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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 !!!

ТУРНИРЪТ ПО
СТРИЙТБОЛ - НА
11 ОКТОМВРИ

Фотооко

Офис на „СПИДИ“ в
центъра на Правец

ПРИЗЬОРИТЕ ПРИ
МЪЖЕТЕ - С
ПАРИЧНИ НАГРАДИ

Кой има право да участва?
Къде и кога да се запишете?

Една от най-големите куриерски фирми - „Спиди“, откри свой офис в центъра на Правец. Той се намира в непосредствена близост до паркинга на
Четете на стр. 8 Общината. Офисът се помещава на мястото на „Еврофутбола“ в центъра на
града.

Представяме Ви…

Кръстьо Панков
/Каленски/: Ченгето
с душа на поет
Младите дано
опазят свободата
си, защото няма
по-ценно от нея!
Четете на стр. 2-4
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Представяме Ви…

Кръстьо Панков /Каленски/: Ченгето с душа на поет
Младите дано опазят свободата си,
защото няма по-ценно от нея!

се на ока и така минах половината път. Уловиха ме
и ми теглиха един бой. Настаниха ни в училището
и на другия ден – с конски вагони към Търговище.
Разформироваха ни и „кой как намери да се
изхранва“. Баба и леля помагаха на кадъните –
перяха на реката, а аз гледах бебетата им, вързани на люлки по върбите – 15-16 деца бяха и всяко
реве по различно време. Взех да ги потупвам по
дупетата да млъкнат, а като ме видя баба – бой,
ама як бой ми тегли. Повече не ме оставиха при
децата.
След 1 година, точно за 9 септември 1944,
ни върнаха в Борован. Там посрещнахме
партизаните. Те си имаха сигнализация, цялата
рода бързо излезе на площада. Гледам, слизат от
камионите, виждам и баща си. Мама се скъса от
плач, баба също. Пък аз, хем да се разплача, хем
Представяме ви Кръстьо Панков /по нещо заседна в гърлото ми – сълза не пророних.
баща Каленски/, роден в бунтовния Бо- Същия ден хванаха попа, който беше убил 18
рован през 1937 година. Детството му ятаци и съмишленици с търнокопа. Отведоха го и
преминава в бедност, в бурните години на го осъдиха на смърт.
съпротивата срещу фашизма, развитието
През 1945 година най-после започнах да уча
на партизанското движение, разправата в местното училище. Изкарах до IV-то отделес ятаци и близки на забегналите в балкана ние. Тодор Живков, Панчевски и по-късният ни
и посрещане на освободителната армия. шеф „Вуйчото“, създадоха първото Суворовско
Отраснал е в борческо семейство – дядо му училище - за България и Европа, с преподаватели
и баба му са участници в септемврийските българи и руснаци. Когато станах на 11 години,
събития от 1923 година. Преживяното в вероятно като син на партизанин, бе взето
детството бележи по-нататъшния му път решение да постъпя на обучение там – общо 50
– в служба на Родината. Живее в Правец от момчета от моя набор. Преди нас там бяха Петър
1967 г. Заселват го „по разпределение“ тук, Младенов, Тано Цолов, Цоло Кръстев и др., все
но градът сега е любимото му място.
бъдещи лидери. Полк. Йосифов беше командир,
подготвяха ни за разузнавачи. Минахме през строга
Ето и неговия разказ:
военна подготовка, но само 9-ма бяхме избрани да
„Аз нямаше да ви занимавам с тази история, продължат специално обучение. Общо 13 години
но намерих в касата си творения от 60-те се учихме. Първо в училището – психология,
години и когато открих тази снимка, започнах да логика, всички тънкости за работа с хора. После
анализирам – нея и онова
време. Тук е една цяла
епоха от много съдби –
било то на разузнавачи,
било на управници, било
на обикновени хора. На
първия ред в средата е
баща ми – Петър Кръстев
Каленски,
участник
в
Съпротивата, а жената
в черно отдясно е майка
на един убит партизанин.
Спомням си събитията
около неговата смърт –
беше през 1943 година.
Минава
полицията
по
домовете и ни закарват на
площада пред общината.
На земята е проснат трупът
на Бачо Киро /партизанско
име/. Трябваше да го
разпознават. Ние, дечурлигата, постояхме, постояхме, па побягнахме уплашени. Не знам какво е – ВВУ „Васил Левски“ – София. Да се запознаем
станало, възрастните не говореха, но майката ус- с армията, щабовете, отбраната. 3-4 месеца препяла да сдържи риданията си.
карахме в Медицинския институт – да изучим
Същата година ни интернираха – баба Гена, човешкото тяло, за да можем да даваме първа
мен, сестра ми – Генчето, и леля /мама вече я помощ при раняване. 1 година МЕИ – тънкостите
бяха интернирали заради баща ни/. На 6 май, на на икономиката, електротехниката, двигатели
Гергьовден. Ние нямахме агне, но съседи ни да- с вътрешно горене. После 1 семестър в ИСИ –
доха една плешка – за адета. Тъкмо сядаме на скулптура, рисуване, проектиране. Всичко това се
масата с просеника и мръвките, идват полицаи- пази само в архивите на ДС, нямахме документи
те. Арестуват наред и карат в общината, а там – за това обучение. Тогава се наложи да приема и
жега, мръсно, ужас. Конфискуваха ни и храната. новата фамилия - Панков, за да не ме свързват
След обяд – 3 синджира роби, карат ни към Бяла занапред с партизанската фамилия Каленски.
Слатина, пеш 15 км. Баба ми даде да нося едно
Накрая се взе решение да се дипломирам и
одеяло. Отпред – полицаи на коне, отзад – каруца така записах Минно-геоложкия институт – спес полицаи. По средата ние, кой как свари да се циалност електромеханика. След официалното
нареди. Аз успях да се скрия зад каруцата, качих дипломиране започнах работа – като специалист и

разузнавач. По онова време имаше над 600 чужди
разузнавачи в България, но нашето разузнаване
беше най-доброто след КГБ. Минах през различни
краища на България – не знам дали познавате друг
българин, който цял живот да е бил само Директор
/смее се/. Може и да не ги подредя последователно,
но си спомням това: В Крумовград, там ме ожениха,
„шпионите трябва да имат семейство“. По линията
Видин - Лом - Козлодуй – Свищов работих 1 година.
Бях технически ръководител в АЕЦ „Козлодуй“. В
Свищов работих 1.5 години – имах доста работа,
беше пълно с чужди агенти. Отново в Крумовград
- до Маказа – бях директор по строителството.
Следващите 4-5 години отново в АЕЦ-а и 4 години
в Ивайловград. От там имам и рана в левия
крак. Всичко беше перфектно подредено, дори в
семейството не знаеха моите задачи.
Изморих се и поисках почивка. По това време
ни викаха „тройката“, защото от 9-мата бяхме
останали само 3-ма живи. И в един прекрасен денмисля, че беше през 1967 година, пристигна една
„Волга“ и един камион, натовариха семейството
и багажа и потеглихме. Не знаех накъде, но
вечерта се озовахме в Правец – зад общината.
Заселихме се и до днес се радваме на хубава
природа и спокойствие. Скоро ме назначиха за
главен инженер на АПК, а след 2 месеца станах
Директор промишлена дейност. След 3 години
станах Директор строителство и експлоатация на
Битовия комбинат. (На стр. 4)
Стиховете са написани от Кръстьо Панков
в периода 1960-65 година

Червеният валс
В червения валс на виното изпито
се ражда живота и гасне скръбта.
И никой тогава за нищо не пита замаян, прегърнал за миг вечността.
Червеният валс на виното повежда
към страстен, ликуващ двубой с любовта.
Целувката става безумна надежда,
довела със звездния химн любовта.
Червеният валс на виното лудува
в очите на двойка – девойка с младеж.
И всеки, замаян от валса, танцува,
превърнат във слънчев вулкан и копнеж.
В червения валс на виното изпито
отлита живота, остава скръбта.
Остава в сърцето – дълбоко и скрито,
тъй както остава и бди вечността...

Защо ветровете
Ти ме питаш защо те обичам тъй страшно,
че изгарям и въздуха даже край мен,
че издухвам с дъха си душата ти прашна
и разкъсвам след нощите всеки твой ден.
Та нима ще узнаеш от вятъра топъл
защо е подгонил с лъха си студа?
Не чувстваш ли ти, че от всеки мой вопъл
е останала в тебе следа?
Аз проникнах в кръвта ти, във всичките клетки
и оставих в очите ти мойте очи.
И когато се сетиш в минутите редки
ти за мен – за миг помълчи.
Когато млъква нощта и в целувки изплетен
тържествуващ лети пак родения ден,
ти тогава попитай защо ветровете
те обичат и мразят, и пазят от мен...
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ЧЕСТИТИ 80 НА ДАФИНКА ХРИСТОВА!

На 4 октомври
Дафинка
Христова
навърши 80 години. Тържеството бе в неделя
вечерта с близки и прятели
в
ресторант
„Правешка баница“. Дафинка
Христова
е съпруга на
Христо Референта. Двамата са женени
от 61 години. Кметът Гунински и съпругата му също поздравиха рожденичката.
Семейството и приятелите отправят към
юбилярката най-добри пожелания!
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Синя лампа

Двама души са задържани
за притежание на
наркотични вещества

В хода на проведени в края на миналата
седмица
полицейски
операции
срещу
наркоразпространението, за срок от 24 часа са задържани 27-годишен ихтиманец и 19-годишен от
правешкото село Манаселска река. При извършена проверка на първия мъж от джоб на панталона
му са иззети три топчета със суха тревиста маса,
реагираща на марихуана. 19-годишният пък
попаднал в полицейския арест при проверка на
управлявания от него лек автомобил, след като
полицаи от РУ-Етрополе, открили у него найлоново
топче със суха тревиста маса канабис. Работата
по двата случая продължава под наблюдението
на прокуратурата.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 Непълнолетен отиде в
за определянето и администрирането на местните такси ареста за кражба от
и цените на услугите в Община Правец
автомобил

§1. В разпоредбите на Глава трета „Цени на неуредени
със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината
на физически и юридически лица“, се правят следните
изменения и допълнения:
1. Чл. 50, т. 45 се изменя така:
„чл. 50, т. 45 цените на услугите, предлагани от Автогара
Правец:
Услуга „Преминаване през автогара” – 3,00 лв. с ДДС
Услуга „Престой на автобус в автогара” – 5,00 лв. с
ДДС за денонощие или 0,21 лв. с ДДС на час;
Услуга „Предоставяне на право за продажба на билети”
- 8% от цената на всеки превозен документ “
§2. В „Допълнителната разпоредба“ на Наредба
№ 15 на Общински съвет – Правец за определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите
в община Правец се правят следните допълнения:
§1. По смисъла на тази наредба:
т. 4. „Преминаване през автогара“ е всяко потегляне
от сектор при изпълнение на започващ от автогара или
преминаващ през нея курс, включително и заверка на пъ-

тен лист.
т. 5. „Престой на автобус в автогара“ е престой на автобус, паркиран на територията на автогара извън регламентирания престой за изпълнение на съответния курс.
т. 6. „Предоставяне на право за продажба на билети“ е
услуга, предоставена от собственика на автогара, включваща
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
§3. Настоящите изменения на наредбата са приети
с Решение № 186/11.09.2020 година на Общински съвет
– Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от
ЗНА, чл.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.76,
ал.1 и ал.3, чл. 79 от АПК, и влиза в сила от деня на
публикуването й в местен вестник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА ПРАВЕЦ: Цветелина ВЛАДИМИРОВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация Софийска област

ЗАПОВЕД № ТР - 20
София, 30.09.2020 г.
На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/
№1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, на
основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, във връзка с постъпили писма с вх.
№ 08-17-57/17.09.2020 г. и вх. № 08-17-57#2/ 23.09.2020
г. в Областна администрация на Софийска област от
г-н Румен Гунински - кмет на община Правец, относно
искане за издаване на решение за спешна мярка, Областният управител на Софийска област
РЕШИ:
На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/
№1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., за предприемане на спешна
мярка, а именно съществуващ риск от прекъсване на
транспортната услуга, възлагам пряко на кмета на община Правец да бъде сключен договор, с който пряко
да възложи изпълнението на обществената услуга за
обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми, за срок от 6 месеца, считано от
01.10.2020 г. по следните линии:
РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:
1. София-Манаселска река и обратно - (целогодишно) с часове на тръгване 16.00 ч. и 13.00 ч.
Областна транспортна схема:
1. Ботевград-Правец и обратно:
Делнично разписание с часове на тръгване 7.20 ч.;
8.00 ч.; 11.20 ч.; 12.40 ч.; 16.40 ч.; 18.40 ч.; 20.00 ч.
Празнично разписание с часове на тръгване 9.00 ч.;
13.00 ч.; 17.00 ч.
2. Ботевград-Своде и обратно изпълнява се целогодишно с час на тръгване 16.20 ч.
3. Ботевград-Своде и обратно изпълнява се делнично с час на тръгване 6.20 ч.
4. Ботевград-Манселски мост и обратно изпълнява
се само в събота, с час на тръгване 8.10 ч.

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:
1. Правец-Своде и обратно изпълнява се: делнично,
само вторник и четвъртък с час на тръгване – 12.00 ч..
2. Правец-Своде и обратно изпълнява се само в събота, с час на тръгване - 8.30 ч.
3. Правец-Манаселска река и обратно изпълнява се
делнично с час на тръгване -06.50;
4. Правец-Манаселска река и обратно изпълнява се
в делнични дни в периода от 15 септември до 30 юни с
час на тръгване - 15.15 ч.
5. Правец-Манаселска река изпълнява се целогодишно с час на тръгване - 11.45 ч
6. Манаселска река-Правец изпълнява се целогодишно с час на тръгване - 19.00 ч
С цел защита на особено важния обществен интерес
по осигуряване на транспортното обслужване на населението на територията на община Правец и съществуващата вероятност да бъде разстроена дейността на
държавните и местни органи на властта, на основание
чл. 60, ал.1
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допуска предварително изпълнение на спешната мярка.
Областният управител на Софийска област указва
на кмета на община Правец в срок до 6 (шест) месеца
да финализира обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми.
Заповедта следва да се публикува в един местен
и един национален ежедневник, за сметка на община
Правец.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.
16д, ал. 8 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси в 14-дневен срок от публикуването й чрез Областен
управител на Софийска област пред Административен
съд - София област.
ИЛИАН ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

Около 9.40 часа на 24 септември жител на
Ботевград съобщил в полицията, че е установил
кражба на нож и комплект инструменти от
автомобила си, оставен незаключен пред адреса му.
В резултат на незабавно предприетите оперативноиздирвателни действия криминалистите разкрили,
че автор на деянието е 17-годишен младеж от
с. Врачеш. Непълнолетният направил пълни
самопризнания и предал доброволно отнетите
чужди вещи.

Жена от Джурово
изтеглила пари от
чужда дебитна карта

30-годишната е обвинена за това, че на бензиностанция на автомагистрала „Хемус“ е извършила неправомерно теглене на парична сума в размер на 1200 лева от дебитната карта, собственост
на жителка на Ботевград, без нейното съгласие
като титуляр. Делото е изпратено в прокуратурата
с мнение за предаване обвиняемата на съд.

Неправоспособен
мотоциклетист от
Видраре попадна в
ареста на РУ-Правец
Автопатрул
на
РУ-Правец
спрял
за
проверка мотоциклет „Пежо“, управляван от
неправоспособен 17-годишен водач от Видраре.
От извършените справки се установило, че мотоциклетът не е регистриран. Непълнолетният нарушител е задържан за 24 часа. По случая е регистрирана преписка.

Незаконен казан
за варене на ракия бе
разкрит в с. Гурково

Служители на сектор „Противодействие на
икономическата престъпност“ в ОДМВР-София
и колегите им от РУ-Ботевград проведоха
специализирана
полицейска
операция
за
ограничаване разпространението на акцизни
стоки без бандерол. В хода на акцията е
извършена проверка в частен имот в с. Гурково.
В двора е установен казан за варене на ракия
без необходимите за такава дейност документи.
Установени са и двама клиенти, на които в този
момент стопанисващият обекта мъж дестилирал
алкохол.
Случаят е докладван на митническите власти.
Изпратеният от тях екип е иззел два бидона с
общо 73 литра ракия. С цел преустановяване
на нерегламентираната дейност е иззета и част
от съоръжението. Материалите по случая са
докладвани в Районна прокуратура-Ботевград.
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ЗОДИАК 04.10.-11.10.

ОВЕН
Възможно е много
скоро да се промени
всичко в живота ви.
Погледнете на себе си критично и
престанете да тичате след илюзии.
Освободете се от предразсъдъци.
ТЕЛЕЦ
Виждате
целта
много по-ясно. Заемете се с домашни проблеми, обърнете се към корените и
традициите. Не бива да проявявате
високомерие, надменност и злоба.
Разширявате бизнес начинанията.
БЛИЗНАЦИ
Може да срещнете
трудности в общуването. Изострят се чувствителността и интуицията ви. Сега
действате импулсивно, по-добре
отложете решаването на финансови въпроси. Щадете силите си.
РАК
Избягвайте домашните конфликти, особено на тема ревност.
Имате нужда от пари. Вероятно ще
се отървете от ненужна собственост. Подложени сте на тестове,
проверки, провокации.
ЛЪВ
Периодът е добър
за преговори, общувания, запознанства.
Възможни са инциденти и наранявания, бъдете особено внимателни. Гледайте философски на ставащото, избягвайте конфликтите.
ДЕВА
Постарайте се да
сведете до минимум
необмислените действия. Не се доверявайте на непознати и непроверени хора. Не планирайте важни дейности. Мислете в
какво влагате енергията си.
ВЕЗНИ
Ще успеете да
сложите край на една
заблуда. Сключвате
добри споразумения, намирате си
сигурни партньори. Не искайте от
хората около вас бързи резултати.
СКОРПИОН
Искате много, но
получавате
малко.
Може да се опитате да
прехвърлите на околните вината за
неблагополучията си. От това обаче няма да се получи нищо добро.
Търсете разумни решения.
СТРЕЛЕЦ
Изключително мотивирани сте. С гаранция ще се справите с
всички задачи, каквито и да са те.
Развитието на събитията подхранва авантюристичния ви дух. Смяната на подхода ви носи успех.
КОЗИРОГ
Истината е скрита
в дребните детайли,
ще я намерите. Не
пренебрегвайте нещата, които ви
правят истински щастливи. Мислете добронамерено. Избягвайте рисковите финасови операции.
ВОДОЛЕЙ
Обстоятелствата
се променят към добро. Стартирате нов
бизнес или преминавате на нова
работа. Ще покажете на какво сте
способни. Успехът няма да се забави. Имате възможност да пътувате.
РИБИ
Ако имате проблем, споделете го,
вместо да се държите
резервирано и грубо. Опитайте отново да подредите приоритетите
си. Овладейте емоциите си.

ПОЗДРАВ И ЖЕСТ НА ВНИМАНИЕ ПО ПОВОД
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
На 14 декември 1990 г. Общото събрание
на Организацията на обединените нации ООН
(с резолюция 45/106) определя 1 октомври за
Международен ден на възрастните хора. С
този акт човечеството признава значимостта
на тази част от обществото и приема сериозния ангажимент да осигури спокойни и достойни старини на хората от третата възраст.
Община Правец използва хубавия празник,
за да изрази своeтo уважение към възрастните
хора. Поздравителни адреси бяха изпратени
на всичките 11 клуба за възрастни хора в
общината, а също така в Дневен център –
Правец и в ЦНСТ СХ – домът за стари хора
в Правец. В тях кметът на общината Румен
Гунински и председателят на Общинския
съвет Цветелина Владимирова отправят
пожелания към хората от третата възраст за
още дълги години, изпълнени с много обич и
надежда, оптимизъм и здраве.
„Благодарим Ви за оставеното ни в
наследство, за съхранените ценности и
съграденото с неуморен труд и отговорност.
Бъдете все така светъл пример за нас, като със своите
съвети ни помагате да се справяме във всяка ситуация,
защото житейският Ви опит и мъдрост са безценен учебник
по родолюбие, честност и всеотдайност!” - се казва още в
поздравителните адреси.

И тази година възрастните хора получиха почерпка за
празника от Община Правец, като поради продължаващата
епидемична обстановка традиционните пакети бяха
допълнени с дезинфектанти, маски и постер с препоръки за
предпазване от Covid-19.

Представяме Ви…

Кръстьо Панков /Каленски/: Ченгето с душа на поет
Младите дано опазят свободата си,
защото няма
по-ценно от
нея!

( От стр. 2) После 1 година в Печатни платки и накрая
Председател на поземлената комисия. Там се и пенсионирах
– тогава кмет беше Цанко Маринов. Сега си почивам и се
радвам на внуци. Имам си и градинка – дървета с плодове,

зеленчуци; едно куче – стар приятел, какво
повече му трябва на човек?! Щастлив човек
съм, оцелях и остарях.
За последно да ви кажа. Имаше една
французойка – г-жа Галангу, тя беше приятелка
на покойната Свобода Бъчварова. Срещали
сме се и съм й разказвал събитията около 9
септември. Беше започнала да пише сценарий
за Борован, но явно не успя да го довърши.
Щеше да стане хубав исторически материал
за поколенията. Защото младите днес знаят малко за онова
време, за войните, за съпротивата, за ограниченията и
за работата зад „Желязната завеса“. Иска ми се да бъдат
разумни и да пазят свободата си! Няма по-ценно от нея!“

Среща на родните олимпийски легенди

Спортната слава на България – олимпийските медалисти шампиони и призьори, както и стотици други гости, сред които
от Токио 1964 до Рио 2016 се събраха в София. Над 150 бившият президент Георги Първанов, министърът (На стр. 6)
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ЗЛАТНИТЕ „МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА“ СИ
ОРГАНИЗИРАХА ПРАЗНИЧНИ СЪБИРАНИЯ
В с. Равнище

В Дома за стари хора

Там съчетаха няколко празника Ден на възрастните хора – учреден от
Общото събрание на ООН през 1990
година, Ден на музиката – определен
от ЮНЕСКО през 1975г. и Ден на
поезията в България – избран от
фондация „Буквите“. Ръководството
на НЧ „Димитър Грънчаров 1928“ поздрави възрастните хора от селото със
стихотворение на учителя-пенсионер Михаил Иванов:

Пенсионери

Пенсионерите в тез тежки времена
съвсем не живеят по човешки.
Непрекъснато – повече или по-малко гласуват
понякога пари нямат хляб да си купуват.
Правят протестно събрание,
митинг организиран пред Народното събрание.
Ясно, пенсионерите нямат влияние,
защото властите не им обръщат внимание...
По случай деня на поезията Пепа Маркова, председател на читалището,
прочете стихотворението на Иринка Дакова – бивш учител и Председател
на читалището, „Що е живот“, написано в трудните години след войната –
1949г., но с оптимистичен финал:
Мъки, болки, вечни теглила,
Ний трябва да победим злото
и страдания безконечни да издигнем и създадем доброто животът пълен е със страдания,
да сразим всяка неправда
всякакви стонове и ридания...
и да дадем път на смелата правда!

ГИМНАСТИКА ЗА МОЗЪКА

РЕЧНИК: ЗЕНОН, ОТ ОБИЧ, ШЕКЕЛ

Живущите в ЦНСТ за стари хора отбелязаха своя празник в двора на
манастира „Свети Теодор Тирон“. Архимандрит Йоан ги посрещна на входа
на манастира, прочете молитва за здраве и благополучие и благослови
трапезата, организирана от служителите на центъра.
Таня Димитрова, Директор на центъра, благодари на своите служители
за всеотдайността в тези трудни месеци на изолация, поздрави възрастните
хора и сподели: „ Международен ден на възрастните хора! Празнуват ли го
те? - Да, стига някой да ги покани на празник, да ги намери и да им създаде
различна, празнична атмосфера, да предизвика усмивката им!“
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В ПРАВЕЦ СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА НОТАРИУСИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На 3 октомври в спортния комплекс на града и тенис-кортовете на Риу
Ризорт нотариалната камара в страната ни организира поредния спортен
празник за своите служители. Последната спортна проява през 2019 г. бе
в морската столица Варна. На изкуствения футболен терен в комплекса
на Правец се проведоха три мача. Три отбора играха всеки срещу всеки
на малки врати. Първи се срещнаха представителите на област Велико
Търново, съставени от нотариуси от Велико Търново, Ловеч, Тетевен и
Трявна. Те се изправиха срещу отбора на София град. Победа с резултат
5:2 постигна тимът на Велико Търново. Във втората среща нотариусите от
Северна България постигнаха втора победа с резултат 2:0 над тима на София
област. Последният двубой бе между отборите от София град и София
област. Столичани победиха с резултат 3:0 и спечелиха второто място и
сребърните медали. Представителите на София област се наредиха на 3-о
място и останаха с бронзовите медали. Турнирът бе спечелен от отбора на
областния нотариат на Велико Търново (на снимката) Тимът бе награден с
купа и златни медали.
Награди получиха и участниците в турнира по тенис на корт за мъже и
жени.

ОФК Правец с победа като гост
На 3 октомври в среща от 4-ия кръг на А ОФГ
Запад, мъже правешките футболисти гостуваха в
Петърч на местния едноименен футболен клуб.
Мачът стартира равностойно, но все пак в 33-ата
мин. домакините поведоха с 1:0, като преди това
главният съдия отмени редовен гол на правчани.
Гостите не се предадоха и в края на полувремето – в 42-ата мин., стигнаха до равенство – 1:1,

след гол на Росен Паргов. През второто полувреме
правешкият тим продължи да стои по-добре на терена и в 52-ата мин. капитанът Теодор Бочев отбеляза втори гол за 1:2, при който резултат завърши
мачът. През втората част главният съдия отмени
още един гол за правешкия отбор.
На 10 октомври от 16 часа ОФК Правец ще е
домакин на ФК Драгоман.

Рилски спортист и Левски Лукойл
откриват новия сезон в НБЛ

Тазгодишната кампания стартира на 10
октомври. Баскетболното ни първенство ще се
поднови след 6-месечна пауза. То бе прекъснато
в началото на март заради пандемията от корона
вирус. Като най-интересен двубой в първия кръг се
очертава мачът между Рилски спортист и Левски
Лукойл. Шампионът ни Балкан ще е домакин
на Черноморец Бургас, за който в треньорската
професия ще дебютира бившият национал на
България и Франция Васил Евтимов. Досегашен

треньор на бургазлии бе ботевградчанинът Йордан
Колев. Другите два сблъсъка противопоставят
Черно море Тича и Академик Бултекс 99 – Пловдив, както и Спартак – Плевен срещу Берое. Ямбол
ще почива в първия кръг заради отказа от участие
в НБЛ на А1 Академик София.
Очакваният с голям интерес сблъсък между
Левски Лукойл и Балкан по програма трябва да
се проведе на 2 декември в софийската зала
Универсиада.

Балкан все още далеч от Шампионската
лига
Шампионската лига и
тази година ще остане
далечна
и
непозната
територия за българския
баскетбол. За съжаление
и
вторият
опит
на
ботевградчани да пробият
до груповата фаза на
водещия турнир на ФИБА
се оказа неуспешен. Напук
на отличната организация
в Арена Ботевград отборът
на зелените не можа дори
поне малко да помечтае, че
има място сред големите в
този спорт. Доколкото групите на Шампионската
лига могат да се нарекат по този начин, предвид
наличието на Евролига и Еврокъп. Белоруският
шампион Цмоки - Минск много бързо и еднозначно
показа, че Балкан няма класа за пробив в ШЛ.
Без да блести с нещо кой знае какво като игра
и поведение, отборът на старшията Ростислав
Вергун използва силните си страни като опит
и физика, с които тотално надигра родния ни
шампион. Крайният резултат от този двубой е 65:73
(9:17, 19:13, 13:23, 24:20) за Цмоки – Минск. С найголям принос за Балкан бяха: Ейджи-19, Станимир
Маринов-11, Джордан-10, Митко Димитров-9, а за

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

Цмоки: Клайбърн-19, Лаури-15, Салаш-14, Варамеенко-10.
След тази загуба Балкан отново трябва да се
настрои към мачовете от родното ни първенство,
за да може да се подготви за битките в другия
турнир на ФИБА – Еврокъп. Там България ще има
и втори представител – Рилски спортист. Балканци
ще се състезават в група G, където вече ги чакат
руският Парма и австрийският Капферберг. Първите два тима се класират за осминафиналите,
а турнирът ще стартира през януари догодина.
Рилски спортист попадна в група в украинските
Киев и Прометей.

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

ФК Ракитин с ново
равенство
В село Трудовец се игра регионалното дерби
от източната група между ФК Ракитин и ФК Козаро
– Ботевград. В 15-ата мин., след отличен удар
на бившия футболист на ПФК Чавдар Миролюб
Георгиев, домакините поведоха с 1:0. Силната
игра на трудовчани продължи и в 20-ата мин.
те водеха вече с 2:0, след гол на централния
си нападател Здравко Милев. Все пак гостите
намалиха разликата в 25-ата мин., след отличен
далечен удар на капитана Радослав Зарев и
първото полувреме завърши 2:1 за домакините.
В началото на второто полувреме, след отличен
пробив отляво на 17-годишното крило на гостите
Светльо Косаков, ФК Козаро изравни – 2:2. До края
на мача нов гол не падна и регионалното дерби
завърши наравно – 2:2. На 10 октомври от 16 часа
ФК Ракитин ще гостува в Долна баня на местния
ФК Левски.

Среща на родните
олимпийски легенди
(От стр. 4) на спорта Красен Кралев и председателят на БОК Стефка Костадинова, си дадоха
среща. Те бяха обединени от невероятната книга
„България на Олимп“, която стана повод за събитието. Луксозното издание от 400 страници описва
спортните герои на нацията от първия ни медалист
през 1952-а в Хелзинки Борис Георгиев – носител
на бронзов медал, до последния в Рио де Жанейро, ансамбълът по художествена гимнастика. Автори на книгата са спортните журналисти Владимир
Памуков и Тодор Шабански, както и фотографът
Бончук Андонов. Отново като отбор се събраха и
носителите на олимпийски отличия във волейбола,
баскетбола и тези от футбола в Мексико през 1968а. Издателството Софтпрес и Фондация Български
спорт бяха домакини на голямото спортно парти на
открито. Книгата е уникална с това, че представя
пътя до медалите на всички наши олимпийски
призьори и историите на шампионите, богато
илюстрирани с непубликувани досега фотоси,
статистики, и инфографики. На пазара ще бъде
пуснат ограничен тираж от книгата, като част от
приходите ще бъде предоставена на Българската
спортна федерация на деца и младежи в риск.
Спортните материали подготви Сашо Бункин
Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
3300 лева. тел. 0885 399 246
Продавам изгодно хладилник с фризер
тел. 0894 88 45 59

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

КЛУБЪТ НА ПЕНСИОНЕРА ОТБЕЛЯЗА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Етрополе
и Правец
празнуваха
заедно

Клубът на пенсионера – град Етрополе отбеляза 1 октомври – Деня на
възрастните хора, с празничен обяд. Събитието се проведе в ресторант
„Еверест“, като тази година заедно с пенсионерите от Етрополе празнуваха
и тези от град Правец.
Програмата бе открита с поздрав от председателя на клуба Малинка
Ганчева. Гост на събитието беше заместник-кметът на Община Етрополе
Станка Димитрова, която прочете поздравителен адрес от името на кмета на
Етрополе Димитър Димитров по повод празника.
Веселбата продължи до късен следобед с много танци и песни.

СПОРТНА ПЛОЩАДКА В КВ. 177 ПО ПЛАНА НА ГР. ЕТРОПОЛЕ

Кримихроника
Продължават
строително-монтажните
ра- настилка;
боти по проект „Реконструкция на спортна
• Доставка и монтаж на нови врати за мини футплощадка в кв. 177 по плана на гр. Етропо- бол и табла за баскетбол;
• Разчертаване на спортни игрища;
ле“. Проектът е финансиран по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
• Изграждане на осветление и видеонаблюдеВ рамките на проекта се изпълнят следните дей- ние;
ности:
• Подмяна на съществуващата ограда с нова.
• Полагане на нова акрилна противохлъзгаща

Етрополци с две равенства и победа,
ботевградчани с три поредни загуби
Две равенства и победа регистрира ПФК
Чавдар в последните три кръга от първенството
в Югозападната трета лига. В първия мач, който
завърши наравно – 0:0., тимът гостува на новака
Велбъжд в Кюстендил. След това ПФК Чавдар
бе домакин на ФК Перун – Кресна и го победи с
резултат 3:1. На 3 октомври етрополци гостуваха в
Самоков на Рилски спортист и завършиха наравно
– 2:2. Головете за гостите реализираха капитанът
Григоров и Чатов. На 10 октомври от 16 часа
етрополци са отново гости в Дупница на митичния
стадион Бончук на ФК Марек.

ФК Балкан 1929 бе домакин на другия новак в
групата – Гранит – с. Владая, и загуби с 0:1. След
това балканци гостуваха в с. Чепинци на новака
ФК Левски и загубиха отново, този път с 2:1. На
3 октомври на ботевградския стадион Христо
Ботев балканци отново регистрираха загуба с
минималното 0:1 от ФК Кюстендил. Гола за гостите
реализира с глава Александър Александров в 70ата мин.
В 10-и кръг ФК Балкан1929 ще гостува на 10
октомври от 16 часа в Панагюрище на местния ФК
Оборище.

Пиян шофьор бе
задържан в Етрополе
На ул. „Оборище“ автопатрул на РУ-Етрополе
спрял за проверка лек автомобил „Ауди 80“, управляван от 28-годишен водач от крумовградското
село Ручей. Тестът за употреба на алкохол отчел
1.79 промила. Нарушителят е задържан за срок до
24 часа. Срещу него е образувано бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1
от НК.

Пожар в с. Ямна

В РУ-Етрополе постъпил сигнал за горяща
плевня в с. Ямна. След потушаването на огъня
е извършен оглед на местопроизшествието съвместно с експерт от РСПБЗН-Етрополе. Установено е, че е изгоряла селскостопанска постройка с
около 100 бали сено, както и част от покрива на
хранителен магазин. По първоначални данни причината за възникването на пожара е късо съединение на електрически проводници от електропреносната мрежа, преминаващи непосредствено над
постройката. По случая е образувано досъдебно
производство.
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ПРАВЧАНИ С ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПЛАНИНСКОТО
СЪСТЕЗАНИЕ „ПО СТЪПКИТЕ
НА АЛЕКО С ПРИЯТЕЛ“

„По стъпките на Алеко
с приятел” е най-голямото
отборно
планинско
състезание със социален
характер
в
България.
Състезанието е исторически
базирано
на
първото
изкачване на Черни връх,
през 1889 г. от Алеко
Константинов съвместно с Никола Тантилов. Всяка година то има различна кауза.
Тази година изкачването се проведе на 3 октомври с кауза: “До водопад Скаловитец с
всъдеход – един различен ден за хората с увреждания”
Правила: Състезанието е единственото по рода си изцяло отборно в три категории:
“Семейство”, „Приятели” и „Колеги”. В един отбор могат да участват от 2 до 10 човека.
Времето на отбора се определя от последния финиширал. Маршрутът следва живописно
изкачване на Черни връх от с. Железница с финал в с. Владая. Две са възможностите
за трасето:
Къса дистанция – ~ 11 км. с. Владая – х. Панчо Томов – с. Владая.
Дълга дистанция ~ 30 км, с.Железница – Черни връх – с.Владая
За първи път тази година участвахa и представители на Правец. Отборът бе съставен
от 3-ма ентусиасти: Елена Ангелова, Десислава и Атанас Димови. Те се състезаваха
на късото трасе в категория „Приятели“ – общо 25 отбора в категорията. Класираха
се „в златната среда“ – 13-то място, с отборно време 02:17:25ч. Вечерта, след като се
прибраха, Елена сподели: „Тепърва ще ходим. Страхотно изживяване!“
Нека им благодарим за смелостта и да им пожелаем успешни бъдещи изяви и на
други терени!

За поредна
година

Община Правец организира
турнир по стрийтбол

Спортното състезание ще се проведе на 11 октомври
(неделя) с начален час 10:30 в категории –юноши и
деца. Юношите и децата, класирали се на призови
места, ще бъдат наградени с купи и медали, а наградата за призьорите в категория мъже ще бъде парична –
за 1-во място 800 лева, за 2-ро място 500 лева, за 3-то
място 300 лева. Турнирът по стрийтбол ще се проведе
на площада пред сградата на общината, като за целта
ще се монтират специално съоръжение и настилка.

Кой има право на участие?
Право на участие имат всички желаещи да се
запишат за спортното състезание. Изискване за
участие в съответните категории:
• Деца – до 13 години
• Юноши – до 18 годин
• Мъже – над 18 години   

Как трябва да бъде
комплектован отборът?
Всеки отбор трябва да бъде съставен от 4-ма състезатели – 3-ма
титуляри и 1 резерва. Отборът трябва да има име.

Кога, как и къде
можем да се запишем?
Срокът за записване в турнира е от 05 октомври до 11 октомври – непосредствено преди началото на състезанието. След като
един отбор бъде комплектован според изискванията, капитанът
(отговорникът) на отбора трябва да предаде списък, съдържащ
името на отбора, имената на състезателите и датите на раждане на
състезателите. Записването за участие и предаването на списъка
може да се случи по няколко начина:

чрез имейл: maya.pencheva@abv.bg
на телефон за контакти: 0887 300 562;
лично на организаторите в деня на състезанието
(11 октомври) преди началото на турнира

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

