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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 АСФАЛТ И НОВИ УЛИЦИ

Нова асфалтова настилка бе положена по ул.
„Васил Левски“ в град Правец - в участъка от ул.
„Градешница“ до ул. „Чавдар Войвода“.
Преасфалтирана бе улица „Моновец“. Асфалтирана беше и ул. „5-та“.
Изградено бе изцяло ново продължение
на улица „Димитър Грънчаров“ - от улица „Елаша“
до улица „Витомерица“.
Летните ремонти продължават.

РЕМОНТ НА ДОМА
ЗА СТАРИ ХОРА В
ЕТРОПОЛЕ

С поглед към един различен свят

Абитуриентка от езиковата
в Правец приета да учи
космонавтика в Германия

Всяка година месеците юли и август
изправят
младите
хора,
напуснали
училищната скамейка, пред избор, който
ще предопредели бъдещето им. Какво
и къде да учат - това е въпрос, който си
задават още в началото на 12 клас. Още
по-трудно става, когато са приети в няколко
висши учебни заведения. Има модерни науки като медицина, право, социални дейности..., има и традиционни, които гарантират
едно спокойно бъдеще, но в тях няма
предизвикателство. Има и „екзотични“,
които дават възможност на младия човек да
се докосне до друг свят, до други ценности
и до друга култура.
Ще ви запознаем с Пола Димитрова възпитаник на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“
- Правец, която избра предизвикателството
да търси различното.
Пола е приета да учи космонавтика
в Германия. Мечтае един ден да стане
директор на летището във Франкфурт или
да изобрети самолет, който да лети на ток!
Още за нея и интересния й избор – на
стр. 2

Четете на стр. 7

АКО ОТГЛЕЖДАТЕ
ЖИВОТНИ В ДВОРАЗАДЪЛЖИТЕЛНА
РЕГИСТРАЦИЯ
Четете на стр. 3

Млада жена
реши да се
завърне от
чужбина
в Правец,
за да
развива
бизнеса
си тук
Четете на стр. 5
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АБИТУРИЕНТКА ОТ ЕЗИКОВАТА
В ПРАВЕЦ ПРИЕТА ДА
УЧИ КОСМОНАВТИКА
В ГЕРМАНИЯ
Тя се казва Пола и завърши паралелка с немски
език в първия онлайн випуск 2020. Заедно с дипломата
получи два допълнителни приза – „Отличник на випуска“ и
„Зрелостник на випуска“, присъдени й за активното участие
в живота на гимназията и принос за издигане престижа
на училището в международен план. Жизнерадостна,
усмихната, отзивчива. Отделя много време за учене, но
има и своите занимания за развлечение и релакс.
„Занимавам се със скрапбукинг – споделя тя. Удоволствие
е да изработвам картички, албуми, кутии, бижута –
всичко, което би зарадвало любителите на ръчното
изкуство и тези, които искат да направят нестандартен
подарък. Освен това обичам да пътувам. Всъщност тъкмо
пребиваването ми в Германия миналата година ми даде
стимул да се замисля какво искам да постигна и къде да
уча“.
Пола ще учи „Самолетна и космическа техника“ в
Германия. Изборът й не е случаен – от нея научаваме,
че е разработила проект за самолет, задвижван с
електричество - хибрид, класиран достойно на Национална олимпиада по физика и астрономия.
Ето и нашия разговор с Пола:
- Пола, разкажи ни по-подробно кога и как се роди идеята за тази
професия? Всъщност това е пълна промяна в посоката на твоя живот.
- Още в 10 клас, както всички мои съученици, и аз се запитах с какво искам
да се занимавам след гимназията. Тогава имах много идеи и не можех да
избера. Мислех си за право, журналистика или икономика - традиционните
специалности. Моята майка ми даде идея как да обединя хобито и интересите си. От малка имам
афинитет към математика и физика и исках да
се развивам в тази сфера. Другата ми страст са
самолетите - като дете с
баща ми гледахме всяка
вечер „Разследване на
самолетни катастрофи“
и аз наистина започнах
много да се интересувам
от технологиите и устройството им. Така всъщност
от семейството дойде
идеята да кандидатствам
Самолетна и космическа
техника.
Избрах да уча тази специалност в Германия, защото мисля, че
там ще имам по-добри възможности за реализация и развитие.
- Как реагираха най-близките ти хора?
- Родителите - Те винаги са ме подкрепяли във всичко и приеха идеята.
Мисля, че се радват за мен и се надявам да се гордеят с постиженията ми в
бъдеще.
Приятелите – Естествено с овации. Оказа се, че приятелите ми също искат да учат в Германия и дори ще бъдем в близки градове. Така ще можем да
се виждаме по- често и да прекарваме време заедно.
Учителите - Дължа всичко на учителите си. Те ме подкрепяха и ми дадоха
основата. Когато споделих с тях какво искам да уча, те ми помогнаха много
с подготовката. С класната ми, Ваня Димова, се готвихме за задължителния
изпит по немски, с господина по физика – Цветан Христов, решавахме допълнително задачи, както и с учителите по математика. Балът ми се образува от всички оценки от дипломата и съм много благодарна на всички учители,
че ми дадоха знанията и ми помогнаха да завърша с пълно отличие.
- Какви са твоите очаквания за бъдещето – в смисъл на професионална реализация.
- Първоначално искам да завърша бакалавърска степен, а след това и
магистърска. Надявам се след това да си намеря хубава работа на някое
летище в Германия. Мечтая един ден да стана директор на летището във
Франкфурт или да изобретя самолет, който да лети на ток. За мен няма невъзможни неща и винаги се стремя да постигам целите си и затова мисля, че
дори и най- смелите мечти могат да се сбъднат. Аз съм оптимист.

- Разкажи ни най-ярките си спомени от основното училище и от гимназията.
- Тези 12 година за мен минаха като един миг. Смених три училища, имах
много учители и съученици. Трудно ми е да избера само по един спомен. Основното си образование завърших в Ботевград, а средното в Правец. Много
съм щастлива, че преди пет години избрах да уча в ПГПЧЕ. Тук намерих
приятели, тук намерих
подкрепа за всяка моя
смела мечта. Това са
най-хубавите години от
живота ми, но за жалост
всичко хубаво си има
край. Все пак някои неща
трябва да свършат, за да
започнат други.
За съжаление границата между двата ми
свята - училищния и студентския, бе белязана от
корона вируса. Аз съм
част от корона абитуриентите. Благодарна съм,
че в тези трудни времена моето училището ни организира всички празници,
свързани със завършването, макар и нестандартно.
- Като млад човек как виждаш обстановката в България днес – извънредната ситуация и политическите битки. Какво искаш да се случи?
- Всеки има своето виждане и представи. Аз също. Само времето ще покаже кое е най-доброто и какво трябва да се случва. Сега според мен е найважно всички да бъдем по-добри един към друг и да си помагаме. В трудни
времена имаме нужда да бъдем по-човечни и отзивчиви. Надявам се да постигнем съгласие и да се радваме на хармония и баланс. Това пожелавам на
българите и България.
- Какво те очаква през следващите месеци преди отпътуването за
Германия?
- Последните години усилено се подготвям за кандидатстването и сега,
когато вече всичко е готово, мога да си позволя почивка преди следването.
Планирам да прекарам възможно най-много време със семейството си и да
пътувам максимално много, да чета книги и да се забавлявам. Все пак ще се
подготвям и за есента, за да ми бъде по-лесно после. Смятам да съчетавам
приятното с полезното.
- Пожелай нещо на нашите читатели.
- На първо място искам да пожелая на всички много здраве, щастие и
късмет. Бих посъветвала всеки да следва мечтите си и да не се страхува от
непознатото. Моят дядо винаги ми казваше: „Има ли желание, има и начин.
Няма ли желание, има оправдание.“ Не си търсете оправдания, а се борете
за мечтите си! Всичко е възможно и никога не е късно за нищо!

ПОЛА: Мечтая един ден
да стана директор на
летището във Франкфурт
или да изобретя самолет,
който да лети на ток!
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Фотооко

СПОМЕНИ ЗА ПРАВЕЦ

От Христо Василев Христов – Референта
Спомените ми за Правец започват от 1942 година.
Нашето семейство се прибра в Правец от Свищов,
където баща ми работеше. Може да е чудно, но
тогава беше организирана детска градина за децата
от предучилищна възраст. Тя се намираше в двора
на църквата „Свети Антанасий Велики“. На обяд
спяхме в северната страна на двора. Легла нямаше,
а беше постлано на земята. Занимаваше ни млада
учителка от София. От „Керената“ вземахме глина и
правехме разни фигурки. Имаше купчинка с пясък и
само една кофичка и лопатка, та често спорехме кой
да ги ползва, но до сбиване не се стигаше – кротко си
играехме и учехме песни. Обстановката беше добра,
защото църковният двор беше засаден с овощни
дървета. Имаше и чешма в двора, но не ни даваха
да се мокрим. Около 20 деца с огромна радост
посещавахме градината. По това време в Правец
имаше четири обществени сгради – училището,

църквата, общинската служба и медицинската
амбулатория. Нямаше друго място, където да
бъдат настанени децата. Но пък беше романтично и
прохладно в църковния двор.
Традиционно на 15 септември започваха учебните
занятия. Първите четири години се наричаха
отделения и се водеха от по един учител. Следващите
три бяха класове – първи, втори, трети /сега пети,
шести, седми/. Там по предметите преподаваха
различни учители. В трети клас завършваше
основното образование. През 1943 година 42 деца,
родени през 1936 година, постъпихме в първо
отделение. Учителка ни беше известната със своята
строгост Анастасия Павлова – „баба Наста“. Другите
начални учители бяха: Иван Дончев, Васил Кошински
и Рашка Георгиева. В класовете преподаваха Аца
Колева, Вунка Цанова, Пенка Николова, Цветан
Дилов и Вушков. Директор беше Никола Каназирски.
Имаше много добра организация - класните стаи

ВАЖНО!

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ЛИЧНО СТОПАНСТВО
Уважаеми жители на община Правец,
Напомняме Ви, че във връзка с измененията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 г., е променен редът за
регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.
Всички собственици и ползватели на животновъдни обекти за отглеждане
на селскостопански животни в лични стопанства тип „заден двор“, се
задължават да регистрират животновъдния си обект – лично стопанство.
Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени
места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество
на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност
на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/ Утвърден със Заповед №РД 11525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.
На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат
всички селскостопански животни: eдри преживни животни, дребни преживни
животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици:
- два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна
възраст;
- десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани
нерези;
- два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- петдесет възрастни птици независимо от вида;
- сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Регистрацията е безсрочна и безплатна!

бяха удобни, с дървени чинове. Топлехме се с печки
на дърва, които се обслужваха от две жени – Цана
Урманска и Веса Дерманска. В най-голямата стая
имаше сцена, на която в празнични дни самодейците
играеха подходящи пиеси. Там се правеха и събрания, концерти и др. дейности, читалищна сграда още
нямаше. Сутрин заниманията започваха с молитва.
В неделя задължително ни водеха на църква. Някои
от учителите участваха в църковното песнопеене.
От второ отдление се изучаваше вероучение – до 9
септември 1944 година. С идването на новата власт
църковните ритуали с ученици бяха прекратени,
спряно беше и вероучението. Директорът Каназирски
беше сменен с Васил Димитров Драгнев, който
беше и преподавател. През 1945 година се направи
езикова реформа – големият „Ъ“ беше премахнат от
края на думите, изчезна и двойното „Е“, което в някои
случаи заместваше Я-товата гласна. Учителите бяха
добросъвестни (На стр. 8)

ТУ-София обявява конкурс за
директор на НПГ по КТС-Правец

Съгласно Заповед №2053/23.07.2020 г. на Ректора на ТУ-София, на
основание чл.90, ал.2 от Кодекса на труда, във връзка с параграф 4, ал.3 от
Закона за висшето образование, е обявен конкурс за заемане на длъжността
„Директор“ на Професионалната гимназия по компютърни технологии и
системи – гр.Правец /ПГКТС/, звено Технически университет-София.
Документите се подават от 24.07.2020 г. до 24.08.2020 г. вкл., в Техническия
университет – София на адрес гр.София, бул.“Свети Климент Охридски“ 8,
учебен блок 1 – Ректорат, ет.3, кабинет 1317-деловодство.
Подробна информация за изискванията за заемане на длъжността, начина
на провеждане на конкурса и необходимите документи за участие в конкурса
може да получите от експерт „Човешки ресурси“, телефон: 02/965 3205.
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НОВО ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ

БОТЕВГРАД – СОФИЯ: делнично и празнично - 6:00 ч.; 6:40 ч.; 7:15 ч.;
8:15 ч.; 10:15 ч.; 11.15 ч.; 12:15 ч.; 13:15 ч.; 14:42 ч.; 15:15 ч.; 16:30 ч.; 17:30
ч.; 19.00 ч.
СОФИЯ – БОТЕВГРАД: делнично и празнично - 7.15 ч.; 9:15 ч.; 9:40 ч.;
10:35 ч.; 11.55 ч.; 12:45 ч.; 14:15 ч.; 15:15 ч.; 16:00 ч.; 17.00 ч.; 17:55 ч.; 19:00
ч.; 20.00 ч.
БОТЕВГРАД – ПРАВЕЦ: делнично - 6.40 ч.; 7.20 ч; 8.00 ч., 9.20 ч.; 10.00
ч.; 11.20 ч.; 12.40 ч.; 14.20 ч.; 15.20 ч.; 16.00 ч.; 17.20 ч.; 18.40 ч.; 20.00 ч.;
22.15 ч.
Празнично: 7.00 ч.; 9.00 ч.; 11.00 ч; 13.00 ч.; 15.00 ч.; 17.00 ч.; 19.00 ч.
ПРАВЕЦ – БОТЕВГРАД: делнично - 5.10 ч.; 7.20 ч.; 8.00 ч; 8.40 ч.; 10.00
ч.; 10.40 ч.; 12.00 ч.; 13.10 ч.; 14.40 ч.; 16.00 ч.; 16.40 ч.; 18.00 ч.; 19.20 ч.;
21.10 ч.
Празнично: 7.30 ч.; 9.30 ч.; 11.30 ч.; 13.30 ч.; 15.30 ч.; 17.30 ч.; 19.30 ч.
БОТЕВГРАД –ВРАЧЕШ: делнично - 5.00 ч.; 6.00 ч.; 6.45 ч.; 7.30 ч.; 9.30
ч.; 12.10 ч.; 13.00 ч.; 14.05 ч.; 17.20 ч.; 21.00 ч.; 22.10ч.
Празнично: 6.00 ч.; 9.05 ч.; 13.10 ч.; 16.40 ч., 18.00 ч.
БОТЕВГРАД – ЛИТАКОВО: делнично - 6.20 ч.; 10.30 ч.; 15.10 ч.
Празнично: 15.10 ч.
  
БОТЕВГРАД – КРАЕВО – РАШКОВО: делнично и празнично - 7.30 ч.;
13.30 ч.; 17.55 ч.
БОТЕВГРАД – ГУРКОВО: делнично - 6.15 ч.; 7.05 ч.; 9.00 ч.; 11.30 ч.;
12.40 ч., 14.15 ч.; 17.15 ч.; 20.05 ч.
Празнично: 8.35 ч.; 13.30 ч.; 17.00 ч.

БОТЕВГРАД – НОВАЧЕНЕ: делнично - 5.00 ч.; 22.15 ч.
БОТЕВГРАД – БОЖЕНИЦА: делнично и празнично - 6.45 ч.; 17.30 ч.
12.45 ч. – вторник и петък
БОТЕВГРАД – ЛИПНИЦА, ЕЛОВ ДОЛ: делнично и празнично - 7.45 ч.;
13.45 ч.
18.30 ч.- петък и неделя
БОТЕВГРАД – к. ЗЕЛИН: делнично и празнично - 7.30 ч.; 9.00 ч.; 12.30
ч.; 17.30 ч.; 20.30 ч./сезонен/
ГРАДСКА ЛИНИЯ БОТЕВГРАД № 1, 2, 3, 4, 5
Автогара– пл. Микроелектроника: /АГ-ТПГ “Ст. Панчев“-Изток-КауфландБолница-Родина-ж.к „Саранск“-м.“Чавдар“ АГ-Микроелектроника./ - 5.15;
7.15; 13.15/сп. Кауфланд/; 21.15
Пл.
Микроелектроника
–
Автогара:
/Микроел.-АГ-м.“Чавдар“ж.к.“Саранск“-Родина-Болница-Кауфланд-Изток-ТПГ-АГ/ - 6.20; 14.20; 17.15/
сп. Кауфланд/; 22.30
Автогара –Автогара: /АГ-м. “Чавдар“-ж.к. “Саранск“- Родина-БолницаКауфланд-Изток-ТПГ-АГ/ - 10.00 ч.
Ботевград - Своде: 6.20 ч. – делнично; 8.10 ч. - всяка събота; 12.00 ч. всеки вторник;
16.20 ч. - всеки ден
Ботевград – Манаселска река - 6.30 ч. – делнично; 11.20 ч. - всеки ден;
17.30 ч. - всеки ден
БОТЕВГРАД – ВРАЦА – 8.55 ч.
БОТЕВГРАД – ЕТРОПОЛЕ - 15.30 ч.
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ЗОДИАК 27.07.-02.08.

ОВЕН
Склонни сте да
преразгледате някои
от ценностите си. Не
прехвърляйте грешките си на други хора, не бива да сте горделиви
и ревниви. Подредете мислите си.
ТЕЛЕЦ
Може да се наложи
да отстоявате възгледите си. Не се оставяйте на чужди влияния. Не се включвайте в колективни занимания.
Избягвайте непримиримото противопоставяне, търсете компромиси.
БЛИЗНАЦИ
Има възможности
съдбата ви да се промени към по-добро.
Бързата ви реакция и пределното ви
внимание към случващото се са определящи за успеха ви. Бъдете гъвкави и деликатни в отношенията си.
РАК
Периодът е сложен, изпълнен с непредвидени събития
или новини. Вероятно е плановете
ви да не се сбъднат. Бъдете бдителни и разумни. Не си правете
дългосрочни планове.
ЛЪВ
Среща със стар познат може да преобърне съдбата ви. При пътувания внимавайте в общуването
с непознати хора. Въздържайте се
от ненужни или безпринципни спорове. Премисляйте всяка стъпка.
ДЕВА
Не правете компромиси със себе си. Не
допускайте интересите
ви да бъдат накърнени. Може да ви
се удаде възможност да промените хода на събитията в своя полза.
Възможни са непланирани разходи.
ВЕЗНИ
Служебните ангажименти може да ви
отнемат всичкото време и сили. Вероятно колегите ви не
споделят мнението ви по редица
въпроси. Сдържайте емоциите си.
СКОРПИОН
Може да ви изненадат ярки и запомнящи се събития. Не приемайте нови задължения. Ако на
контролирайте емоцията, тя може
да заглуши вътрешния ви глас и да
ви вкара в екстремна ситуация.
СТРЕЛЕЦ
Не
споделяйте
нищо, особено с малко
познати хора. Множество промени оказват влияние на
вашето усещане за света. Въздържайте се от необмислени постъпки.
Търсете компромисни решения.
КОЗИРОГ
Желанието ви да
постигнете целите си
на всяка цена може
да ви доведе до задънена улица.
Възможни са капани на недоброжелатели. Бъдете внимателни и въздържани, запазете самообладание.
ВОДОЛЕЙ
Не е изключено бъдещите ви планове да
претърпят значителни
промени. Постарайте се да свършите важните неща. Ситуация или новини може да ви накарат да промените отношението си към някои хора.
РИБИ
Може да получите
най-невероятни предложения, но не бързайте да се главозамайвате. Обмислете всичко много добре. Замислете
се какво точно искате.

ПРАЗНИЦИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА СА КАТО ГЕРДАН ОТ
ОБИЧАИ И ВСЕКИ ОТ ТЯХ БЛЕСТИ СЪС СВОЯТА ХУБОСТ
Илинден е сред най-обичаните летни празници, отбелязвани по време
на жътва и вършитба-на 20 юли по нов стил и на 2 август-по стар. Преданията и вярванията са, че Свети Илия е покровител на гръмотевиците
и светкавиците. За да предпазят реколтата си от гнева на пророк Илия,
хората правели курбани на общоселска трапеза на високо място, под
сянката на дъбови дървета.

В Правец

Община
Правец, със
съдействието на фирма „Сименс
Енерджи“,
спази
традицията оброкът да се
състои върху древната
могила пред
гранитния
кръст.
Архимандрит
Йоан от правешкия манастир „Св. Теодор Тирон“ и отец Илия, предстоятел на градския храм „Св. Атанасий Велики“, изпросиха от Бога благословия, като направиха водосвет за здраве и благоденствие. Свещениците осветиха 4 казана курбан чорба от телешко месо, осигурена от община
Правец и вкусно приготвена от Иван Петков и Димитър Радков, със съдействието на служители от звено „Социален патронаж“ към общината.

В Манаселска река

Мустака от Равнище.

В Разлив

Димитър
Маринов
Лазаров
и
Васил Димитров Лазаров
– баща и син,
организираха ежегодния
курбан в махала „Липа“.
Освен
семейството и
приятелите,
сред гостите
бяха Марин
Филев - кмет
на селото и
бай Йордан

Жените от певческата група се събраха в малката зала на читалището. За да не се губи традицията, Пенка Петкова припомни обичая „Пеперуда“, характерен някога за този летен празник и заедно изгледаха презентация.

Заявки
Александър
Везенков:

Спомени

Оброкът Свети Илия в
Правец – малко история

В Правец, както и в другите населени места
на България, през цялата година се извършват
различни култови ритуали на определени
християнски празници. Местата, където се
извършват, се наричат оброчище, църквище,
курбанище, подкръст и др. Оброчните места се
отбелязват с култови знаци: голям камък, каменен
или дървен кръст, каменни плочи, колони. В
основата на празника стоят молитва, водосвет и
народна трапеза.
В нашия град познати места за оброци са:
„Драганския рът“, „Банчовец“, „Скърнава“, „Ливаге“,
църквата и „Свети Илия“.
Най-масовият оброк се прави на Илинден.
Преди смяната на църковния календар той се
правеше на 2 август, като в местността „Свети
Илия“се събираше цялото село. Жертвеното
животно беше голямо теле. Колеше се на място
и месото се раздаваше на парчета, не се готвеше
чорба. След черковния ритуал, извършван от поп
Васил, в ливадата покрай пътя се опъваха дълги
трапези. Присъстващите нареждаха донесената
домашна храна – зеленчуци, пролетни пилета,
домашен хляб, сиренце и др. Оброкът завършваше
скромно, с общо хоро. Месото се отасяше вкъщи
и се готвеше през следващите дни за здраве на
цялото семейство.
Около 2000-та година оброците и други
религиозни ритуали бяха позабравени, изместени
от натовареното ежедневие. Нашият оброк също
прекъсна.
Благодарение на г-н Румен Гунински, след
проучвания на оброчните места от Исторически
музей Правец, през 2014 г. Илинденският оброк бе
възстановен и стана най-посещаваното ежегодно
религиозно събитие. Прави се по нов стил на
20 юли на култово място – на тракийска могила,
обрасла с вековни дървета, в местността „Арташа“.
В корените на едното дърво стои каменен кръст,
доказателство за дълбоките корени на населеното
място. Присъстват както възрастни, така и много
млади хора и деца. Надеждата ми е, че това ще
ги накара да съхранят християнските си корени
и традиции и ще ги предадат на следващите
поколения, както на нас са ги предали нашите
родители.
Христо Василев Христов - Референта

Искам да върнем Олимпиакос на върха

Да помогне на Олимпиакос да се върне на европейския връх – това е целта, която Везенков-младши
си постави, след като официално сложи подписа си
под нов 2-годишен договор с екипа на червено-белите.
На официалния сайт на Олимпиакос българинът заяви, че не иска да конкретизира с определени цели и да
се изхвърля. Той обаче призна, че с новите попълнения тимът трябва да се бори за спечелването на Евролигата. Звездата на родния баскетбол допълни, че е
доволен от развитието на ситуацията и новия договор.
„Много съм щастлив, че ще продължа да нося екипа на Олимпиакос. Надявам се, че заедно ще оставим
трудностите зад гърба си. Личната ми цел е да се утвърдя като фактор в отбора. Това означава много тренировки и усърдна работа. Ще се нуждаем и от помощта на нашите фенове, макар в момента да е трудно
да говорим в тази посока, предвид, че не знаем какво ще се случи и каква ще е обстановката в глобален план“ 400 000 евро на сезон.
– заяви Везенков, който на 6 август ще навърши 25 години.
Везенков-младши е част от Олимпиакос от 2018 г. През изПараметри по новия договор на българина не се уточняват. миналата кампания в Евролигата той постигна средно по 7 т.
По непотвърдена информация Везенков ще получава около и 2 борби на мач при 46% стрелба от тройката.
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НОВИЯТ НАЕМАТЕЛ НА БИСТРО „РАЙМАКС“ Е РЕНИ,
КОЯТО РЕШИ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ ОТ ЧУЖБИНА В ПРАВЕЦ,
ЗА ДА РАЗВИВА БИЗНЕСА СИ ТУК
Любителите на сутрешното кафе и топла домашна закуска бяха приятно
изнендани с обновената визия на бистро „Раймакс“. В горещите летни дни
под защитата на чадърите, с горещо кафе или разхладителна напитка в
ръка, посетителите се чувстват уютно, „бистрят политика“ или разменят
„клюкини“, обслужвани от Рени Райкова.
- Здравейте, Рени! Представете ни себе си и Вашия екип.
- Здравейте, сърдечно благодаря за проявения интерес към моето ново
начинание. Аз съм обикновен човек, който обича планината и моторите. Като
цяло моят екип е много ценен за мен-хора, на които мога да разчитам на
100%. Всеки е добре дошъл в заведението – ще ги види на живо.
- Кога и как се решихте да наемете заведение в малък град? Имате ли
вече идеи за развитието на бизнеса?
- Правец е малък, красив и спокоен град за живеене, а защо не и за
развитие. Идеята за заведение се породи още през 2019 година, когато се
завърнах в града. (всъщност тук съм прекарала детството си.)
При нас всеки ще има възможността да резервира и организира своето
тържество по какъвто и да е повод. От моя страна ще се погрижа гостите да
се чувстват добре обслужени и удовлетворени от прекараното време.
- В момента икономическата ситуация в България не е добра, смятате ли, че рискът е оправдан?
- Да, икономическата
ситуация не е добра,
но аз вярвам, че с
търпение нещата ще
се подобрят и всичко
ще отмине. Ако човек
не рискува, няма как да
разбере. Оптимист съм.
- До сега сте живели
и работили в чужбина,
каква е разликата,
която намирате?
- Общо взето разлика
няма.
Единственото
различно е стандартът
на живот. Навсякъде
по света има различни
хора, всеки със своите
си
изисквания
и
предпочитания. Ще си
позволя да цитирам
великия Алеко: „Разни
хора, разни идеали“!
- По принцип с хора
се работи трудно, кои
са плюсовете и минусите във Вашата
работа?
- За мен няма

плюсове и минуси, аз харесвам работата си. Повечето хора
се наслаждават на спокойна и рутинна работа. Аз лично
предпочитам да общувам с различни хора. Социалният контакт
е важен, така научаваме нови, различни неща. Обогатяваме
се в личностен план, а и нови идеи се раждат.
- Евреите казват, че мястото на магазина е от най-голямо
значение. Как ще коментирате това във връзка с Вашето
кафене?
- Моето място в градчето е идеален център, или както биха
казали други хора ТОП място. Мисля, че площадът на един
красив град като нашия е най-подходящ, за да изпиеш едно
хубаво кафе, освежаваща напитка или да хапнеш прясно
приготвена вкусна храна.
- Може ли да изброите 3 неща, които правят едно кафе
привлекателно? Вие с какво ще привличате клиентите си?
- Кафето е една от най-масово консумираните напитки
в света, то трябва да бъде качествено, тонизиращо, добре
поднесено. Чаша сутрешно кафе ни прави по-щастливи. Аз ще
бъда креативна и усмихната!
- Какви идеи имате по отношение на менюто в заведението – марки, храна, напитки?
- На първо място ще заложа на качество - прясно приготвена
храна, малко традиционна и малко новаторска. Приготвяне
на свежи и здравословни напитки. Кафе, естествено, а за
любителите на силни усещания – маркови напитки.
- Как ви звучи максимата “Клиентът винаги има право”?
- При някои клиенти липсва търпение, случва се да не
ценят услугата, която им се предлага, независимо дали са
в кафе, ресторант, магазин, аптека и т.н. В повечето случаи
всички искат да бъдат обслужени бързо и съвършено, но няма
безгрешни хора.
Да, клиентът винаги има право, но в границите на добрия
тон.
- Пожелайте си нещо?
- На първо място здраве - както на мен, така и на всички
хора около мен. Много успехи и доволни клиенти.
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Ю19 НА АКАДЕМИК СОФИЯ СТАНАХА ВИЦЕШАМПИОНИ

От 20 до 26 юли във варненската спортна
зала Христо Борисов се проведоха финалите по
баскетбол за юноши до 19 години. С решение на
ръководството на БФБ до финалния турнир бяха
допуснати 11 клуба. Те бяха разпределени в 2
предварителни групи. В група А бяха софийските
Буба баскетбол и Шампион 2006, Тунджа – Ямбол,
Рилски спортист – Самоков и Берое – Стара

Загора. В група Б попаднаха 6 отбора: Академик
София, Левски – София, обединен ЦСКА,
Доростол – Силистра, Черноморец – Бургас и
домакините Черно море Тича. Академик София
постигна следните резултати: срещу обединен
ЦСКА – 75:53; срещу Доростол – 56:67; срещу
Черноморец – 83:67; срещу Левски – 83:74.
Първото място в група Б спечели Черно море

БК Балкан с три нови попълнения
Правчанинът Николай Грозев облича екипа на зелените

Бившият капитан на А1 Академик София –
25-годишният Николай Грозев-Банана, е първото
ново попълнение на баскетболния ни шампион.
Той подписа своя нов договор още в средата на
юни, но бе представен на по-късен етап. През миналия сезон двуметровото крило записа средно
по 13 т., 4 борби и 3 асистенции на мач. Новото
попълнение на зелените е продукт на детско-юношеската школата на Сити Юнивърсити – Правец.
През сезон 2017/18 Грозев носи екипите на Черно
море Тича и ИУ Варна. Той е част и от всички формации на националните отбори за подрастващи на
България. По време на престоя си в Лукойл Академик Ники е работил със сегашния старши треньор на Балкан Йовица Арсич и неговия помощник
Иван Коцев. Грозев се присъедини към новия си
отбор още в началото на предсезонната подготовка на ботевградчани на 3 август. Той сподели
следното: „Когато разбрах, че Балкан има интерес
към мен, не се и замислих дали да приема. Бях

на 100% сигурен. Чувствам
се удовлетворен, защото
Балкан е отбор с голяма
перспектива, многобройна и подкрепяща публика
и сплотен колектив, какво повече от това би искал един професионален
спортист? Йовица Арсич е
изключителен професионалист и е единственият,
който повярва в мен и ми
даде шанс в Лукойл Академик. С всички момчета от
българите се познаваме“ –
заяви Банана.
Ръководството на Балкан привлече трети чужденец – американеца Кори Мениголд. Той е на 21
години, висок е 206 см и играе на позицията център. Бил е част от колежанските отбори на Питсбърг и Ню Мексико в първа дивизия на NCCA. В
последния сезон Кори постига по 12 т. и 4,5 борби
за 33 мача. Центърът е трети американец в състава след гарда Давонтей Джордан и крилото Тахуан
Ейджи. Тримата чужденци в състава на Арсич ще
се присъединят към съотборниците си две седмици след старта на подготовката на отбора.
Станимир Маринов отново е част от Балкан.
28-годишният гард бе обявен официално като
ново попълнение на шампионите, което вероятно
ще бъде и последното за момента. Националът се
завръща при зелените сред 3-годишна пауза. За
последно юношата на Доростол – Силистра и Балкан игра за Берое. Маринов ще облече екип с №23
в ботевградския отбор.

Етрополци с две победи, ботевградчани със загуба и победа

Продължава подготовката на двата състава от
региона ни за участие в Югозападната В група.
През изминалата седмица те изиграха нови
контролни мачове. ПФК Чавдар – Етрополе бе
домакин в две срещи. В първата победи участникът
в Северозападната В група ФК Партизан – Червен
бряг с резултат 4:2. На полувремето домакините
водеха с 2:0. До края на мача с хеттрик се отличи
Николай Ботев, а четвъртото попадение бе на
правчанина Цветомир Цаковски, който е бивш
възпитаник на детско-юношеската школа на
ПФК ЦСКА. На 25 юли етрополци посрещнаха
ФК Вихър – Славяново, който също е участник в
Северозападната В група. Стана интересен мач,
в който чавдарци отново постигнаха победа, този

път с минималното 1:0. Гола вкара в 62-ата мин.
Мартин Милков. След контролата изпълнителният
директор на клуба Димитър Хаджиев заяви, че от
ръководството и треньорският щаб на клуба са
много доволни от старанието при подготовката
и изиграните контроли от всичките футболисти в
отбора.
ФК Балкан 1929 – Ботевград бе домакин на
участника също в Югозападната В група ФК Сливенски герой – Сливница. Гостите постигнаха минимална победа с краен резултат 2:3.
На 29 юли ФК Балкан бе отново домакин, този
път на ФК Ботев – Ихтиман. След по-добра игра
на ботевградчани те постигнаха победа с резултат
2:1.

ФК Балкан 1929 домакин, а ПФК Чавдар
гост при старта на новия сезон

На 24 юли в базата на БФС в Бояна бе теглен
жребият за новото първенство 2020/21 на Югозападната трета лига. Първият кръг ще стартира на 8
август от 18 часа. ФК Балкан 1929 ще е домакин на
новака ФК Велбъжд – Кюстендил, а ПФК Чавдар –
Етрополе ще гостува в Ихтиман на местния Ботев.
Още на старта ще има македонско дерби между
ФК Беласица – Петрич и ФК Пирин – Гоце Делчев.

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

Останалите двойки в групата са: новакът Левски –
Чепинци срещу Марек – Дупница; ФК Кюстендил
приема другия новак в групата – Гранит – Владая;
Оборище – Панагюрище играе срещу Банско; Пирин – Разлог – Рилски спортист – Самоков; Сливнишки герой – Сливница – Перун – Кресна; Вихрен – Сандански – Надежда – Доброславци.

Издава „Балкан медия стар”
Главен редактор: Христина Иванова
Екип: Пенка Славчева
Паулина Василева
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

Тича – 10 т., втори стана Академик София – 8
т., следван от Левски – 8 т., обединен ЦСКА – 7
т., Доростол – 7 т., Черноморец – 5 т. В група А
първи станаха Буба баскетбол – 8 т., следван от
Тунджа – 7 т., Рилски спортист – 6 т., Шампион
2006 – 5 т. и Берое – 4 т. На полуфиналите играха
първите два отбора от двете предварителни групи.
Академик София се срещна с Буба баскетбол.
Първата част завърши 17:20, а на полувремето
резултатът бе 35:33 за Академик. До края на мача
възпитаниците на треньора Мирослав Ралчев не
допуснаха обрат и постигнаха много ценна победа
с краен резултат 71:64 (17:20, 18:13, 19:16, 17:15).
С най-голям принос за представителите от Правец
бяха Минков-27, Христов-15 и Иванов-10, а за
Буба баскет – Кунторов-24, Костадин Тошков-19,
Лъчезар Тошков-14. В другия полуфинал Тунджа
победи домакина Черно море Тича с резултат
80:67.
На финала се срещнаха Академик и Тунджа.
Още в самото начало на мача се почувства
умора в редиците на академиците и това позволи
на Тунджа да спечели първата част с 19:14.
На полувремето разликата набъбна на 12 т. –
37:25. До края на мача все пак възпитаниците на
Ралчев намалиха пасива си на 7 т., но за обрат
нямаха сили. Крайният резултат от мача е 67:62
(19:14, 18:11, 13:20, 17:17). С най-голям принос
за Академик София: Николай Иванов-19, Дамян
Минков-14, Динко Христов-12, Петко Петков-11,
а за Тунджа: Дончев-16, Герганов-14, Петров-12,
Илиев-10, Вачев-9. Със спечелените сребърни
медали и вицешампионска титла за тази година
Ю19 на Академик София постигнаха един голям
успех за клуба си и за града ни.

Летни футболни
контроли в Правец
На градския ни стадион ФК ЦСКА 1948 –
София и ПФК Етър – Велико Търново проведоха
предсезонна приятелска среща. Мачът започна
равностойно, като в първите минути и двата отбора
организираха няколко интересни атаки. Резултатът
бе открит в 20-ата мин., след изпълнение на ъглов
удар от софиянци и недобре подредена защита
на болярите. Топката попадна у непокрития на
границата на голямото наказателно поле Димитър
Пиргов, който я насочи точно във вратата на
Христо Иванов за 1:0. През второто полувреме
двамата старши треньори Красимир Балъков и
Петко Петков направиха много смени. Това малко
понижи нивото на мача и до ново попадение не се
стигна. По-близо до нов гол бяха от ЦСКА 1948,
но те направиха няколко пропуска пред вратата
на Етър и контролата завърши 1:0 за софийския
отбор. Победата бе 5-а от общо проведените 7
контроли за възпитаниците на Красимир Балъков,
а за Етър бе първата контролна среща.
На 1 август се игра контрола между новаците
във Втора лига ПФК Спортист – Своге и ПФК
Янтра – Габрово. Резултатът бе открит още
в 3-ата мин. след изпълнена дузпа от Томи
Костадинов и Спортист поведе с 1:0. В 16-ата мин.
габровци изравниха след гол от дузпа на Християн
Кожухаров. В 28-ата мин. свогенци поведоха с 2:1
след диагонален удар на Кирил Янакиев. При този
резултат завърши първото полувреме. В 52-ата
мин. с глава Мариян Хаджиев покачи на 3:1. В 70-а
мин. резултатът стана 4:1 от Милен Кикарин. До
края на мача нов гол не падна и ФК Спортист победи с 4:1.
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
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Новини от Етрополе

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ
ЗА РЕМОНТ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Община
Етрополе
спечели
проект
за
извършване на ремонт в сградата на Дом за стари
хора – гр. Етрополе по Компонент 1 „Придобиване
на дълготрайни активи, текущо поддържане
на материалната база и изграждане на нова,
реконструкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални
услуги“ по процедура за набиране на проектни
предложения за финансиране от Фонд „Социална
закрила“ през 2020 г.
По проекта ще бъдат извършени следните
дейности:
• ще бъде направена изцяло нова настилка от
гранитогрес;
• стените и таваните на помещенията в дома ще
бъдат шпакловани и боядисани.
Общата стойност на проекта е 58 546,84 лв., от
които 50 000 лв. ще бъдат предоставени от Фонд
„Социална закрила“, а 8 546,84 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на Община Етрополе.
Крайният срок за изпълнение на проекта е
30.11.2020 г.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА До 31 август - топъл
В КВ. 177 ПО ПЛАНА НА ГР. ЕТРОПОЛЕ“
обяд за 170 души
Стартира изпълнението на
строително-монтажните работи
по проект „Реконструкция на
спортна площадка в кв. 177 по
плана на гр. Етрополе“. Проектът е финансиран по Програма
за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. и е на обща
стойност 93 702,80 лв.
В рамките на проекта ще се
изпълнят следните дейности:
• Полагане на нова акрилна
противохлъзгаща настилка;
• Доставка и монтаж на нови
врати за мини футбол и табла
за баскетбол;
• Разчертаване на спортни
игрища;
• Изграждане на осветление
и видеонаблюдение;
• Подмяна на съществуващата ограда с нова.
Крайният
срок
за
изпълнението на строителномонтажните
работи
е
23.10.2020 г.

До 31 август 2020 г.
се удължава срокът на
Целева програма „Топъл
обяд у дома в условията
на извънредна ситуация
– 2020 г.“ към Агенция за

социално подпомагане.
Към момента по нея Община Етрополе
осигурява топла храна по домовете на 170
потребители на територията на града и селата.

ЗАВЪРШИ
РЕМОНТЪТ НА
УЛ. „ЙОРДАНКА
НИКОЛОВА“

ГОТОВА Е И
УЛ. „КИТКА“

Завършиха
ремонтите
дейности
по улица “Китка” в
град
Етрополе.
По
протежение на целия

Завърши ремонтът и асфалтирането на улица
„Йорданка Николова“ /от ул. “Христо Ботев” до
участък е сменен и водопроводът.  
бул. “Кърчищница”/ в град Етрополе. Подменен
Средствата за ремонта са отпуснати е и водопроводът. Средствата са отпуснати с
с постановление на МС.
постановление на МС
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През 2019 и 2020 година:

ОКОЛО 140 000 ЛВ. СА ИНВЕСТИРАНИ В РАЗЛИВ ЗА РЕМОНТИ НА УЛИЦИ
През последните две години за ремонти на
улици в Разлив са вложени около 140 000 лв.съобщиха от общинска администрация.
„Стана традиция да се асфалтира цялостно
поне по една улица в селото и отделно да се
изкърпват частично най-необходимите места в
регулацията на населеното място и в махалите“уточни кметът на общината.
След изцяло сменения водопровод и
поправянето на уличната настилка селото става
все по-привлекателно и уредено за своите жители.
За новия облик на Разлив допринасят и хубавите
детски и спортни площадки, наскоро открити в
центъра на населеното място.

193 хиляди лева за подобрения в
„МИАЛ“
инфраструктурата на Осиковица Кариера
От 2017 г. Елаците Мед АД
През 2019 г. бе
извършен
цялостен
ремонт и реконструкция
на
площада,
изградена бе нова детска
площадка в центъра.
През тази година
пък е преасфалтирана
главната улица, водеща
до училището и площада.
Рехабилитирана
е
местната пътна мрежаОсиковица е с най-много на брой махали от
селата в общината. Ремонти имаше в махалите Дрена, Ниновци,
Кратунете,
Балинете,
Ямата, Баре и Видинци.
С
направените
инвестиции
се
преобрази и детската
градина, а съвсем скоро
училище „Л. Каравелов“
ще се сдобие с нов
физкултурен салон чрез проект към ДФ
„Земеделие“ - припомнят от общинска администрация.

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

Куриерска фирма
търси
служител за офис
Подробности на тел.:
0887846989

Поредица

СПОМЕНИ ЗА ПРАВЕЦ
(От стр. 3) и заниманията протичаха нормално.
За дребни пропуски в ученето и дисциплината имаше
наказания. Употребата на алкохол и тютюнопушенето
бяха непонятни за учениците. С организирани
бригади залесявахме или прибирахме различни
реколти. През ваканциите помагахме на родителите
в полската работа. Художествената самодейност
се развиваше, участвахме във всички празници.
Образованието беше на високо ниво. Голяма част от
учениците продължаваха да учат в гимназии и други
специализирани средни училища.
Тежки бяха тези следвоенни години. Оскъдица и
недоимък цареше – нямаше дрехи и обувки, храната
не достигаше, но това обединяваше хората и те
бяха задружни, помагаха си във всичко. В Правец
нямаше фабрики. Селяните денонощно се трудеха
по бедните и недостатъчни нивици за едната храна.
Положението на жените беше особено тежко – те
гледаха децата, хранеха добитъка, вършеха цялата
домакинска и полска работа. Денят им преминаваше
така – сутрин свършваха всичко в дома и по двора,
после задяваха цедилката с детето, вземаха оскъдната храна, лулилата /триногата/ и отиваха на нивата.
Там забиваха лулилата в края на нивата, завързваха
люлката с детето и се захващаха за работа. Като
заплаче детето, кърмят го и пак продължават – до
залез слънце. Вечер пък ставаше така – месене, готвене, пране, чистене, предене, плетене, тъкане... и

какво ли не още. Нямаше кафета, нямаше време за
приказки с комшийки и преятелки. Все пак се водеше
един идиличен живот – зимно време, когато работата
стихнеше, се правеха седенки и тлаки. Мъжете пък
се събираха на карти и почерпка по празниците.
Националните и църковни празници, оброците,
сватбите и кръщенетата се правеха задружно.
Правец е с добро географско местоположение, но
земята не е плодородна и е недостатъчна. По тази
причина част от мъжете търсеха препитание извън
селото – имаше миньори, бозаджии и млекари из
цялата страна. Образованите пък заемаха различни
длъжности из страната – офицери, учители, лекари,
инженери, лесовъди, артисти и др., които представяха селището ни и извън граница.
Най-известно стана името на Правец, когато
начело на държавата застана Тодор Живков –
един честен и всеотдаен държавник, който възроди
страната ни след войната. До 9 септември и известно
време след това земята и фабриките бяха частни. В
Правец по-голяма част от земята беше собственост
на по-богатите – Никовците, Иван Стефанов,
Иван Тодоров Панов, който се трепеше повече от
аргатите си. Имаше и по-дребни земеделци – Иван
Бончев, Васил Дицов, Тодор и Радка Златеви – те
наемаха по-бедните срещу уговорено заплащане.
Сред кръчмарите известни бяха Ганчо Върбанов,
Цветко Машовски, Петко Рачов, Никола Гергьов,

Васил Атанасов и Генчо Туевски. Бакалиите бяха
собственост на Бончо Дончов, Михаил Манчев и
Лазар Бончев. Къщите на тия заможни хора бяха
по-прилични и уредени, а на останалите –с глинени
подове и скромно обзавеждане.
Традиционно в Правец се отглеждаха свинемайки. Тогавашните търговци изкупуваха от победните стопани малките прасета и заедно със
своите ги продаваха по пазарите в Пловдивско и
Пазарджишко. Спяха по пътищата, вървяха пеша,
но все пак бяха заможни. Такива бяха Стамен
Джуджовски, Иван Бенин, Цано Генин, Иван Гьоргов
и др. Спомням си една случка – един от нашите
търговци продал прасетата в Пловдивско и решил
да спи в хотел. Отишъл в хотел „Мулле“, но не го
допуснали със селските му дрехи. Попитал: „Колко
ви струва кафенето /цялата сметка на хотела/?“
Казали му и той заключил: „Хотел Мулле“ ангадже!“
– платил цялата сметка и се настанил. Сиромах, ама
чорбаджийски табиат. Друг път Цанко Генин закарал
прасетата в с.Равногор, Пазарджишко. Там му
казали, че ще купят прасета, ама чакат да дойде Иван
Бенин, защото купували винаги от него. „Аааа, бай
Иван умре!“, уведомил ги той. Завайкали се всички,
ама му изкупили прасетата. На следващата неделя
Иван закарал прасета, ама равногорци страхливо
надничали от портите да видят „възкръсналия“.
(Продължава в следващия брой)

