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Първите спортни рехабилитационни 
мероприятия се проведоха през седмицата в 
Дневния център на Правец след дългия период 

Провериха двигателната активност на хората от Дневния център

На 6 септември в 10.00 часа на площад „Тодор Живков“ тържествено се 
развя българският трибагреник. Празнувахме 135 години от обединяването 
на свободните българи. Присъстваха: Румен Гунински – кмет на общината и 
цялото общинско ръководство, Цветелина Владимирова – председател на 
ОбС, Татяна Борисова – директор на Историческия музей, кметове и кметски 
наместници, представители на политически сили, директори на учебни 
звена, много граждани.

Тържеството започна под звуците на „Мила Родино!“,  „Хубава си, 
татковино“ и революционните песни, вдъхновявали и вдъхновяващи 
поколения българи. 

Празничната програма, организирана от община Правец, ОУ „Васил 
Левски“ и НЧ „Заря 1895“, разкри пред присъстващите „тайните“ на тази 
безкръвна, тиха и лека революция, добре подготвена и осъществена в 
Пловдив от нашите прадеди. Записала новата история - присъединяването на 
Източна Румелия към Княжество България под скиптъра на княз Александър 
I Батенберг.

От детските уста като клетва бяха изречени думите:
Един народ – и силен, и богат,
посреща с хляб и сол, с цветя закичва.
Един народ – потомци на Кубрат,
до огън мрази и до кръв обича!
За нашите читатели малко история:

ПРАВЕЦ ОТБЕЛЯЗА СВЯТОТО 
БЪЛГАРСКО ДЕЛО – СЪЕДИНЕНИЕТО

Земя като една човешка длан...
Но по-голяма ти не си ми нужна,
щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоя стар Балкан!

Във времето, в което живеем, не е нужно да даваме живота си за Родината и да 
оставяме семействата си, за да търсим свободата. Тя е вътре в нас, в нашите души 
и сърца. Когато повярваме, че всеки един от нас е Съединението, във всеки един 
се крие успехът, тогава ще сме равни и достойни събратя на онези, отвоювали го с 

кръвта си.Това е верният път България да е просперираща европейска страна!

Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна 
Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември 1885г., подкрепен 
от българския княз Александър Първи.

Българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от 
Великите сили през юни 1878 г. С този акт и успешната му защита българите 
постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на 
Берлинския договор. Берлинският конгрес от 1878 г. разделя България на 
Княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт 
българско население се стреми към обединяване с освободените българи. 
Първите опити за осъществяване на тази задача се предприемат още през 
1880 г. През 1884 г. въпросът за присъединяването на Източна Румелия 
към Княжество България отново излиза на преден план, но и този път не 
може да бъде решен.

През лятото на 1885 г. е избран нов състав на БТЦРК, който, без да 
се отказва от подготовката на масова революционна борба, издига 
лозунга за обединение на Южна и Северна България под скиптъра на княз 
Александър I Батенберг. На 5 срещу 6 септември формираните в околните 
на Пловдив села и градове чети да се отправят към областния център. В 
Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор 
Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия 
- Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р 
Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия 
към Княжество България.

Съединението получава дипломатическо и международно признание на 
24 март 1886 г. С подписването на договора България и Османската импе-
рия постигат споразумение, според което Княжество България и Източна 
Румелия имат общо правителство, парламент, администрация, армия

на изолация. Заради коронакризата. Екипът на 
центъра провери двигателната активност на 
потребителите, които в последните 6 месеца се 

занимаваха вкъщи, ръководени по телефона.
Обединени от идеята, че за човека най-ценно е 

здравето, възрастните хора се събраха (На стр. 4)
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ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2019 г.
(От стр. 7) а частично плащане е извършено по 30 от тях. Пет лица са 

подали искане за разсрочено плащане. 21 от актовете са предадени за при-
нудително събиране на частен съдебен изпълнител и 10 от тях са изплате-
ни напълно, а по част от тях задълженията са разсрочени. Предоставена е 
възможност за проверка на задължения за местни данъци и такса битови 
отпадъци по интернет на сайта на общината. Това позволява задължените 
лица да могат да си проверят задълженията и да платят по банков път, чрез 
„Изипей“ или с пощенски запис, без да идват на място. Инсталирани са и два 
броя ПОС устройства.

Анализ на разходите:
Разходите на Община Етрополе към 31.12.2019г. са в размер на 16 663 

903 лв. Извършените разходи са основно в сферата на образованието. За 
2019 г. те възлизат на 6 765 867 лв. или 40,6% от разходите по функции. Ос-
таналите разходи са разпределени както следва:

Общи държавни служби – 1 829 512 лв. – 11%
Отбрана и сигурност – 1 054 250 лв. – 6%
Здравеопазване – 777 026 лв. – 5%
Почивно дело, култура, вероизповедание – 1 120 226 лв. – 7%
Социални дейности – 1 265 608 лв. – 8%
Жилищно строителство и БКС – 3 198 393 лв. – 19%
Икономически дейности и услуги – 582 117 лв. – 3,40%
Разходи, некласифицирани в други функции – 70 904 лв. – под 1%
Приоритетите на общината за 2019 г., заложени в «Бюджет 2019», като: 

финансова стабилност и дисциплина, по-добра бизнес среда, оптимално из-
ползване на възможностите на европейско финансиране през новия програ-
мен период, насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техни-
ческата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната 
мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населе-

ните места на общината, провеждане на активна социална политика, насо-
чена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за 
трудова реализация, подобряване условията за предоставяне на публични 
услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейно-
сти, са успешно изпълнени и реализирани.

Общината е изразходила средства за издръжка на всички детски заведе-
ния в размер на 371 398 лв. за 2019 г.

За поевтиняване на храната в училищата от Община Етрополе са изразхо-
дени средства в размер на 329 367,00 лв. от бюджета на Община Етрополе.

С Решение на Общинския съвет са предоставени еднократни финансови 
помощи на болни жители на Община Етрополе в размер на 28 000,00 лв.

Общата стойност на изразходваните средства от бюджета на Община 
Етрополе за предоставени карти и за осигуряване на минимум по три транс-
портни връзки на ден до населените места в Общината през 2019 г. е 120 
000,00 лв.

На 100 възрастни и болни жители на Община Етрополе се предоставя со-
циалната услуга „Домашен социален патронаж” и на 20 човека се предоставя 
почасова домашна помощ при самообслужване. Общата годишна издръжка 
на услугата е в размер на 215 038,00 лв.

През 2019г. на 100 жители с най-ниски доходи от Община Етрополе е оси-
гурен топъл обяд чрез социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”. Услу-
гата се финансира от ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждае-
щите се лица“ в размер на 84 564,00 лв. 

По ОП “Развитие на човешките ресурси“ се предоставя услугата „Личен 
асистент“ на 90 потребители в размер на 194 425 лв. 

Целогодишно функционират клубове на пенсионера в гр. Етрополе, с. 
Лъга, с. Брусен, с. Лопян, с. Бойковец и клуб на инвалида, чиято издръжка из-
цяло е финансирана от общинския бюджет. (Продължава в следващия брой)

„НПГ по КТС е специално училище с особен 
статут и уникална система на обучение. Осъзна-
вам  голямата отговорност, която поемам като нов 
директор на учебното заведение. Моята основна 
мисия ще бъде да продължа традициите и 
успешните практики до сега, като успоредно с това 
ще заложа на новото и иновативното. Обмислям 
обновяване на учебните програми по специалните 
предмети. Ще предприема действия за ремонт на 
материалната база и осигуряването на по-добри 
условия в общежитието към училището. Ще про-
дължа и успешното партньорство с ТУ-София.“

НИКОЛАЙ СИРАКОВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР 
НА КОМПЮТЪРНАТА ГИМНАЗИЯ В ПРАВЕЦ
На 3 септември се проведе конкурсът за 

директор на Националната професионална гим-
назия по компютърни технологии и системи /УКТЦ/ 
- Правец. 

Трима бяха кандидатите за поста на дълго-
годишния ръководител на учебното заведение д-р 
инж.Трифон Трифонов – преподавателите в НПГ 
по КТС Николай Сираков и Стефан Ценов, както 
и Дивна Николова - преподавател в ПМГ “Акад. 
проф. д-р Асен Златаров“ - Ботевград.

Те бяха оценявани от 7-членна комисия.
След изслушването на кандидатите за директор 

на учебното заведение бе определен Николай 
Сираков. 

Той е  роден в Ботевград. Завършва основното 
си образование в ОУ “Никола Вапцаров“ - 
Ботевград.

Възпитаник е на Националната математическа 
гимназия в София. След това завършва Софийския 
университет - специалност „Изследване на опера-
циите“, както и „Педагогика“. 

В продължение на 28 години е учител по 
математика в УКТЦ - Правец. След конкурс става 

преподавател, а после и старши преподавател 
към ТУ-София. В момента кара докторантура 
по педагогика към Техническия университет в 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен към 
ТУ-София. 

Николай Сираков е председател на Съюза на 
математиците в Ботевград, както и председател 
на синдикалната организация към КНСБ в НПГ по 
КТС.

БЛИЦ
Николай Сираков пред 

„Правешки глас“:

Актрисата от Ботевград Елена Василева е сред 
участниците във втория сезон на световния реалити 
формат „Игри на волята: България“. Той се реализира 
от Нова телевизия.

Ето нейната визитка в играта:
Роден град: Ботевград
Години: 20
Зодия: Лъв
Позитивна, директна, понякога инатлива 

авантюристката, Елена обича театър, лека атлетика, 

20-годишно момиче от Ботевград е сред участниците в „Игри на волята“
плуване, рисуване, разходки сред природата и 
пътешествията. Актрисата се гордее с прекрасното 
си семейство и с труда, който полага във всяка сфера 
от живота си. Не понася наглостта, прекомерното 
любопитство и злоупотребата с добрината на хората. 
Смята, че всичко в живота се случва с определена 
цел. Филмът, който я описва най-добре като човек, 
е: „Джуманджи“. Самоопределя се като лидер и все 
още не е открила от какво има страх.

Мото: „Животът е избор, а изборът е в теб!“

Мъжкият футболен отбор на ОФК „Правец“ постиг-
на убедителна победа над състезаващия се в ОФГ 
Ловеч тим на ФК „Изгрев“ - Ябланица. Правчани се на-
ложиха с убедителното 5:0 над своя съперник в прия-
телска среща, играна на 6 септември на изкуствения 
терен в Правец. Това бе последен тест за отбора на 
ОФК „Правец“ преди началото на А ОФГ София - Запад, 
което ще бъде дадено на 12-и септември. Тогава прав-

чани приемат ФК „Спортист“ - Драговищица в първи 
мач за сезон 2020/21 на официалния терен в Спортен 
комплекс „Правец“ от 17:00 ч.. Отборът на ОФК „Пра-
вец“ изигра три приятелски срещи преди началото на 
кампанията, в които постигна 2 победи  и 1 загуба.  
Следващата събота, 12 септември отборът на ОФК 
„Правец“ започва участието си в А ОФГ София – За-
пад.

В Деня на 
Съединението

ОФК “Правец“ разгроми 
ФК“Изгрев“-Ябланица с 5:0



брой 31, 09.09.2020
страница4 брой 31, 09.09.2020

страница 5

ОВЕН
Може да възникне 

напрежение в общу-
ването с роднините. 

Имате план за действие, но финан-
совите ви възможности не са много 
големи точно в този момент. 

ТЕЛЕЦ
Ще покажете ха-

рактер и решителност, 
достойни за уважение, 

преодолявайки едно изпитание. На-
трупала ви се е много работа, ще я 
свършите само ако се мобилизира-
те максимално. 

БЛИЗНАЦИ
Неочаквана ситуа-

ция в работата може да 
повлияе на здравето 

ви. Опитвате се да наложите свое-
то, но с гъвкавост и дипломатичност 
ще постигнете повече. Мислете 
прагматично, концентрирайте се.

РАК
Не сте изпълнили 

дадено от вас обеща-
ние, може да ви го при-

помнят. Прибързаността ви и пре-
комерните изисквания към околни-
те може да ви докарат проблеми в 
работата. Довършете започнатото.

ЛЪВ
Влиятелна личност 

иска от вас конкретни 
резултати. Това ви на-

товарва повече от обикновено. Не 
сте готови на компромиси. Възмож-
ни са семейни проблеми. Бъдете 
разумни, не проявявайте инат. 

ДЕВА
Задължително е 

да сте реалисти, не 
тичайте след илюзии. 

Бъдете ясни и конкретни, за да из-
бегнете недоразумение с близките. 
Потърсете помощ, ако ви е нужна. 
Сдържайте гнева си.  

ВЕЗНИ
Стремежът ви към 

хармония ще се про-
яви в нестандартни 

дейности. Преодолявате с лекота 
затрудненията. Имате възможност 
да постигнете набелязаните цели.

СКОРПИОН
Хабите много нер-

ви при възникване на 
нестандартни ситуа-

ции. Имате възможност да върнете 
стари дългове, да изпълните даде-
но на близки обещание, да влезете 
в нови връзки и съюзи.

СТРЕЛЕЦ
Погледнете фило-

софски на околните и 
ставащото. Така ще 

избегнете много конфликти. Бъдете 
внимателни в работата. Помогнете 
на колегите си, ако имат нужда. Не 
искайте неизпълними неща.

КОЗИРОГ
Хората си имат 

свои проблеми, не ги 
притискайте. Отложете 

важните дела, възможни са дребни 
ядове и разочарования. Не се опит-
вайте да манипулирате хората, това 
ще се обърне срещу вас самите.

ВОДОЛЕЙ
Добре е да избяг-

вате всякакви проме-
ни. Пазете се от край-

ности. Заемете се с начинания, 
които вече сте отложили. Иначе ще 
ви затрупа лавина от разнородни 
ангажименти. Късметът е с вас.

РИБИ
Може да поискате 

повишение на заплата-
та, или да се заемете с 

допълнителна дейност, която да ви 
донесе повече пари. Пазете тайни-
те си, внимавайте с околните.

Провериха двигателната активност на хората от Дневния център
(От стр. 2) за обща физическа активност, защото заедно е 

по-весело. Техните рехабилитатори се погрижиха всички да се 
чувстват комфортно. По желание на някои от присъстващите 
бе измерена температурата и кръвното налягане.
Заниманията започнаха с утринна хигиенна гимнастика /УХГ/ 
и дихателни упражнения /надуване на балони/. После мъже 
и жени участваха в слалом с медицинска топка. Единствена-
та игра със състезателен характер бе низането на цилинд-
ри върху пръчка. След това всички се отправиха към новата 

ЧЕТИРИ МЕРОПРИЯТИЯ БЯХА ПРОВЕДЕНИ 
ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Четири събития-изложби, театрални постановки и концерти, бяха проведени, за да 
бъдат представяне постиженията на целевите групи пред местната общественост 
по проект с бенефициент Община Правец -  „Правец – среда за активно социално 
приобщаване”  по тема „Ролята на родителите за приобщаване в образователната 
система”, изпълнявана в рамките на Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени 

нагласи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
В рамките на изпълнение на дейността се осъществиха чети-

ри събития, насочени към фокусиране на общественото внима-
ние към ползите от образователна интеграция и  активизиране 
на местната общност за съвместно преодоляване на негатив-
ните стереотипи. Две от мероприятията се проведоха в Детска 
градина  «Здравец» - град Правец на 24.08.2020г. и 01.09.2020г., 
а две се състояха в Основно училище «Любен Каравелов» – 
село Осиковица на 31.08.2020г. и 03.09.2020г. На всяко събитие 
присъстваха по 20 лица от местната общност – родители, об-
щественици и други заинтересовани страни. Обхванатите деца 

представиха работата на клубовете, в които участват – органи-
зирани бяха изложби, театрални постановки, концерти, които се 
финансират в рамките на проекта.

 В резултат от осъществяване на дейността се отчита моти-
виране и вдъхновяване за солидарни усилия на хора от раз-
лични възрасти, с различно образование, социален статус, 
етнос и култура, също така с реализация на мероприятията 
се насърчи сближаването между хората и приобщаване към 
целите на проекта.

ЗОДИАК 07.09.-13.09.

спортна площадка, където направиха символично откриване 
– запознаване с различните уреди, ползите и опасностите, 
които крие работата с тях. Насърчавани от „треньорите“, 
потребителите изпробваха уредите и прецениха силите си. 

Екипът на Дневния център изрази задоволството си от 
състоянието на възрастните хора и ги похвали, че месеците 
изолация не са се отразили негативно на техните възможности. 
Уведомиха ги, че вече спокойно могат да посещават по график 
рехабилитационната зала в Дневния център.
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Изискана и много весела сватба имаше на 5 сеп-
тември в РИУ-Правец. 

Младоженците бяха Кристиана и Марин Йотови. 
32-годишният Марин е син на Вицепрезидента на 
Република България Илияна Йотова и на известния 
лекар-ортопед проф.Андрей Йотов. Младоженецът 
по професия е банкер. Най-напред завършва УНСС, 
а след това специализира в Лондон. Булката Кристи-
ана е негова връстница. Двамата отдавна живеят 
заедно. Предложението за брак Кристиана получи-
ла от Марин през май миналата 2019 г.по време на 
романтично пътуване до Прага. Още тогава Марин и 
Криси си набелязват за сватбата първите септемви-
рйски дни на 2020 година, за която тогава още никой 
не предполага, че ще преобърне целия свят. Oбявя-
вaнeтo нa eпидeмиятa внacя извecтнo oбърквaнe и 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ 
ИЛИЯНА ЙОТОВА ОЖЕНИ 

СИНА СИ В ПРАВЕЦ
Държавният глава 
Румен Радев 
бе сред гостите 
на тържеството

зaбaвянe в плановете,като първoнaчaлнo младите 
нe cмeят дa плaнирaт cъбитиeтo. Нo c oтмянaтa нa 
нaй-cтрoгитe oгрaничeния ce впуcкaт в oргaнизaци-
ятa и в cлънчeвaтa първa cъбoтa нa ceптeмври cи 
кaзвaт зaвeтнoтo “дa”.

Още през 2019 г. младоженците избрали 
сватбата им да е в Правец заради прекрасната 
природа, живописния изглед към езерото и от-
личните условия, които предлага комплексът. 
Сред гостите на сватбата им в събота бе и Прези-
дентът на Републиката – Румен Радев, който бе 
придружен от съпругата си Десислава.  

Преобладаващата част от гостите обаче бяха не 
политици и известни личности, а млади хора, прия-
тели на младоженците.

Паркингът зад общината беше разчертан, за да 
бъдат маркирани отделните паркоместа. Новите 
клетки са по-широки и затова - по-удобни за пар-
киране. 

Обособени и обозначени са и две места за пар-
киране на автомобили, управлявани от хора с ув-
реждания.

Актуалното разписание на автобусните линии в сила от 1 септември 2020 г. 
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.; 8.40 ч.; 9.20 
ч.; 10.00 ч.; 10.40 ч.; 11.20 ч.; 12.00 ч.; 12.40 ч.; 13.20 ч.; 14.20 ч.; 14.40 ч.; 
15.20 ч.; 16.00 ч.; 16.40 ч.; 17.20 ч.; 18.00 ч.; 18.40 ч.; 19.20 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.; 6.20 ч.; 7.20 ч.; 8.00 ч.; 8.40 

ч.; 9.20 ч.; 10.00 ч.; 10.40 ч.; 11.20 ч.; 12.00ч.;12.40ч.; 13.10 ч.; 14.00 ч.; 14.40 
ч.; 15.00 ч.; 15.20 ч.; 16.00 ч.; 16.40 ч.; 17.20 ч.;18.00 ч.; 18.40 ч.; 19.20 ч.; 
20.00 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.; 19.30 ч.; 21.00ч.; 
22.10 ч.

Празнично: 6.00 ч.; 9.05 ч.; 13.10 ч.; 16.40 ч.; 18.00 ч.; 20.30 ч.
БОТЕВГРАД – ТРУДОВЕЦ: 6.20 часа - делнично
БОТЕВГРАД – ЛИТАКОВО: делнично 6.20 ч.; 10.30 ч.; 12.15 ч.; 15.10 ч.; 

17.10 ч.; 19.30 ч.
Празнично:15.10 ч.; 17.10 ч.
БОТЕВГРАД – КРАЕВО – РАШКОВО: делнично и празнично 

7.30 ч.; 9.00 ч. /от 01.10 до 31.03 до сп. Литаково/; 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.; 16.00 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.
Празнично: 8.35 ч.; 13.30 ч.; 17.00 ч.
БОТЕВГРАД – БОЖЕНИЦА: делнично и празнично 6.45 ч.; 12.45 ч.; 

17.30 ч.
БОТЕВГРАД – ЛИПНИЦА, ЕЛОВ ДОЛ: делнично и празнично 7.45 ч.; 

13.45 ч.; 18.30 ч.
БОТЕВГРАД – к. ЗЕЛИН: делнично и празнично 7.30 ч.; 9.00 ч.; 12.30 ч.; 

17.30 ч., 20.30 ч. /сезонен от 01.04 до 30.09./
ГРАДСКА ЛИНИЯ № 1, 2, 3, 4, 5 Автогара– пл. Микроелектроника: 

/АГ-ТПГ “Ст. Панчев“-Изток-Кауфланд-Болница-Родина-ж.к „Саранск“ 
м.“Чавдар“ АГ-Микроелектроника./ 5.15 ч.; 7.15 ч.; 13.15 ч./сп. Кауфланд/; 
21.15 ч.

Пл. Микроелектроника– Автогара: /Микроел.-АГ-м.“Чавдар“ ж.к.“Саранск“-
Родина-Болница-Кауфланд-Изток-ТПГ-АГ/ 6.20 ч.; 14.20 ч.; 17.15 ч./сп. 
Кауфланд/; 22.30 ч.

Автогара –Автогара: /АГ-м. “Чавдар“-ж.к. “Саранск“- Родина-Болница-
Кауфланд-Изток-ТПГ-АГ/ 10.00 часа

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. - всекиден

БОТЕВГРАД – ВРАЦА – 8.55 часа
БОТЕВГРАД – ЕТРОПОЛЕ -15.30 часа

Театрално-музикален център - Кърджали ще 
гостува в Ботевград с комедийния си „Застреляй 
идиотите“. Любителите на комедията ще имат 
възможността да се насладят на пиесата на 24 
септември (четвъртък) от 19:00 
ч., в НЧ „Христо Ботев 1884“.

В ролите ще се превъплътят 
Елен КОЛЕВА , звездите 
на Сатиричния театър - 
Ивайло КАЛОЯНЧЕВ и 
Веселин ЦАНЕВ, Русалина 
МАЙНОЛОВСКА, а публиката 
ще се наслади на колоритни 
образи, тънък и интелигентен 
хумор с развеселяващи 
диалози без излишен цинизъм. 
Автор на постановката е Емил 
Йотовски, режисьор Рада 
Абрашева, а художник Анна 
Боянова.

Може ли една служителка 
в Бюрото по труда да бъде 

полезна? Тя има тъпа работа, тъп шеф и тъп 
живот. Но най лошото е, че има добро сърце. 
Нейни клиенти са един уволнен работник, който 
е готов на всичко за пари. Една кифла, която 

търси смисъла на живота и един 
пенсионер, ветеран от войната. Коя 
война и той не знае .

„Застреляй идиотите“ е комедия 
на абсурда, в която нищо не е 
на мястото си, но всичко седи 
толкова подредено, че всъщност 
по истинско не може и да бъде. 
Действието ескалира. Ситуациите 
се натрупват и не дават време за 
почивка. Нито да се осмислят... но 
кой би си губил времето в мислене. 
Важното е нещата да се случват.

Гледайте комедията „Застреляй 
идиотите“ за да си създадете добро 
настроение за месеци напред!

Билети на касата на читалището 
или на тел. 0899 919 900.

„Застреляй идиотите“ на ботевградска сценаФотооко
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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.

В срещата от 4-ия кръг на Югозападната В група Ча-
вдар – Етрополе бе домакин на другия участник в гру-
пата от региона – ФК Балкан 1929 – Ботевград. Мачът 
стартира много добре за домакините, които още в 3-ата 
мин. отбелязаха гол, но главният съдия в мача Георги 
Иванов го отмени. До края на полувремето нов гол не 
падна и то завърши 0:0. До 75-ата мин. резултатът не 
бе променен. Тогава, след много добра комбинация, 
централният нападател на Чавдар Цецо Цаковски от-
беляза за 1:0. В 87-ата мин., след фаул пред вратата на 
домакините, гостите изравниха – 1:1. При този резултат 
завърши мачът. 

В 5-ия кръг ФК Балкан 1929 посрещна ФК Пирин – 
Гоце Делчев. През целия мач гол не падна и той завър-
ши при равенство – 0:0.

ПФК Чавдар гостува на водача във временното кла-
сиране ФК Вихрен – Сандански. През първото полувре-
ме домакините имаха предимство и в 25-ата мин. бив-
шият играч на Пирин – Благоевград и ЦСКА Красимир 
Якимов отбеляза за 1:0. През второто полувреме игра-
та се изравни. Нов гол обаче не падна и мачът завърши 
1:0 за домакините. 

Президентът на УЕФА Александър Чеферин 
заяви, че не изключено тазгодишният формат на 
евротурнирите да остане и за напред. Заради 
пандемията от корона вирус за първи път ма-
човете от Шампионската лига и Лига Европа от 
четвъртфиналите се решаваха в един двубой на 
неутрален терен, а не традиционно в две срещи 
на разменно гостуване. Според него това е до-
вело до по-атрактивни сблъсъци и изненадващи 
резултати. „Бяхме принудени да го направим, но 

На 29 и 30 август в Пловдив се проведе 30-ото 
юбилейно издание на националния шампионат 
за лекоатлети-ветерани. Участие записаха 
107 състезатели от цялата страна. Между тях 
бяха 13 представители на КЛА Правец 92. По 
време на техническата конференция бе избрана 
комисия жури д`апел. В нея бе включен като член 
председателят на правешкия клуб Сашо Бункин. 
Главният съдия на шампионата Валентин Кузов 
бе вторият член в комисията, а председател бе 
бившата ни олимпийска шампионка по гребане 
и председател на Българска мастър федерация 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИТЕ-ВЕТЕРАНИ НА КЛА ПРАВЕЦ 92
Здравка Йорданова. 

За трета поредна година хорото за 
правешкия клуб поведе Катерина Карабова 
на 400 м и спечели шампионска титла. На 
следващия ден тя завоюва втора титла на 
200 м. С две спечелени шампионски титли 
се отличи и най-възрастният в отбора – 
84-годишният Петър Апостолов в бяганията 
на 1 500 и 5 000 м. Христо Колев стана първи 
на 800 м и раздели 1-2-о място на висок скок. 
С първо място на тласкане гюлле и второ 
на 100 м се отличи Петър Петров. Даниела 

Игова на 1 500 м и дълъг скок е със 
същото представяне. 1-о и 3-о място 
спечели Иванка Рангелова на дълъг 
скок и 400 м. Със същото представяне 
е и Андрей Атанасов на 400 м и 
дълъг скок. С шампионска титла се отличи 
дебютантката на 400 м Ели Божилова, такава 
спечели и Емил Благоев на 200 м. Две втори 
места спечели Тихомир Тонев в дисциплините 
100 м и 200 м и Веселин Божилов на 800 м. 
Маруся Колева при първото си участие взе 
трето място в хвърлянето на диск и стана 5-а 
в тласкането на гюлле. 

Със спечелените общо 20 медала, от които 
12 златни, 5 сребърни, 3 бронзови и едно 5-о 
място, лекоатлетите-ветерани на КЛА Правец 
92 отново направиха голяма реклама на клуба 

и града ни. В отборното класиране при жените 
КЛА Правец 92 зае 3-о място, което му донесе и 
спечелването на купа. Мъжете станаха пети при 
силна конкуренция от останалите участници. В 
комплексното класирате клубът бе изпреварен от 
Габрово и Атлетик 2002 – Варна, които участваха с 
по 30 състезатели. Трети стана НСА с 15 участника. 

Следващият старт на ветераните ще бъде от 
международен характер. Балканските игри в зала 
трябва да се проведат през март 2021 г. в словен-
ския град Ново место.

Буба баскет в мъжкото направление и Рилски 
спортист при дамите заемат челните позиции 
от баскетболните школи в страната ни. Според 
класацията на bgbasket.com за подрастващи 
двата клуба сумарно при отделните възрасти 
са спечелили най-много отличия и това ги прави 
№1 през изминалия сезон. Софиянци измести-
ха миналогодишния първенец Черно море Тича, 
който сега е втори. Интересен е фактът, че за 
последните 6 сезона двата клуба имат по три 
първи места в класацията, затвърждавайки во-

Баскетболните школи на Буба баскет и 
Рилски спортист - №1 за сезона

На 2 и 3 септември в Поморие се проведе ре-
довно отчетно-изборно събрание на федераци-
ята на царицата на спортовете. Участие взеха 
61 представители на лекоатлетическите клубове 
в страната ни. Между тях бе и председателят на 
КЛА Правец 92 Сашо Бункин. Форумът бе воден от 
президента на федерацията ни Добромир Карама-
ринов. Той с гордост отчете отличното провеждане 
да Балканските игри през септември 2019 г. в Пра-
вец. Приет бе отчет за разходите на федерацията 
за 2019 г. в размер на 2 600 000 лв. Гласуван бе 
бюджет в същия размер за тази година.

Добромир Карамаринов бе предложен за поста 

президент на БФЛА от пловдивския треньор Ата-
нас Атанасов. Над 100 клуба, сред които и КЛА 
Правец 92, бяха изразили писмено подкрепата 
си за него. Общото събрание преизбра за пети 
пореден път Карамаринов  за президент на цен-
тралата. В новия УС на БФЛА влязоха Добромир 
Карамаринов, Асен Христов, Руен Панчев, Ру-
мен Йонков и Георги Павлов. „Благодарен съм за 
поредното доверие, което членовете на БФЛА ми 
гласуваха. Една от основните задачи на новия 
Управителен съвет е да издигнем на ново по-ви-
соко ниво ролята на Треньорския съвет“ – заяви 
Карамаринов.

Председателят на КЛА Правец 92 с 
участие в общото събрание на БФЛА

Регионалното дерби 
не излъчи победител

дещите си позиции в България. Този сезон на 
3-о място е школата на Балкан – Ботевград с 
две първи места при Ю-14 и Ю-16. Академик 
София тази година се отличи с вицешампионска 
титла при Ю-19. След приключването на всич-
ки финали на държавните първенства при мо-
мичетата Рилски спортист – Самоков се оказа 
с най-много предни класирания. Школата на са-
моковци изпревари миналогодишния първенец 
Левски – София. Трета позиция с еднакъв брой 
точки делят Дунав – Русе и Славия – София.

Чеферин: Този формат на 
Шампионската лига може да остане

накрая се получи нещо много интересно. Със си-
гурност ще помислим върху това и за в бъдеще. 
В тези мачове нямаше толкова тактика, защото, 
когато единият отбор отбележи, другият ведна-
га търси начин да върне гола. Мачовете със си-
гурност бяха по-вълнуващи, но от друга страна, 
така имаме по-малко мачове и това ще се отрази 
на телевизиите. Ще обсъдим всичко това, когато 
този луд период приключи“ – заяви президентът 
на европейската футболна централа.
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Градация на службите през 
социалистическото време

Новини от Етрополе

Започна ремонтът на част от водопроводната мрежа в град Етрополе. Сред-
ствата са отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството след сключване на споразумение с Община Етрополе за допълнително 
финансиране за ремонт на водопровода в размер на 493 171.10 лв. без ДДС. 
Реконструкцията на част от водопроводната мрежа в града ще обхване ули-
ците „Тодор Пеев“, „Девети септември“, „Максим Горки“, „Московска“, „Любен 
Каравелов“, „Васил Левски“ и „Григор Михайлов“.

Община Етрополе подновява хоризонталната маркировка в града. Пред-
видените за освежаване пешеходни пътеки са 50 на брой. В момента прио-
ритетно се работи по обновяване на всички пешеходни пътеки в близост до 
училищата и детските градини, както и по най-натоварените пътни участъци.  
Обновяването на пешеходните пътеки се извършва от фирма „Дейли Консулт 
БГ“ ЕООД.  С наближаването на новата учебна година от Общинска админи-
страция - Етрополе напомнят на водачите на автомобили да спазват прави-
лата за движение и да бъдат изключително внимателни, особено в районите 
край училища, детски градини и яслата.

Малчуганите от ДГ 
„Слънчице“ – Етрополе 
вече се радват на чисто 
ново дворно простран-
ство. Това се случи, след 
като Община Етрополе 
спечели проектно пред-
ложение за обект: „Из-
граждане на детски пло-
щадки в Детска градина 
„Слънчице“ по Мярка М02 
„Подобряване на соци-
алната инфраструктура“ 
по Проект „Красива Бъл-
гария“. Общата стойност 
на проекта е 181 915 лв., 
от които съфинансиране 
на общината – 90 958 лв. 
По проекта са изградени 
четири детски площадки 
за игра със спортни съо-
ръжения за различни въз-
растови групи и нови алеи. 
Предстои Община Етропо-
ле да ремонтира оградата 
на детското заведение.

РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДА В ГРАД ЕТРОПОЛЕ
Освежават всички 

пешеходни пътеки преди началото 
 на новата учебна година 

Партиен секретар – Слънце, което грее за всички;
Директор, ръководител – Поразяващата ръка;
Заместник директор – Конникът без глава;
Профпредседател – Живият труп;
Секретарка – Завеждащ кефа на шефа. На турски – Базикня ханъм;
Домакин – Багдатския крадец;
Шофьор – Отвеждащ шефа след 

кефа;
Главен счетоводител – Баш батък 

башия;
Плановик – Уйдорма пуш;
Агитпункт – Кандърма гише.
Изповед: Първите четири длъж-

ности съм ги заемал.                                   Христо В. Христов – Референта

Детска градина „Слънчице“ с 
ново дворно пространство 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 
ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2019 г.

С Решение № 1 от 29.01.2019 г., /Протокол № 1/ на   Общинския  съвет – 
Етрополе и приложенията към него е приет бюджета на Община Етрополе 
за 2019 г.,  актуализиран с Решение № 82 от 30.05.2019 г., /Протокол № 5/ и 
Решение № 9/30.12.2019г.,/Протокол №3/на Общинския съвет- Етрополе.

Актуализираният план на бюджета към 31.12.2019 г. - 18 668 020 лв., а из-
пълнението към 31.12.2019 г. – 16 663 903 лв. – 89,26%. В т.ч. държавни дей-
ности: актуален план – 8 840 963 лв., изпълнение – 8 284 397 лв. – 93,70%, 
общински дейности – актуален план – 9 005 757 лв., изпълнение – 7 559 011 
лв. – 83,94%, и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 
актуален план – 821 300 лв., изпълнение – 820 495 лв. – 99,90%.

Общо държавните приходи за отчетния период възлизат на 8 284 397 лв. 
– 49,71%  от общия отчет, като в това число влизат собствени приходи – 79 
379 лева, субсидии 7 987 243 лева, операции с финансови активи – /-/ 138 
373 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 276 лв. и трансфери – 356 424 лв.

Остатъкът  от предходната година е  487 304 лева, а  в края на отчетния 
период възлиза на 657 419 лева.

Общо местните приходи към 31.12.2019 година са 8 379 506 лв. – 50,29%  
от общия отчет, в т. ч. собствени приходи 5 086 755 /данъчни – 798 629 лв. и 
неданъчни – 4 288 126 лв./, субсидии от централния бюджет 3 505 189 лв., 
получени и предоставени трансфери – 1 125 778 лв., временни безлихвени 
заеми – 16 264 лв., операции с финансови активи –  /-/ 1 354 480 лв.

Остатъкът  от предходната година е 335 171 лева,  в т.ч. по сметки в лева 
– 249 253 лв.  и 85 918 лв. по валутна сметка, а  в края на отчетния период 
възлиза на 1 090 669 лв. по бюджетна сметка и 44 615 лв. по валутна сметка.

Най-голям относителен дял в местните приходи имат тези от данъчни при-
ходи, такса за битови отпадъци, такси за технически и административни ус-
луги, приходи от наеми на имущество и приходи от концесии.

Община Етрополе провежда балансирана и справедлива местна данъчна 
политика. Размерите на местните данъци и такси през 2019 год. не са про-
меняни. През 2019 година са съставени 126 акта за установяване на задъл-
жения по чл.107, ал.3 от ДОПК на физически лица и 28 акта на юридически 
лица. Напълно изплатени са задълженията по 29 от актовете, (На стр. 3)
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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

На 11.09. 2020 г. нашият 
редовен сътрудник и заслу-
жил гражданин на Правец 
Христо В. Христов – Рефе-
рента навършва 84 години. 

Заедно с топлите благо-
пожелания към него публи-
куваме и две снимки от 80 
– годишния му юбилей. На 
едната Референта позира с 
подарения му от местната 
журналистическа гилдия бу-
кет от люти чушки. Букетът е 
заради пиперливия му език. 

На другата снимка рож-
деникът е в компанията на 
букет от дами–журналисти и 
общественици, които го поз-
дравяват от сърце и за тазго-
дишния му рожден ден. 

Празнично в аванс

84 ЩЕ ПРАЗНУВА ХРИСТО РЕФЕРЕНТА НА 11 СЕПТЕМВРИ

109 години от рождението на Тодор Живков се навършиха на 7 септември. 
Датата бе тържествено отбелязана в Правец.

Празникът започна в 10 ч. пред паметника на държавния глава в градския 
парк, а половин час по-късно продължи в двора на родната къща на Тодор 
Живков. Там бе подредена изложба под надслов „Изкуство и традиции, пре-
създадени в подарък”. Изложбата представя в други измерения колекцията 
„Подаръкът – акт на дипломация и междудържавни отношения“, която 
презентира предмети, подарявани на българската държава и на Живков като 
държавен глава в продължение на три десетилетия.

В двора на родната къща на Живков бяха подредени изключителни обра-
зци на приложното изкуство, килимарството и гобленарството, дърворезбата 
и медникарството от България, Африка, Близкия и Далечен Изток. Изложба-
та откри директорът на музея Таня Борисова. 

Празничното събитие завърши с коктейл на открито.
Годишнината на Живков бе отразена от няколко национални медии, чиито 

представители присъстваха на празника. Сред тях бяха екип на bTV новините, 
екип на Канал 3, на предаването „Патарински лайф“ и др. Журналистите 
сами признаха, че интересът към личността и делото на Тодор Живков става 

ПРАВЕЦ ЧЕСТВА ТЪРЖЕСТВЕНО РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ
Няколко национални медии отразиха събитието

все по-голям с годините.
Сред присъстващите на годишнината бе и внукът на Тодор Живков – Тодор 

Славков. На въпрос как дядо му Тодор Живков би коментирал днешната 
ситуация в България Тошко младши отговори така:“Направо би се обърнал 
в гроба, ако можеше да види какво се случва със страната ни и с народа й“.

Семейство с три деца бе дошло за тържеството  в Правец чак от Гоце 
Делчев, имаше и делегация от град Раковски, водена от Иван Венков 
Пищийски-един от основателите на асамблеята „Знаме на мира“. Тук бе 
и бащата на политика Марияна Николова-Петко. Присъстваха кметът на 
Правец Румен Гунински и общинското ръководство, общински съветници, 
представители на политически партии, общественици и много граждани.


