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СПЕКТЪР-01
Ние ви гарантираме 

НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА 
на територията на община Правец

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

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

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

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

Четете на стр. 2

Подробностите на стр. 7

Седмокласниците 
от ОУ „В. Левски“ 

Правец с първи 
документ в ръце

Билетите за Моцартовия фестивал на цени от 15 и 20 лева са налични в мрежата на 
Ивентим от 15 юни

Всички гости на фестивала могат да се възползват и от атрактивните оферти на 
РИУ Правец Ризорт Голф и СПА, които можете да откриете тук: https://riupravets.bg/ 

Лекоатлетически мемориал «Веселин 
Даскалов» организираха на 3 юни в Луковит. 
Това бе първото ученическо състезание след 
пандемията с рекорден брой участници. Над 200 
деца, организирани в отбори от Ботевград, Варна, 
Враца, Койнаре, Луковит, Мездра, Перник, Плевен, 
Пловдив, Правец, Разград и Харманли, си дадоха 
среща на лекоатлетическата писта в различни 

Отлично представяне на нашите 
млади атлети в турнира «Веселин 

Даскалов» - Луковит

През август

ШЕСТ 
ПРЕМИЕРИ 

НА МОЦАРТ 
ФЕСТ

бегови дистанции. 
Младите надежди бяха 
разделени според 
годината на раждане.

Клуб „Атлетик“ 
Правец, с треньор 
Илона Манчева, участ-
ва в турнира с 10 мла-
ди атлети. След три-
месечно отсъствие 
от пистата децата се 
бориха с много хъс и 
получиха заслужено 
класиране. Ето и 
техните резултати:

I-во място за Дария 
Драганова - 200 м., 
възраст 2013 г.;

V-то място за Йоана Манчева - 
100 м., възраст 2014-15 г.;

VI-то място за Антоан Драгневски 
- 400 м., възраст 2011-12 г.

VI-то място за Пламен Драганов - 
1500 м., възраст 2007-08 г.;

VIII-мо място за Симеон Кръстев 
– 400 м., възраст 2011-12 г.
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Общо 56 момичета и момчета, 
разпределени в 3 паралелки, в последния 
юнски ден получиха своите свидетелства 
за завършена степен на образование. С 
тях те могат да кандидатстват в различни 
средни училища според предпочитанията.

Директорът на училището – Цветелина 
Владимирова, поздрави завършилите при 
необичайни условия тийнейджъри: „Радвам 
се, че въпреки усложнената обстановка 
и предизвикателствата на тази учебна 
година, днес имаме шанса да празнуваме 
този вълнуващ момент – завършването 
на основното ви образование. Станете 
по-мъдри, по-отговорни и по-уверени. Но 
останете такива умни, смели, изобретателни 
и любопитни, неуморни и винаги търсещи 
нови предизвикателства. Не спирайте да 
мечтаете и знайте, че мечтите се сбъдват!

Уважаеми родители, благодаря ви за 
подкрепата през изминалите 7 години. 
Високите резултати на нашите деца 
показаха, че именно това е формулата 
на успеха – заедно в преодоляване на 
трудностите, заедно в празнуване на 
резултатите!“

От името на родителите Цветанка 
Борисова благодари на учителите за 
всеотдайния труд, търпение и отговорност 
през изминалите 7 години. Към 
присъстващите тя се обърна с думите: 
„Днес е един слънчев и многообещаващ 
ден. Ден, който всички ще запомним с 
усмивки и настроение. Затова с огромно 
вълнение се обръщам към вас, скъпи деца. 

СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
ПРАВЕЦ С ПЪРВИ ДОКУМЕНТ В РЪЦЕ

Мили и напътстващи думи 
учениците получиха и от 

своите класни ръководители
Снежана Вълова: „Винаги съм вярвала във вашите успе-

хи, мои пораснали палавници. Желая ви най-вече здраве и 
много късмет. И късметът да идва тогава, когато най-малко 
го очаквате, но най-много ще ви трябва. Не се страхувайте от 
грешките, които може да допуснете. Те са градивни и ще ви 
направят по-силни.“

Дияна Манчева: „Мили мои ученици. В класната стая пазя 
един текст на дъската от 13 март, деня, в който времето сякаш 
спря. И после ни поднесе много предизвикателства – на учите-
лите, на вас и на вашите родители. И сега, 3 месеца по-късно, 
можем да се похвалим - ние успяхме, ние се справихме заедно, 
ние сме горди с постигнатото! Времето е пред вас – да решите 
да бъдете силни и успешни, да падате и да ставате, но да вър-
вите напред. Вярвам, че ще реализирате мечтите си!

Миглена Батанова: „Неусетно преминаха годините заед-
но, днес вие сте готови да полетите напред. Желая ви много 
късмет, много успехи, където и да се намирате. Мечтая и след 
време да бъда толкова горда с вас, колкото съм днес, когато ви 
изпращам. Пътят е само напред и вярвам, че ще го извървите 
достойно!“Ние родителите, а и учителите, не можем 

да ви обещаем успеха, който искате да 
постигнете. Не можем да ви обещаем 
щастието, към което се стремите. Но можем 
да ви обещаем, че винаги ще бъдем до вас, 
винаги ще ви подкрепяме А вие, вие трябва 
да се борите – за мечтите си, за развитието 
си, за бъдещите постижения. Бъдете смели, 
защото животът обича смелите!“

23-ма са отличниците тази учебна 
година. Това са деца, които освен 
старанието за максимално овладяване на 
учебния материал, са участвали в различни 
извънкласни форми и защитавали достойно 
името на своя патрон – Васил Левски. 
Техните удостоверения връчи директорът 
г-жа Владимирова.

Ето как са разпределени те по паралелки:
VII–а: Виктория Богалинова, Иван-

Александър Иванов, Иван Иванов, 
Марина Борисова, Миа Иванова, Моника 
Александрова, Надя Иванова, Наталия 
Илчева, Никол Ветовска, Светослав 
Алексиев, Силвия Цветанова, Симона 
Пенчева, Тодор Петров и Християна 
Пламенова.

VII–б: Даниел Димитров, Павел Иванов, 
Цветелина Василева и Яна Духарска.

VII–в: Борислава Асенова, виктория 
Василева, Иван Иванов, Михаил Георгиев 
и Радостина Кръстева.

Тържеството се проведе на открито, 
според изискванията на Националния 
оперативен щаб и здравното министерство.

„Артерапиано“ е частна инициатива, предоставяща нова възможност 
за релаксация и приятно занимание през свободното време в Ботевг-
рад. Желаещите да се възползват от нея ще рисуват под вещите настав-
ления и съвети на професионален художник. Важна подробност е, че не 
се изисква от участниците да имат умения по изобразително изкуство.  
Материалите за рисуване – платна и бои, се осигуряват от организато-
рите, а картината остава за нейния автор. Освен на багрите, участници-
те ще могат да се насладят на вкуса на подбрани вина и хубава музика.   
Първото събитие, с което бе поставено началото, се състоя на 28 юни /не-
деля/ в хотел „Ботевград“. Организаторите се бяха постарали да изпипат 
всеки детайл, така че посетителите  да се чувстват наистина удобно, непри-
нудено и спокойно. Те обещават още такива ползотворни и приятни изживя-
вания за уплътняване на свободното време. Следващото събитие бе на 3 
юли. За новите дати може да следите на страницата на „Артерапиано“ във 
Фейсбук. Артерапиано ще предложи и специални занимания за деца, а да-
тата и часът също ще бъдат обявени предварително в социалната мрежа. 
Ваучер за събитие на Артерапиано – това е още едно добро предложение, ако 
искате да подарите незабравима емоция на свой приятел или близък човек.

„АРТЕРАПИАНО“ – НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
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Ден на отворените врати в 
училището на с.Осиковица

Събитието „Ден на отворените врати” се състоя на 30.06.2020 г. в ОУ 
“Л.Каравелов“ - с.Осиковица. Мероприятието бе посетено от много жители на 
общината, представители на местната общност, както и други заинтересова-
ни страни.

Участниците в  събитието 
имаха възможност да видят 
отблизо дейността на клубове-
те, да се запознаят с участни-
ците, с преподавателите и с 
останалите лица, ангажирани 
с изпълнение на дейностите. 
За периода на реализация на 
дейността децата са постиг-
нали много и се постараха да 
представят постиженията си 
пред гостите на събитието.    

Беше изготвена програма,  
като всеки Клуб представи 
своята дейност. Организирана 
бе изложба с творчеството на 
целевите групи. Пред участни-
ците бе представена презента-
ция за целите на всеки клуб.

Проведено събитие по Дейност 4: Развитие 
на местните общности и преодоляване на 

негативните стереотипи” на проект 
„Правец - среда за активно социално 
приобщаване”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“

И това доживяхме – да подпишем декларацията на американците, 
омаловажаваща победата на Съветската армия срещу Нацизма. 

Тази „кокетка“ – министърката на външните работи Захариева, на която 
всяко изречение започва с „а-а-а“, помисли ли си въобще какво подписва? 
Впрочем по-голямата вина за това е на „бащицата“ Бойко. Той и кохортата 
клакьори около него системно провеждат русофобската си политика.

Водещ в това отношение е античовека Антон Тодоров.Той дори нарече 
президента Радев олигофрен, заради положителното му отношение към 
Русия. Следват го Александър Йорданов, Георги Коритаров, Тома Биков, 
Спас Гърневски, Асен Агов, Методи Андреев, Георги Харизанов, Красимир 
Каракачанов, Валери Симеонов и други дребни душички. Тези хора, пък и 
други отявлени русофоби, замисляли ли са се какво щеше да бъде, ако не 
беше победила Съветската армия? Първо те нямаше да бъдат родени на тази 
земя. България щеше да бъде един суровинен придатък на нацистите, каква-
то беше до 09.09.1944 г. Ние, родителите, за каквито вече не ни смятат по 
новата идеология, щяхме да казваме „Хайл Хитлер“. Щяхме да орем нивиците 
си с Белчо и Сивушка, за да храним висшата европейска раса. Известен е 
плана на Хитлер за унищожението на славянството. За тях славяните бяха 
определени като „тор“ за висшата арийска раса и англосаксонството. 

Тези клакьори, паразити и управляващите, защо не излязат с биографиите 
си? Да кажат къде и какво са учили, какво са работили и какво пряко са дали 
на нашето общество? Наперено стоят на държавната трапеза с хиляди 
левове заплата, а болшинството от народа, който ги е изхранил и създал – с 
около 200-300 лв. пенсия. Това е нечувана гавра на деца срещу родителите 
им. 

Сега пък загърбват Деня на победата, 9 май, и афишират Деня на Европа 
и членството ни в Европейския съюз. Омаловажават ролята на Русия за 
развитието на икономиката ни. Интригите, клеветите и клюките при тях са на 
преден план. Нека се огледат и да видят, че всичко около нас е от Русия. Кой, 
освен Русия, ни е помагал в годините? Не съм против Европа и Европейския 
съюз, защото ние винаги териториално сме били в Европа и не малко сме 
дали исторически за нея. Истински ли е обаче сегашният Европейския 
съюз в този си вид? Това е една несправедлива, двулична и бюрократична 
организация, която работи по двойни стандарти и  налага рестрикции на  
по-слабите държави. Сега ще ни наказват, че искаме българските стоки да 
доминират в техните Молове?!...

Преди години, в сатиричен смисъл, между другото бях написал:
Европа на две скорости тропа,
източноевропейските славяни не иска да храни!
Макрон гони българския камион!
Меркел отвори кутията на Пандора
и Европа се напълни с нечестиви хора!
Всичко това е очевидно и затова високомерните британци напуснаха 

Европейския съюз. 
В крайна сметка най-вярна си остава сентенцията на шопа: „Море, секи 

мачи да се качи!“ - това пък провокира войни. Човекът е най-съвършеното 
същество на планетата Земя, но то е и най-глупавото, щом мисли и разпалва 
войни!

Дано бъдещето е по-добро! Дано Човечеството проумее своята истинска 
роля!

Христо Христов - Референта

И това доживяхме: 
Върхът на русофобията

Позиция

Осъвременяване на пенсиите и свързани с 
тях плащания, нови цени на природния газ - това 
са очаквани промени, които се предприемат 
на 1 юли всяка година заради изискванията на 
законодателството. Освен тях влязоха в сила и 
два нова закона - промяна в облагането с ДДС 
и Законът за социалните услуги, както и няколко 
други разпоредби, свързани с борбата срещу 
разпространението на коронавируса.

• Всички пенсии, отпуснати до края на миналата 
година, се актуализират по т нар. Швейцарско 
правило ( половината от процента на инфлацията 
и половината от нарастването на осигурителния 
доход) със 6.7 на сто. Над 2.09 млн. пенсионери 
ще получат увеличение.

• Минималната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст става 250 лева, увеличението е с 13.9 на 
сто. Таванът на пенсиите се запазва на 1200 лева

• Минималната лична пенсия за инвалидност 
и общо заболяване на хората с над 90 на сто с 
трайно увреждане става 287.5 лв. За хората с 
намалена трудоспособност от 71 до 90 процента 

Какво влезе в сила от началото на юли:

сумата става 262.5 лв.
• Социалната пенсия за старост става 141.63 

лв. при 132.74 лв. досега.
• Добавката за чужда помощ, която е 75 на сто 

от социалната ще бъде съответно 106.22 лв.
• Вече е в сила по-ниска ставка ДДС за няколко 

вида стоки - храната в заведенията, детски и 
бебешки храни и пелени и за книгите и учебните 
помагала. Мярката ще действа до края на 2021 г. 
в помощ на засегнатите от коронавируса сектори.

• Влизат в сила и ваучерите на стойност 210 лв., 
които имат право да получат работещите на първа 
линия с коронавируса за настаняване в държавни 
почивни бази и тези на НОИ.

• От 1 юли работодатели и самоосигуряващи се 
лица от секторите на транспорта, хотелиерството, 
ресторантьорство и туризма ще могат да получават 
по 290 лв. месечно за запазване на заетостта на 
работниците и служителите. Те обаче ще трябва 
да докажат, че приходите им са намалели с не по-
малко от 20%. 

• Бизнесът вече може да кандидатства и по 

мярката “Заетост за теб”, с която може да наемат 
безработни за период от 3 месеца, за които ще 
получават 610 лв. Бюджетът за компенсациите 
е 160 млн. лв., като мярката ще важи да всички 
сектори без селското стопанство. 

ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ, ПО-НИСЪК ДДС
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ОВЕН
Отнасяйте се от-

говорно към всичко, 
с което се захванете. 

Склонни сте да се впуснете в аван-
тюра. Тя ще е успешна само ако сте 
обмислили предварително всичко.

ТЕЛЕЦ
Ще намерите отго-

вори на вълнуващите 
ви въпроси. Отноше-

нията с околните се хармонизират. 
Във всичките си контакти обаче 
трябва да сте много дипломатични. 
Не вземайте прибързани решения. 

БЛИЗНАЦИ
Възможни са съ-

бития, които да ви на-
карат да преосмислите 

отношенията си с някои приятели. 
Очакват ви различни препятствия. 
Не се надявайте на лек успех. Не 
прахосвайте напразно времето си.

РАК
Бъдете по-позитив-

ни, търсете добрите 
черти в хората. Може 

да се наложи да сте особено вни-
мателни във всичките си действия. 
Проявете благоразумие, ако само-
любието ви бъде уязвено.

ЛЪВ
Благоприятно сте-

чение на обстоятел-
ствата може да скъси 

пътя ви към някои ваши желания. 
Бъдете по-съсредоточени, прояве-
те повече деловитост в действията 
си. Внимавайте с думите си.

ДЕВА
Не се стеснявайте 

да изразите уваже-
нието си към някои 

хора. Тактът и дипломацията ще се 
окажат ключови в множество от си-
туациите, в които изпадате. Накои 
може да се издигнат в службата. 

ВЕЗНИ
Бъдете внимател-

ни с новите приятели 
и познати. Разчитайте 

само на своята интуиция и на здра-
вия си разум. Пазете се от лицеме-
рие и нечестна игра. 

СКОРПИОН
Желанието ви за 

съвместна дейност и 
сътрудничество се за-

силва. Околните ви подкрепят. Не 
се впускайте в рисковани сделки 
и покупко-продажби. Възможни са 
непредвидени харчове.

СТРЕЛЕЦ
Отнасяйте се аб-

солютно отговорно и 
сериозно към всичко, с 

което се захващате. Не се отказвай-
те от помощта на приятели. Не пре-
небрегвайте съветите на близките. 
Премислете нещата и действайте.

КОЗИРОГ
Проявете мъдрост, 

уравновесеност, тър-
пение, за да постигне-

те дълго преследвани цели. Не раз-
читайте само на късмета си. Добре 
обмислените ви действия ви осигу-
ряват успех. Пазете се от капани.

ВОДОЛЕЙ
Способни сте да 

постигнете много, бла-
годарение на таланти-

те си. Веднъж взели решение, може 
да доведете всяка работа до успе-
шен край. Слабо познат човек може 
да ви направи неоценима услуга.

РИБИ
Интуицията ще ви 

помогне в разрешава-
нето на важни въпроси. 

Съхранете добрите си отношения с 
всички. Не вземайте крайни реше-
ния, не споделяйте плановете си.

ЗОДИАК 06.07.-12.07.

 В момент на политически интриги и силни икономически 
интереси, на несигурност за утрешния ден, искам да разка-
жа една лично преживяна история. Тя ме накара да се за-
мисля за човешките ценности и нравствени норми, които 
нашите прадеди са съблюдавали. За доброто и злото, които 
са спътници на нашето ежедневие.

Случката стана преди повече от две седмици на 
автогарата в Правец. Имаше и други хора, но те може би вече 
са я забравили. Аз не успях, пред очите ми са две пълни със 
сълзи очи – веднъж от мъка в безизходицата, веднъж от бла-
годарност. Затова искам да я разкажа.

И така, малко преди да затворя магазина за цветя и 
препарати, чух плач на жена. Погледнах – беше на пенсионна 
възраст. Последният за деня автобус за София – в 17.50 
часа, тъкмо бе заминал. Беше от Априлци, на фирма Юнион 
Ивкони. Оказа се, че автобусът заминал без нея /била в 
тоалетната/, шофьорът не я дочакал, защото бързал да се 
прибере. 

Поставих се на нейното място – в непознат град, няма 
други автобуси, няма къде да пренощува, а сутринта има 
час за лекар. Две жени разговаряха с нея и се мъчеха да я 
успокоят, но нямаха решение на проблема. Обадихме се до 
фирмата-превозвач и от там ни отговориха, че ще запазят ба-
гажа на жената на автогарата в София.

Хрумна ми да я откарам до бензиностанцията на Лукойл 
край града. През нея минават много хора, може би някой ще 
я вземе. 

Неочаквано се случи най-доброто. Обяснявах на една от 
служителките ситуацията и я молех да помогне. В разговора 
ни се намеси млада красива девойка, която се извини, че ни 
е „подслушала“. Предложи помощта си на непознатата жена, 
без дори да се поколебае заради извънредната обстановка. 
Имаше и други пътници в колата, но никой не възрази. Тогава 

В слънчевия първи ден на месец юли в Дневния център в Правец 
се проведоха разнообразни социално-терапевтични занимания с 
потребителите от ЦНСТ за деца с увреждания.

Младежите се включиха с голямо желание във всички 
организирани дейности – погрижиха се за поливането на тревата, 
цветните и билкови градинки в двора на СУ, подреждаха пъзели, 
оцветяваха предпочетени от тях картини, работиха по изработването 
на диамантения гоблен „КОТЕ”, както и на моливници от консервни 
кутии. 

Нека веселото настроение и положителните емоции ни съпътстват 
през целия месец юли.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ПРАВЕЦ  - 
ЕМОЦИИ И ВЕСЕЛО НАСТРОЕНИЕ 

В ПЪРВОТО ЮЛСКО УТРО

Читателска поща

За добротата, 
съпричастността 

и ... още нещо!

видях други сълзи в грейналите от благодарност очи.
Изпратих колата и се замислих, колко лесно лепим етикети 

на младите. Били невъзпитани, арогантни, вглъбени само в 
собственото си удобство, консуматори и... какво ли още не. А 
големите винаги са пример за подражание, те всичко знаят и 
постъпват правилно. Е, оказа се, че не е така – как да оценим 
безсърдечността и егоизма на шофьора?! 

Реално доказателство за добро възпитание, за 
благородство и човечност е преживяното в онзи ден. Младото 
момиче разкри пред мен и изпадналата в беда жена най-
привлекателните човешки качества – да бъдем преди всичко 
добронамерени и отзивчиви. Да знаем как да постъпим в 
дадена ситуация.

По-късно научих името и – Христина Григориаду. От нейни 
близки пък разбрах, че това не се случва за първи път. Че 
Хриси /така я наричат приятелите и/ винаги е готова да 
протегне ръка, дори когато би нарушила своя комфорт.  

Повече думи са излишни. Вълнувам се! Искам да 
благодаря на семейството, отгледало и възпитало Христина. 
Преживяното ми дава надежда, че младото поколение ще 
съхрани доброто и ще промени живота и отношенията между 
хората.                                                      Виолета Георгиева

Нашите деца са нашето огледало!

Искам да изкажа своето голямо човешко 
„Благодаря!“ към медицинските сестри Илиева 
и Начева от Спешна помощ Правец. Истински 
професионалисти в своята работа! Те направи-
ха всичко по силите и възможностите си, с вни-
мание и грижа, за да се почувствам по-добре. 
Срещнах безкрайно добро отношение. Както 
казвам аз: също като при социалистическото 
време!

        С уважение: 
        Христо 
        Христов-Референта

Благодарност

 Христина Григориаду - 
снимка Фейсбук
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За Петровден в село Равнище бяха организирани два курбана за здраве.  
Единият в махала „Чиширска“, а вторият -  в  „Грозев дол“.

При спазване на изискванията за дистанция и дезинфекция отец Петко 
Хубавенски  проведе служба на оброчните камъни и благослови трапезите и 
присъстващите.

С материали, събрани от училищния склад, с желанието и 
усърдието на служителите на училището, с инструменти, доненсени 
от домовете, с помощта на кметството на селото и с идеята да 
променим средата на учениците, организирахме различна класна 
стая - в двора на училището. За деца и учители това е ново и 
интересно, насърчава и олекотява учебния процес. 

Учителите вече провеждат част от часовете си за допълнително 
обучение и занимания по интереси. Забавно и безопасно.

Когато екипът, с който работиш, е отдаден на работата си, 
разбира и оценява важността на идеите, не се щади и дава всичко 
от себе си за тяхното осъществяване, всичко става леко. Тогава ти 
си горд ръководител.

Деян Димитров – директор на училището

На 29-ти юни Българската православна църква почита паметта на двама 
от учениците на Христос – Светите апостоли Петър и Павел. Църковният 
празник е наричан от народа Петровден. 

В ЦНСТ за стари хора

ПЕТРОВДЕН В ОБЩИНАТА

Именницата Пенка Бочева и Веселин Димитров осигуриха овчето месо за 
тазгодишния курбан в Калугерово. Чорбата беше приготвена от Иван Петков 
/Касапина/.

Под стар вековен дъб в местността „Владиците“ архимандрит Йоан 
благослови трапезата и поръси със светена вода хората, почитащи светите 
апостоли Петър и Павел.

В Калугерово – с курбан 

Два курбана в Равнище

Изнесена класна стая в 
ОУ „Васил Левски“ - Видраре

Срещата с родители по проекта „Правец - активна среда за социал-
но приобщаване“се състоя на 30.06.2020 г. в град Правец. Присъстваха 20 
души. Те получиха информационните материали, създадени със средства по 
проекта по темата „Ролята на родителите за приобщаване в образователната 
система”.  

Участниците в  срещата с родители бяха информирани по редица въпро-
си, свързани с преодоляване на негативни обществени нагласи чрез обра-
зователна интеграция, като се проведоха и дискусии. Темата на срещата бе 
„Ролята на родителите за приобщаване в образователната система”, което 
провокира присъстващите към диалог. 

Беше представена презентация, съсредоточена около следните въпроси:
Какво е “отговорно родителство”?
Кое най-силно мотивира родителите, за да осигурят достъп до образова-

ние за децата си?
Знаете ли за родители, които са възпрепиятствали приобщаването на 

детето си в образо-
вателната система, 
но впоследствие са 
осъзнали, че за него 
е важно да е образо-
вано?

Участниците ин-
тензивно се включи-
ха в  дискусията, спо-
делиха множество 
примери от своето 
ежедневие. При-
състващите родите-
ли дадоха примери 
за успешна мотива-
ция и отговорно ро-
дителство.

 Именно на този християнски празник в ЦНСТ за стари хора гр. Правец 
беше организиран курбан за здраве и благоденствие на всички!

Архимандрит Йоан изпълни светата служба и благослови хляба и богатата 
трапеза. Поръси присъстващите със светена вода и им пожела най-важното 
– здраве и дълъг живот. 

На екипа, работещ в социалния център, пожела дълго време да се радват 
на любовта и признателността на възрастните хора. И здраве на тях и 
семействата.

Трета среща с родители по 
проекта „Правец - активна среда 

за социално приобщаване“
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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
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

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

Двукратната олимпийска шампионка в овчарския скок 
Елена Исинбаева излезе с отворено писмо до МОК и светов-
ната федерация по лека атлетика. Руската легенда призова-
ва за помощ, предвид ще съществува огромна вероятност 
спортистите, които се състезават с неутрален статут, да не 
бъдат допуснати до състезанията. Причината е в изтичане-
то на крайния срок за плащане на половината гроба от 10 
млн. долара заради масовите злоупотреби на руските атлети 
с допинг. „Ние, чистите спортисти, страдаме заради онези, 
които са злоупотребили. Срокът за плащане изтече, но към 
момента няма преведени пари. Не е редно да бъдем жертва 
за сметка на хора, които са лъгали системата“ – написа в 
писмото си Исинбаева.

ХРИСТО ЗАХАРИЕВ В ТОП 10 НА ФИБА КЪП
Крилото на Левски Лукойл Христо Захариев е сред баскетболистите 

с най-много откраднати топки в историята на ФИБА Къп. Националният 
ни състезател се нарежда на 8-а позиция във вечната ранг листа на 
надпреварата. Четвъртият по сила турнир на Стария континент бе 
създаден в този си формат през 2015 г. В общо 28 мача Захариев е 
откраднал топката 44 пъти, което прави по 1.6 на двубой. През миналия 
сезон Христо изравни рекорда по този показател в един мач, когато 
записа 9 откраднати топки срещу ботевградския Балкан в столичната 
зала Универсиада. Лидер в класацията на ФИБА Къп по този показател 
е нидерландецът Уорти де Йонг от Лейден, който има 82 откраднати топ-
ки за 35 мача. На втора позиция е Дарко Юкич от датския Бакен с 63 
откраднати топки в 58 срещи. Трети в класацията е съотборникът му – 
центърът Мишел Диуф с 61 откраднати топки в 60 мача.

ПФК Чавдар Етрополе започна подготовката 
си за новия сезон 2020/21 на 29 юни. Отборът е 
участник в Югозападната В група. Ръководството 
на етрополци засега е привлякло едно ново попъл-
нение. Това е опитният халф Михаил Петров, играл 
преди с екипите на ПФК Витоша – Бистрица и ПФК 
Спортист – Своге. Очаква се да бъде привлечен 
още един нов футболист в тима. На 8 юли в Тете-
вен ПФК Чавдар ще изиграе първата си контрола 
срещу ФК Севлиево. На 11 юли в Етрополе ще се 
играе втората контрола срещу Спартак – Плевен. 
До началото на първенството в трета лига етро-
полци ще изиграят още 4 контроли срещу Ботев – 
Ихтиман, Славяново, Левски – Карлово и Партизан 
– Червен бряг. Старши треньор на отбора, както и 
в последните няколко години, през новия сезон ще 
бъде Красимир Стоев.

ФК Балкан 1929 също стартира подготовката си 
за новия сезон. Ръководството на ботевградския 
тим прави много сериозна нова селекция преди 
началото на първенството. Бяха привлечени оп-
итни футболисти, играли в професионалните ни 
първенства. Това са Георги Клеменлиев – син на 
един на героите от САЩ 1994 г. Емил Кременлиев 
и Симеон Иванов-Матераци, който изненадващо 
бе освободен от новия член на Втора лига ПФК 
Спортист – Своге. Очаква се и трето ново попълне-
ние – Димитър Руйчев от ФК Оборище – Панагю-
рище. През миналото първенство в Югозападната 
В група до неговото прекратяване заради корона 
вируса Балкан завърши на 15-о място. Очаква се 
отборът да изиграе серия от контролни срещи пре-
ди началото на новото първенство. 

Стартира лятната 
подготовка на 

футболистите в 
Етрополе и Ботевград

БФС внася някои уточнения към задължител-
ните противоепидемични мерки, които следва да 
бъдат спазвани от футболните клубове. Всички 
футболисти, треньори, длъжностни лица и служи-
тели на футболния клуб следва да си правят всеки 
месец PCR-тест за covid-19 и да представят ре-
зултатите от него до 3-о число ежемесечно. Резул-
татите от теста ще са валидни 30 дни, през които 
цялата отговорност за здравословното състояние 
на лицата ще носят клубните лекари. Те следва да 
гарантират с подписа си, че футболистите са здра-
ви и не съществува риск да бъдат заразени оста-
налите хора от клуба. В случай на установяване 
на инфекция с корона вирус при едно или повече 
лица те следва да бъдат изолирани и поставени 
под карантина, като останалите футболисти, тре-
ньори, длъжностни лица задължително трябва да 
бъдат подложени на 2 PCR-теста в рамките на 3 
дни.

БФС с още изисквания 
заради корона вируса

Парите ще бъдат осигурени от минис-
терството на младежта и спорта. През 
настоящата година те са 6,5 млн., обя-
ви спортният министър Красен Кралев. 
Той допълни, че бюджетите на спорт-
ните федерации се запазват в същия 
размер. „Въпреки че ще има сериозни 
спестявания от липсата на междунаро-
ден спортен календар, а и на български, 
тази сума, която формира почти 25% от 
бюджета им, ще бъде изцяло насочена 
към подготовката на състезателите“ – 
заяви Кралев. Друга предприета мярка 
е да се освободят спортните клубове от 
наемите на имоти - собственост на ведомството, в 
периода на извънредното положение. Министърът 
уточни, че подновяването на спорта зависи от кон-
трола на федерациите и държавата. „За премина-
ване на следващите етапи всичко зависи от това 
федерациите и държавата какъв контрол ще могат 

да осигурят върху спортните съоръжения, така че 
да гарантират здравето на спортистите.“ По думи-
те му ще има много затруднения при възстановя-
ване на международния спортен календар, тъй 
като държавите имат различен подход в борбата 
срещу корона вируса.

13 МЛН. ЛВ. ЗА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
ОТ ДЪРЖАВАТА ДОГОДИНА

Почетоха непрежалимите Аспарухов и Котков
Ръководство, служители, ветерани и привърже-

ници на Левски поднесоха венци и цветя по повод 
49-атата годишнина от трагичната гибел на леген-
дарните футболисти Георги Аспарухов-Гунди и Ни-
кола Котков на паметника до магистрала Хемус. 
Двете големи звезди на българския футбол загина-
ха на 30 юни 1971 г. в автомобилна катастрофа на 
Витиня. „Ако трябва да перифразираме заглавието 
на популярната книга на кинорежисьора и запален 
фен на Левски Рихард Езра „Гениите гаснат млади“ 
и да ги насочим към безсмъртната легенда за Гун-
ди и Котков, то спокойно можем да кажем, че те са 
гении, които никога няма да угаснат. Гунди и Котето 
бяха явление, надхвърлящо границите на футбола, 
притежаваха невероятни човешки качества и затова 
бяха толкова обичани. 49 години след трагедията на 
Витиня България все още ги помни. За нас остава 
да следим ярката светлина на тези неугасващи доб-
лестни мъже, за да можем поне малко да се докос-
нем до величието им“ – се казва в съобщението на 
ПФК Левски.

Исинбаева с отворено писмо до МОК
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Забранено е изгарянето на растителни 
отпадъци в земеделските земи 

Новини от Етрополе

ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ 
ЗА ПРАЗНИКА НА ЕТРОПОЛЕ

На 29 юни църквата чества паметта на 
Христовите апостоли – Петър и Павел. Тога-
ва е и празникът на Етрополе. По този повод 
лично Негово Високопреосвещенство Ловчански 
митрополит Гавриил отслужи тържествена света 
литургия в църквата „Св. Архангел Михаил“. В 
службата се включиха още отец Огнян, отец 

Тя се състоя в многофункционалната зала в сградата на Народно 
читалище „Тодор Пеев – 1871“. Екипът на ОИЦ-София представи 
актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на 
общини, бизнеса, образователни и културни институции, граждански 
организации по програмите в обхвата на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

По време на събитието бяха спазени необходимите изисквания 
за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на 
здравеопазването.

След приключване на представянето, присъстващите зададоха 
своите въпроси относно предстоящите отворени процедури и начина на 
кандидатстване.

Екипът на Областен информационен 
център проведе разяснителна среща

Христо, отец Борис, отец Емил и други свещеници. 
Множество граждани от рано сутринта бяха дошли 
да запалят по свещичка и да се помолят за здраве 
и и благополучие.

 Тази година масовите мероприятия послучай 
празника на града бяха ограничени, предвид 
ситуацията с корона вируса. 

По повод празника на град  Етрополе - 
Петровден,  Исторически музей - Етрополе 
представя пред жителите и гостите на града една 
уникална изложба. Тя е озаглавена „Армията 
на бога“ и е на Фондация „Арете-Фол“. Съдържа 
колекция от средновековни и възрожденски икони.

Иконата в българската традиция не е просто 
образ на светец. Тя е съществена част от 
нашата традиция, най-непосредствен израз  на 
религиозните  чувства и усета към красивото у 
българина. 

Традициите в иконописното изкуство са 
живи в нашия град от векове. През ХVІ в. – ХVІІ 
в. в Етрополския  манастир „Света Троица“ 
е функционирал скрипториум за преписване 
на богослужебни и библейски книги заедно с 
иконописно ателие.  Около 30 са иконите с произход 
от ателието в Етрополския манастир. Между тях са 
храмовата икона „Старозаветна Троица“, рисувана 
от зограф Недялко от Ловеч през 1598 г., известна в 
науката като първата подписана от български автор 
средновековна икона, „Богородица Одигитрия с 
пророци”, „Христос Вседържител с апостоли и 
светци”, „Св. Йоан Кръстител с житийни сцени” и 
„Свети Николай”. С уважение към традицията и с 
активното съдействие на Росица Манова – уредник 
в частен музей „Арете“,  Исторически музей - 
Етрополе  уреди временната изложба  „Армията 

на бога“ в две от залите на музея. Колекцията 
„Армията на Бога” на Фондация „Арете-Фол“ е 
една от първите частни колекции в България. Тя е 
съставена  от оригинали и копия на средновековни 
и възрожденски икони,  от стенописи на най-
известните светци воини. Изображенията на 
Св. Георги, Св. Димитър, Св.Мина, Св.Теодор 
Стратилат и Св.Теодор Тирон, на Златната църква 
във Велики Преслав от Х в., както и предмети на 
религиозна утвар  са събрани и социализирани в 
изложбата с вярата, че изкуството е непреходно 
и трябва да бъде съхранявано и популяризирано. 

В изложбата „Армията на бога“ са показани над 
100 културно – исторически ценности. Между тях 
впечатление правят иконите на Свети Георги и 
Свети Димитър, рисувани от Николай Павлович 
през 1870 г., иконите „Свети Мина“ и „Св.Богородица 
Скърбяща“ от ХІХ в.  на художника Захари Цанюв 
от Тревненската школа, копие на една от първите 
рисувани икони на Свети Георги - Копска тъкана 
икона от ІV в., копие на чудотворната икона „Св. 
Богородица“ от Бачковския манастир, оригинална 
гръцка икона на Свети Димитър ХІХ в., както и 
копие на иконата на Свети Теодор Стратилат ІХ-Х 
в. от Велики Преслав.

Изложбата „Армията на бога“ на фондация 
„Арете-Фол“ ще гостува на Исторически музей - 
Етрополе до 31 декември 2020 г.

Уникална изложба в Историческия музей
Над 100 културно-исторически ценности са експонирани в две зали

На 30 -ти  юни в малкия салон на НЧ „Тодор 
Пеев-1871“ се проведе 9-тото редовно заседание 
на Общински съвет – Етрополе.  На заседанието 
присъстваха всички общински съветници, а 
промени в дневния ред не бяха направени.

• Приет бе проект на Наредба №9 за определяне 
на местните данъци на територията на Община 
Етрополе. 

• Общинските съветници гласуваха и Програма 
за енергийна ефективност – Стратегия и план за 
обновяване на публичния сграден фонд на община 
Етрополе до 2030 г. 

• За две години бе удължен договорът за 
управление на управителя на „МИР-И“ ЕООД. 

• Взето бе решение и за отдаване под наем на 
недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ: Дневен детски център. 

• С 11 гласа „за“, 3 гласа „против“ /Владимир 

КАКВИ РЕШЕНИЯ ВЗЕХА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ?
Александров, Боряна Керемидска и Лъчезар 
Лазаров от ПП БСП/ и 2 гласа „въздържал се“ /
Ивайло Георгиев и Надя Павлова от ПП БСП/ 
бе гласувано безвъзмездно предоставяне на 
част от спортен обект общинска собственост на 
Сдружение с нестопанска цел „Професионален 
футболен клуб ЧАВДАР“. 

• Накрая общинските съветници гласуваха 
отпускането на парична помощ на лица в нужда.

Законът за опазване на земеделските земи за-
бранява изгарянето на стърнища и други расти-
телни остатъци в тях.

Не палете огън на открито във ветровито вре-
ме. Това е предпоставка за пренасяне на големи 
разстояния на запалени частици и може да дове-
де до бързо разпространение на пожара с обхва-
щане на значителни площи от огъня.

В дворовете палете огън само ако предвари-
телно сте обезопасили огнището и сте подготвили 
подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и 
пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до 
стрехите на сградите и под клоните на дърветата!

  Районно служба за 
  противопожарна безопасност
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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

За производствената си база в България, 
Сименс Енерджи ЕООД търси:

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ИЗОЛАЦИЯ 
Отговорности и сфера на дейност:
- Да изолира токови и волтови трансформатори, съобразно заложените 

нормо – времена и технически изисквания;
Какви умения и компетенции трябва да имам?
- Минимум средно образование;
- Предишна работа в производството е предимство;
- Сръчност, добра концентрация и внимание;
- Готовност за работа на смени;
Ние предлагаме:
- Добър социален пакет;
- Ваучери за храна;
- Стимулираща бонусна система;
- Фирмено обучение;
- Транспорт;
Контакт:
Ако имате интерес към предложената позиция, моля кандидатствайте на 

обявата ни в Jobs.bg или донесете автобиография на място в завода не по-
късно от 01.08.2020 г. 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

21 август, петък, 21:00
RIU Pravets Golf & SPA Resort
Пепеляшка - мюзикъл за деца (премиера) 

Вокална гру-
па БОН-БОН

Р е ж и с ь о р : 
Бисерка Колев-
ска

Х у д о ж н и к : 
Адрияна Найде-
нова

Хореограф: 
Жасмина Стоя-
нова

Музика: Бо-
рислава Танева 

Аранжимен-
ти: Румен Боя-
джиев - син

Вокални пе-
дагози: Яна Ба-
лева, Елизабет 

Нешева
Продуцент: Рози Караславова, Bon Bon Music
със специалното участие на КласикАрт квартет и Сара Чакърова – ударни 

инструменти
22 август, събота, 11.00 часа   
RIU Pravets Golf & SPA Resort, зала „Правец“ 
СТРУНЕН КВАРТЕТ 
„ФИЛХАРМОНИКА” към 

Софийската филхармония 
Водещи музиканти на Со-

фийската филхармония обе-
диняват високия си професио-
нализъм в изискана камерна 
формация

Павел Златаров - цигулка 
Ана Иванова - цигулка
Милена Златарова - виола
Иван Лалев - виолончело
Концертът се посвещава на 

250 години от рождението на 
Лудвиг ван Бетовен. В програ-
мата: 

Волфганг Амадеус Моцарт - Струнен квартет No.18 в ла мажор KV 464
Лудвиг ван Бетовен - Струнен квартет № 5 в ла мажор оп. 18   
Антонин Дворжак - „Кипариси“ за струнен квартет (премиера за България)
22 август, събота, 17.00 часа   
RIU Pravets Golf & SPA Resort
СРЕЩА С АВТОГРАФ
Вълнуваща среща и разговор за живота на музиканта, звездните мигове и 

предизвикателствата в живота и на сцената. 

в главната роля: ВАНЯ МОНЕВА 
22 август, събота, 21:00 часа   
RIU Pravets Golf & SPA Resort 
DROP DOWN 
COMMUNITY
Най-новият 

камерен оркес-
тър, създаден 
от млади ин-
струменталисти,  
обединени от 
мисията да по-
кажат новото 
лице на класи-
ческата музика-
та. 

В програма-
та: Волфганг 
Амадеус Моца-
рт, Едвард Григ,  
Румен Бояджиев-син (премиера) и Марин Големинов

22 август, събота, 22.30 часа
RIU Pravets Golf & SPA Resort, Piano Bar  

АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ ТРИО 
Ангел Заберски - пиано
Борис Таслев – контра-

бас
Стоян Янкулов - Стун-

джи - барабани
Малко нощна музика II 

авторски премиерни интер-
претации и импровизации 
по популярни класически 
теми от Моцарт, Бах, Шо-
пен, Паганини, Рахмани-
нов, Чайковски, Брамс и др.

23 август, неделя, 21:00 часа 
Площад Правец
Песенни картини с хор „Ваня Монева“
Наред с изпълненията на едни от най-емблематичните и любими бъл-

гарски народни песни - шедьоври, обработени от Филип Кутев, Красимир 
Кюркчийски, Стефан Му-
тафчиев, Николай Кауфман, 
Иван Спасов ще прозвучат 
и специално написаните за 
фестивала произведения от 
Георги Андреев и Димитър 
Христов.

Диригент: Ваня Монева
със специалното участие 

на Quarto Quartet и Вълчан 
Вълчанов - обой 

ХVI MOZART FESTIVAL PRAVETS 21-23 АВГУСТ 2020 
Премиерите 

Шест премиери на МОЦАРТ фест


