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    гр. Правец  пл. ”Тодор Живков” №3

0887 53 53 32 - Пламен Христов; 
Е-mail: skdu.pravec.bg@abv.bg Винаги до Вас !!!

Четете на стр. 3

Четете на стр. 2

Фотооко

Заболеваемостта на територията на община Правец ос-
тава в ниски проценти в сравнение с непрекъснато увели-
чаващият се брой на диагностицирани с COVID-19 в стра-
ната. Към 16 ноември 27 души с адрес в общината са с 
положителни PSR тестове. РЗИ актуализира списъка еже-
дневно. От тези лица 6 са настанени в болнично заведение 
заради по-тежко протичане на заболяването. В момента 
21 са на домашно лечение и под карантина. Периодично 
екипи на РУП-Правец извършват проверки за спазване на 
изолацията. 

Хората под карантина са обхванати от мобилните групи 
на Община Правец за доставки на медикаменти и продукти 
при желание и необходимост-съобщи градоначалникът. 

„Предид ситуацията към момента, няма никакви основа-
ния за психоза, както и за взимането на по-сериозни мерки 
срещу разпространението на COVID-19. Нека всички спаз-
ваме правилата“-обобщи кметът Гунински.

Градските фонтани бяха източени, за да бъде основно почистено съоръ-
жението.   Всички плочки бяха измити щателно с паростуйка преди зазимя-
ването на фонтана.

Към 16 ноември в община Правец:

27 С COVID-19. НЯМА ПОЧИНАЛИ

ИЗМИХА С ПАРОСТРУЙКА 
ГРАДСКИЯ ФОНТАН

Доброволци 
монтираха 185 

указателни 
табели за 
десетки 

маршрути 
в района

Дворът на ОУ 
„Васил Левски” 
с нов фитнес 
на открито

ИЗВЕСТНИЯТ АРХИТЕКТ 
ЛАМБРИ ДЖАРОВ ИЗРАЗИ 

ВЪЗХИЩЕНИЕТО СИ ОТ ПРАВЕЦ… 
В ИНТЕРНЕТ РЕПОРТАЖ

Четете на стр. 4

Другите за нас
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Училищният двор в Правец вече предоставя 
богато разнообразие от възможности за 

спортуване. Възпитаниците на училищата и не само 
те могат да тренират и да се упражняват на чисто 
ново игрище-фитнес на открито. Финансирането 
е осигурено от Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда и 
бюджетен финансов излишък.

Освен добавянето на още една спортна пло-
щадка към вече наличните няколко такива, бе 
асфалтиран и пътят, водещ до общежитието, 
в което живеят ученици от ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов”.

През тази и изминалата 2019-та година бяха 
реализирани няколко мащабни проекта, целящи 
да превърнат дворното пространство на ОУ 
„Васил Левски” в модерен училищен двор, даващ 
възможност за практикуването на най-популярните 
спортове – футбол, волейбол и баскетбол. 

През 2019-та година, като част от кампанията 
„Красива България”, бе изградено футболно 
игрище, отговарящо на всички стандарти за 
качество и безопасност. След това бе обособено 
мултифункционално игрище за волейбол и 
баскетбол, а сега вече функционира и модерен 
фитнес на открито. 

ДВОРЪТ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
С НОВ ФИТНЕС НА ОТКРИТО

РАЗЛИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗАРЕДИ УЧИТЕЛИТЕ С ЕНТУСИАЗЪМ

VIII Национална педагогическа 
конференция тази година се проведе в Банско. 
Правец бе представен от две преподавателки 
от ОУ „Васил Левски“: В.Нинова-начален учи-
тел и Марияна Начева-Йорданова – учител 
по история.

В.Нинова участва с презентация на тема: 
,,Етнографски знания за формиране на 
българската национална принадлежност“. Тя 
спечели вниманието на жури и публика със 
споделения си опит – повече от 20 години 
работа по различни проекти, свързани с 
изследване и овладяване българските 
традиции и обичаи заедно с няколко поколения 
ученици. Нейна писмената  разработка на 

същата тема намира своето място в „Сборник с добри педагогически практики 
2020 - 2021“.Презентация на тема: „Бележити личности – живот и принос в 
учебното дело на Андрей Цанов от с. Видраре“ представи Марияна Начева-
Йорданова. Тя участва и с писмена разработка за иновативни дейности при 
работа с деца. За своето участие в конференцията двете дами получиха 
сертификат „Добри педагогически практики от присъствено и дистанционно 
обучение“ лично от изпълнителния директор на фондацията-организатор 
Атанас Кузманов.

За пета година Министерството 
на образованието и науката и 
Синдикатът на българските учители 
организираха във Велинград 
научнопрактическа конференция, 
с участието на учители от цялата 
страна. 

Министърът на образованието 
Красимир Вълчев лично откри 
форума, на който присъства и 
г-жа Янка Такева - председател на 
Синдиката на българските учители.

Експертите от журито 
предварително и задълбочено се бяха запознали и оценили представените 
педагогически доклади. Одобрени бяха 51 практики, които ще бъдат качени 
на сайта на Министерството на образованието и науката.

От Община Правец с награда и грамота бе удостоена педагогическата 
практика на Илонка Василева Недялкова – старши учител в ОУ „Христо Ботев“ 
село Джурово. Темата на нейната презентация е: ,,Клуб Дигитален свят - 
иновативна инициатива и помощно средство за намаляване отпадането на 
ромските деца от училище“, реализирана през 2019/2020 учебна година с 
група ученици от III и IV клас.

Честито!

Две преподавателки от Правец 
участваха в националната 

конференция на педагозите

Илонка Недялкова от 
училището в Джурово – с 

национално признание

Навръх Архангеловден църквата в Осиковица отбеляза своя храмов 
празник, тъй като тя носи името на светеца. Всяка година на този ден там 
се извършват две служби – утринна Света литургия и Водосвет за здраве 
и благополучие.  Празникът се организира от Църковното настоятелство и 
Кметство с. Осиковица.

В църквата служиха арх. Йоан Страшнишки, протойерей Димитър Попсто-
ев и иподякон Емил Дангов, заедно със своите гости от Угърчин – Йорданка, 
Невена и младият иподякон Стайко Джакови. 

Арх. Йоан връчи две специални грамоти: на Емил Дангов – дарител и 
обновител на храма и на Димитър Димитров – дарител на храма и участник в 

Храмов празник в Осиковица
построяването на чешмата в двора. Дядо Йоан призова миряните да вземат 
участие в предстоящите църковни избори – за настоятели и проверителна 
комисия, които ще се проведат на 22 ноември.

За празника църквата получи дарение от игумения Анастасия, игуменка 
на манастира „Свети Пантелеймон“ – Смолян.

След водосвета бе раздадена вкусна курбан-чорба, продуктите за която 
дариха две семейства: Иванка и Димитър Димитрови и Костадинка и Веселин 
Киркови. Традиционно готвач бе Георги Кирилов – Гинката от с.Трудовец.

Иванка Димитрова сподели пред наш репортер: „Традициите се създават 
от хората и се спазват, предавайки се през поколенията. Обикновено свързват 
християнски и народни обичаи. Курбанът е повод хората да се съберат, да си 
поговорят, да се срещнат фамилии, които живеят на различни места. Днес, 
в това трудно време, е особено важно да се подкрепяме. Не подредихме 
трапеза /за да спазим ограниченията/, но все пак денят беше празничен за 
осиковчани.“

Общинска администрация Правец
СЪОБЩАВА:

Във връзка с пандемичната 
ситуация 

се отменя 
приемното време с граждани:

„Техническа служба“ тел.: 07133 48 74
„Общинска собственост“ тел.: 07133 48 77
Главен архитект тел.: 07133 48 79
В Община Правец няма да се извършват нотариални заверки.

Нов асфалт бе положен до 
общежитието на ГПЧЕ
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На 12 ноември в Рудодобивния комплекс на „Елаците-Мед“ АД се 
състоя церемония, на която официално беше открит мобилен комплекс за 
производство на скални фракции. Ефектът от изграждането на съоръжението 
е максимално оползотворяване на природните ресурси и опазването на 
околната среда. На събитието присъстваха инж. Ивайло Николов, директор 
„Рудодобивен комплекс“, инж. Васил Шишков – зам.-директор, „Рудодобивен 
комплекс“ / Производство, инж. Владимир Александров – зам.-директор, 
„Рудодобивен комплекс“ / Минно планиране и проектиране, мениджъри и 
служители в „Елаците-Мед“ АД. Спазвайки всички противоепидемични мер-
ки, въведени на територията на рудодобивното предприятие, там се състоя 
кратка церемония по освещаване на новата инсталация. 

Ставрофорен иконом Емил Якимов от Етрополския манастир „Света Тро-

ица“ отслужи тържествен водосвет за здраве, благоденствие и просперитет 
на всички служители в дружеството и безаварийна работа на производстве-
ните мощности на новото съоръжение. Официалният старт на инсталацията 
за производство на скални фракции бе даден с прерязване на трикольорна 
лента от директора на Рудодобивния комплекс и неговите заместници.

„С въвеждането в експлоатация на модерния мобилен комплекс за про-
изводство на фракциониран скален материал „Елаците-Мед“ АД за поред 
път доказва своя стремеж за оптимално оползотворяване на изчерпаемия 
природен ресурс. Реализацията на проекта е свързана и с опазването на 
околната среда, тъй като част от скалния материал (откривка), няма да се 
депонира като отпадък, а ще се реализират продукти, които ще се използват 
(На стр. 8)

Модерен мобилен комплекс за производство на 
скални фракции беше открит в „Елаците-Мед“ АД

Ефектът от изграждането на съоръжението е максимално оползотворяване на 
природните ресурси и опазване на околната среда

В пълно снаряжение и с несъизмеримо желание група довроволци монти-
раха 185 указателни табели из различни маршрути в Стара планина, доста 
от които и в района: 

- гр. Правец – Правешки манастир
- гр. Правец – м. Равнището
- гр. Етрополе – м.Равнището

ДОБРОВОЛЦИ МОНТИРАХА 185 УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ 
ЗА ДЕСЕТКИ МАРШРУТИ В РАЙОНА

- гр. Ботевград – Букалин дол – х.Рудината
- гр. Ботевград – м.Стубела – х.Рудината
- Билен маршрут по Било Планина от х.Рудината до Правешки проход 

(Правешки връх)
- с. Бойковец – х.Рудината
- Кръгов маршрут с.Бойковец – вр.Венеца – с.Бойковец
- х.Рудината – х.Чавдар ( с разклонение към вр. Венеца, вр.Звездец и про-

ход Арабаконак)
- с.Врачеш – Зла поляна – вр.Мургаш
- Врачешки манастир Св. 40 мъченици – м.Белия камък – х. Мургаш/

вр.Мургаш
- Екопътека Бележката (Етрополе) - довършване
Тези маршрути бяха маркирани и почистени от паднали дървета, храсти и 

препятствия. Поставени бяха и 10 жалона (включващи много забъркан бетон 
на чудновати места) по маршрутите:

- 1 бр. на Правешки проход
- 2 бр. в м.Равнището
- 1 бр. над х.Рудината
- 4 бр. в м.Въртележката
- 2 бр. северно от вр.Звездец
Бетонирани бяха основи за 3 информационни табла.
Всичко това успя да се случи в рамките на два дена, с впечатляващата 

бройка от над 50 доброволци от цялата страна: инженери, спасители, върли 
планинари, офроудъджии, деца и дори бебе на шест месеца в състава.

Влажното време и мъгливите утрини не успяха да попречат на поставени-
те цели, благодарение и на момчетата от Аварийно спасяване Пловдив.

Превозени бяха над 1 тон материали из високите планински участъци.
Зад организацията на всичко това бяха ТД “Насам-натам“ и Димо Колев - 

съобщи Александра Захариева.

Приключи теренното археологическо проучване 
на крепостта Боровец край с. Разлив за сезон 2020 
г. Проучването се извърши в периода 04.09.2020 г. 
- 15.10.2020 г. и е финансирано от Министерство на 
културата по Договор № РД 11-00-152/03.09.2020 
г. с Исторически музей-Правец. Договорът е 
за изпълнение на редовни археологически 
проучвания и теренна консервация на крепостта 
Боровец, обект спадащ към група IБ, съгласно 
чл. 5 от Правилата за представяне на целева 
финансова подкрепа за теренни археологически 
проучвания и теренна консервация. Исторически 
музей-Правец кандидатства с проект пред 
Министерство на културата и бе одобрен за 
финансиране. Ръководители на проучванията са 
Татяна Борисова и Михаела Занева от ИМ-Правец, 
зам.-ръководител е д-р  Владимир Стайков от СУ 
„Климент Охридски“, София. Научен консултант е 
доц. д-р Венцислав Динчев (НАИМ-БАН).

Крепостта „Боровец“ се намира на 4 км северно 
от с. Разлив на връх „Голям Боровец“ (847,88 м) 
и обхваща площ от 5,200 дка, спада към средно 

големите крепости. Приблизителни размери 
са 105/50 м с ориентация СЗ – ЮИ. Обектът 
е недвижима културна ценност  с категория 
„национално значение” по чл. 146, ал. 3 от ЗКН (ДВ                        
бр. 19/2009 с изм. и доп.) и Заповед на Министъра 
на културата № РД 09-612/24.09.                    2008 
г., Протокол от 07.10.2008 г.) Крепостта е част от 
Старопланинската укрепителна система, включена 
е в система от крепости в Ботевградско, Правешко 
и Етрополско през Античността, свързани с 
отбрана и охрана на важни пътища и проходи.

През тази година бяха разкрити още две сгради 
в източната част на крепостта. Те са с правоъгъ-
лен план, изградени са от ломени и грубо обра-
ботени камъни със спойка от кал. На някои места 
има включения на хоросан. Между тях има ходо-
во пространство („улица“). При построяването им 
древните строители са се съобразили изцяло с ес-
теството на терена. Стените им от запад стъпват 
върху скала, която е включена в градежа. И двете 
новооткрити сгради не са долепени до крепостната 
стена, както е при повечето планински крепости, а 

отстоят на разстояние 1,00-1,50 м от нея. Това е ха-
рактерно за планировката и изграждането на кре-
постта „Боровец“. Открити са множество находки 
– сребърна монета на император Елагабал (218-
222 г.), 11 бронзови монети от III-IV в. една от VI 
в., каменни брусове, останки от хромели (ръчни 
мелници за брашно), оловни тежести за рибарска 
мрежа, бронзова фибула и стило, две бронзови 
токи, железни предмети – стрели, катинари, 
хлопатар, халка, оръдия на труда: зъби от дарак, 
ножчета, инструменти, длето, стъргалка, игла, 
куки, скоби, клинове, гвоздеи, прешлен за вретено, 
керамичен пул за игра и др. Открито е голямо 
количество фрагменти от керамични съдове 
за бита, животински кости и малко строителна 
керамика. Всичко това потвърждава, че крепостта 
не е била само убежище, а в границите й е 
живяло за постоянно население, което е водило 
уседнал начин на живот. Разчистен е фрагмент от 
крепостната стена пред външното лице и стена 
на сграда 13, с цел да се види отстоянието и 
позиционирането й на терена. (На стр. 5)

ПРИКЛЮЧИХА ПРОУЧВАНИЯТА НА КРЕПОСТТА 
„БОРОВЕЦ“ КРАЙ С. РАЗЛИВ ЗА 2020 г.

Разкрити бяха още две сгради в източната част на съоръжението
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ОВЕН
Вярвате в себе си 

и знаете, че сега е мо-
ментът да покажете на 

какво сте способни. Ще проявите 
организатолските си качества, по-
казвате смелост и новаторски дух.

ТЕЛЕЦ
Може да се наложи 

да помогнете на ро-
дители или роднини. 

Трудно ще е да преодолеете преч-
ките, които умишлено поставят на 
пътя ви, но не и невъзможно. Добре 
е да сте обективни и справедливи. 

БЛИЗНАЦИ
Никой не може да 

ви спре когато знаете 
какво искате. Ако оба-

че проявите нетърпение, може да 
допуснете грешки. Планирайте от-
говорно и справедливо, за да не се 
окаже, че сте надценили силите си.

РАК
Ще разберете, 

че притесненията ви 
са били безпочвени. 

Може дори да постигнете повече, 
отколкото си мислите. Не се опит-
вайте обаче да се представяте за 
такива, каквито не сте. 

ЛЪВ
Обмисляте вари-

анти за бъдещото си 
развитие. Думи, изре-

чени от хора, които считате за близ-
ки, може да ви нарянат и разочаро-
ват. Нещата са временни, всичко 
ще отмине, успокойте се.

ДЕВА
Може да възникне 

сложна ситуация. Как-
вото и да измислите 

като решение може да има про-
блем. Мислете разумно, не бъдете 
максималисти. Запазете спокой-
ствие, затрудненията са временни.  

ВЕЗНИ
Колкото по-добро-

намерени сте, толкова 
по-успешно ще изпъл-

нявате задачите си. Запазете тър-
пение, даже и някои неща да не са 
ви по вкуса, всичко ще се оправи.

СКОРПИОН
Може да свъзникне 

сложна ситуация, ако 
не покажете желание 

за сътрудничество и готовност за 
отстъпки. Направете някои малки 
компромиси, не отчитайте само 
собствените си интереси.

СТРЕЛЕЦ
Сега вече можете 

да направите наистина 
това, което сте реши-

ли. Имате зелена светлина да стар-
тирате новите си идеи. Интуицията 
ви е вярна и може да ви предпази 
от грешки и излишни лутания.

КОЗИРОГ
Всичко около вас 

се оказва в услуга на 
намеренията ви. Има-

те голям шанс да успеете. Време е 
да подходите решително към про-
блемите в работата. Привличате 
парите към себе си.

ВОДОЛЕЙ
Роднини и прияте-

ли може да изиграят ва-
жна роля за развитието 

ви. Ако проявите дребнавост, може 
да влошите отношенията с близките 
за дълго време. Съвсем скоро може 
да ви потрябва опора и защита. 

РИБИ
Стига да вярвате 

силно във възможност-
ите си, може да постиг-

нете успех. Всяко едно колебание 
може да ви върне назад. Може да 
стартирате нов проект или бизнес.

ЗОДИАК 16.11.-22.11.

Около тази дата, вече над 30 години, се коментира. Вживя-
ващи се в революционери, нереализирали се ренегати и псев-
додисиденти били извършили дворцов преврат срещу Живков. 
А каква е истината? – Две години преди това Живков си беше 
подал оставката, която не беше приета. В разговор казваше: 
„Аз съм като един голям дъб и всичките стоят под мен на сянка, 
затова не ми приемат оставката”.

Живков виждаше международната политическа и икономи-
ческа обстановка. Виждаше и отношението на Горбачов към 
него и икономическите му спънки към България. Опитваше се 
да го вразуми, но не се получи. Опитваше се да провежда нова 
икономическа политика. Указ 56, който го помни, беше явно до-
казателство. Обръщането му към Запад, за което съветското 
ръководство и най-вече демагогът Горбачов го критикуваха. На 
връщане от Япония, през Съветския съюз, при среща с Бреж-
нев, беше изразил възторга си от видяното в страната. Брежнев 
се усмихнал и се потупал по рамото – демек, тука ние сме сил-
ни – пагона. 

През 1988 г. посети Западна Германия. Впечатлително беше 
това посещение, то продължи цяла седмица. Връзките му с 
германското ръководство бяха от по-рано – ловуваха заедно 
в България. При завръщането си от Германия, на един обяд, 
Живков иронично подхвърли: „Искате ли да ви кажа какво каза 
Ани Младенова при посещението ни в Германия, а, искате ли?” 
-  „И-и-и, другарю Живков!” – възкликна притеснена Ани. – „Ани 
Младенова каза, че социализъма в Германия е построен, какво 
ние строим?” – последва характерния му смях.

След десети ноември, когато беше под домашен арест, аз 
го запитах защо с такова внимание го посрещнаха германските 
ръководители. Ние, обикновените хора, смятахме, че герман-
ците ще искат България да бъде мост към съветския пазар. От-
говорът беше: „Два въпроса стояха – единият е този и другият – 
да махнем сто деветдесет и деветте ракети от източен Берлин”. 

Кохортата на Луканов, която започна разсипията на Бълга-
рия, имаше отрицателно отношение към Живков. Приписваха 
му, както той казваше, всички земни грехове. Тогава Луканов 
оглави комисията по деформациите в партията, която беше 
образувана към Политбюро. Възложено му е било да сондира 
мнение със западните политици дали трябва да съдят Живков. 
Всичките – и Митеран, и Кол, са били категорични да не бъде 
съден. Луканов скрива това от Политбюро. Под натиска на лум-
пените, които викаха по улиците, беше заведено дело, което 
завърши накрая с оправдателна присъда. Тогавашният прези-
дент Младенов беше се усетил и питал главния прокурор: „Ние 
да не направихме някаква политическа грешка?”. Прокурорът 
отказал да спре делото. 

Казах на Живков за постъпката на Луканов, защото го знаех 
от достоверен източник. Той каза, че не знае за случая. Между 
другото му казах, че ние, обикновените хора, отдаваме отноше-
нието на Луканов към него на по-големите заслуги на лукановия 
род в борбата. „Чакай да ти кажа – беше отговорът – Знае се 
за предателството на дядо му. Баща му, Карло Луканов, е бил 
секретар на един от райкомите на Москва и е изпратил хиляди 
хора в Сибир. По-късно е бил интербригадист в Испания, но не 
на фронта, а като разузнавач, та такива са им заслугите”. Аз пък 
си спомням, че Карло Луканов след девети септември 1944 г. 
беше известен ръководител. Беше кандидат-член на Политбю-
ро, министър на външните работи и накрая шеф на радиораз-
пръскването. На Андрей кариерата е известна, не са подцене-
ни. Така че дворцов преврат не е имало. Имаше предателство 
на Горбачов и международна обстановка, при която се срина 
социалистическият лагер и всички ръководители бяха сменени. 
Подадената от Живков оставка, за втори път, само може да му 
прави чест. Да не говорим какво последва след всичко това. 
Върнаха ни 70 години назад.                                  

Христо В. Христов – Референта

ПАК ЗА ДЕСЕТИ НОЕМВРИ

Ламбри Джаров е едно 
от големите имена в 
българската архитектура, 
достолепен представител 
на миналото поколение 
топархитекти. Той е автор 
на много проекти не само в 
страната, но и в чужбина. 
Прецизен, критичен и 
перфекционист в работата 
си. Днес-на 77 годни, той все 
още продължава да работи. 
Предпочита да отделя 

свободното си време за пътешествия и фотография. Има и 
собствен блог в интернет, където споделя впечатленията 
си от местата, които посещава. 

„Есенна екскурзия в Правец“ – така един от най-известните 
български архитекти Ламбри Джаров е озаглавил свой 
пътеписен репортаж от 14 ноември. Той го публикува с много 
снимки на своята фейсбук страница и в блога, който прави. 
Ето как изглежда Правец през неговите очи - без излишни 
емоции, професионално и обективно.

„Това е последният репортаж за нашата есенна екскурзия-
така започва статията.И продължава: Всъщност трябваше 
да завършим със Старо Стефаново, но водачът на автобуса 
пропусна отклонението и за да не се връщаме, решихме да 
оставим Старо Стефаново за пролетната екскурзия, а сега да 
го заменим с Правец.

Правец е малък град, жителите му са около 3500. Той 
беше обявен за град в чест на 1300- годишнината на 
нашата държава. Известно е, че по време на социализма 
Правец се ползваше с особен статут като родно място 
на Тодор Живков. А това значи, че средства за него никога 
не са липсвали. И след промените от 1989 г. нещата във 
финансово отношение не се промениха. Синът на бившия 
дългогодишен кмет на Правец съвсем до скоро беше много 
години ръководител на руската фирма Лукойл за България... 
Така че пари за Правец винаги е имало. Наред с това обаче 
в течение на годините бе създадена и достатъчно висока 
култура на поддържане на направеното. За пореден път се 
уверихме в това при нашето посещение.

Завършваше ремонтът на централния площад. Новата 
настилка, парковите елементи са проектирани с вкус и 
са изпълнени безупречно. Статуята на Диоген е поставена 

на още по-подходящо място. Вижте естетичните форми на 
парковата мебел. А триетажните жилищни сгради в центъра 
са вече на почти 50 години. Не им личи, нали? Още едно 
потвърждение, че възрастта на хубавите неща е нещо съвсем 
относително.

Ние се ограничихме само с разходка в центъра на Правец. 
За пълнота на репортажа ще добавя няколко снимки от 
филиала на Историческия музей – родната къща на 
Тодор Живков. Голямата представителна сграда в двора 
приютяваше по-рано подаръците, връчени на дългогодишния 
ръководител на страната ни от чужди ръководители.  В 
двора има и малък бюст на Т. Живков и на каменна стела 
са изписани думите му: „Аз, Тодор Живков, използвах цялата 
власт, която имах, за добруването на своя народ.”

И никой не може да отрече, че въпреки огромното 
старание на новите ни ръководители, не откриха нито негова 
собственост в България или чужбина, нито банкови сметки 
тук или в офшорни зони... За разлика от тези, които го 
наследиха...

А през улицата срещу къщата е направена чешма, до 
която е бюстът на Людмила Живкова.

Вечерта ни завари на път за София. Неделя е и магистралата 
е изпълнена с коли.  На хоризонта залязващото слънце 
облизва скатовете на Витоша. Навлизаме вече в София и по 
северната дъга на обходния път стигаме до метростанция 
Сливница – началото и края на нашата екскурзия…“

Благодаря на тези, които разгледаха и прочетоха тази 
поредица от репортажи. Към всички ви искам да отправя 
прощалните думи на екскурзовода ни:  „ А сега искам да ви 
пожелая три неща: ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕ И ПАК ЗДРАВЕ!” – 
завършва своя пътепис арх.Джаров.

ИЗВЕСТНИЯТ АРХИТЕКТ ЛАМБРИ ДЖАРОВ ИЗРАЗИ 
ВЪЗХИЩЕНИЕТО СИ ОТ ПРАВЕЦ… В ИНТЕРНЕТ РЕПОРТАЖ

Една от многото снимки с изгледи от Правец, 
споделени от известния архитект
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100 ГОДИНИ ОТПРАЗНУВА БАБА МАРИЯ ОТ ЯБЛАНИЦА

На 12 ноември Мария Пеева Тодорова 
отпразнува своята 100-годишнина. Да я поздравят 
за хубавия празник дойдоха кметът и секретарят 
на Община Ябланица, роднини и журналисти от 
bTV. Така празникът на баба Мария влезе във ве-
черните новини. Синът й Милен бе организирал 
мило тържество, макар и в скромен състав, пред-
вид коронакризата. Чиста, спретната и с боядисана 
коса /“Няма да се излагаме, я?!“/,  баба Мара 

Тематична изложба 
“140 години от рождението 
на Йордан Йовков” бе 
подредена в библиотеката 
на читалище “Заря 
1895”-Правец.

Присъстващите по-
говориха за автора, 
припомниха си неговите 
най-ярки образи и 
разгледаха различните 
издания на творчеството 
му.

За почитателите на 
Йовковото творчество 
изложбата ще бъде на 
разположение до края на 
месеца.

Изложба за Йовков в градската 
                                           библиотека

С 2 години да се удължава срокът за регистра-
ция на водовземните съоръженията, които хората 
ползват в дворовете си. Това предложение пред-
стави като съвносител депутатът Васил Цветков, 
а мнозинството в Народното събрание го подкрепи 
на първо четене. 

В своето изказване Цветков заяви още - „Искам 
да обърна внимание на два факта, които предста-
вих в изложението си, че такса за регистрация на 
водовземни съоръжения за собствени потребно-
сти НЕ СЕ ЗАПЛАЩА и че съгласно чл.43, ал.2 на 
Закона за водите физическите лица - собственици 
или ползватели на недвижим имот, разположен в 
границите на населените места и селищните об-
разувания, имат право на БЕЗВЪЗМЕЗДНО водо-
вземане до 10 куб. м на денонощие за собствени 
потребности.“

След много получени сигнали на граждани и 
с оглед развитието на епидемиологичната об-
становка с разпространението на Covid-19, с цел 
предотвратяване струпването на хора, които не са 
успели да подготвят и подадат необходимите до-
кументи за регистриране на водовземните си съ-
оръженията в съответната басейнова дирекция, 

се явява необходимост от удължаване на крайния 
срок, който изтича на 27 ноември 2020 г. Предлага-
ното удължаване е до 28 ноември 2022 г.

Промените се правят в § 41, ал.1 и ал. 7 от Пре-
ходни и заключителни разпоредби на Законопро-
ект за изменение на Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на околната среда.

Удължават с 2 години срока за регистрация 
 на кладенци, сондажи и помпи

разказа куп интересни и поучителни 
истории.

Тя е родена в с.Шумнене, сега 
квартал на гр. Ябланица, на 12.11 1920 
г. Макар и на 100, тя изглежда поне 20 
надолу! Както сама се шегува, „Поп 
Бряско, дето ме е кръщавал, може да 
е объркал годината ми-беше си доста 
възрастен!“. 

Труден живот има столетницата. 
Тъкмо млада невяста, с 5-месечно бебе 
на ръце, тя остава вдовица-съпругът й е 
убит на фронта. Сама отглежда сина им 
Милен, който сега  е голямата й гордост 
и с много обич се грижи за нея. 

Баба Мара никога не е боледувала. 
Пие само хапчета за кръвно. В болница 
е влизала на два пъти-когато си е 
чупила едната, после другата ръка. “На 
колко години човек остарява-питаме я. А 
тя отговаря: „ До 90 г. не съм била стара! 
Можех си всичко. До миналата година 
аз сама си работех градината, садях си 

всичко, копаех. Чак сега взе да ми се опира.“
Баба Мара чете вестник без очила, чува 

отлично и има прекрасна памет. А на какво се 
дължи дълголетието й:“ Не знам…Ген е явно. 
Имах прадядо, доживял до 110 години. Родите-
лите ми също живяха по осемдесет и кусур годи-
ни. Движение, труд, добрата и дисциплина-това 
е сигурно“ - обобщава баба Мара, която отпочна 
101-вата си есен. 

ПРИКЛЮЧИХА 
ПРОУЧВАНИЯТА 
НА КРЕПОСТТА 

„БОРОВЕЦ“ КРАЙ 
С. РАЗЛИВ ЗА 2020 г.

(От стр. 3) В тази 
част тя е построена 
от каменни блокове 
за лице и пълнеж 
от ломени камъни с 
хоросанова спойка, 
примесена с пръст.

През тази година 
разчистихме изцяло и откритата през 2019 г. пещ 
за топене на желязо. Запазената част като градеж 
в основата е с правоъгълна форма, издължена 
в посока З – И, леко заоблена в ЮЗ и СЗ ъгли. 
Градена е от ломени камъни на калова спойка, 
някъде има включения от хоросан. Размери: 
дължина 1,50 м с отвора до 1,80 м; ширина 1,40 
м; разкрита височина от Запад – 1,20 м. Основа-
та е представлявала широката част на конус, сте-
сняващ се нагоре като комин, където се е сипвала 
руда, примесена с дървени въглища. В зидарията 
е имало отвори, през които е подаван въздух чрез 
кожени мехове. В ЮИ част е запазен отворът, през 
който изтича разтопеното желязо в някакви, веро-
ятно каменни съдове. След като изстине малко же-
лязото се хваща със железни щипци и започва да 
се кове и обработва. Пещта и разкритото предпещ-
но пространство и структурите около нея, вероят-
но представляват една сграда (комплекс).

На този етап от проучванията се потвърдиха 
данните за времето на обитаване на обекта. 
Проучванията, откритите находки и материали 
доказват, че на билото на хълма в края на V и IV 
в. пр. Хр. има тракийско поселение и светилище.  
Възникнала през втората половина на III в. 
като стражева крепост и убежище във време на 
опасност,  функционирала до края на VI в. Мястото 
е застроено върху връх. Постепенно става посто-
янен център за обитаване, вследствие на масови-
те варварски инвазии през късно римската епоха 
и късната античност (нападения от готи, хуни, 
авари). Населението от равнината в края на IV и 
най-вече през V-VI в. масово се крие и установява 
за постоянно горе по високите и трудно проходими 
райони. Останките от гъсто разположените сгра-
ди във вътрешността на крепостта, крепостните 
съоръжения, доказват, че тя има функции на 
укрепено селище. Регистрирани са следи от опо-
жаряване.                  Татяна Борисова - директор 

Исторически музей Правец

Баба Мария на младини 
като шивачка

Баба Мария навръх 
100-год. си юбилей
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Офис: гр. Правец 
Площад „Тодор Живков“ 3
Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

В 14-ия кръг на югозападната трета лига етро-
полци гостуваха в с. Чепинци на местния ФК Лев-
ски. Още след първия сигнал на главния съдия 
гостите подходиха много отговорно и това им до-
несе победа с 0:2. Головете, реализирани от Мар-
тин Минков, паднаха още през първото полувреме. 
През второто чавдарци направиха много пропуски, 
но нов гол не падна и те се поздравиха с победа 
– 0:2. На 14 ноември в 15-ия кръг ПФК Чавдар бе 
домакин на ФК Кюстендил. Още от самото на мача 
начало и двата отбора заиграха открито. Първото 
полувреме завърши 0:0. Мачът бе оспорван и през 
вторите 45 мин. В 69-ата мин. резервата на етро-
полци Владимир Тачев, който влезе в игра няколко 
минути по-рано, отбеляза за 1:0. До края на среща-
та кюстендилци вдигнаха темпото на игра, но след 
отлични прояви на вратаря на домакините Христо 
Матев резултатът остана непроменен – 1:0 за ПФК 
Чавдар. Във временното класиране етрополският 
тим се изкачи на почетното 5-о място с 9 победи, 
4 равенства, 2 загуби, 28-11 голова разлика и 31 
точки. На 21 ноември от 14 часа ПФК Чавдар ще 
гостува в Панагюрище на местния ФК Оборище. 

Ботевградчани гостуваха в Сливница на мест-
ния ФК Сливнишки герой в мач от 14-ия кръг. До-
макините стояха по-добре на игралното поле през 

В последния кръг от есенния полусезон на за-
падната А ОФГ, мъже ОФК Правец гостува в Кос-
тинброд на едноименния футболен клуб. През 
първото полувреме домакините отбелязаха гол 
и поведоха с 1:0. През вторите 45 мин. играта бе 
равностойна, но до промяна в резултата не се 
стигна и ОФК Костинброд 2012 победи с резултат 
1:0. Останалите резултати от 10-и кръг в групата: 
Торнадо (с. Безден) – Скравена – 6:2; Спортист 
2006 (Драговищица) – Ком 98 (Годеч) – 2:2; Зенит 
(Церово) – Драгоман – 1:1.

На 14 ноември правешките футболисти изи-
граха в Правец отложения мач от 7-и кръг срещу 
ФК Скравена. Мачът стартира добре за домакини-
те, но те пропуснаха няколко изгодни положения 
пред вратата на гостите. При грешка в защитата 
на правчани скравенчани откриха резултата в 15-
ата мин. – 0:1, след гол на Светозар Валериев. В 

В последния си мач от източната А ОФГ като 
гости в Елин Пелин на местния Левски ФК Раки-
тин завърши наравно. През цялото време мачът бе 
равностоен. И двата състава не успяха да отбеле-
жат и срещата завърши 0:0. 

В другите мачове от последния кръг се получи-
ха следните резултати: 

Спортист – Левски (Долна баня) – 0:3; 
Мътивир – Козаро – 2:4; 
Звездец – Рилец – 0:2.
Класирането след есенния полусезон в А ОФГ 

Изток, мъже е следното:

От 9 до 11 ноември 
в спортния комплекс на 
града селекционерът 
на младежите до 21 г. 
Александър Димитров 
доведе своите възпита-
ници на 3-дневна подго-
товка. Той провеждаше 
двуразови тренировки 

на футболния терен на БФС. Преди лагера Дими-
тров имаше много проблеми по селекцията заради 
контузии, наказани и заразени с корона вирус със-
тезатели. Той извика в Правец левия халф-бек на 
Хебър – Пазарджик Мартин Вълчинов. 20-годиш-
ният футболист е син на помощник-треньора му 
Явор Вълчинов, а втори помощник на Димитров е 
Ивайло Йорданов. Целта на подготовката в Пра-
вец е предстоящата евроквалификация с Естония 
на 17 ноември от 18.30 часа на стадион Славия. 
Младежите ни все още са с шансове за второ мяс-
то в групата. Освен победа, трябва да чакаме и за-
губа на Полша у дома от Латвия.

До края на годината си-
ните трябва да се лишат 
от услугите на национала, 
след като се оказа, че той 
има разкъсване на менис-
кус на дясното коляно. Това 
е показал ядрено-магнит-
ният резонанс, който му 
бе направен при д-р Тони 
Георгиев. 22-годишният 
национал претърпя опера-
ция, а възстановяването 

му ще трае минимум 6 седмици. Крилото получи 
контузия по време на двубоя на сините с Берое.  
Росен Барчовски също няма да може да разчита 
на Минчев за предстоящите европейски квалифи-
кации в Сараево. Както е известно, ФИБА промени 
регламента за квалификациите, като ги премести в 
балони с 1 домакин и без публика в залата. 

целия двубой и се поздравиха с победа с краен ре-
зултат 3:1. В 15-ия кръг ФК Балкан 1929 бе домакин 
на водача във временното класиране в групата ФК 
Марек – Дупница. Мачът бе доста оспорван, осо-
бено през първата част, с положения и пред двете 
врати. В 20-ата мин. балканци успяха да излязат 
напред. След центриране отляво Кристиян Кова-
чев с прецизен удар матира вратаря на гостите. В 
60-ата мин. Марек получи право да изпълни дузпа 
след нарушение в наказателното поле. Димитър 
Чечев застана зад топката, но вратарят на зелени-
те Костадин Котев успя да улови ъгъла и да запа-
зи преднината на съотборниците си. В 65-ата мин. 
Веселин Любомиров опита да прехвърли излезлия 
напред вратар на Балкан 1929, но не се получи. 
Така футболистите от Ботевград спряха серията 
на дупничани от 7 поредни победи. ФК Марек ос-
тава лидер, като има равни точки с Вихрен – по 
35, но е с по-добри показатели. В досегашните 15 
мача ФК Балкан 1929 е постигнал 5 победи, 3 ра-
венства, 7 загуби, 17-18 голова разлика, 18 т. и се 
нарежда на 10-о място в групата. На 21 ноември 
от 14 часа балканци отново са домакини, този път 
на втория във временното класиране ФК Вихрен – 
Сандански.

ПФК Чавдар - Етрополе с 2 победи, 
ФК Балкан 1929 със загуба и победа

Трудовчани с равенство като гости 
в последния мач за полусезона

п. р. з. г.р. т.
Костенец 6 1 1 +13 19
Ракитин 4 4 0 +13 16
Козаро 5 1 2 +12 16
Рилец 4 2 2 +3 14
Левски  ЕлП 3 3 2 -3 12
Звездец 3 1 4 -9 10
Левски Дб 3 1 4 +3 10
Спортист 1 0 7 -16 3
Мътивир 0 1 7 -16 1

21-ата мин., след отличен удар отдясно на Иван 
Иванов се стигна до равенство – 1:1. В 42-ата мин. 
гостите отново излязоха напред в резултата след 
гол на Йордан Йорданов – 1:2. Второто полувреме 
започна с натиск на ОФК Правец  и голът не за-
късня. След самостоятелен пробив на техния цен-
трален нападател Иван Златев се стигна до ново 
равенство в 54-ата мин. – 2:2. В 66-ата мин. Тер-
минатора можеше да отбележи отново, но останал 
сам срещу вратаря на ФК Скравена, не можа да го 
преодолее. Пропуските на домакините продължи-
ха. Все пак в 88-ата мин. играещият председател 
на клуба и бивш капитан на ОФК Правец Иван Ка-
сапов отбеляза последния гол за есенния полусе-
зон, и то победен, за 3:2.

Класиране след есенния полусезон 
в А ОФГ Запад, мъже

Правешките футболисти със загуба и победа

п. р. з. г.р. т.
ОФК Костинброд 2012 6 2 0 +16 20
Ком 98 4 4 0 +6 16
Торнадо 4 3 1 +6 15
Драгоман 3 4 1 +7 13
Зенит 3 3 2 -1 12
ОФК Правец 3 1 4 -2 10
Петърч 1 2 5 -3 5
Спортист 2006 1 2 5 -11 5
Скравена 0 1 7 -18 1

Младежките футболни 
национали на 

подготовка в Правец

Победната серия на 
БК Правец продължава

В 6-ия кръг на ББЛ А група, Запад правешките 
баскетболисти играха в софийската спортна зала 
Св. Георги срещу БК Атлетик – София. Мачът тръг-
на добре за софиянци, които спечелиха първата 
част със 17:22. До полувремето на паркета имаше 
само един отбор - този на БК Правец. Правчани 
излязоха напред с 13 т. – 47:34. Преди последна-
та четвърт Атлетик намали пасива си и разлика-
та стана 11 т. – 73:62. До края на мача до обрат 
не се стигна и БК Правец с треньор Георги Вел-
чев постигна нова победа с краен резултат 93:79 
(17:22, 30:12, 26:28, 20:17). С най-голям принос за 
правчани бяха: Даниел Христов – 35 т. и 10 борби, 
Иван Иванов - 15 т. и 10 асистенции, Цветан Геор-
гиев-12, Павлин Ганчев – 10 т. и 9 борби. Това бе 
6-та поредна загуба на БК Атлетик – София, който 
е на последно място във временното класиране в 
групата. 

Левски Лукойл няма 
да може да разчита 
на Йордан Минчев
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Новини от Етрополе

На 5 ноември община Етрополе получи дарение на основни видове 
хранителни продукти. Инициативата е на „Елаците-Мед“ и е част от 
програмата „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН, която 
обхваща общо 6 общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица 
и Пирдоп. Хранителните продукти ще са в помощ на най-нуждаещите се – 
възрастните, болните, семействата с деца. Малките жители на Етрополе от 
детските градини ДЯ „Патиланци“, ДГ “Звънче“, ДГ “Слънчице“ и ДГ „Едел-
вайс“, както и учениците от ОУ „Г. Бенковски“, с. Малки Искър и ОУ „Христо 
Ботев, с. Лопян, също ще се възползват от помощта.

Инициативата е израз на съпричастността на компанията към трудностите, 

 „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД ДАРИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ХОРА В НУЖДА 

Благотворителната акция е част от програмата „Българските добродетели“ 
                                                                         на Група ГЕОТЕХМИН 

които изпитват местните общности и е навременен отклик към нуждите на 
общините да реагират адекватно на необходимостта да подпомогнат всички 
засегнати от пандемията Covid-19. 

Това е поредната дарителска инициатива, която компанията оказва 
в условията на Covid-19 и е израз на солидарност и граждански дълг към 
уязвимите групи хора в община Етрополе и общини от Средногорието. 
Ръководството на компанията е убедено, че само със съвместни усилия с 
местните общински ръководства могат да бъдат преодолени последиците от 
създалата се здравна криза.

На 9 ноември стартира нов конкурс на Група ГЕОТХЕМИН за творби 
на ученици от 13 училища от региона на Средногорието и община 
Етрополе. Тази година инициативата е посветена на 30-aта годишнина 
от основаването на Геотехмин ООД, а темата е „Бъдещето на 
човечеството“. 

Четири дружества от група ГЕОТЕХМИН, инициатори на конкурса 
- Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, 
ще очакват оригинални идеи за това как трябва да се развива светът. 
Как можем да се подготвим по-добре за времето на безпрецедентни 
трансформации и несигурност, в което живеем? Как ще изглежда планетата 
през 2050 г. например? Могат ли технологиите и интелигентните машини 
да ни помогнат да бъдем по-сигурни? Как да развием способност да се 
справяме с промените, да запазим оптимизма и да начертаем по-доброто 
бъдеще на човечеството?

В конкурса могат да участват ученици от училищата-партньори СУ 
„Христо Ясенов“, ОУ „Христо Ботев“ и ПГ „Тодор Пеев“ – Етрополе,  ОУ 
„Георги Бенковски“ – Мирково,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чавдар, 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 
и Професионална гимназия „Златица“ – гр. Златица, Професионална 
гимназия по механоелектротехника гр. Пирдоп, ПГТХТ „Никола Димов“ и 
СУ „Саво Савов“ – Пирдоп, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Антон и СУ 
„Любен Каравелов“ – Копривщица

в две възрастови групи: 5 - 7 клас; 8 - 12 клас 
и в две конкурсни категории:
литературно-художествено произведение - съчинение, есе, 

стихотворение, приказка, разказ
дигитално изображение - рисунка, макет, или друг вид приложна творба 

(компютърна графика, компютърна анимация). 
Творбите на участниците ще бъдат оценявани от авторитетно незави-

симо жури. За отличилите се, както всяка година, ще има предметни на-
гради, а училищата-партньори ще получат пособия и техника в помощ на 
учебния процес. 

Повече информация за конкурса можете да намерите на: 
www.geotehmin.com

„Бъдещето на човечеството“
Нов конкурс за ученици 

от 13 училища - партньори 
на Група ГЕОТЕХМИН
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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

Модерен мобилен комплекс за производство на 
скални фракции беше открит в „Елаците-Мед“ АД

Ефектът от изграждането на съоръжението е максимално оползотворяване на 
природните ресурси и опазване на околната среда

(От стр. 3) в строителството“, каза инж. Ивайло Николов, по време на съ-
битието.

Новото съоръжението е с четиристадийно трошене, съставено от три 
мобилни колесни групи и дванадесет гумено-транспортни ленти, формиращи 
високопроизводителна технологична линия за производство на до седем 
различни вида скални фракции. Общата производителност на комплекса е 
250 т/час. 

Произвежданите крайни продукти (фракции) са сертифицирани съобразно 
СИСТЕМА 2+ по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011 по  стандарти - EN 
12 620; EN 13 242; EN 12 043; EN 13 139 и EN 13 450.

Строителните работи на площадката бяха извършени в изключително 
кратък срок и професионално от „Геострой“ АД, а монтажните - от екип 
специалисти от  „Елаците-Мед“. За нуждите на проекта бяха привлечени и 

чуждестранни специалисти в част монтажна и част Автоматизация. Интере-
сът към продуктите - скални фракции, се очаква да е голям предвид факта, 
че те са с коефициент на ускорено полиране над 53.  

С новото съоръжение „Елаците-Мед“ АД ще предлага продукти за 
строителния бизнес: добавъчен материал за бетон; скални материали за 
несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни 
съоръжения и пътно строителство; добавъчен материал за разтвор; скални 
материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и др. 
транспортни площи; трошен камък за ЖП линии.


