Уелс от 21 ч. и 45 мин.
Последните двубои в групата ще са на 15 ноември
от 21 ч. 45 мин. срещу Финландия в София, а на 18
ноември от 21 ч. 45 мин. гостуваме на Ейре.
На 8 октомври България има и домакински мач
с Унгария+ от плейофите за класиране на европейското първенство през 2021 г. При победа над
маджарите ще приемем на 12 ноември победителя
от двубоя между Исландия и Румъния.
Спортните материали подготви Сашо Бункин
Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
3300 лева. тел. 0885 399 246
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Новини от Етрополе
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ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НА ПГ “ТОДОР
ПЕЕВ“ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ

Въпреки
извънредната
епидемиологична
обстановка в страната, ПГ „Тодор Пеев“
организира традиционното изпращане и връчване
на дипломите на своите абитуриенти при взети
задължителни мерки за безопасност. Събитието
бе уважено и от заместник – кмета на Община
Етрополе Станка Димитрова.
Г-жа Десислава Найденова – директор на
Зрелостниците на Професионална гимназия гимназията, изпрати випускниците с мили думи, с
„Тодор Пеев” – град Етрополе прекрачиха за пожелания за бъдещи успехи и непреклонност пред
последен път прага на любимото училище. трудностите, които предстоят по пътя им. Поздрав

БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ ВРЪЧИ
ГРАМОТИ НА ГЕОТЕХМИН И ЕЛАЦИТЕ-МЕД

към
присъстващите
от името на кмета на
Община
Етрополе
Димитър Димитров бе
отправен от г-жа Станка
Димитрова. От името
на всички зрелостници
Ивелин Николов изказа
благодарности
към
ръководството
на
училището и учителите.
Директорът
на
учебното
заведение
връчи 34 дипломи,
38
свидетелства
за
професионална
квалификация
и
24
свидетелства
за
правоспособност.
Като част от програмата, за поредна година
бяха връчени и традиционинте но-минации. Част
от учениците получиха и грамота за показани
отлични умения в обучението си, за отговорна,
активна и ползотворна работа в извънкласните
дейности. Грамотите бяха придружени и с парична
награда.
След последния звънец всички заедно
запечатаха този вълнуващ момент с прекрасни
общи снимки.

От името на Елаците-Мед АД, грамотата получи генералният
директор Производство - инж. Костадин Найденов (вляво)

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Поздравявам Ви с успешното завършване
на средното Ви образование.
Вие завършвате един етап от живота си и
тръгвате по пътя на своето професионално
развитие. От тук нататък Вашите отговорности
ще бъдат много повече, трудностите в живота
Ви няма да липсват. Затова имайте смелостта
да мечтаете и куража да се срещнете с
непознатото и неизвестното.
Желая Ви да продължите образованието
си в добри университети, да се реализирате
успешно в сферата, която желаете. Не
забравяйте своите учители и съученици и
помнете, че тук е Вашият дом и че Вашият
роден град има нужда от младостта Ви, силата
Ви и знанията Ви.
Животът е пред Вас и Ви очаква да го
изживеете по най-добрия начин. Бъдете
здрави!
НА ДОБЪР ЧАС!
Изпълнителният директор на Геотехмин ООД Доминик Хамерс
(вляво) получи отличието от председателя на БЧК акад. Христо Григоров
Българският Червен кръст удостои с грамоти
за проявено човеколюбие и съпричастност към
своята кауза Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД.
Това стана на заседание на Националния съвет
на организацията, което се проведе на 19 юни
в София. Акад. Христо Григоров, председател
на Националния съвет на БЧК, връчи почетните
грамоти за направените дарения. Той благодари за
дългосрочното партньорство с група ГЕОТЕХМИН
и специално за подкрепата, оказана от двете
компании, по време на пандемията.
„Група ГЕОТЕХМИН е дългогодишен партньор

на Българския червен кръст и ние винаги сме се
опитвали да помогнем там, където има нужда.
Желанието да направим дарение по време на
пандемията възникна спонтанно. За нас това е знак
на солидарност към другите, но и най-вече въпрос
на граждански дълг. Ние сме удовлетворени,
че чрез нашите дарения БЧК е помогнал на
медицински заведения и уязвими групи хора в
страната“, каза г-н Доминик Хамерс, изпълнителен
директор на Геотехмин ООД, който получи
почетната грамота от името на дружеството.
Отличието на Елаците-Мед АД бе връчено на

		
		

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

инж. Костадин Найденов, генерален директор
Производство. Той благодари на акад.
Григоров за партньорството и за усилията на
организацията да бъде в помощ на нуждаещите се
и отбеляза, че за Елаците-Мед АД дарителството
е въпрос на чест и отговорност към обществото.
На събитието присъстваха и ръководители
на областните организации на БЧК в страната.
То се състоя при стриктно спазване на всички
изисквания и предписания, дадени от здравните специалисти при организиране на подобни
мероприятия.
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ОЛИМПИЙСКИ ДЕН В ПРАВЕЦ

Кариера „МИАЛ“
Въпреки неподходящите метерорологични условия и затегнатите
противоепидемични мерки, на 23 юни в спортния комплекс на града се
проведе ежегодният спортен празник в чест на Международния олимпийски
ден. От години спортни прояви в чест на празника се провеждат по цял
свят - във всички 204 страни, членки на МОК. Традиционно организатори на
спортния празник бяха КЛА Правец 92, БОК и клуб Олимпиец – Правец.
На официалната тартанова лекоатлетическа писта на градския стадион, в
28 различни възрастови групи, участие записаха 22-ма възпитааници на КЛА
„Атлетик“, Правец, 18 от КЛА - Нови Пазар, 5 от КЛА „Орхание“, Ботевград,
12 от София, 2 от Трудовец и др.
Участниците – от 4-годишни до ветерани, се състезаваха в различни
бегови дистанции. Победители станаха:
Преслав Едуардов, Дария Драганова, Калоян Митев, Добромира
Василева, Николай Илиев, Михаела Едуардова, Симеон Кръстев, Рая
Христова, Антоан Драгневски, Виктория Цветанова, Божидар Костадинов,
Рая Александрова, Пламен Драганов, Деница Валентинова, Даниел
Маринов, Моника Александрова, Зорница Андонова, Валентина Илиева,
Михаил Вълковски, Виктория Райчева, Даниел Петков, Цветелина Христова,
Веселин Цанов, (На стр. 6)

Юбилейно

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

Николай Яхов отпразнува 60
Провеждането на юнското
заседание
на
ОбС съвпадна с
хубав личен повод на един от
общинските съветници и председател на ОбС
в предния мандат. Същия ден
Николай
Яхов
навърши 60 години.
Със
специален
плакет го изненада кметът на общината Румен Гунински, а председателят на ОбС Цветелина Владимирова му връчи поздравителен адрес.
След края на заседанието юбилярят почерпи за здраве в приятно заведение, а всички си направиха обща снимка за спомен /без маски специално
за фотото/.

Еньовден – космически, магически
и лечителски празник
Калугерово

(От стр. 5)
На 24 юни православната църква
чества рождението на св. Йоан Кръстител. Денят е известен във фолклора като
Еньовден. Св. Йоан Кръстител е син на
йерусалимския свещеник Захарий и жена
му Елисавета. Той се ражда половин година преди Христос по времето на цар Ирод.
Известен е още като св. Йоан Предтеча.
На Еньовден билките се берат рано,
при изгрев слънце. В с. Калугерово вече
е традиция ценителите на това природно
богатство да излизат в местността „Ер-

менчина бара“, където има извор, огромна
поляна с билки и прекрасен изглед към
върховете на планината. Ритуалът започва с газене или къпане в росата за здраве,
а след това се берат скъпоценните треви.
Не е случайна вярата на старите хора, че
билките, брани на този ден, имат най-голяма лечебна сила.
В ранното утро участниците – само
жени, станаха свидетели и на феномена
„Слънцето играе и танцува“ - само на този
ден.
Инициативата се поддържа от сдружение „Златовци“ и НЧ „Отец Паисий 1897“.

