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

Уважаеми читатели,
Поради усложнената епидемиологична ситуация 

хартиеното издание на „Правешки глас“ временно ще излиза 
през седмица. Междувременно може да се информирате за 

всичко актуално от електронното издание praveshkiglas.com, 
както и от нашата фейсбук страница - Правешки глас.

Продължава на стр. 3

Продължава на стр. 3

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

Нова транспортна връзка след 
ГПЧЕ „Алеко Константинов“

Четете на стр. 2

По официални данни, предоставени от РЗИ, към момента 28 души на те-
риторията на община Правец са болни от корона вирус. Това са новите слу-
чаи от изминалата седмица. Доста от заболелите преди това вече са изле-
кувани, но РЗИ не поддържа такава справка. Ангажиментът на инспекцията 
е ежедневно да изпраща актуална справка към общината колко са новоди-
агностицираните с болестта. Двама от тях са настанени в болнични заведе-
ния, а останалите са на домашно лечение и под карантина. Има заразени и 
медицински лица. 

В момента - по официални данни от РЗИ ЗА СЕДМИЦАТА:

28 СА БОЛНИТЕ ОТ COVID В 
ПРАВЕЦ. ДВАМА ПОЧИНАХА

Есенно оформяне 
на дърветата в 

Правец
Зелената система на града 

изисква грижа всеки сезон. Част 
от от задължителните дейности 
са оформяне на короните и кас-
тренето им през късната есен, 
овръзване на туи и зазимяване 
на розите в централната зона. 
Многото зеленина в града е„ за-
пазена марка“ на Правец,  

Кетъринг меню пуска РИУ-Правец. Вкусните ястия на майстор готвача 
вече може да опитат всички ценители на хубавата храна, и то на доста при-
емливи цени. Предложенията може да откриете на стр.8

Приемат се поръчки за Правец и Разлив, като доставката е безплатна.

РИУ-Правец със специално 
кетъринг меню
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С усещане за Коледа завърши последният 
присъствен ден на децата в градското основ-
но  училище и детските градини в общината.  
Традицията децата да получават шоколадови 
лакомства преди големия християнски празник 
се запази, но този път те бяха раздадени не на 
градския площад при паленето на светлините 
на коледната елха, а в детските заведения. 
Така Община Правец и фирма „Сименс Енер-
джи“ ЕООД  успяха да предадат коледното 
настроение, спазвайки противоепидемичните 
мерки. Въпреки необичайната ситуация преди 
тазгодишната Коледа, децата отново са щаст-
ливи! Всички те трепетно очакват най-светлия 
месец в годината.

В последния присъствен ден:

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В КЛАСНИТЕ СТАИ

Ул. „Роза“ в град Правец вече е новоасфалтирана. Тя свързва ул. „3-ти 
март“ с ул. „Иван Пеев-Маруша“, намира се след  училището и минава по-
край общежитието на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Ул.“Роза“, както и улици-
те„ Димитър Грънчаров“  и „ Елаша“  са стратегически обекти в тазгодишния 
поименен списък на общината. Те осигуряват по-лесен достъп до различни 
райони на града, като досега това не бе възможно.

Извършените строителни дейности на ул. „Роза“  обхващат не само ней-
ното асфалтиране, но и монтаж на бордюри, изграждане на тротоар и отвод-
нителни съоръжения. 

 Нова транспортна 
  връзка след ГПЧЕ 
„Алеко Константинов“

На 23 ноември бе проведено 5-тото заседание на Комисията по 
природни ресурси (NAT) към Комитета на регионите. Онлайн фо-
румът обсъди доклада на „Европейския здравен съюз“, отчитащ 
кризата с COVID 19  в Европа, както и предприемане на спешни 
агроикономически, социални и териториални мерки, подпомагащи 

РУМЕН ГУНИНСКИ УЧАСТВА В ОНЛАЙН 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ДВЕ ЕВРОКОМИСИИ
Канцлерът на Германия Ангела Меркел 

също се включи на живо

малките и средни стопанства в ЕС. Заседанието бе последвано от дебат и гласуване 
на становищата от над 147 делегати.

На 26 ноември пак онлайн заседава и Комисията по политика и териториално сбли-
жаване, като обект на дискусия и гласувани мерки бяха нови трансгранични услуги в 
общността, които да отговорят на нуждите на гражданите в Евросъюза, намаляване 
на административната тежест и гарантиране на качеството им.

Така изглеждаше теренът преди това
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На 27.11 се проведе редовното ноемврийско заседание на Общински 
съвет-Правец.

То протече онлайн заради противоепидемичните мерки.
Няколко важни решения взеха на сесията общинските съветници. 
Ето и някои от тях:

НЯКОЛКО ВАЖНИ РЕШЕНИЯ 
ВЗЕХА СЪВЕТНИЦИТЕ

След постъпило в Общинска администрация писмо от Съюза на ветера-
ните от войната и Съюза на военноинвалидите, Общински съвет Правец взе 
решение да бъдат подпомогнати всички ветерани, живеещи на територията 
на общината. В знак на признателност за техния подвиг, тяхната самопожерт-
вователност и героизъм и с оглед наближаващите коледни и новогодишни 
празници, Община Правец и тази година ще подпомогне ветераните с ед-
нократна финансова помощ в размер на 200 лева и материална помощ за 
предстоящия отоплителен сезон.

Финансова или материална помощ за ветераните, взели участие във 
Втората световна война 1944-1945 г., Община Правец отпуска всяка година.

Финансова помощ за 
ветераните в община Правец

По предложение на кмета на Община Правец наемателите на общински 
обекти и терени, които няма да имат възможност да упражняват дейност 
поради противоепидемичните мерки, наложени със заповед на Министъра 
на здравеопазването, ще имат възможност да подадат заявление, чрез което 
да се освободят от  месечен наем за периода на действие на заповедта, а 
именно до 21.12.2020 г.

Наемателите на обекти за търговска дейност, терени за търговия на от-
крито и други обекти общинска собственост биха могли да се възползват 
от това облекчение, като подадат декларация, чрез която да информират 
Общинска администрация за своето намерение да преустановят дейност за 
периода, посочен в заповедта на Министъра на здравеопазването. 

Гласуваха облекчения за 
наемателите на общински 

помещения в коронакризата

На своето редовно 
заседание, проведено 
на 27.11.2020 г., 
Общински съвет-
Правец одобри 
намерението на 
общинското ръ-
ководство да 
кандидатства по 
Целева програма 
„Обществени тра-
пезарии”, финан-
сирана от Фонд 
„Социална закрила”.
Проектното пред-
ложение вече е 

подготвено и предстои да бъде подадено към финансиращата организация.
Целевата програма цели да подобри качеството на живот и да осигури 

помощ и подкрепа на лица и семейства с доказана липса на доходи и близки, 
които да се грижат за тях, самотно живеещи хора или семейства, получаващи 
минимални пенсии и други лица, попадащи в категорията уязвими. В 
Община Правец топъл обяд би могъл да бъде осигурен на 150 лица, като 
по утвърдената целева програма се дава възможност за финансиране на 
осигуряването на хранителни продукти в периода 04.01.2021 – 31.12.2021 г.

Осигуряването на обяд за възможно най-много хора, попадащи в рисковите 
групи, е един от основните приоритети на общинското ръководство и 
практика, която се прилага ежедневно. По този начин се гарантира достъпът 
до хранителни продукти на тези лица от нашето общество, които имат 
особено голяма нужда от тях, по време на усложняващата се епидемична 
ситуация в страната.

„ТОПЪЛ ОБЯД 2021“ ОТ ЯНУАРИ
150 души от уязвими 

социални групи ще могат да 
получават безплатна храна

Както ви информирахме наскоро, по решение на Светия Синод на БПЦ  на 
22.11.2020 г. бе дадено начало на изборите за нови Църковни настоятелства и 
проверителни комисии. Това  се наложи поради изтичане на четиригодишния 
мандат на досегашните настоятелства и комисии.

В храмовете на нашата община изборите се провеждат в две последо-
вателни седмици. Ето и първите избрани:

Храм „Св. Архангел Михаил“ с. Осиковица:
Настоятели: Бистра Георгиева, Таня Димитрова, Иванка Димитрова, 

Христо Дангов, Мирослав Николов.
Проверителна комисия: Иван Гаврилов, Васил Василев, Илия Саботинов.
Храм „Успение Богородично“ с. Осиковска Лакавица:
Настоятели: Цветан Марков, Васил Цацов, Цонка Иванова, Драга Дешева, 

Георги Павлов.
Проверителна комисия: Георги Лазаров, Маргарита Иванова, Иван 

Спасов.
Храм „Св. Възнесение Господне“ с. Калугерово:
Според Устава на БПЦ, свещеникът, който служи в храма, е председател 

на Църковното настоятелство. Това е отец Илия. Останалите членове 
са същите от 
предходния ман-
дат: Николайка 
Некова, Вла-
димир Станчев, 
Илия Илиев и 
Наталия Васи-
лева. 

В останалите 
храмове на 
т е р и т о р и я т а 
на общината 
изборите пред-
стоят. Калугерово

Кои са новите църковни 
настоятели

(От стр. 1) с която той контрастира като чист и поддържан град.  Тази годи-
на част от кампанията по кастрене на високи дървета по ул. „Васил Левски“ 
бе направена съвместно в ЧЕЗ България.

Кастренето и оформянето на короните на дърветата е важно за тяхното 
развитие и добър външен вид. Специално внимание бе отделено на младите 
дръвчета от вида червенолистен шестил, които красят улица „Опълченска“ и 
улица „Възраждане“.

Есенно оформяне на 
дърветата в Правец

С цел избягване разпространението на Covid-19 „Сименс Енерджи“ редов-
но прави тестове на своите служители и работници, като за целта фирмата 
дори си е наела лаборатория. През последната седмица е установен един 
заразен - млада жена от администрацията. Тя е с леки симптоми и на домаш-
но лечение. 

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки всички помеще-
ния се дезинфекцират редовно, а служителите задължително носят маски.

Фирма „Сименс“ периодично 
тества всичките си работници

В момента - по официални данни от РЗИ за седмицата:

Двама починаха от ковид
(От стр. 1) Двама души починаха от Covid-19 през миналата седмица - 

възрастна жена от Осиковица и мъж от Правец. И двамата са починали в 
болнично заведение.

Междувременно продължава изпълнението на мерките за доставяне на 
храна, лекарства и продукти от първа необходимост на поставените под ка-
рантина жители на община Правец. Органите на РУП пък ежедневно следят 
дали хората спазват карантината. Във връзка с наложените по-строги огра-
ничения, в сила от петък вечерта, служители на общинска администрация 
Правец и на Районното полицейско управление посетиха всички търговски 
обекти, за да връчат заповедта на здравния министър за новите мерки.
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ОВЕН
Навлизате в успе-

шен и спокоен период. 
Имате подкрепата на 

партньора си. Споделете какво ви 
мъчи. Не се страхувайте да поеме-
те повече отговорности, при нужда. 

ТЕЛЕЦ
Възможно е да 

допуснете грешка, 
ако вземате съвети от 

хора, които не познавате много до-
бре. Само най-близките ви могат да 
ви помогнат да преодолеете едно 
сериозно изпитание. 

БЛИЗНАЦИ
В желанието си 

да постигнете бързи 
резултати може доста 

да се изнервите. За някои инициа-
тиви все още не е назрял моментът. 
Имате съдейници, но отговорност-
та е ваша. Мислете разумно.

РАК
Може да водите 

преговори, както и да се 
изявите успешно като 

посредници в неприятен спор. Тър-
сите нови подходи, трябва да сте ре-
шителни и изобретателни. С разум 
може да решите всеки проблем.

ЛЪВ
Има разминаване 

между вашите жела-
ния и действия, но не 

ви стига смелост да кажете откри-
то какво искате. Всичките ви дела, 
дори финасовите, се движат добре. 
Проявете повече сдържаност. 

ДЕВА
Действайте както 

ви диктува сърцето и 
ще възстановите ду-

шевната си хармония. Обстоятел-
ствата се променят динамично и 
сменят приоритетите ви. Възможни 
са ситуации, изискващи твърдост. 

ВЕЗНИ
Не бива да форси-

рате нещата, по-добре 
е да знаете какво пра-

вите и да го правите бавно и ста-
рателно. Само с изпитани методи 
може да постигнете целите си.

СКОРПИОН
Избягвайте риско-

вете, пазете парите си 
и следвайте установе-

ните правила. Проявете търпение, 
не бива да избързвате. Ако успеете 
прагматично да съчетаете делата 
си, ще постигнете добри резултати.

СТРЕЛЕЦ
Може да се опита-

те да направите това, 
което се иска от вас, да 

върнете заем, да изпълните обеща-
ние. Възможно е да получите пред-
ложение, което може да промени 
кардинално начина ви на живот.

КОЗИРОГ
Градите амбици-

озни планове, но мо-
ментът не е подходящ 

за начинания. Акцентирайте върху 
събирането на информация и обу-
чението. Навлизате в нов период, 
имате нужда от помощ.

ВОДОЛЕЙ
Материални при-

добивки повдигат стан-
дарта ви на живот. Не 

бързайте с покупките, бъдете раз-
умни в харченето. Възможни са из-
питания от всякакъв характер. Ща-
дете нервите на хората около вас.

РИБИ
Периодът е благо-

приятен за започване 
на нова работа. Очак-

ват ви стабилни приходи. Нужен е 
баланс по отношение на финанси-
те, за да избегнете стрес и загуби.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

1. Община Правец организира на 16.12.2020 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала 
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Позем-
лен имот (ПИ) №58030.110.294 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка 
две девет четири), с площ от 1952 кв. м. (хиляда деветстотин петдесет и два ква-
дратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, 
гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №3436 - II/01.07.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 38 400 лв. (тридесет и осем хиляди и 
четиристотин лева) без ДДС (необлагаема).

2. Община Правец организира на 16.12.2020 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала 
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обосо-
бени части от масивна двуетажна сграда – Търговски обект, цялата със застроена 
площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. м. и РЗП от 262.00 (двеста шестдесет 
и два) кв. м., представляващи: 1.1. I (първи) етаж - обособена част със ЗП от 15.62 
(петнадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв. м. състояща се от антре, помеще-
ние и санитарен възел; 1.2. II (втори) етаж – два самостоятелни офиса със ЗП от 
76.70 (седемдесет и шест цяло и седемдесет стотни), кв. м., от източната страна на 
сградата и 70.30 % (седемдесет цяло и тридесет стотни процента) от общите части 
на втория етаж, представляващи 26.20 (двадесет и шест цяло и двадесет) кв. м., 
и съответното право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX 
(девети)– За търговия, находящ се в кв. 73 (седемдесет и трети), по ПУП – ПР на 
гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 
собственост (АЧОС) №3223- II/06.11.2018 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 48 601.00 лв. (четиридесет и осем 
хиляди шестстотин и един лева) без ДДС (необлагаема)

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.12.2020 г. до 17.00 
ч. на 15.12.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 
70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася 
до 15.12.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, 
посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.12.2020 
г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.12.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.12.2020 г. и 
30.12.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 15.12.2020 год. от 14:00 ч. 
в Заседателната зала на Общинска администрация, публи-
чен търг с тайно наддаване за продажба на общински недви-
жим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста 
и едно), вход Г, етаж I (първи), със застроена площ от 39.83 
кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), 
състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заед-
но с припадащите се избено помещение №2 (две) със светла 
площ от 4,63 кв. м. (четири цяло и шестдесет и три стотни кв. 
м.), таванско помещение №2 (две) със светла площ от 10,92 
кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), както и 
1.23 % (едно цяло и двадесет и три стотни процента) от об-
щите части на сградата, както и идеални части от правото на 
строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I 
(първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озе-
леняване, находящ се в кв. 78 (седемдесет и осем), по дейст-
ващия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регула-
ция (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №3498 - II/ 
18.11.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 25 800.00 лв. 
(двадесет и пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС (необ-
лагаема);

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 
02.12.2020 г. до 17.00 ч. на 14.12.2020 год. в Информацион-
ния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (се-
демдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на 
имота се внася до 14.12.2020 г. по сметката на Община Пра-
вец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 
17.00 ч. на 14.12.2020 г. в Информационния център на Общи-
на Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден 
до 14.12.2020 год., след предварителна уговорка на тел. 
07133/4877.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
22.12.2020 г. и 29.12.2020 г., при същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ЗОДИАК 30.11.-06.12.

През 1879 г. се поставя началото на българските 
национални съобщения. Съветът на временното руско 
управление в България предава на новосъздадената 
българска държава 17 пощенски учреждения - пощенски 
кантори, отделения и станции със съответния инвентар 
и пощенски маршрути... Историята е важна за нашето 
израстване, за пълноценното ни съществуване и наслед-
ството, което ще оставим на поколенията. 

На пръв поглед случайна среща в слънчев ноемврийски 
ден в центъра на Правец ни отвежда в дома на Тотка и 
Станислав Георгиеви. Да поговорим за миналото, да го 
пренесем в настоящето. „Мен ще ме пишеш Славчо, така ме 
знаят в района, да не се чудят хората.“ Всъщност за всички 
той е „шефа на пощата“, а тя „нашата телефонистка“. 
Заедно са вече 53 години, имат две дъщери, две внучки и един 
внук: „Пълна ни е къщата, отгледахме и изучихме децата, 
живяхме в разбирателство. Сега се радваме на внуците. 
Тежи ни ситуацията в момента, не се срещаме, може би 
и Коледа няма да празнуваме заедно. Пазят ни децата, 
грижат се за нас. Но..., здраве да е, и това ще отмине!“ 

Това, че още се обичат личи отдалече – докато сервира 
кафето, Тотка го докосва,  слуша разказа му и го допълва, 
но дискретно, без да го прекъсва. А той разказва – за своя 
път в пощенските служби, но умело вплита и нейния, за да 
бъде картината пълна.

Славчо: Роден съм в Липница и там завърших основно 

образование. После продължих гимназията в Ботевград. 
Завърших през 1960 година и през октомври ме призоваха да 
отбия военната си служба като радиотелеграфист. Явно това 
определи съдбата ми, кандидатствах и бях приет в Държавния 
полувисш институт на съобщенията. Завърших през 1964 г. и 
по разпределение ме назначиха за отговорник на подвижните 
пощенски станции по влаковете. Пътувах по линиите София-
Бургас и София-Варна. Бях млад, не ми тежеше, ама някак си 
нямах свое място. Затова, когато през 1965 г. ми предложиха 
мястото на началник пощенска станция в Калугерово – приех. 
Срещнах любовта – Тотка, оженихме се и останахме там до 
1971 година.

Тотка: Тогава аз работех като радиооператор. Още при 
изгрев слънце бях в станцията, пусках радиоточките – да 
чуят хората какво става по света. И на телефона работех, 
тогава още нямаше във всяка къща пост, та хората говореха 
от пощата с близките си. Много емоции минаха през мен – 
всякакви.  

Славчо: През 1971 г. мястото на началник в Правец 
внезапно остана празно. Районният началник дойде и 
тогавашното ръководство – другарите Найденов и Златев, се 
чудели какво ще правят. А той: „Този от Калугерово е за тук, 
вземете го!“ Дойде да ме агитира и мен. Аз вече бях семеен и 
не ми се напускаше подредения ми дом. И се заоправдавах: 
„Къде ще ходя да търся квартири, тук си имам всичко.“ Мислех, 
че това е силен аргумент, но не се получи. По това време 
тъкмо бяха построили блока. Казаха ми „Имаш го жилището!“, 
и аз вече нямаше как да увъртам. Така на 1.12.1971 година 
дойдох в пощенската станция в Правец. Следващата година 
дойде и жената и стана телефонистка.

Тотка: На 6 декември  ще навърша 71 години. 35 от тях 
прекарах в телефонната кабина. Помнех стотици телефонни 
номера и кодове. Нямаше дисплеи да изписват кой звъни, 
но аз по номера знаех. И по гласа можех да разпозная кой 
говори. И шефовете в София, нямаше как да „се скрият“. Сега 
не искам да помня, но от време на време те пак „изскачат“. Не 
ме изоставят. 

Славчо: Заварих АТЦ-то със 100 поста. И започнахме 
разширението – полагахме подземни кабели, за да се 
телефонизира целият район – не само селата, но и най-
отдалечената махала. Имахме централи в Калугерово – 
обслужваща и Своде, Осиковица, Осиковска Лакавица и 
Джурово – обслужваща Равнище, Видраре и Манаселска 
река. Тогава се водехме Пощенска станция към Районна 
станция Ботевград. На 1 април 1983 г. ни преобразуваха в 
Районна станция на съобщенията Правец. (На стр. 7)

ТЯХНАТА СЪДБА Е… ПОЩАТА В ПРАВЕЦ
Представяме ви: Доайените на пощенската служба в община Правец – семейство Георгиеви
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

1. Община Правец организира на 15.12.2020 год. от 10:00 ч. в Заседателна 
зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отда-
ване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представля-
ващ ОФИС № 54 с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) 
етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” 
№ 2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 
г вписан с рег. № 47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008. 

Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без 
ДДС;

Срок на отдаване - 3 (три) години;
2. Община Правец организира на 15.12.2020 год. от 11:30 ч. в Заседател-

на зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, пред-
ставляващ Преместваем търговски обект № 3 (три) – стар №8 (осем) с площ 
от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, 
гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 
07.10.2016 г. 

Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без 
ДДС;

Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.12.2020 г. до 

17.00 ч. на 14.12.2020 год. в Информационния център на Община Правец, сре-
щу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без 
ДДС се внася до 17.00 ч. на 14.12.2020 г. в касата на Община Правец или по 
сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 
14.12.2020 г. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.12.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 22.12.2020 г. и 
29.12.2020 г., при същия ред и условия..

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

1. Община Правец организира на 16.12.2020 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на 
Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) 
№58030.110.307 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три нула седем) с 
площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на новообразува-
ните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, 
одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год. на ОНС-София, актуван с Акт за частна общин-
ска собственост №3490 - II/ 15.10.2019 год. 

Начална тръжна цена на имота в размер 15 100.00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) 
без ДДС (необлагаема.

2. Община Правец организира на 16.12.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на 
Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински не-
движим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
(УПИ) IV – 19 (четвърти отреден за имот с планоснимачен номер деветнадесети), целият с 
урегулирана площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 2 (две) по плана 
за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №3760 - II/11.09.2020 год. 

Начална тръжна цена на имота в размер 12 300.00 лв. (дванадесет хиляди и триста 
лева) без ДДС или 14 760.00 лв (четиринадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) с 
ДДС.

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.12.2020 г. до 17.00 ч. на 
15.12.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (се-
демдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 
15.12.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в 
тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.12.2020 г. в Ин-
формационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.12.2020 год., след пред-
варителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.12.2020 г. и 30.12.2020 г., при 
същия ред и условия.

За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Строги мерки трябва да се вземат, защото 
вирусът действително е много опасен. Но не 
съм сигурна, че точно това са правилните мерки. 
Само преди 20-ина дена свекърва ми почина от 
Ковид-19, а беше малко над 50-годишна. Цял 
живот е работила в болница - над 30 години, а се 
оказа, че е много трудно да бъде настанена за 
лечение и да получи съответните грижи. Вирусът 
нанесе голям удар върху здравната ни система 
и е изпитание за нея. Имаше цяло лято да се 
реагира, да се преструктурира системата, но това 
не се случи... 

Аз имам 2 малки деца  - на 3 и на 5 годинки, и не знам как ще се справя, 
защото нямам вече отпуск. Освен като автоинструктор  на частно, работя и 
като преподавател по практика в училището в Етрополе. Онлайн няма как да 
правя нито едното, нито другото. Затварят детските градини, а много неща 
остават да работят. Ако ще затварят - да затворят всичко до край за малко и 
да минава това. Сега пак ще има движение на хора. 

За себе си не се страхувам. За децата също - доказано е вече, че младите 
много по-лесно го минават. Но ме е страх за възрастните ми роднини. След 
смъртта на свекърва ми им забраних дори да излизат. Аз им пазарувам - и 
храна, и лекарства. Ако по-рано всички бяхме спазвали мерки, нямаше да се 
стигне сега до тук. 

МАЛКИЯТ БИЗНЕС И COVID-19
Какви са коментарите за новите мерки срещу корона вируса

Лилия Ганчева - собственик на малко магазинче в 
центъра на Правец

Цветелина Найденова – автоинструктор и майка 
на две малки деца

Аз лично не приемам 
строгостта на новите мерки. 
Много бизнеси затвориха. Не 
знам как ще преживеем и ще 
изкараме тази криза?!

Правителството май помага 
само на думи. Особено за 
малкия бизнес нищо не се прави. 
Малките фирми ще загинат. 

Аз лично ще остана да 
работя сега, защото продавам 
хранителни продукти. Но 
оборотът напоследък значително падна. Особено през последните две-три 
седмици много се усеща. Обедняват хората. Стресирани са. Отвсякъде само 
негативни новини. 

Според мен ковид има, но това е просто един вирус. „Горе“ някъде много 
пресилиха нещата - всичко се прави в интерес на управляващите, не в 
интерес на хората. Според мен ние обслужваме чужди държавни интереси, 
а не интереса на нашата държава. Оттам ни идват проблемите по принцип - 
не само в случая. Докато е така, не виждам оправия!

Фотооко

Кримихроника

Това е обичайната картина пред аптеките не само в Правец, а причината 
е увеличаващият се брой на болните както от Covid-19, така и от вече на-
стъпващите зимни грипове и традиционните за сезона настинки. Много хора 
дори се запасяват с лекарства, като предварително купуват противовирус-
ни препарати, болкоуспокояващи и витамини – показа бърза проверка. „Хит“ 
са Аспирин протект, Тамифлу, Вираут, Грипщит, комбинираните препарати, 
съдържащи вит.С, Д, цинк и селен, антибиотици, повлияващи горните и 
долните дихателни пътища.

Фармацевтите обаче съветват в никакъв случай да не пристъпваме към 
самолечение, защото това може много да ни навреди. 

Опашки от чакащи пред аптеките

 Около 9 часа на 25 ноември в РУП-Правец постъпил сигнал за извър-
шена кражба от магазин в с. Джурово. Изпратените на адреса полицейски 
служители изяснили, че витринното стъкло на търговския обект е взломено 
и са отнети две бутилки водка и сумата от около 100 лева. След незабавни 
оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят 
на престъплението - 26-годишен криминално проявен и осъждан мъж от с. 
Глогово. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъ-
дебно производство.

Две бутилки водка и 100 лв. 
откраднати от магазин в Джурово
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до 
3300 лева. тел. 0885 399 246

За контакти:
Телефон: 0888 699 536
e-mail: praveshkiglas@abv.bg
Правешки глас
Разпространение: 0886 00 66 85

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

Офис: гр. Правец 
Площад „Тодор Живков“ 3
Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

Националният отбор по баскетбол при 
мъжете бе за пореден път на подготовка в 
спортния комплекс на града. Селекционерът 
Росен Барчовски и помощниците му – бившият 
старши треньор на А1 Академик Георги Давидов, 
помощникът на Левски Лукойл Димитър Ангелов, 
правчаните Тодор Колев и масажистът Васко 
Василев, проведоха тренировъчни занимания на 
националите за мачовете от квалификациите за 
Евробаскет 2022. Преди да пристигнат в Правец 
всички от групата преминаха задължителните 
тестове за корона вирус. Единствено Алекс 
Симеонов от Рилски спортист показа положителен 
резултат. Той бе заменен от бившия център на А1 
Академик, който сега играе за отбор в Словакия, 
Цветомир Чернокожев. Заради контузия за лаге-
ра не пристигна и бившият гард на А1 Академик 
и настоящ състезател на Черно море Тича Лъче-

Централата на футболния ни съюз тотално се 
оплете в стремежа си да проведе конгрес, който 
за последно бе насрочен за 11 декември. От ФК 
Септември – Симитли обявиха, че от централата 
са отказали за входират кандидатурата на 
Христо Порточанов за президент на БФС, която 
клубът издига. Както е известно, от здравното 
министерство имаше препоръка за отлагането на 
конгреса. В сайта на БФС излезе следната позиция: 

По стадионите 
и в залите обаче 
няма да бъдат 
допускани фенове. 
Както е известно, 
здравният ми-
нистър проф. 
Костадин Ангелов 
поиска налагането 
на доста строги 
мерки във връзка с 

ограничаване на разпространението на заразата 
от корона вирус. Имаше вариант спортните прояви 
у нас да бъдат преустановени, при това до края 
на март следващата година. Това обаче няма да 
се случи. „Всички мероприятия с тренировъчен и 
състезателен характер на лица над 18-годишна 
възраст ще се провеждат без публика и при 
спазване на всички противоепидемични мерки“. 
От 23.30 часа на 27 ноември бе преустановена 
дейността на фитнес центровете на територията 
на страната ни. Министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев и министърът на здравеопазването 
проф. Костадин Ангелов издадоха заповеди 
с мерките, които влизат и ще са в сила до 21 
декември, засега.

В среща от предпоследния кръг на югозападната 
трета лига ПФК Чавдар гостува в Панагюрище на 
местния ФК Оборище. През първото полувреме 
играта бе равностойна - двата състава си 
размениха по едно попадение и то завърши 1:1. 
Гола за етрополци отбеляза Цаковски. До 70-ата 
мин. резултатът не бе променен. Последва дъжд 
от голове. Първо домакините поведоха след дузпа 
с 2:1, последва изравняване след гол на Мартин 
Милков от гостите. ФК Оборище отново излезе на-
пред – 3:2, но в 88-ата мин., след добре изпълнена 
дузпа от  Николай Григоров от ПФК Чавдар резул-
татът стана 3:3. Преди това главният съдия Хабиб 
от София отмени два гола на гостите. Срещата оти-
ваше към равенство, но късметът бе на страната 
на по-добрия отбор на терена. В 94-ата мин. цен-
тралният нападател на ПФК Чавдар – правчанинът 
Цветелин Цаковски, отбеляза победния гол за 
етрополци – 3:4. В последния кръг ПФК Чавдар бе 
домакин на ФК Беласица – Петрич. Ето думите на 
изпълнителния директор на домакинския клуб Ди-
митър Хаджиев: „Стана добър мач. Гостите стояха 
по-добре през първата част, но през второто полу-
време бяхме по-добрият отбор на терена. Имахме 
положения за гол, но не успяхме да отбележим. В 

В среща от 7-ия кръг на ББЛ А група, мъже, 
Западен регион, БК Правец игра срещу БК Шампион 
2006 – София. Мачът се проведе в софийската 
спортна зала „Св. Георги“. Двубоят стартира рав-
ностойно, но все пак първата част завърши с 2 точ-
ки за софиянци – 24:22. До полувремето правчани 
обърнаха резултата и на почивката бяха напред 
с 4 т. 39:43.  До края на двубоя Шампион 2006 
стоеше много по-добре на паркета и се поздрави с 
убедителна победа с краен резултат 88:67 (24:22, 
15:21, 24:16, 25:8). С най-голям принос за БК 
Правец бяха: досегашният най-добър реализатор 
на отбора Даниел Христов-26 т. и 10 борби, Павлин 
Ганчев-18 т. и 10 борби, Владимир Петров-11 т. и 7 
борби. За Шампион 2006 с най-голям принос бяха: 
Мартин Тодоров-34 т. и 8 борби, Алан Куршумов-26 
т. и 6 откраднати топки и Константин Паисиев-7 т., 
9 борби и 11 асистенции. 

На 21 ноември БК Правец трябваше да е 
домакин на Локомотив – София в спортната ни 
зала. Двубоят обаче бе отложен.

„Българският футболен съюз припомня, че след 
препоръка на министъра на здравеопазването 
проф. д-р Костадин Ангелов (писмо №62-00-
95/04.11.2020) е отменено провеждането на 
конгрес на БФС на дата 11.12.2020. Това означава, 
че понастоящем не съществува правно основание 
за издигане и за разглеждане на кандидатури за 
президент на БФС. Такива кандидатури ще могат 
да се издигат при условията, определени в устава 

на БФС и след определянето 
на дата за провеждането на 
конгреса.“ От текста обаче така 
и не става ясно отложен ли е 
официално конгресът, за което 
е нужно свикване и решение на 
Изпълкома. Изненадващо се 
появи ново съобщение вече за 
официално отлагане и сбирка на 
изпълнителното тяло. Интересна е 
датата на решението – 5 ноември. 
Любопитно е, след като решението 
е от тогава, защо се обявява цели 
15 дни по-късно – на 20 ноември.

БФС отложи отново конгреса си

Спортните мероприятия 
у нас ще се провеждат 

по план

Правешките 
баскетболисти с 
трето поражение

84-ата мин. имаше положение за дузпа за нас, но 
главният съдия Димитър Буров от София не посо-
чи бялата точка срещу петричани.“ Голът падна в 
40-ата мин., като се отличи капитанът на ФК Бела-
сица Мартин Таушанов, което донесе минимална 
победа за гостите с резултат 0:1.

ПФК Балкан 1929 бе домакин на Вихрен – 
Сандански в среща от предпоследния есенен кръг. 
През цялото време мачът бе равностоен, с голови 
положения и пред двете врати и завърши наравно 
– 1:1. На 28 ноември ФК Балкан 1929 трябваше да 
гостува в с. Доброславци на местния ФК Надежда. 
Срещата бе отложена, тъй като голяма част 
от отбора на домакините са заразени с корона 
вирус. В 17-ия кръг в Югозападната трета лига 
се получиха следните резултати: Вихрен – Марек 
– 1:1; Велбъжд – Сливнишки герой – 0:0; Перун – 
Пирин (Разлог) – 0:2; Рилски спортист – Ботев – 
0:1; Пирин (Гоце Делчев) – Оборище – 0:1; Банско 
– Кюстендил – 0:1; Гранит – Левски (Чепинци) – 0:1. 
Класирането в групата след есенния полусезон ще 
стане ясно след изиграването на двете отложени 
срещи между ФК Беласица и Надежда и между 
Надежда – ФК Балкан 1929.

Етрополските футболисти с инфарктна 
победа и загуба, ботевградчани с равенство

БАРЧОВСКИ И НАЦИОНАЛИТЕ 
ОТНОВО НА ЛАГЕР В ПРАВЕЦ

зар Димитров. Той бе заменен от Ев-
гени Хаджисотиров от Черноморец 
– Бургас. След приключването на 
лагера националите ни заминаха 
на 23 ноември за Сараево. Там 
изиграха двете си срещи за 
евроквалификациите. Първата бе 
на 27 ноември срещу домакините 
от Босна и Херцеговина.  Двубоят 
завърши катастрофално за нашите 
национали, които загубиха с резултат 
49:88 (11:22, 10:23, 18:22, 10:21). С най-голям 
принос за българите бяха: Бост-13, капитанът 
Костов и Янев – по 7.

На 29 ноември националите ни загубиха от 
Гърция след продължение. Срещата завърши при 
резултат 78:84 (25:17, 16:14, 11:15, 19:25, 7:13). В 
редовното време резултът бе равен - 71:71.
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Само производители на
пазара в Етрополе

Новини от Етрополе

Представяме ви

Васко Стоев е на 32 години и е от гр. Етрополе.
Той е едно прекрасно, младо и талантливо момче с много мечти. Музикант 

и танцьор, радвал безброй хора в цяла България.
Но сега е поставен пред огромно изпитание за втори път в живота си!
През 2018 год. Васко претърпява тежка операция в „Медицински комплекс 

ДОВЕРИЕ“, като премахват стомаха и слезката му. Хистологичните му 
резултати показват, че е с тежката диагноза Лимфом на Бъркит.

Васко заминава на лечение в болница „Анадолу“ в Турция, където 
следват 8 химиотерапии в продължение на 6 месеца на стойност 250 000 лв. 
Резултатът след това е успешен и Васко оздравява. Това потвърждават и 
проведените след това профилактични прегледи.

На 23.11.2020 г., на поредния преглед и след прекаран Covid - 19, лекарите 
установяват, че Васко страда от остра миелоидна левкемия (АML). Според 
специалистите след химиотерапията на лимфомата на Бъркит е възможно 
при 0.18% от случаите да възникне това заболяване. За съжаление Васко е 
от тези 0.18%.

За да пребори коварната болест, Васко ще трябва да премине 
скъпоструващо лечение с химиотерапия и трансплантация на стволови 
клетки в Турция,

‼️ЗА КОЕТО СПЕШНО ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ ПОВЕЧЕ ОТ 
200 000 ЛВ.‼️

Именно затова се обръщаме към всички Вас – хора от град Етрополе и от 
цяла България със спешен зов за помощ!

Колкото по-бързо съберем сумата за лечението, толкова по-скоро Васко 
ще може да бъде здрав и щастлив сред своите близки и приятели!

Може да направите дарение по следната сметка:
ЦКБ АД Клон – Етрополе
IBAN: BG04 CECB 9790 40B2 2417 01
BIC: CECBBGSF
Васил Стоев Василев
Основание: Дарение за лечение
Всички направени дарения ще отидат за покриване на разходите по 

лечението на Васко в Турция.
За да живее Васко, ще има нужда от нас и нашата помощ!
Нека в навечерието на Коледните празници отворим сърцата си за повече 

доброта и милосърдие!

НЕКА ЗАЕДНО ПОМОГНЕМ НА ВАСКО!

ТЯХНАТА СЪДБА Е… ПОЩАТА В ПРАВЕЦ
(От стр. 4) Колективът нарасна на 67 човека  - 

монтьори, техници, телефонистки, касиерки, сче-
товодители, пощальони. Скоро станахме и На-
ционален първенец по гъстота на телефонните 
постове на глава от населението. Получих и 
няколко награди: Орден на труда – сребърен, 
медали: „100 г. български съобщения“ и „100 
години Герги Димитров“, различни предметни и 
парични награди.

- Изглежда, че около теб е имало повече же-
ни – как работеше с тях?

Славчо: Лесно. Разбирах ги, влизах им в 
положение. Те бяха майки и имаха нужда от 
подкрепа. Не съм им отказвал нищо, но и те ми 
отвръщаха с много труд. Помня ги  – Таня, Иванка, 
Анушка, Виолета, Спаска, Бисерка, Бистра, 
Ивалена, Стоянка... Е, и мъже имаше доста – Пе-
тър, Митко, Николай, Радослав, близнаците Тинчо 
и Николай - извинявам се на пропуснатите. Рабо-
техме здраво, нямахме неприятности. Имахме 
сериозна отговорност по полагане на кабелите 
– ако са на плитко, лесно ще се скъсат,  всичко 
контролирахме ние, не държавата. При авария – 
веднага на линия и бързо отстраняване. Нямахме 
право да оставим хората без телефонна връзка.

Тотка: Те всички и сега много го уважават, не 
го подминават на улицата, не пропускат празник, 
без да го поздравят. И момичетата от днешната 
станция го ценят – всеки ден е при тях. Споделят с 
него, а той им помага с каквото може. Не, не ревну-
вам  (смее се), виждам че се усмихвате. Винаги сме 
си имали доверие. Пък и при професия, в която си 
на разположение 24 часа, няма време за глупости.

- А как стигаше всичко до всяко кътче на 
България?

Славчо: През 1992 година ни разделиха на БТК 
и Български пощи. Имахме т.нар. ВАТ – вътрешен 
автомобилен транспорт. Специален камион тръгва-
ше по линия София – Ботевград – Правец – Етропо-
ле. Обикаляше и оставяше колети, писма, вестници 
във всяка станция и товареше наобратно всичко, 
което е прието от нас за транспортиране. Имахме 
и други задължения: правехме абонаменти, 
раздавахме пенсии, правехме влоговете към ДСК, 
продавахме лотарийни билети, приемахме залози 

на спортния тотализатор. Заради пенсиите носех 
оръжие. С една служебна „Лада“ ги носех по селата 
и  ги  предавах на касиерките, а те ги раздаваха. 

- Сега в пощата продават какво ли не – защо?
Славчо: Ха-ха, търговски магазин. По принцип 

пощите са бедни. И търсят начин нещо да изкарат, 
за да си покрият разходите. Още от времето – 
винаги са били на загуба по пощенските дейности. 
Ние покривахме чрез телефонните услуги и 
телеграмите. И сега в станциите има факсове, но 
те се използват доста рядко, новите технологии са 
по-бързи.

- Разкажете ни нещо интересно, различно от 
ежедневието.

Славчо: Случки и събития много. Спомням си 
един 1 май – празник на труда. Тъкмо седнахме 
на трапеза в Калугерово – печено агънце, прясна 
салата, баница... всичко по реда си. Да, ама се 
обаждат, че на моста в Джурово, на разклона към 
Равнище и Видраре има скъсан кабел. Ставам от 
масата, викам  „Пешо, тръгвай!“ /дежурния тогава/. 
Изграждаме временна връзка и на другия ден пра-
вим ремонта. Върнах се на трапезата, разбира се, 
но работата беше на първо място.

Тотка: Тогава нямаше делник, нямаше празник. 
4-5 почивни дни като сега – никога. Нова година, 
Великден, дежурен ли си, бачкаш. На смени, дено-
нощно. Спомням си една зима по Коледа пътят не-
проходим, колежката от Враца не може да дойде. 
Поемам дежурството, няма как. И не протестирам, 
че имам семейство.

Славчо: Ходехме много и по бригади в селското 
стопанство. А на почивка – с карти на море. Да, 
ама Найденов като каже: “Няма почивка, докато 
не се окоси „Кольовото!“ /смее се/,  всички сме на 
ливадата, денонощно. Няма хрън-мрън, свършва-
ме работата и всичко е наред.

Тотка: Той не се сеща да ти разкаже – и 
къщичките на телевизионната кула е строил. С 
военен вертолет качваше материалите, нямаше 
още път. Тъкмо трябваше да излезе в отпуска. 
Ама задачата е тая: „Ти отговаряш! Докато не 
я изпълниш, никаква почивка, никакво море!“ 
И я изпълни, предсрочно, здраво работиха с 
момчетата. После почивахме.

- Разбрахме, че още работиш – разкажи.
Славчо: През 2006 година се пенсионирах. Но 

ме оставиха да работя още 5 години на половин 
работен ден. Така „навъртях“ 47 години стаж в 
системата на съобщенията. 

Преди тази пандемия ходех всеки ден от 14 до 
16 часа при момичетата. И сега ходя, ама 2 пъти 
в седмицата – пазя се. Водя им форма 76,  не 
знам дали я знаеш, за работното време. В края 
на месеца правя и обобщението и за селата в 
общината. Полезен съм, чувствам се жив.

Споделете нещо и в личен план. Кой ви наследи 
професионално

Тотка: На 13 ноември навършихме 53 години 
заедно. Животът ни премина в разбирателство и 
много труд. Тук се родиха дъщерите ни – Иванка и 
Кристина. Радваме се и на внуци – две момичета и 
едно момче. Момичетата са студентки в УНСС, ще 
стават икономистки, а Светослав /кръстен на дядо 
си/ се интересува от технологиите.

Славчо: Той е голям дявол. Светли му викат, 
не Славчо като на мен, ама си е моя кръв. Вика на 
баща си /той се занимава с ремонтни дейности/: „Аз 
няма да съм като теб. Ще седя като дедо на бюро.“ 
Ще го видим, той е още в основното училище.

Колкото за професията – Ванчето, голямата 
дъщеря, завърши моя институт. Той вече е със 
статут на висше училище. И на нас ни признаха 
висше образование - специалист. 22 години работи 
в пощата в Ботевград, но после й предложиха 
работа в Правец и сега е секретарка в ПГПЧЕ 
„Алеко Константинов“. 

Тотка: Накрая малко да се похвалим. От моя род 
повечето сме пощенци – баба ми, двамата й братя, 
братовчеди, вуйчовци. Преди години участвахме в 
Национален конкурс „Кой най-много пощенци има в 
рода си“. Славчо подготви материала, изпратихме 
го и се оказа, че печелим III-то място. Подариха ни 
пишеща машина „Марица“, най-модерната за вре-
мето.

- Пожелайте си нещо за Коледа
Да бъдем здрави. Да отмине това чудо – 

пандемията, че хората да заживеят нормално. Да 
успеем да посрещнем светлите празници семейно! 
Всички!

СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемио-
логична обстановка, на неделния пазар в Етрополе ще бъдат 
допускани само земеделски производители, фермери и търговци на хранител-
ни  продукти, притежаващи съответното разрешително.

Земеделските производители, търговците и гражданите при посещение на 
пазара задължително трябва да спазват всички противоепидемични мерки съ-
гласно Заповед РД-01-677/25.11.20 г. на МЗ и указанията на служителите на 
Общинския инспекторат.
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RIU Pravets Resort

САЛАТИ
Салата „Цезар“ с пиле и 

дресинг с аншоа 
270 гр. 9 лв.

Салата Капрезе 
270 гр. 9 лв.

Шопска салата 270 гр. 7 лв.
Салата „Витамина“ с 

цвекло, морков, ябълка и 
стафиди 270 гр. 8 лв.

СУПИ НА ДЕНЯ 300 
мл. 5 лв.

ПИЦИ И ПАСТИ
Пица Маргарита 350 гр. 6 лв.
Пица Капричоза 400 гр. 7 лв.

Пица с Рукола и Чери 350 гр. 8 лв.
Пица Куатро Формаджи 400 гр. 8 лв.

Спагети „Болонезе“ 
280 гр. 7 лв.

Спагети „Карбонара“ 
280 гр. 7 лв.

Пене „Помодори“ 
280 гр. 7 лв.

САНДВИЧИ И 
СНАКСОВЕ

Клуб сандвич с пържени 
картофи 300 гр. 8 лв.

Телешки бургер с гарнитура 
300 гр. 9 лв.

Сандвич със сьомга 
(студен) 300 гр. 7 лв.
Сандвич „Витамина“ с 

печени зеленчуци (студен) 
300 гр. 6 лв.

Кетъринг услуги
на преференциални цени

* Услугата се предлага всеки ден от 10:00 ч. до 22:00 ч.
Телефон за поръчки 0882 550 791

Панирани пилешки хапки 
с пържени картофи 

300 гр. 7 лв.
Средиземноморско плато 

/калмари, октопод и 
скариди/ 350 гр. 18 лв.

ОСНОВНИ 
ЯСТИЯ

Пилешко филе на плоча 
със задушен ориз 

350 гр. 9 лв.
Сьомга котлет със 

задушени зеленчуци и сос 
„Холандез“ 350 гр. 10 лв.
Телешки „Рибай“ стек с 

картофки „Уеджис“ и пепър 
сос 350 гр. 23 лв.

Дивечова скара с домашни картофи 320 гр. 16 лв.
Свинска вратна пържола с опушен сос и печени 

зеленчуци 350 гр. 9 лв.
Бавно печен елен с ароматно жито 300 гр. 13 лв.

ДЕСЕРТИ
Чийзкейк с горски плодове 150 гр. 4 лв.

Торта „Линд“ 150 гр. 5 лв.
Бисквитена торта 150 гр. 4 лв.

Тирамису 150 гр. 4 лв.

* Цените са преференциални и върху тях не се прилага
допълнителна отстъпки за собственици на недвижим имот


