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

по РЕП-овете всеки вторник!

praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536
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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 !!!

ПРАВЕЦ СЪС СВОЙ
БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ

Освен футболен клуб, Правец вече има и свой баскетболен отбор.
Сдружение БК“Правец“ бе учредено официално от група местни младежи,
за които баскетболът е любим спорт. Сред основателите на БК“Правец“ са
Иван Стефанов, Стефан Гунински, Деян Николов, Павлин Ганчев, Марио Христов и още няколко момчета. Те са и в ядрото на отбора. Треньор ще бъде
Георги Велчев-добре познат на баскетболната общественост.

КМЕТЪТ ГУНИНСКИ СЕ
ВКЛЮЧИ В ЗАСЕДАНИЯТА
НА КОМИСИИТЕ КЪМ
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
ОНЛАЙН
ОБНОВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ С ОЩЕ
ГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЕДИН ОДОБРЕН ПРОЕКТ
В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
ПРОДЪЛЖАВА
Четете на стр. 5

Четете на стр. 8

Продължава на стр. 3

Четете на стр. 2
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ОБЩИНА ПРАВЕЦ С ОЩЕ ЕДИН ОДОБРЕН
ПРОЕКТ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
Община Правец получи зелена светлина за финансирането на нов социален проект, чиято основна цел е закупуването на мултимедийни устройства за деца, настанени в социални услуги, с цел
подпомагането на техния образователен процес /
по новите онлайн технологии/.
Програмата на Фонд „Социална закрила” цели
да осигури непрекъснат образователен процес на
децата и младежите, които учат и са настанени
в социални услуги, делегирани от държавата
дейност, от резидентен тип и домове за деца,
лишени от родителска грижа.
В Община Правец проектът ще помогне на
дете, редовен ученик в XI клас в ПГПЧЕ „Алеко
Константинов”, което живее в ЦНСТ гр.Правец.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ
И през 2020 година, въпреки
ситуацията с разпространението на
COVID19, в десетки страни отново се провежда Европейският ден
на спорта в училище – една от наймасовите инициативи, в които децата
се запознават с различни спортни
занимания и научават повече за
здравословния начин на живот.
Главна цел на Европейския
ден на спорта в училище е да
се даде възможност на децата
да опитат нови спортове, за да
намерят заниманието, което да
им помогне да растат здрави и
силни. За целта много училища
организираха
демонстрации
на различни спортове или
състезания за ученици – с
ОФК Правец набира деца, родени от 2005 до 2013 г., лю- гости изявени спортисти.
На 25.09.2020 г. ОУ „Любен
бители на футбола, готови да спортуват активно.
Каравелов“,
Осиковица
Тренировките се провеждат на изкуствения терен в
проведе
своя
Европейски
Спортен комплекс Правец - понеделник, сряда и петък от
ден на спорта. В него бяха
16:30 ч.
включени различни щафетни
Телефон за връзка: 088 9652227
игри, отборно теглене на въже
Теодор Тодоров - треньор

и разнообразни игри за ловкост, концентрация и
бързина.
Децата от клуб “Здрав дух в здраво тяло”,
под ръководството на г-жа Павлова и г-н Тончев,
се представиха чудесно и със своя ентусиазъм
и хъс заразиха с положителни емоции всички.
Желанието за спортни игри бе завладяло малки и
големи, затова денят бе щастлив и ползотварен,
както за участниците, така и за зрителите.

ОФК Правец
набира млади надежди

Есенна активност в Дневния център на Правец
Потребителите на социалната услуга вече
навлязоха в своя активен живот – спортен, трудов,
културен. Есента ги зарадва с прекрасни слънчеви
дни. Възрастните хора ги оползотвориха заедно
с терапевтите си, грижейки се за своя тонус и
настроение.
На 23 септември продължиха заниманията за
двигателна активност. В парка при Езерото край
РИУ-Правец Ризорт те проведоха занимание на

открито, наслаждавайки се на чистия въздух,
песента на птиците и шума на вятъра в клоните на
дърветата. Всичко започна с дихателни упражнения
и раздвижване на горните крайници - необходима
подготовка за турнира по петанк, който последва.
Сформираха отборите и „се захванаха“ за играта с
неподозирана енергия. Малките топчета послушно
се търкаляха в тревата, насочвани от умелите
ръце на състезателите. Нищо, че нямаше награди,

емоцията беше пълна. Шегите и закачките – също.
На 24 септември продължи социалното
включване на все повече потребители. В двора
на центъра бе реализирана функционална трудотерапия в Кулинарно ателие. Най-сръчните майсторки в кухнята се трудиха над плодова салата
със сезонни плодове – ябълки, круши, банани...,
украсени с вкусни пурички и шарени захарни пръчици. Накрая всички си похапнаха сладко-сладко.
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ГРАД ПРАВЕЦ СЪС СВОЙ
БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ

(От стр. 1) Председател
на Управителния съвет на
БК “Правец“ е Деян Николов.
Почти всички състезатели са
правчани, а тези, които не са
от Правец, са учили в града.
„Нашата идея е всички да
носим Правец и баскетбола
в сърцата си и точно затова
селекцията е такава“ - обясни
председателят на УС Деян
Николов.
Някои от играчите са
любители, докато други имат
зад гърба си и сериозен
професионален опит, като
например Данаил Христов,
който е играл в Академик
Пловдив, Спартак Плевен
и др. отбори, Тодор Колев
и Павлин Генчев - част от
Чавдар - Троян и т.н. Иначе
извън баскетбола всеки от
тях има различна професия.
БК“Правец“ попада в Зона „Запад“, където са 15
отбора, сред които ЦСКА, Славия, Спортист - Своге,
Хебър - Пазарджик, Локо София и др.
Отборът ще участва във Втора дивизия и ще е със
статут на полупрофесионален. За финансирането си
момчетата от БК “Правец“ ще разчитат на подкрепата
на Община Правец, както и на спомоществователи,
фенове и симпатизанти.
Баскетболното първенство стартира на 5 октомври,
а първият мач на БК“Правец“ ще е в четвъртък - на 8

Полицаите задържаха
криминално проявен
от с. Джурово

Хванаха деца,
чупили прозорците
на РУМ-а в Правец

октомври от 20.15 ч. в зала „Триадица“ - София. Нашите
момчета ще се изправят срещу Локо Сф. „Очакваме
да съберем солидна група фенове и любителите
на баскетбола да ни подкрепят с присъствието си“ апелират баскетболистите.
Тяхната амбиция е да се класират в плейофите на
Западната група и да я спечелят. След това ще ги
очаква финален турнир на всички зони, а защо не и
първото място в първенството.
Да им пожелаем успех!

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И
КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Преброителите ще бъдат
ангажирани през деня от
8.00 сутрин до 20.00 часа
вечер, включително събота
и неделя. Това е времето,
през което те имат право да
посещават домакинствата от
техния преброителен участък.
Всеки преброителен участък
включва
приблизително
200-250 души и 80 жилища.
Преброителите
ще
се
легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Един контрольор ще координира работата и ще
отговаря за няколко преброители. Заплащането на
преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от
броя на преброените лица, жилища и сгради. Повече
детайли можете да получите от Заповед №РД-05817/14.09.2020г. на председателя на НСИ г-н Сергей
Цветарски.
За контакт – телефон 07133/4885 или имейл адрес
obshtina@pravets.bg

БСП избра националния си съвет

50-ият конгрес на БСП избра Националния съвет
на партията, изборът за който се провеждаше почти
цялата нощ в събота срещу неделя.
С най-много номинации, на първо място,
е депутатът от БСП Крум Зарков, следван от
Янаки Стоилов, Георги Свиленски, Александър
Симов и Кристиян Вигенин. В националния съвет
влиза и един от кандидатите за лидерския пост
в БСП Кирил Добрев. В ръководния форум на
партията ще са още Донка Михайлова, Драгомир
Стойнев, Иван Ченчев, Светлана Шеренкова, Деница
Златева.
В Националния съвет след пряк избор влизат и
председателите на двете най-големи организации

Криминална хроника

Около 7.40 часа на 18 септември
жителка на с. Джурово сигнализирала в
полицията, че от къщата й е извършена
кражба на сумата от 1000 лева. След
незабавни
оперативно-издирвателни
действия на полицаите от РУ-Правец е
установен и задържан извършителят на
престъплението - криминално проявен
местен жител на 20 години, който се
промъкнал в чуждия дом през незатворен
прозорец. По случая е образувано
досъдебно производство.

Срещу заплащане

От 15 септември започна набиране на преброители
и контрольори за предстоящото през януари и
февруари 2021 г. преброяване на населението и
жилищния фонд.
В срок до 15 октомври кандидатите трябва да
подадат лично заявление по образец в деловодството
на Общинска администрация – Правец, етаж І.
Изисквания – средно образование (висше образование и участие в предишни преброявания ще се считат за предимство).
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на БСП в Софийска област - Силвия Стойчевана Самоков и Николина Цолова - на Ботевград.
Депутатите Филип Попов, Весела Лечева, Таско
Ерменков също са избрани в ръководството на БСП.
Председателят на Партията на европейските
социалисти Сергей Станишев отпада от Националния
съвет на партията. В проведеното тайно гласуване
той е на 157-мо място при квота от 113 души. Валери
Жаблянов оттегли кандидатурата си за съвета.
Започва нов 4-годишен цикъл и БСП тръгва към
спечелване на парламентарните избори. Така лидерът
на БСП Корнелия Нинова закри юбилейния конгрес
на БСП: “Започваме един нов четиригодишен цикъл.
Имаме вече избран председател, (На стр. 4)

Около 15 часа на 22 септември в
РУ - Правец е получен сигнал, че деца
чупят стъкла в района на бившата
сграда на РУМ-а в града. Изпратените на
място полицейски служители заловили
четиримата
нарушители,
всичките
малолетни. Установени били и две счупени
стъкла. След снемане на сведения в
присъствието на родителите на децата
и инспектор Детска педагогическа стая
по случая е регистрирана преписка за
извършено престъпление по чл. 216, ал.1
от НК и е уведомена прокуратурата.

Системен крадец
от Ботевград в
ареста за 72 часа
Поредното
престъпление
на
29-годишния ботевградчанин е разкрито от
полицаите преди броени дни. От двора на
свой съгражданин криминално проявеният
и осъждан мъж откраднал градинска
люлка. Наложена му е 72-часова мярка за
неотклонение „задържане под стража“.

Незаконна сеч
в землището на
с. Видраре

На 23 септември по обяд в РУ - Правец
постъпил сигнал от горски надзирател за
установена незаконна сеч на около 20 кубика
дърва от видовете цер и дъб в землището
на с. Видраре. Местопроизшествието е
посетено от дежурна оперативна група и
е извършен оглед. Установени са общо 55
отсечени дървета. По случая е образувано
досъдебно производство. Действията по
разследването продължават под надзора
на районната прокуратура в Ботевград.

Пожар в
с. Трудовец

Около 5.50 часа на 23 септември
в РУ-Ботевград постъпил сигнал за
възникнал пожар в цех за бъчви в с.
Трудовец. След потушаването на огъня на
местопроизшествието е извършен оглед
съвместно с експерт от РДПБЗН-София.
Установено е, че са изгорели около 10
кубика дървен материал. Причините за
възникването на пожара са в процес на
установяване. По случая е образувано
досъдебно производство.
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ЗОДИАК 28.09.-04.10.

ОВЕН
Интуицията ви се
усилва. Не се включвайте в съвместни парични сделки и всякакви комбини.
Проявете сдържаност в контактите.
Не се конфронтирайте с никого.
ТЕЛЕЦ
Убедеността в собствената ви правота и
убедителното излагане
на доводите могат да ви донесат
успех във всяко едно начинание.
Можете да укрепите позициите си
в личен, семеен и обществен план.
БЛИЗНАЦИ
Възможно е дребни проблеми или малки пречки да изискват
от вас значителни усилия. Добре е
да анализирате събитията, да погледнете на нещата отстрани и да
сте пестеливи в изразите.
РАК
Случващото се може да усили безпокойството ви и усещането
за предстоящи промени. Опасенията ви са свързани с материалната
страна на живота. Бъдете внимателни при контактите с непознати.
ЛЪВ
Пречки и проблеми, предизвикани от завистници, могат да ви
изнервят. Реакциите ви може да ви
навредят и да имат задълго негативни последици. Вгледайте се внимателно в отношенията с партньора.
ДЕВА
Ако не се вторачвате в дреболиите, може
да се възползвате от
благоприятния шанс, който ви предоставя съдбата и да намерите нови
източници на доходи. Бъдете внимателни при работа с документи.
ВЕЗНИ
Може да получите
шанс за нова работа
или източник на доход,
ако сте честни и справедливи към
околните и към себе си. Уточнявайте внимателно всички формалности.
СКОРПИОН
Необходимо е да
обмислите плановете
си за бъдещето. Помислете за смяна на работата или
за нови източници на доходи. Въведете ред около вас и в пряк, и в
преносен смисъл.
СТРЕЛЕЦ
Най-добре се примирете с обстоятелствата и се опитайте да
се възползвате максимално от тях.
Имате за решаване организационни и финансови задачи. Отваря ви
се възможност за нови начинания.
КОЗИРОГ
Обмислете
търсенето на нови източници на доходи.
Преценявайте внимателно всички
подробности. Не бива да се карате
с хората и да правите на инат някои
неща. Проявете мъдрост и разум.
ВОДОЛЕЙ
Периодът е свързан с приключения,
неочаквани обрати на
съдбата и заблуди. Не давайте необмислени обещания. Не се доверявайте на непознати. Пробвайте
да обърнете нещата в своя полза.
РИБИ
Бъдете добронамерени и вежливи. Може
да преосмислите миналото и да преоцените настоящите
си ценности. Не е изключена ситуация с непредвидими последици.

БСП ИЗБРА НАЦИОНАЛНИЯ СИ СЪВЕТ

Сн:БГНЕС
(От стр. 3) национален съвет, местни ръководства. В найскоро време ще свикаме новия Национален съвет, за да
предложи изпълнително бюро и така напълно комплектовани
да тръгваме към най-важното, което ни предстои - курс
за подготовка на парламентарните избори и тяхното
спечелване“.
Вотът започна в събота вечерта, като 692-ма души се
бореха за 113 места.
Изненадващо на заседанието на конгреса на левицата

бившият лидер на партията Михаил Миков си направи отвод
от листата за пленума.
Националният съвет е органът, който взема важните
решения и определя политическата дейност на БСП. Сред
тях са избирането на водачите на листи за парламентарните
избори, кандидатите за президент и вицепрезидент и всички
номинации за държавни постове.
Председателят на партията на европейските социалисти
Сергей Станишев коментира:
“Тази нощ загуби политическата идейната опозиция,
запазиха позиция обаче конюнктурната опозиция. Нинова ще
има национален съвет, който вече няма да ѝ прави проблеми,
както тя ги вижда.”
Депутатът Румен Гечев определи финала на конгреса и
взетите решения, както и новия състав на националния съвет
като оптимистични:
“Глас народен, глас божи. Има и доста нови хора, това е
чудесно”.
Един от конкурентите на Корнелия Нинова, който също
попадна в Националния съвет - Кирил Добрев, заяви, че
е склонен на диалог. Той обаче каза, че няма да приеме
предложението да влезе в изпълнителното бюро на партията.

Любими руски песни
с Руслан Мъйнов

Така се нарича концертът, който популярният актьор и певец Руслан
Мъйнов ще изнесе в Ботевград на 8 октомври от 19.00 часа в залата на
читалище „Христо Ботев 1884“.
„Душата пее и танцува“ – може би това е най-точното определение
за незабравимото преживяване, което очаква всички, които за пръв или
пореден път ще изживеят това удоволствие!
Неостаряващите хитове от руски филми, цигански романси и любими
песни на няколко поколения ще са под съпровода на Плевенската
филхармония с диригент Левон Манукян.
Безупречният професионализъм и харизмата на Руслан Мъйнов,
в комбинация с плевенските музиканти, пианиста и аранжьор Георги
Милтиядов, неуморният диригент Левон Манукян, както и високият
градус на вдъхновение, увличат публиката в общ ритъм, музика и
емоция!
Заповядайте да пеем и да се забавляваме заедно в един
емоционален концерт с вечните: „Очи чeрные“, „Ваше благородие“, „От
зари до зари“, „Нане цоха“, „Смуглянка“, „Парамела“, обичани детски
песни и хитове от репертоара на Алла Пугачова, Муслим Магомаев и
ВИА „Земляне“!

Читателска поща
До редакцията на в. „Правешки глас“

Предложение от Марин Бончев - председател на
организацията на пенсионерите в община Правец
Уважаема редакция,
Обръщам се към вас по повод опасността от пожари в
общината и прилагането на Наредби №1 и №3 на община
Правец.
Наредба №1 е публикувана в бр.39/24.10.2017 г. Посочвам
някои глави и членове, тъй като мисля, че същата не се знае
и по тази причина не се спазва от хората.
Глава IV се отнася за: Поддържане на естетически вид
и чистене на населените места на територията на община
Правец.
Чл.13, т.1 гласи: Да се поддържат имотите и растителността
в тях в естетически вид, т.е. да не са обрасли с храсти.
Какво се вижда на практика? В района на града и в
цялата община има някои парцели и земеделски имоти, които стопаните не поддържат, те са обрасли, запустели, дори
опасни за възникване на пожари. Съответните контролиращи
органи трябва да вземат отношение и дори да налагат
санкции, когато е необходимо.
Наредба №3/28.09.2012 г. касае пожарната безопасност в
общината.
В чл. 21 е отбелязано: Не се разрешава паленето на огън
по улиците, тротоарите, градините, в близост до жилищни и
стопански сгради.
Чл. 38 гласи: В земеделски земи и крайпътни ивици не се
разрешава:
Паленето на стърнища и други растителни отпадъци.
Все пак този отпадък трябва да се унищожи, следователно
трябва да се посочи кога това е възможно. През лятото
това е недопустимо предвид високите температури. Но
през пролетта и есента, когато се почистват зеленчуковите

градини и тревните площи, трябва да се разреши на хората
да горят сухите треви и бурени – при определени условия и
отговорности.
Водени от житейския си опит, предлагаме тези почистващи
кампании да се извършват със знанието и под ръководството
на пожарната, еколога на общината и други органи по
населени места, които предварително да проверят опасността
от пожар и да уведомят хората кога е възможно това. Така
ще се постигне едно разумно решение за унищожаване на
тревните, градинските и фуражни отпадъци.
Какво е положението сега:
Събират хората тревните отпадъци на купове. Викат
каруцар, плащат му 20-30 лв. и той откарва отпадъка. Но къде
– край реката, в доловете, в отдалечените пусти земи. Така
всъщност се замърсява околната среда. Понякога ги палят на
тия места – и ето ти пожар.
Нашият призив е:
Нека с чувство на отговорност, ред и контрол да
облекчим трудностите на възрастните хора, които, макар и
добри стопани, при липсата на финансова възможност, се
принуждават да палят огън навсякъде, особено в близост до
контейнери и кофи. Може би въпросът трябва да се обсъди и
да се направят изменения и допълнения към посочените от
нас точки. Това ще решат нашите представители-общинските
съветници. След това всяко селище после може да направи
собствена организация, но да го има вписано в наредбите.
Моля това да стигне до хората чрез местните медии.
Това е нашето предложение. Ще се радваме, ако то
намери решение.
Марин Бончев - председател на ОССП в община Правец
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КМЕТЪТ ГУНИНСКИ СЕ
ВКЛЮЧИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА
КОМИСИИТЕ КЪМ КОМИТЕТА
НА РЕГИОНИТЕ ОНЛАЙН
Дневният
ред
и
на двете комисии е
свързан със световния
проблем
в
момента
разпространението
на
COVID 19 и икономическата
криза
в
Европа
и
света вследстствие на
пандемията.
Политиките,
които
съюзът
предприема,
са за смекчаване на
икономическите
и
социалните
последици,
както и предприемане на нови концепции и иновации за европейските региони.
Това налага нови транспортни схеми в
евросъюза, нови градосустройствени решения,
поради намаленото търсене на офис сгради и
магазини.
Обект на дискусии са и други подобни теми.
Като цяло ЕС тръгва в две основни направлеИзисквания за заемане на длъжността:
ния - възстановяване от икономическата криза
1. Образование – висше, образователнои второ по-дългосрочно направление - зелена, квалификационна
степен
„бакалавър»
или
цифрова и устойчива Европа“ - така кметът на „магистър»;
Правец коментира състоялите се първи заседания
2. Професионално направление – да притежава
на комисиите към Комитета на регионите.
специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“; специалност от друго професионално
направление с присъдена квалификация „учител“
и допълнителна професионална квалификация
„детски учител“;
3. Професионален опит – 5 години учителски
трудов стаж. Трудов договор с лицето ще бъде
сключен на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ / за
времето, докато бъде заета въз основа на конкурс/.
Необходими документи:
1. Копие на диплом за завършено образование;
2. Копие от трудова книжка, удостоверяваща
професионален опит;
3. Декларация по приложен образец.
Документи се приемат всеки работен ден в
сградата на Общинска администрация Правец „Информационен център” или на email: obshtina@
pravets.bg
Краен срок за подаване на документи15.10.2020 г.
За повече информация на тел: 07133/4896.

Общинска администрация
Правец търси да назначи
временно изпълняващ
длъжността Директор на
ДГ «Слънце” с. Джурово

На 18 и 24 септември кметът Гунински се включи
в онлайн заседанията и на двете комисии на
Комитета на регионите, чийто член е той. Това са
Комисия по природни ресурси (NAT) и Комисията
по политика и териториално сближаване(COTER).
Какво обсъждат в Европейския съюз в началото
на заседанията в новия сезон, попитахме кмета
на Общината, който тази пролет бе преизбран
за представител на България в Комитета на
регионите към ЕС.
„Директивите са да заседаваме онлайн,
като от Брюксел получихме пълни указания за
заседанията, както и за начина на гласуване на
решенията.

Д-р Иван Багелейски поема временно
управлението на
болницата в Ботевград
Решението бе взето от общинските съветници.
Почти всички се обединиха около това, че д-р Багелейски е местен лекар, има управленски опит и
може да се справи със задълженията на управител
на болницата.
Предложението д-р Иван Багелейски да оглави
МБАЛ Ботевград до провеждане на конкурс за избор на нов управител бе направено от кмета Иван
Гавалюгов. То бе подкрепено от Общинския съвет
с 25 гласа “за“ и 1 “въздържал се“.
Избирането на временен управител на МБАЛБотевград се наложи заради кончината на досегашния управител д-р Пламен Китанов. Сесията в
Ботевград започна с минута мълчание в памет на
д-р Китанов.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ
В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
С грижа към най-възрастните екипът в общинска
администрация подготвя и отчита работа на 12
потребители и техните домашни помощници

Основните дейности по изпълнение на програмата за предоставяне на грижи
в домашна среда са доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене,
пазаруване, помощ за поддържане на лична хигиена, хигиената на дома и др. В
Община Правец участниците в програмата са от 5 села и от градския център.
Програмата „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е насочена към
осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за
предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80
до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в
невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния
ред от органите на медицинската експертиза в Република България.
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БОТЕВГРАДСКИТЕ ДЕЦА СПЕЧЕЛИХА ТУРНИРА В ПРАВЕЦ

На 22 септември по случай националния празник
– Деня на независимостта, областният съвет на
БФС София организира футболен турнир за деца,
родени 2008 г., в спортния ни комплекс. Участваха
8 отбора от областта, които бяха разделени в 2
групи. В група А попаднаха: ФК Сливнишки герой
– Сливница, ПФК Спортист 2009 – Своге, ОФК
Костинброд 2012 и ФК Академия Мургаш – с. Нови
хан. В група Б играха: ПФК Чавдар – Етрополе, ФК
Балкан 1929 – Ботевград, ФК Ракитин – Трудовец
и домакините от ОФК Правец. Отборите играха
всеки срещу всеки в предварителните групи.
Получиха се следните резултати:
Спортист 2009 – Академия Мургаш – 5:4
Сливнишки герой – Костинброд 2012 – 2:0
Спортист 2009 – Сливнишки герой – 2:2
Академия Мургаш – Костинброд 2012 – 1:0
Сливнишки герой – Академия Мургаш – 3:2
Костинброд 2012 – Спортист 2009 – 1:0
Победител в група А стана Сливнишки герой,
а втори се класира Спортист 2009. В група Б
победител стана Балкан 1929, а на второ място се

класира Чавдар – Етрополе. Мачовете
в групата:
Правец – Ракитин – 2:0
Чавдар – Балкан 1929 – 0:0
Балкан 1929 – Правец – 4:1
Чавдар – Ракитин – 3:0
Правец – Чавдар – 0:0
Балкан 1929 – Ракитин – 2:0.
За 3-4-то място играха вторите в
предварителните групи. В редовното
време Чавдар и Спортист 2009 не
излъчиха победител – 1:1. Стигна се
до изпълнение на по 3 дузпи. По-точни
бяха младите етрополци. Вратарят на
Чавдар спаси 2 дузпи и донесе победа на своите
съотборници с резултат 3:2.
На финала играха Балкан 1929 и Сливнишки
герой. Децата от Ботевград стояха по-добре на
изкуствения терен през цялото време на мача и
спечелиха с краен резултат 2:0, а с тази победа –
и турнира в Правец. Треньор на отбора е Николай
Николов. Според представянето си останалите

Студентите с надежди за скорошно завръщане
Ръководството
на
Академик София излезе
с
официална
позиция
за
прекратяване
на
участието си в НБЛ, както
и относно закриването на
школата. Потвърдено бе,
че това ще се случи, като се надяват в близко
бъдеще финансовата ситуация в страната да се
промени, за да могат отново да са част от родния
баскетбол. „Уважаеми привърженици и любители
на баскетболната игра, След 14 шампионски
титли и 9 купи на България като Лукойл Академик
и достойно представяне в НБЛ като А1 Академик
София, дойде ред да обявим най-трудното и найболезненото решение, което някога се е налагало
да взема ръководството на клуба ни. В тежките

несигурни времена, в които всички ние сме
принудени да живеем през последните няколко
месеца, професионалният баскетболен клуб
Академик прекрати участието си в Националната
баскетболна лига и на този етап преустановява
дейността си. Изказваме благодарности на всеки
един баскетболист, треньор и служител на Лукойл
Академик и на А1 Академик, работил в името
на благото и за успеха на нашия клуб. В този
тежък момент благодарим сърдечно на всички
вас и запазваме вярата, че неблагоприятната
ситуация, в която се намираме, ще се промени
и Академик София отново ще го има, ще се
завърне и пак ще жъне успехи както в България,
така и на европейската сцена. А до тогава: пазете
се и ви желаем здраве и спокойни дни“ – гласи
официалното съобщение на ръководството.

Спокойствие цари в НБЛ след оттеглянето на Академик

Ръководството на НБЛ, заедно с това на
федерацията,
запазват
спокойствие
след
оттеглянето на Академик от първенството.
Студентите обявиха преди дни, че няма да
продължат да са част от елита на родния
баскетбол. По този начин шампионатът трябва
да стартира с 9 клуба на 10 октомври. В резултат
на сътресението около 26-кратния първенец на
България се проведе и неофициална онлайн
среща между ръководителите на останалите
клубове, Лигата и президента на БФБ Георги
Глушков. Добрата новина, на фона на финансовата
и икономическа криза в страната, е, че другите 9
клуба, които се записаха за участие в НБЛ през
лятото, са го потвърдили. Техните представители
са уверили, че няма да имат проблем и ще запазят
стабилност, доколкото това е възможно на фона на
обстоятелствата. Така първенството ще стартира
по план, като един от съперниците на Академик
София ще почива в определения кръг за мач

със студентите. Първи ще е Ямбол. По време на
брифинга е бил поставен въпросът и за присъствие
на публика в залите. От клубовете са поискали
поне 30% от капацитета на съоръженията да
бъде отворен за фенове, предвид че много други
закрити помещения вече имат такова разрешение
– барове, дискотеки, ресторанти, кина и театри.
За целта отборите ще пуснат писма до Лигата,
след което от федерацията ще поискат среща с
министъра на младежта и спорта Красен Кралев,
за да инициират подобно разрешение. Отделно
от това клубовете алармираха и за предстоящ
проблем с работните визи на играчите от чужбина.
Заради нарастващите случаи на корона вирус в
някои страни и очаквания втори пик затварянето
на граници и бъдещи карантинни периоди могат да
поставят част от състезателите в сложна ситуация.
При това положение ще се търси компромисен
вариант и издаване на работни визи от местните
консулства.

отбори се наредиха на следните места: 5. ОФК
Правец; 6. Академия Мургаш; 7. ОФК Костинброд
2012; 8. Ракитин.
Всички участници получиха футболни екипи
от БФС, а класиралите се на първите 4 места
– и по една футболна топка. Наградите връчи
председателят на СТК при ОС на БФС София –
бившият футболен съдия Стефан Йорданов.

Правешките
футболисти със
загуба в Лакатник
ФК Ракитин с равенство

Във втория кръг
на А ОФГ Запад,
мъже ОФК Правец
гостува
на
ФК
Зенит – Церово.
Мачът се игра на
терена на отказалия
се от участие в последния момент ФК Искър
2005 – с. Лакатник. Срещата стартира добре за
символичните домакини, които откриха в самото
начало на двубоя. След това играта стана
равностойна и в самия край на първото полувреме
гостите изравниха – 1:1. Гола отбеляза централният нападател на правчани Ивайло Златев. През
вторите 45-мин. церовчани отбелязаха още две попадения във вратата на правчани и това им донесе
победа с краен резултат 3:1.
В 3-ия кръг ОФК Правец почива по програма,
а на 3 октомври от 16 часа гостува на ФК Петърч.
Другият представител на региона ни – ФК
Ракитин – с. Трудовец, участник в А ОФГ Изток,
гостува в с. Говедарци на местния ФК Рилец. През
целите 90 мин. домакините играха много грубо,
гол не падна и срещата завърши наравно 0:0.
На 26 септември трудовчани бяха домакини на
ФК Костенец. През първото плувреме двата отбора
си размениха по гол и то завърши 1:1. До 75-ата
мин. не бяха регистрирани нови попадения. Тогава
домакините отбелязаха за 2:1. В последната
минута на двубоя Ракитин реализира трето
попадение и победи с краен резултат 3:1.
На 3 октомври от 16 часа ФК Ракитин ще е
домакин на регионалното дерби срещу ФК Козаро
– Ботевград.

Регионалната лига ще стартира догодина
Новата регионална баскетболна лига ще
стартира през следващия сезон. Това обяви
президентът на родната федерация Георги
Глушков. Причината е, че времето за организиране
на надпреварата е ограничено, а пандемията
от корона вирус може да промени плановете
на всички участници. „Ние бяхме инициатори.
Направихме каквото трябва. Свързахме се от
отборите от Солун ПАОК и Арис. Имам тяхното
мнение, че са съгласни. От Северна Македония

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

нямам никакви новини по отношение на тази лига.
Надявам се да отговорят скоро. Да бъда искрен,
виждам го от следващия сезон“ – заяви Глушков.
Федерацията сключи договор за партньорство със
сдружение „Българско баскетболно общество“ за
организиране на първенствата на А група мъже
през следващите 3 сезона. Целта е второто ниво
на българския баскетбол да се провежда на
регионален принцип. Така А група ще се провежда
в 4 региона: Запад с център София, Център с

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

център Велико Търново, Юг с център Пловдив и
Изток с център Варна. Всеки от тях ще включва
минимум по 8 клуба, като вероятно първенството
ще стартира на 5 октомври. Шампионът ще добие
право да играе в НБЛ, стига да отговаря на
изискванията на елита.
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

КОНЦЕРТ НА ПЛОЩАДА ЗА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
На 22 септември България отбеляза 112 години
Независимост. В Етрополе Денят бе отбелязан
с празнична програма на площада в центъра на
града.
Празнично слово по повод празника прочете
Илинка Кръстева – уредник в Исторически музей–
Етрополе. В знак на почит и признателност
венци и цветя бяха поднесени от името на  кмета
на община Етрополе Димитър Димитров и
председателя на Общинския съвет Марин
Маринов, Общински съвет на БСП, Младежка
организация на БСП – Етрополе, ПП “ГЕРБ”,
“Елаците-Мед” АД, Геотехмин ООД, Исторически
музей - град Етрополе, РК “Традиция”– град
Етрополе, СУ “Христо Ясенов”, ПГ “Тодор Пеев”,
ОУ “Христо Ботев” - град Етрополе, ОУ “Георги
Бенковски” - село Малки Искър, НЧ “Тодор Пеев 1871» – град Етрополе, РК „Традиция“, Сдружение
„За Етрополе“, РПК - град Етрополе, Алианс
Български Командоси, Сдружение на диабетиците,
Български антифашистки съюз и граждани.
Програмата,
посветена
на
Деня
на
Независимостта, продължи с рецитал от учени-

ците на СУ „Христо
Ясенов“ – град Етрополе. В концертната
програма
участие
взеха СУ „Христо
Ясенов“,
Местен
клуб
„Традиция“,
самодейни
художествени
състави,
танцов
ансамбъл
„Балканска младост“
и Народният оркестър при Народно
читалище „Тодор Пеев-1871“. Концертът
завърши с прекрасно
хоро, което се изви на
централния площад под звуците на Етрополската
духова музика и песента на Вили Рай „Сама съм
гора”. Изпълнителите получиха голяма кошница
с цветя от кмета на Община Етрополе Димитър
Димитров и председателя на Общински съвет –
Етрополе Марин Маринов.

Детска градина „Еделвайс“
откри новата учебна година
С музика, игри и арт забавления бе даден старт
на новата учебна година в детска градина „Еделвайс“.
Всички деца от групите бяха разпределени в отделно обособени кътове в дворното пространство,
за да изработят различни и интересни играчки и
рисунки. Малко подръчни материали, голяма доза
креативност и въображение и ето ги невероятните
резултати!

Отворено писмо

Синя лампа

Тревога за българската гора

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА
ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РАДЕВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОРИСОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Никога досега в България не е имало такава реакция на загриженост от страна на населението по
отношение състоянието на горите. Това е напълно
основателно.
Горите са над 40% от територията на страната.
Обаче цялата организация в тях, през последните
години, е порочна. Нямат самостоятелно ведомство. Прикачени са към министерството на земеделието и храните със заместник-министър – не
лесовъд, и с една безлична агенция по горите.
Дърводобивът се извършва от частни фирми с комерчески интереси, при условия на
корупция.
От гората трябва да се сече толкова, колкото е прирастът. Отчита
се, че сега се сече по-малко от прираста. Може и да е така, но не се
извършва сечта върху цялата площ
на насажденията, както се изисква по лесоустройствен план. Сече се покрай пътищата и покрай населените места, без да се правят нови пътища.
Основният проблем на горите е отглеждането
на младите насаждения, но от това никой не се
интересува. Така те стават жертва на снеговали и
ветровали, последвани от каламитети – болести.
Европейски проблем е каламитетът от корояди.
У нас през последните години рязко се увеличават
нападенията. В Родопите цели насаждения са поразени. Из цялата страна в иглолистните насаждения се наблюдават групи изсъхнали дървета. Те са
нападнати от короядите, които след това се прехвърлят на здравите дървета. Реална е опасността

след години да изчезнат целите насаждения!
Лобистки закони забраняват местното население да почиства изсъхналите и падналите дървета срещу тарифна такса. Фирмите нямат интерес
да извършват почистването. Лобистка разпоредба
разрешава отсечените иглолистни дървета да не
бъдат обелвани. Такава практика винаги е имало.
Необелените дървета са благоприятна среда за
развитие на короядите. Необходимо е тези практики да бъдат НЕЗАБАВНО прекратени чрез законова уредба. Необходимо е да бъде възстановена
старата практика горските стопанства да реализират продукцията от горите. Дърводобивните фирми да бъдат подизпълнители и да доставят материалите
на рампа, под строг контрол. Така
ще бъде защитен интересът и на
държавата, и на гората.
Горите, земите и водите са компонентите на природата. Затова най-функционално е да има министерство на гори, води и опазване
на природната среда. Сегашното министерство на
околната среда е изпразнено от съдържание. То
няма органи по места и се задоволява само с констатации. Това ясно пролича напоследък. С тонове
боклуци е затрупана страната ни и никой не е видял откъде са дошли и къде са стоварени.
Надявам се, че Вие, като висши ръководни органи, ще вземете отношение по тези въпоси. Сентенцията е: „Гората е клонът, върху който стои човечеството. Разумният човек не сече този клон!”
Христо Василев Христов – бивш заслужил
лесовъд с над 50 години стаж в горите

Криминално проявен
етрополец е обвинен
за причиняване на
телесна повреда

След приключване на процесуално-следствените действия по досъдебно производство, образувано в РУ - Правец, 23-годишен мъж от Етрополе
е привлечен в качеството на обвиняем за извършено от него престъпление по чл. 29, ал.2, вр. ал.1
от НК. През януари т.г., в землището на с. Видраре,
криминално проявеният нанесъл удар на мъж от
Ботевград, причинявайки му средна телесна повреда /фрактура на челюстта/.
На обвиняемия е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Малолетен извършител
на множество кражби
от Етрополе е
настанен в интернат

Мярката е по предложение на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/
13-годишният младеж многократно е установяван
от служителите на РУ - Етрополе като извършител
на противообществени прояви, в преобладаващата си част кражби, за което е воден на отчет в Детска педагогическа стая. Спрямо него са разглеждани възпитателни дела и налагани съответните
възпитателни мерки, като в рамките на една година е изчерпан целият наличен ресурс от законово
определени мерки. Това е наложило спрямо него
да бъде приложена последната мярка, а именно
„настаняване във възпитателно училище-интернат“, потвърдена от Районен съд - Етрополе.
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АРХИМАНДРИТ ЙОАН НАВЪРШИ ДОСТОЛЕПНИТЕ 83 ГОДИНИ

И винаги вярва и дава надежда:
„Нека не се отчайваме, защото Бог никога няма да ни забрави!”
Дядо Йоан, както го знаем всички, е роден
през 1937г. в с.Бобошево. Преживява в бедност
войната – спомня си как като деца са събирали
съчки и дърва от гората, за да се стоплят, брали
са горски плодове и са помагали на родителите си
в градината, за да се нахранят. Той и до днес се
гордее с родното си място – особено скъпи са му
спомените за развитието на спорта там – селото
е било републикански първенец по футбол, а
баскетболът и до днес е традиционен спорт за
малки и големи.
Векове наред предците на арх. Йоан са
живели в пост и молитва. Те са свещници от 300
години насам. Затова
следосвобожденските
години не са леки за семейството. Народната
власт се опълчва на религията и той бил сигурен,
че ще прекъсне родовата традиция. През 1956та година преживява тежък удар - кандидатства

философия, взима успешно изпита, но не го
приемат заради родословното му дърво. Тогава
решава да стане учител по математика – дълги
години работи в Роман. Според него „Математика
и вярата са едно и също. Аксиома”.
Създава семейство, има деца, но мисълта да
стане свещеник живее дълбоко в душата му. Когато изгубва съпругата си, избира пътя на дедите
си. Съдбата го довежда в Правешкия манастир
„Св. Теодор Тирон” преди 20 години, където се
замонашва. Оттогава служи на хората – с блага
дума, съвет и благослов.
Затова през целия ден хора, докоснати от
добротата на отеца и светостта на мястото, го
поздравяваха - някои му целунаха ръка, други –
по телефона, а трети – чрез социалните мрежи.
Можем да обобщим пожеланията: „Честит да е!
Жив, здрав и дълголетен да бъде!“

В българската народопсихология съществува вярване, че човек е такъв,
какъвто е денят на неговото раждане. Сигурно затова 25 септември, денят, в
който е роден архимандрит Йоан, е слънчев и топъл.
Да поздравят отеца сутринта в манастир „Св. Теодор Тирон“ гостуваха
представители на община Правец. Както повелява традицията, те първо
му поднесоха питка. Отец Йоан получи и поздравителен адрес от кмета
на общината Румен Гунински, в който се казва: „Вашата дейност, сили и
енергия, вяра и пример оставят дълбока и значима следа в обществения
живот на нашата община... Благодаря ви за проявеното отношение към
всички вярващи, които посещават Вашия храм... С израз на дълбока почит
и уважение към Вас, Ви пожелавам крепко здраве, несломим дух и силна
увереност в доброто у хората.“ Имаше и един специален подарък от общината
– специално изработено ковчеже за дарения.
Когато и ние го посетихме, за да му честитим празника, той сподели, че в
манастира има шкаф за дарения на повече от 200 години, завещан от прадедите ни. Затова отец Йоан мисли да постави новото ковчеже за събиране
на дарения във фоайето на хотел RIU Pravets Resort. Свещеникът вярва в
доброто и според него сред гостите на хотела ще има такива, които биха дали
„своята лепта“ за благоденствието на светата обител в Правец. Ковчежето
ще се отваря периодично, в присъствието на представители на общината и
на медиите-съобщи своята идея за хубавия си подарък той.

ОБНОВЛЕНИЕТО НА ГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ПРОДЪЛЖАВА
Усилената работа по ремонта и реконструкцията на градския център в
Правец навлезе в нова фаза. Ремонтът на пешеходната зона в града достигна до района пред хотел „Правец Палас“.
И тук, както и в отворения вече ремонтиран участък до Автогара – Правец,
се подменят и реновират настилката, осветлението и отводнителната система. Растерът на зелените площи ще се запази, като се разкрасят с тревни и
цветни растения и се запазят дървесните видове. И в тази част от ремонтирания градски център се предвижда монтаж на пейки за отдих и кошчета за
отпадъци.
Въпреки течащите ремонтни дейности, до всички обществени институции,
фирми и заведения, разположени в сградите в непосредствена близост, е
осигурен безпрепятствен достъп за граждани.

Кариера „МИАЛ“

Панорамна гледка към завършената част от пешеходната зона в Правец
Снимка: Калоян Горовски

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“
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