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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 !!!

ЗА 16 ПЪТ – „МОЦАРТОВИ
ПРАЗНИЦИ“ – ПРАВЕЦ

АЛЕСИЯ И МИРИАМ –
„БОНБОНИТЕ“ ОТ ПРАВЕЦ!

Две деца от Правец са част от изключително успешната
детска
формация
„Бон-бон“.
Това
са - Алесия и Мириам – внучки на
бизнесмена и общински съветник НиколайНиколов-НИКИ.
Момиченцата се изявиха в постановката
„Пепеляшка“
при откриването на
„Моцартовите празници“. Пред нас те
споделиха
своето
вълнение да играят
на сцена пред родна
публика.
Повече - на стр.
3.

БЛИЗО ПОЛОВИН МИЛИОН ОТ
ПУДООС ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Снимка: Радослав Маринов

Четете на стр. 8

НОВ ЛОВЕН ДОМ ОТВОРИ
ВРАТИ В ОСИКОВИЦА

Четете на стр. 3

ЕЛАЦИТЕ-МЕД
И ГЕОТЕХМИН С
НАГРАДИ ОТ БМГК
Медодобивната компания спечели
приза за иновации, Геотехмин –
за дарителската си програма, а
г-жа Кети Кирова – персонална
награда за принос към минералносуровинната индустрия

Четете на стр. 5

Българската минно-геоложка камара обяви по традиция
на Деня на миньора – 18 август, годишните си награди.
Елаците-Мед АД е с отличие в категория „Иновации“, а
Геотехмин ООД – в категория „Корпоративна социална
отговорност“ за своята Благотворителна програма „Българските добродетели“.
Продължава на стр. 5
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Представяме ви Евгени Илиев от Правец, който избра екзотичната специалност „Арабистика“:

Мога да бъда преводач, екскурзовод, да работя в посолство,
а защо не и да стана посланик! Ние сме бъдещето!
Днес ще ви запознаем с Евгени. През юни той
завърши паралелка с английски език на езиковата
гимназия в Правец. „Любител съм на езиците. Като
цяло само те ми се отдават“, признава момчето.
Познат е най-вече с изявите си на баскетболната
площадка. Противно на очакванията на всички
за спортна кариера обаче, той избра да се
посвети на една екзотична специалност и ще учи
„Арабистика“ в СУ „Климент Охридски“.
Какво разказва той за себе си и за своя избор:

- Училище и спорт – разкажи ни малко за
този период от живота си.
- Беше през лятото преди да тръгна на училище.
Търсех момчета за игра и срещнах Ники. Носеше
спортен сак и отиваше на тренировка в залата.
Каза ми „хайде с мен“ и аз без да се замисля, без
да попитам родителите си, грабнах маратонките.
Г-н Георги Велчев водеше тренировките, хареса
ми и се записах. Това беше началото, любов от
пръв поглед. Участвах в отборите на основното
училище и гимназията. Трупах опит, възпитавах
упоритост, изпитвах радост или гняв – според победите или загубите. Тренирах в младежкия състав на Лукойл, сега „Академик“, а последните 2
години в „Балкан“ Ботевград. Освен с физическо
израстване и здраве, спортът ме дари с много
приятели и ме възпита да бъда коректен и много
трудолюбив.
- Какво ще кажеш за онлайн-обучението
– покри ли твоите очаквания през тази
нетрадиционна учебна година?
- Отначало помислих, че трудно ще се

организираме – и ние, и учителите.
Не бяхме подготвени, не всички
разполагаха с нужната техника в дома
си. Когато си вкъщи, имаш повече
време за изпълнение на поставените
задачи, но пък това може да те направи
малко мързелив. Не всички успяваха да
се включат, някои бяха и по-нехайни,
мислеха, че няма достатъчен контрол.
Отсъствието им наложи компромиси от
страна на учителите и допълнителни
часове труд, което не е о.к. А и език
не се учи лесно без присъствие в клас.
Като цяло ми хареса, но не на 100%.
- С кои свои постижения до
момента се гордееш?
- В НПГ по КТС карах тригодишен
курс „Приложно програмиране“. Найсладко ми беше, когато моят проект „Святкащи
лед лампички“ видя бял свят. Самите светлини се
командваха със специален код от компютъра.
На 13 години бяхме сертифициран отбор
„Кадети“ към Лукойл Академик. Нахъсани момчета,
все правчанчета. Станахме шампиони на България за възрастовата група.
В 10 клас на гимназията спечелихме
Националния шампионат по баскетбол за ученици.
Тази победа ни отведе на Световните игри на о-в
Крит, Гърция. Беше страхотно преживяване.
- Кога и защо избра Софийския университет
и тази специалност?
- Предричаха ми добър път в спорта, а и
ме влечеше. Чертаех планове – НСА, после

Академията на МВР. До тази година. При
подготовката за матурите се замислих – това ли
е развитието, което искам? Дали спортът не ме е
обсебил? Дали няма да пропусна нещо, отдавайки
се само на него? Проучих други възможности
и първо избрах СУ „Климент Охридски“. После
– специалностите, между които факултета по
Източни езици - Арабистика и Японистика. На първо класиране бях приет в „Социални дейности“,
но не ми хареса. Рискувах и подадох докуметни
за второ класиране. Имах шанс с матурата по
история и английски език – така постигнах желаното, да уча език, който се преподава само в този
университет, и който ще ми позволи да надникна в
друг свят. (На стр. 4)

115 000 лв. са инвестирани
за благоустрояването на Видраре

През 2019-2020 г.:

Новоасфалтирани ключови улици, красива и поддържана детска площад- бе изграден наново разрушеният от наводненията през 2018 г. въжен мост на
ка в центъра на селото…Така посреща село Видраре днес. В допълнение: по река Малък Искър, улесняващ придвижването на жителите от отдалечената
проект, финансиран от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, видрарска махала „Пеша лъка“. Инвестицията е в размер на 96 135 лв.

ПРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ - ТОП ЦЕНИ
За общини Правец, Ботевград и Етрополе
Почистващи услуги, машинно пране с професионални машини и
препарати.
§ холни гарнитури
§ ъглови и разтегателни дивани
§ фотьойли
§ канапета
§ спални
§ кухненски ъгли
§ табуретки
§ всички видове тапицирани
столове
§ килими
§ пътеки
За цени и информация на тел.
0888677882
Поръчайте желана услуга!
Гарантирано качествено изпиране на вашите мебели
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БЛИЗО ПОЛОВИН МИЛИОН ОТ ПУДООС ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда взе решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Правец в размер до 478 230,43 лв. с ДДС. Средствата са за реализация на проект „Улични мрежи и съоръжения на техниче-

ската инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна
канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 по
действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска“.

Алесия и Мириам – „бонбоните“ от Правец!
Алесия Копчева

е на 6 години и вече повече от 3 години е част от музикална
формация Бон-Бон. Нейната амбицията идва от силното желание да съчетае танца, пеенето и забавлението. Репетициите са
два пъти седмично, като децата са разделени в различни възрастови групи. Голяма част от младежите в Бон Бон учат в специализирани музикални училища и макар само тийнейджъри
- те вече са професионалисти, които имат зад гърба си множество видео клипове, постановки и авторски песни. Алесия мечтае за главна роля,, когато порасне, и успоредно с уроците в
първи клас ще продължи с репетициите в Бон-Бон. Тя споделя,
че Бон-Бон й дава много нови приятели, дисциплина и приятни
емоции.

Мириам Гарчева

е на 10 години и вече зад гърба си има няколко главни роли в
различни мюзикъли с Бон-Бон, множество самостоятелни изяви
с групата, както и самостоятелен сингъл, който се върти в You
tube от началото на годината. Песента “Ананас” има много запомнящо се звучене и е една забавна препратка към силата на позитивно мислене и настроение. Мириам е част от Бон-Бон от 2003
година и е един талант, който се развива с бързи темпове. Мечтае да стане известана певица като нейната любимка Бионсе.
Двете момичета споделят, че Бон-Бон за тях е едно безкрайно
приключение. Не се притесняват от изтощителните репетиции, ученето на
реплики и танци, за тях е важен крайният резултат. И двете споделиха силното си вълнение след концерта в Правец с насълзени от радост очи.

И малко за Бон Бон...

Пепеляшка е третият мюзикъл, подготвен от групата, който бе представен премиерно в Правец и даде начало на 16-тото издание на Моцартови
празници. Всички танци, песни и хореография децата на Бон-Бон учиха по
време на извънредното положение в България: онлайн репетиции, изпращане на танци по Вайбър и снимане на индивидуални клипчета от родителите, с което екипът на формация следеше развитието на всеки участник.
Когато за всички нас ситуацията беше много объркваща и всички бяхме
притеснени за здравето си поради пандемичната обстановка, малките
бонбони подготвиха два клипа - единият е на песента на Майкъл Джексън - “Earth”, с апел към всички хора да пазим и обичаме Планетата
Земя. Всяко дете изпрати самостоятелно видео и те бяха сглобени като
един клип. Другият клип, който бе заснет по време на извънресната ситуация, е песента “Дъга” на композитора Виктор Чучков. В репертоара
си малките “бонбони” имат още два мюзилъла, които се играят в Сити
Марк Арт Център, София-“Котешката банда” и “Алиса в огледалния свят”.
Бон-Бон е една школа за млади таланти, която има хъс и висока мотивация да продължи да развива нашите талантливи деца и да радва публиката с нови проекти и нови премиери.

Денят на миньора беше отбелязан
с тържествен молебен за здраве
На 18 август минната общност в България отбеляза своя професионален
празник – Деня на миньора.
Ръководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия
съюз по минно дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ и СМФ
„Подкрепа“ участваха в тържествен молебен за здраве на миньорите в
Катедрален храм „Св. Неделя“. На него присъстваха също заместникминистърът на енергетиката Жечо Станков, директорът на дирекция „Природни
ресурси и концесии“ в Министерство на енергетиката Станислав Станков,
президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и вицепрезидентът на КНСБ
Пламен Нанков.
По случай празника, председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай
Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла:
„В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора, поздравявам
всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2020 година ще
отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатото. Преминахме
през труден период, но издържахме на изпитанията и за пореден път доказахме
нашата твърдост и издръжливост.“
Той благодари на компаниите от бранша за активна работа през изминалата
година, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на
нейната водеща роля в националната ни икономика.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова също поздрави миньорите
с думите: „Честитя професионалния празник на всички български миньори! Пожелавам ви здраве, много сили и оптимизъм в активната ви дейност (На стр. 7)

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, 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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 09.09.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба
на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три нула точка едно едно
нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни
метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед №ОА– 20/2004
год. на ОНС-София, актуван с Акт за частна общинска собственост №3490 - II/
15.10.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 15 100.00 лв. (петнадесет хиляди и
сто лева) без ДДС (необлагаема.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.08.2020 г. до
17.00 ч. на 08.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу
сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се
внася до 08.09.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община
Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 08.09.2020
г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 08.09.2020 год.,
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 16.09.2020 г. и
23.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878
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ЗОДИАК 24.08.-30.08.

ОВЕН
Творческият
ви
потенциал гарантира
успехи в личен план.
Сега можете да постигнете леко целите си. Нерешени проблеми могат
да ви извадят от обичайното русло.
ТЕЛЕЦ
Възможно е да получите финансова подкрепа от близки роднини или приятели. Разпределете
разумно силите си, за да можете
да доведете плануваното до край.
Проявете мъдрост и търпение.
БЛИЗНАЦИ
Може да получите предложение от
познати за съвместна
дейност. Ако вярвате на тези хора,
съгласете се. Бъдете внимателни,
избягвайте необмислените постъпки, лекомислието и съблазните.
РАК
Вашият вътрешен
свят може да влезе в
противоречие със съществуващата реалност. Мнението
и действията на някои хора може да
навредят на социалното и материалното ви положение.
ЛЪВ
Кариерата ви зависи от вашата инициативност и умението ви
да общувате с подходящите хора.
Ако обаче се предоверите на някой,
може да допуснете грешки, които
биха ви стрували твърде скъпо.
ДЕВА
Всяко ваше действие може да бъде
изтълкувано двуяко.
Желанието ви за успех и високите
изисквания, които поставяте пред
близки и приятели, може да доведат до неконтролируеми емоции.
ВЕЗНИ
Отделете цялото
си внимание на поставените цели. Налага ви
се да проявите търпение и прозорливост както никога. Възможни са
приходи от завършени проекти.
СКОРПИОН
Финансовото положение на мнозина
от вас трудно може да
се нарече стабилно. Възможни са
непредвидени разходи, връщане
на дългове и заеми. Разчитайте на
собствените си сили и способности.
СТРЕЛЕЦ
Можете с невероятна лекота да получите това, което преди сте считали за непостижимо.
Прегрупирайте рационално усилията си, за да постигнете целите си.
Избягвайте рискованите постъпки.
КОЗИРОГ
Всичко намислено
от вас, дори най-рискованото, има благоприятен край. Може да осъществите
далечно пътуване. Бъдете благоразумни, избягвайте излишните
разходи. Не прибързвайте.
ВОДОЛЕЙ
Увлектелно пътуване може да ви остави
незабравими спомени.
Активността в бизнес начинанията,
ако не са обмислени в подробности,
може да предизвика финансови загуби. Пазете документите си.
РИБИ
Не се поддавайте
на заблуди, допуснатите грешки ще останат
за ваша сметка. Вслушайте се в интуицията си при решаването на важни въпроси. Избягвайте споровете.

НОВИ ИДЕИ В ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ 1895“
Отваря врати куклено-театрална работилница

Читалище “Заря” Правец набира участници на възраст над
14 год. за куклено-театрална „Работилница Индиго“, в която
са включени приложни и визуални изкуства като актьорски
тренинг, работа с маски, плоски и ръкавични кукли на ултра-

виолет, вятърно и огнено въртене на пой.
Ти имаш нужда да изразиш богатата си душевност.
Искаш да намериш сродни души, с които да споделяш
мечтите си. Искаш да бъдеш чут. Готов си да караш
хората да се замислят. Имаш нужда всичко да зависи от
теб, да действаш тук и сега. Искаш да се докоснеш до
мистерията на огъня и разнообразието на приложните
и визуалните изкуства. Ти си търсач, за когото е важно
самото търсене. Вярваш в израстването, имаш волята да
го постигаш, наивността да го мислиш, въображението
да си го представяш и надеждата, която раздаваш на
нуждаещите се.
Стани участник в Работилница Индиго, за да създадем
театрален състав, който да създава кукления спектакъл
от куклата до озвучението. Намери съмишленици, за да
сте системните лидери, които могат да предадат нататък.
Работилницата намери партньор в лицето на Читалище
“Заря” Правец, където ще се помещава. Обучител - Билян
Илиев.
Стани част от Работилница Индиго, като се запишеш
- просто ни позвъни на телефон 0895161658 или изпрати
съобщение на страницата ни във Facebook Работилница
Индиго.
Записването ще продължи до 30 септември 2020 год.

Представяме ви Евгени Илиев от Правец, който ще следва екзотичната специалност „Арабистика“:

Мога да бъда преводач, екскурзовод, да работя в посолство,
а защо не и да стана посланик! Ние сме бъдещето!

(От стр. 2) - Сменяш изцяло посоката на своя живот –
как реагираха близките ти на това?
- Родителите ми са щастливи и горди, но донякъде
уплашени. Поемам по труден път, усещат, че вече се отделям
от тях. Но ме подкрепят напълно в избора на бъдеще.
Приятелите ми са много изненадани, защото не ме познават
толкова добре извън спорта. Някои ми намекнаха, че нямам
бъдеще с тази специалност. Получих много поздравления и
от бившите си учители, които ми писаха, че се гордеят с мен.
Това ме прави щастлив.
- Какво очакваш от обучението си?
- Знам, че няма да е лесно, особено при овладяването на
езика. Най-малкото, че се пише наобратно /отдясно-наляво/.
Тъй като ще учим литература, история, религия, устройство
на държавата и други дисциплини, се надявам да опозная
различното в този екзотичен за европееца свят. Това ще ме
направи толерантен към различието. И духовно обогатен.
- Как виждаш професионалното си развитие, след като
завършиш?
- Преди всичко навън. Ще имам възможности за пътувания
и опознаване на живо на Арабските страни – казаха ми, че
ако имам сили да стигна до края /защото много се отказват
пред трудностите/, светът ще се отвори пред мен и за работа.
Мога да бъда преводач, екскурзовод, да работя в посолство, а
защо не и да стана посланик. Знам, че най-добрите студенти спорта, така че ще потърся реализация в някой клубен отбор.
На приятелите си искам да кажа: „Бъдете любопитни! Бъкарат стаж в Дубай, а това е предизвикателство и цел за мен.
дете любознателни! Следвайте мечтите си и разширявайте
- Пожелай си нещо.
Сили и постоянство да завърша. Не съм се отказал от хоризонтите! Ние сме бъдещето!“

Читателска поща

Всички искаме европейски
стандарт, а се държим
като неандерталци
Преди две години поех инициативата да бъде закрит
канал на пешеходна аптека между бл. 205 и бл. 206.
Изпратих писмо с подписи на живущите съсобственици
на бл. 205 и в рамките на месец време бяха поставени
решетки. За което бих могла само да съм благодарна.
Само почти две години по-късно вече се вижда
непристойно поведение от страна на съгражданите ни.
Докога ще търпим подобно отношение! Нима
общината може да поддържа и ремонтира след всеки
един жител в този град.
Всички искаме европейски стандарт, а се държим
като неандерталци.
Докога! Докога! Докога......
С уважение Петя Иванова
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НОВ ЛОВЕН ДОМ ОТВОРИ ВРАТИ В ОСИКОВИЦА

Той беше подготвил специални грамоти, които тържествено връчи на
най-дейните участници в строежа и оборудването на Ловния дом. Имаше и
специални благодарствени писма за финансовите спомоществователи.
От своя страна ловците връчиха на Васил Симеонов почетна грамота и
му благодариха за всички положени усилия.
Поп Алекси отслужи тържествен водосвет и мироса новата сграда, а
Румен Гунински и Васил Симеонов прерязаха лентата на Ловния дом.
Съпругите на ловците ги изненадаха с тематична картина, както и със
специално изработени бонбони и сладки с ловна тематика.
Кметът на общината поздрави Васил Симеонов и всички ентусиасти за
инициативата, като не скри своята приятна изненада колко хубава е станала
сградата. „Аз също бих искал да се включа и да помогна, като поемам
ангажимента да осигуря материала за изграждането на навеса пред Ловния
дом“ - съобщи Румен Гунински.
Тържеството продължи с почерпка в новата сграда, а по-късно и с
празнична трапеза и вкусна курбан чорба в мах. “Баре“.

В деня на откриването на лова за пернат дивеч в Осиковица имаше
специален празник. Кметът на общината Румен Гунински и председателят
на ловната дружинка в Осиковица Васил Симеонов официално прерязаха
лентата на новия Ловен дом в селото.
Точно преди две години ловците от дружинката в Осиковица вземат
кардинално важно решение: само за ден дружно събират 16 хил. лв. и
купуват рушащата се сграда на бившата Здравна служба в селото. Каузата
е изграждането на Ловен дом, в който да се събират, да провеждат
мероприятия, да канят гости.
Сега - 24 месеца по-късно, резултатът е налице-съвременна сграда - чиста
и оборудвана. Пътят до случването на това обаче отнема и време, и средства,
свързан е с доста работа. В изграждането на Ловния дом се включват много
хора - едни с парични дарения, други с труд, трети с материали. Но всичко си
заслужава – обяви по време на откриването днес председателят на ловната
дружинка и основен „виновник“ Ловният дом в Осиковица днес да е факт –
Васил Симеонов.

Какви решения взеха общинските
съветници на последната сесия?
• Община Правец ще кандидатства за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет за изпълнение на противоепидемичните мерки: 15 000 лв. са средствата за изразходвани дезинфектанти, препарати и мерки за справяне с корона
вируса. Още 200 000 ще иска общината за компенсиране на занижената събираемост на средства поради корона кризата. Както бе оповестено от НСОРБ, с 40% са
намалели приходите към общините за първото полугодие.
• 20 000 лв. са постъпили като дарение от „Елаците Мед“. Средствата ще бъдат
вложени в закупуването на детски паркови съоръжения.
• Разгледани бяха докладите на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за предоставяне на язовири, собственост на община Правец. В
срок до 31.10.2020 г. концесионерите на язовирите в Правец и Осиковица трябва
да изпълнят инвестиционните си програми, посочени в концесионните договори.
В срок до 1.10.2020 г. концесионерът на язовира в Правец трябва да представи
програма за спортен риболов и финансови условия за предоставяне на услугата,
включително и предвидената отстъпка от 50% за граждани на община Правец.
• Общинските съветници одобриха финансирането на маломерни паралелки в
ОУ “Хр. Ботев“ - Разлив, където ще има по 6 и 9 ученици.
• Гласувано бе финансовото участие на община Правец в Моцартовия фестивал
в размер до 20 000 лв.
• Приети бяха докладите на читалищата за осъществените дейности през 2019
г., както и отчет на ОбС за първото полугодие на 2020 г.

Фитнес на открито в
Дневен център - Правец

Потребителите на услугите в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Правец вече
могат да се възползват от монтираните
нови
съоръжения
на открито. Уредите
за физическа активност ще помагат на
ползвателите на социалната услуга при
рехабилитационни и
физиотерапевтични
дейности. Това ще
е още една услуга в
центъра, която ще
допринася за тяхното
здраве.

ЕЛАЦИТЕ-МЕД
И ГЕОТЕХМИН С
НАГРАДИ ОТ БМГК
Медодобивната компания спечели приза
за иновации, Геотехмин – за дарителската
си програма, а г-жа Кети Кирова –
персонална награда за принос към
минерално-суровинната индустрия
(От стр. 1)Финансовият директор и член на УС на Елаците-Мед
АД, г-жа Кети Кирова, получи персонална награда за принос към
минерално-суровинната индустрия.
Компанията Елаците-Мед е удостоена с годишната награда
за иновации за проекта „Разработване на оптимално календарно
развитие чрез специализиран минен софтуер за стратегическо минно
планиране HxGN, MinePlanTM 3D, използван в рудник „Елаците“.“ През
2019 г., на базата на натрупания опит от поколения специалисти от
Група ГЕОТЕХМИН, инженерно-техническият състав на Елаците-Мед
направи стъпка напред към по-ефективно проектиране. С внедряването
и развитието на тази интелигентна система за автоматизирано
създаване на производствени графици се осъществява постоянна
комуникация между работещите в рудник „Елаците“ и производствените
машини в реално време. Разработването на множество различни
сценарии позволява да се постигне най-ефективно оползотворяване
на природните ресурси с максимална производителност.
Българската минно-геоложка камара удостои г-жа Кети Кирова –
финансов директор и член на Управителния съвет на Елаците-Мед
АД, с персонална награда за принос към минерално-суровинната
индустрия. Г-жа Кирова е активен член на Постоянната комисия по
финансова и икономическа политика в организацията и получава
почетна статуетка „Пламък“.
С плакет и грамота за Корпоративна социална отговорност
беше отличено Геотехмин ООД за Благотворителната програма
„Българските добродетели“. Тя е основана през декември 2018 г. от
проф. дтн инж. Цоло Вутов, като в нея участват и дружествата Геотехмин
ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Програмата
има за цел да подпомага значими каузи, насочени към духовността
и опазване на историческата памет; образованието; изкуството;
науката; създаване на по-развита инфраструктура; подкрепа и
запазване на интелектуалния потенциал в страната; подпомагане
на различни социални дейности; опазване и възстановяване на
природата в страната и т.н.
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4 НАЦИОНАЛНИ СЪСТАВА НА ПОДГОТОВКА В ПРАВЕЦ
От 2 до 12 август в спортната зала подготвителен
лагер проведоха Ю19 и младежите до 20 г. по
баскетбол на България. На Ю19 селекционер е
старши треньорът на А1 Академик София Георги
Давидов, а на младежите – Георги Младенов. На
11 и 12 август двата състава изиграха помежду
си учебни контролни срещи. След втория двубой
приключи
подготовката
на
баскетболните
национални отбори в града ни.

От 9 до 12 август в спортния комплекс на
подготовка бяха националните отбори по футбол
до 19 г. и младежите до 21 години. Селекционерите
на двата състава Ангел Стойков и Александър
Димитров провеждаха двуразови тренировки на
футболния терен на БФС. Лагерът приключи с
контрола между двата състава в последния ден от
престоя им в Правец.

Чернокожев ще продължи кариерата
си в чужбина
Ръководството на А1 Академик София отдаде под
наем в словашкия елитен Левице най-големия си талант
Цветомир Чернокожев за новия сезон. Така 20-годишният
център ще носи екипа на словашки клуб в бъдеще. Той
е възпитаник на детско-юношеската школа на Лукойл
Академик.

Само Балкан и Рилски
спортист ще ни
представят в Европа

Двата баскетболни клуба ще са единствените, които ще
представят България в баскетболните турнири на ФИБА.
Както е известно, шампионите ще участват в квалификациите на Шампионската лига. Самоковци влизат директно
в групите на ФИБА Къп. Изненадващо от Левски Лукойл и
Берое не са подали заявки за участие, въпреки че и двата
клуба имаха право да го сторят. Само 16 състава са поискали да играят във ФИБА Къп, а още 11, сред които и
Балкан, могат да се включат при евентуално отпадане от
Шампионската лига.

Лукойл Академик освободи втори
американец, преподписа с двама
След като се раздели с гарда си Брандън Йънг, екипа на Медиаш. През миналия сезон Смит игра
ръководството на сините няма повече да разчита общо 26 мача за Левски Лукойл, като записа среди на центъра Джайл Смит. Американецът избра да но по 6,4 т., 4,5 борби и една асистенция.
продължи кариерата си в Румъния, където ще носи
Сините пък запазиха един от чужденците си за
следващия сезон. Нов договор с клуба е подписал сръбският център Данило Тасич.
Той бе изразил своето желание да остане в тима още
през юни и в крайна сметка
двете страни са стигнали до
споразумение сега. Тасич взе
участие в изминалия шампионат и за Купа България в 6
мача, като записа средно по
14 т., 5 борби и 2 асистенции.
Старши треньорът Константин Папазов ще продължи да
разчита и на Христо Захариев. Националът подписа нов
договор за още 2 сезона с
Левски Лукойл.

Обявиха новата програма за Токио

Организаторите на Олимпийските игри в Токио
публикуваха новата програма за волейболния турнир при мъжете и жените. Най-големият спортен
форум на планетата ще се проведе следващото
лято, като трябва да стартира на 23 юли. Ден покъсно ще започне надпреварата във волейболната
зала. Турнирът ще бъде открит с двубой между вицешампионите от Рио Италия и Канада. Мачът е
от група А и ще играе от 3 часа българско време.
В този поток са още домакините, Полша, Иран и

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

Венецуела. От 5 часа е предвиден мачът между
Бразилия и Тунис от група В, където ще играят Русия, Аржентина, САЩ и Франция.
Двубоите при жените стартират на 25 юли. От
3.00 часа Русия ще мери сили с Италия в група В,
където са още САЩ, Аржентина, Китай и Турция.
В 8,20 часа Сърбия се изправя срещу Доминиканската република в група А, където са още домакините, Бразилия Южна Корея и Кения.

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

Правешките
футболисти със
загуба и победа
в първите си
контроли

От 1 август стартира подготовката на ОФК Правец за новия сезон 2020/21 в областната А група,
мъже. Те изиграха и първите си две контролни срещи. В първата гостуваха в с. Скравена и загубиха
от местния футболен клуб с резултат 3:1.
На 22 август на изкуствения футболен терен в
комплекса ни ОФК Правец посрещна ФК Ботевъ
– с. Брусен. Гостите играят в една от областните
групи на Враца. Резултатът бе открит още в 14ата мин. от Дидо Петров-Софкин – 1:0. До края на
първите 45 мин. нов гол не падна и полувремето
завърши при този резултат.
През второто играта бе равностойна до 87-ата
мин. Тогава Теодор Бочев от границата на голямото наказателно поле покачи на 2:0. В последната
минута на срещата Иван Иванов оформи крайния
резултат – 3:0 за ОФК Правец.
Съдийската бригада бе от Ботевград, главен
съдия бе Димитър Томов.

Стартира
футболното
първенство в
Трета лига
На 8 август се играха срещите от 1-ия кръг на
Югозападната В група. ФК Балкан 1929 – Ботевград бе домакин на новака ФК Велбъжд – Кюстендил. През първото полувреме гол не падна и то завърши 0:0. След почивката се изсипа обилен дъжд
и условията на терена драстично промениха облика на играта. В 69-ата мин. нарушение направи
вратарят на кюстендилци и главният съдия Мариян Гребенчарски отсъди дузпа за балканци. Централният нападател на зелените отбеляза и откри
резултата – 1:0. До края на мача нов гол не падна и
ботевградчани постигнаха победа с краен резултат
1:0. ПФК Чавдар – Етрополе гостува в Ихтиман на
местния ФК Ботев. След един равностоен двубой
срещата завърши при равенство – 2:2.
Във втория кръг ФК Балкан 1929 гостува в Кресна на местния ФК Перун. Получи се един зрелищен мач, който завърши с победа с английски резултат 4:3 за ФК Перун. Етрополци бяха домакини
на ФК Пирин – Разлог. След по-добра игра на чавдарци те постигнаха победа с краен резултат 2:0.
На 22 август се проведоха срещите от 3-ия кръг
на Югозападната В група. На стадион „Христо Ботев“ в Ботевград балканци посрещнаха ФК Рилски
спортист – Самоков. Домакините записаха класическа победа с резултат 3:0. Етрополци гостуваха
в Сливница на местния ФК Сливнишки герой. След
отлична игра на чавдарци те се поздравиха с много ценна победа с резултат 0:3.
След изиграните 3 кръга в групата ПФК Чавдар
се изкачи на 2-о място със 7 т., а ФК Балкан 1929
заема 8-о място със 6 т.
На 29 август на градския стадион Чавдар в
Етрополе ще се играе регионалното дерби между
отборите от Етрополе и Ботевград.
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

МРРБ ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ

Министерството на регионалното развитие и МРРБ са в размер на 493 171.10 лв. без ДДС.
благоустройството и Община Етрополе сключиха
Ще бъде извършен основен ремонт и реконспоразумение за допълнително финансиране на струкция на следните второстепенни улични водообект „Основен ремонт и реконструкция на улични проводни клонове:
водопроводни
ул. „Девети септември“;
клонове
на
ул. „Тодор Пеев“;
територията на
ул. „Максим Горки“;
гр.
Етрополе.
ул. „Московска“;
Допълнително
ул. „Любен Каравелов“;
отпуснатите
ул. „Васил Левски“;
средства
от
ул. Григор Михайлов“.

ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ЕТРОПОЛЕ БЯХА
ОБРАБОТЕНИ СРЕЩУ БЪЛХИ,
КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ
Община Етрополе извърши обработка на тревните площи срещу бълхи, кърлежи и комари. Приоритет бяха паркове и обособени детски площадки.
Всеки обработен терен е обозначен, като на табелите са
изписани датата на обработка и карантинният период.

ДЕНЯТ НА МИНЬОРА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН
С ТЪРЖЕСТВЕН МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ

(От стр. 3) за развитието на миннодобивния сектор в страната в полза на цялото общество!“
Във връзка с празника, председателят на БМГК
публикува своя обзорен доклад за състоянието
на бранша през 2019 година, както и по-важните
събития и инициативи в сектора.
Страната ни заема водещо място по добив
на мед, злато и лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България

Денят на миньора
Денят на Св. Иван Рилски епрофесионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минералносуровинната индустрия. Преди повече
от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август
– Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията
на миньора. Празникът е възстановен
през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.
Свети Иван Рилски не случайно
е избран за патрон на миньорите. В
житието му е описано, че подслон му
дават семейство рудари и го спасяват
от разбойници. Този светец притежава
характерните черти на професията на
миньора: твърдост, воля, състрадание
и човеколюбие.

са лигнитни въглища, оловноцинкови, медни и полиметални
руди, гипс, варовик, бентонит,
каолин,
кварцови
пясъци,
огнеупорни глини и мрамор.
Въпреки спада на цените
на металите през 2019 г.,
браншът отчете ръст в добива
за изминалата година, като
той достигна е близо 110 млн.
Стойността на произведената
продукция също нарасна до
2,86 млрд. лева. Браншът
отчита близо 2,5 пъти по-висока
производителност в сравнение
със средната за индустрията
в страната. Пряко заетите в
отрасъла са 21 000 човека, а
чрез свързаните производства и услуги броят им
достига 120 000. Заплащането в сектора си остава
сред най-високите в страната, на четвърто място
сред останалите икономически сектори, и през
2019 г. като средната годишна работна заплата
достига 1800 лв.
Повече за състоянието на бранша може да
прочетете в Обзорния доклад на председателя на
БМГК и Годишния бюлетин за 2019 г.

Българската минно-геоложка камара е
учредена през 1991 г.
Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над
90% от промишленото производство в отрасъла и висока
представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт
и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали,
скално-облицовъчни материали, инертни и строителни
материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК,
Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на
Глобалния договор на ООН.
Мисия: Да защитава интересите на своите членове
в съответствие с принципите на пазарната икономика,
устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към
основната си визия.
Визия: Дългосрочно развитие като национално
представителна браншова организация на работодателите
в минерално-суровинната индустрия в България със значим
принос за подобряване на бизнес условията за развитие
на отрасъла и социално-икономическия просперитет на
страната.
Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
С ОДОБРЕН ПРОЕКТ
ЗА БЛИЗО 400 ХИЛ.
ЛВ. ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ОКОЛНА
СРЕДА 2014-2020 Г.“

О б щ и н а
Е т р о п о л е
с п е ч е л и
проект „Преход
към
кръгова
икономика чрез
компостиране в
домакинствата
и
в
пилотни
у ч и л и щ а
в
Община
Етрополе“
по
процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение
на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците“ по приоритетна ос
2 на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“
Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв.
със срок на изпълнение 18 месеца. Предстои
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.
Целта на проекта е превенция и намаляване
на общото количество твърди битови отпадъци,
които се превозват и третират, с което ще се намалят и разходите на системата за управление
на отпадъците и ще се повиши участието на
гражданите в разделното събиране.

По проекта ще бъдат изпълнени
следните дейности:

• Проучване на нагласите в общността
и домакинствата за предотвратяване генерирането на биоразградими битови отпадъци в
рамките на твърди битови отпадъци - организиране и провеждане на 2 фокус групи с по 3 представители на домакинства, родители, училища,
пенсионери - основни генератори на твърди
битови отпадъци;
• Оборудване на две зелени класни стаи с
цел създаване на условия и методология за въвеждане на Демонстрационна образователна
програма в двете пилотни училища в общинна
Етрополе: Основно училище „Христо Ботев“
и Средно училище „Христо Ясенов“. Целта е
повишаване на знанията на ученици от 1 до 8
клас за компостиране и превенция, разделно
събиране и удължаване живота на разделно
събрани отпадъци;
• Оборудване на училищните дворове с Демонстрационни компостиращи системи и включването на учениците, учителите и родителите в
различни активности, свързани с превенция на
генерирането на твърди битови отпадъци;
• Предоставяне на съдове за компостиране
на 200 домакинства на територията на селата в
община Етрополе, с цел въвеждане и изпълнение на Програма за домашно компостиране;
• Изготвяне на наръчници за компостиране в
домакинствата;
• Провеждане на обучения на лицата, които
ще използват съответните материални активи
(контейнери за компостиране в общността и
домакинствата) за целите на изпълнение на добрата практика;
• Мониторинг на изпълнението в домакинствата и общността (училищата).

8

брой 29, 25.08.2020

страница

ЗА 16 ПЪТ – „МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ“ – ПРАВЕЦ

НАЧАЛОТО
Кметът Румен Гунински откри фестивала
Кметът на Правец Румен Гунински даде старта
на 16-ото издание на Моцартовия фестивал, който се провежда под патронажа на министъра на
културата: „Уважаеми дами и господа, уважаеми
съграждани и гости на община Правец, за мен е
чест да Ви приветствам с „Добре дошли“ на XVI-то
издание на фестивала „Моцартови разници“. Хубавото на тазгодишната програма е, че тя ще бъде
представена от български артисти, доказали се на
международните сцени. Използвам сцената да благодаря на артистичния директор на фестивала –
проф. д-р Борислава Танева. Благодаря й за ентусиазма, за енергията и силата, с която подготви и
осъществи това традиционно за града ни събитие.
Благодаря на г-н Лъчезар Тодоров, председател
УС на Сдружение „Моцартови празници 04“ и същевременно изпълнителен директор на „Тера Тур
Сервиз“, основен спонсор и домакин на фестивала. Благодаря и на г-жа Михайлова, представител

на Министерството на културата, за съдействието
и подкрепата, за това, че нашият фестивал е част
от Националния културен календар на България“.
Приветствие отправи и Илиянка Михайлова - директор
дирекция „Сценично изкуство и художествено образование“ в Министерството на културата:“Тази година фестивалът принадлежи на младите и на новото“
– подчерта тя. Изпълнителеният директор на фирма
„Тера Тур Сервиз“, която е основен спонсор на фестивала, и председател на УС на Сдружение „Моцартови празници 04“ Лъчезар Тодоров се присъедини към
пожеланията за незабравими мигове Артистичният директор проф. Борислава Танева пък не скри
удовлетворението си, че
въпреки трудната ситуация, фестивала отново го
има.

Моцартовият фестивал в Правец –
по БНТ на 12 и 19 септември
Българската национална телевизия, която е основен медиен партньор на Моцартовия фестивал в Правец, ще излъчи събитията, включени в програмата. Това ще стане в две поредни предавания „Вечната музика“ на 12 и на 19 септември от 17 часа.
Информация за 16-ото издание на фестивала и много снимки от концертите
и премиерите може да откриете и в информационния портал: praveshkiglas.
com, както и на нашата фейсбук страница.

ДЕН ПЪРВИ
Моцартовите дни започнаха с премиера
на детския мюзикъл „Пепеляшка“
Тазгодишното мото на фестивала е „Премиерите“. В
петте концерта от тридневната програма станахме свидетели на шест премиери.
В първата фестивална вечер
ВОКАЛНА ГРУПА „БОН-БОН“
представи първата премиера виртуозно изпълнение на мюзикъла „Пепеляшка“, създаден по
известната детска приказка на
Шарл Перо.

ДЕН ТРЕТИ
„Заключителен концерт: „Музика в картини“

ДЕН ВТОРИ
Концерт-матине на струнен
квартет „Филхармоника“

Четиримата музиканти – Иван
Лалев, Ана Иванова, Павел и
Милена Златарови, с богат опит
в камерното музициране. Иван
получава през 1999 г. първа
награда на Национален конкурс
по камерна музика за учители
в Лос Анджелис. „През 201718 година заедно с Павел и
Милена и колеги от Софийската
филхармония изнася концерти в Япония. Ана се изявява в сферата на
бароковата музика.

Концерт „Serenata notturna“

Най-новият
независим
камерен оркестър DROP
DOWN COMMUNITY, състоящ се от 13 млади /средна
възраст 28 години/ и виртуозни музиканти участва за първи път в Моцартовия фестивал. Очертана бе прекрасна
музикална
картина,
естествено допълнена от
красивия залез на фона на
езерото.

Среща с автограф: ВАНЯ МОНЕВА

Водещият
Александър
Райчев
умело
насочи вниманието на
присъстващите към
най-вълнуващите моменти от изключително
емоционалния
път,
звездните
мигове
и
предизвикателствата
в
живота
на
диригентката. На 5 години Ваня сяда пред
пианото, благодарение на своята майка.
Докато децата играят, Ваня свири, докато
тийнейджърите се забавляват, Ваня свири. Учи
пиано в Музикалното училище в Русе и там
преподавателите откриват таланта й. Това я
довежда до ДМА „Панчо Владигеров“ в класа
на проф. Васил Арнаудов, където завършва с
отличие „Хорово дирижиране“. Поради интереса
ѝ към българския фолклор през юли 1994г. заедно с продуцента Емил Минев
създава женския народен хор „Космически гласове от България“. Днес хорът
носи нейното име. Диригентката е известна със своя стил, музикална естетика
и висок професионализъм. Неслучайно за нея композиторът проф. Красимир
Кюркчийски казва: „Ваня Монева е българският Караян в рокля!“

Моцартовият фестивал бе закрит с концерт на открито и вход свободен в центъра на Правец. В първата част на концерта звучаха две премиерни изпълнения.
Диригентката Ваня Монева сподели с публиката: „Чувствам се много развълнувана. Щастлива съм, че точно ние закриваме фестивала, превърнал се в
емблема на града. На всички граждани ще кажа – очаквайте ни отново тук! С
нови предизвикателства!“. В своеобразната втора част на концерта публиката бе преведена през различните фолклорни области на България и чу едни
от най-ярките образци на песенния ни фолклор, обработени по майсторски
начин от поколения български композитори. Водещият – Александър Райчев
разкри част от творческата биография на хора на Ваня Монева. Особена
гордост за певиците и тяхната диригентка - Ваня Монева, е записът на химна
на Япония, който прозвуча при закриването на олимпийските игри в Рио де
Жанейро. През 2017 година хорът участва в песенен конкурс на Би Би Си /по„Малко нощна музика II“ –
вече от 20 години български хор не е участвал на този фестивал/, с песента
музикално пътешествие на
на композитора Иван Спасов – „Мехметьо, севда голема“. Тази вечер песента
популярните музиканти Ангел
завладя притихналата публика и предизвика бурни аплодисменти. КонцерЗаберски - пиано, Борис
тът завърши с познатата и
Таслев - контрабас и Стоян
обичана песен „Седнало
Янкулов – Стунджи - барабани.
е Джоре“, обработка на
Един допир до необятната
Стефан Мутафчиев. Поскрасота
на
мелодията,
ледваха финални думи
до
изключителната
от кмета на Правец и арчувствителност
на
тистичния директор на
изпълнителите, подкрепена
фестивала, с които бяха
от техния блестящ талант. „Малко нощна музика II“ - един синтез на две на
закрити
„Моцартовите
пръв поглед несъвместими изкуства – класика и джаз.
празници“.

„Ангел Заберски Трио“ край езерото

