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Винаги
до Вас !!!

„КАМИЧЕТО“ - НА 25 ЯНУАРИ

На 25.01. предстои ежегодният спортно-туристически празник
в местността “Камичето“ - гр.
Правец. Събитието се организира съвместно от Община Правец
и туристическо дружество Градище „Златан Чорбанов“.
За доброто настроение на
всички присъстващи ще се погрижи духова музика, а в местността ще ви очакват вкусна бобчорба и горещ чай. За тези от
вас, в които гори спортният дух,
са подготвени редица забавни
спортни игри, а за най-добрите
ще има награди.

21 януари - Ден на родилната
помощ и Бабинден по стар стил
Много здраве и
професионални
успехи на всички,
благодарение на
които малките
съкровища
идват на бял
свят!
ЧЕСТИТ
ПРАЗНИК!
Честит празник и на всички баби!

Културен календар Спортен празник в с. Осиковска Лакавица
м. ФЕВРУАРИ
01.02.2020 – Трифон Зарезан
19.02.2020 – Честване на 200 години образователно дело в Правец
19.02.2020 – 147 г. от обесването на Васил
Левски
- Патронен празник на ОУ “В. Левски“ - гр.
Правец
- Патронен празник на ОУ “В. Левски“ - с. Видраре

НОВИТЕ ГЛОБИ
НА КАТ В СИЛА
ОТ 21 ЯНУАРИ

Четете на стр. 3

Четете на стр. 8
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ВАСИЛЬОВДЕН ОТПРАЗНУВАХА В РАЗЛИВ
Да хвърлим поглед в бъдещето с пръстен –
магически ритуал в родните традиции

Излязла е Василия, Василия мила мома.
Изнесла е котле-медник, па се провикнала:
Сбирайте се малки моми, малки моми и невести,
да наричаме пръстените.....
Според стари суеверия пръстенът помни тревогите и радостите на своя
притежател и в същото време служи и като щит срещу злото, поради което
трябва да се пази като очите. Не е случайно, че някои обредни практики по
нашите земи се коренят именно в мистерията, обгръщаща това украшение
за ръката.
Такъв е и ритуалът „Топене и наричане на пръстени“, разделен в две
части – на 13 януари вечерта – топене, на 14 януари сутринта – наричане:
за здраве, късмет, път, любов, дом и семейство, дребни дечица..., на когото
каквото е нужно, за да бъде щастлив.
Спазвайки традицията, на 13 януари вечерта разливчани – момичета и
жени, млади момчета и зрели мъже, потопиха в украсеното с бръшлян и
здравец котле своите пръстени или кръстчета. Пак според традицията всеки
отнесе в дома си по няколко зърна жито, да ги сложи под възглавницата и да
сънува своето бъдеще.
В 11.00 часа на 14 януари жители и гости на с. Разлив наистина „се сбраха“
пред кметството, за да преживеят втората част на обичая „Топене и напяване
на пръстените“, а именно – напяването. Нареченица по традиция стана Пенка
Петкова, секретар на читалище „Васил Ценков 1936”, а пръстените, гривните,
накитите и други лични предмети от котлето вадеше Наталия Георгиева,
кмет на селото. Народният оркестър при читалище „Заря 1895“ и солистката
Веселка Христова се погрижиха за доброто настроение и кръшните хора.
Гости на празника бяха председателят на ОбС-Правец Цветелина
Владимирова и секретарят на общината Албена Петрова.
Кметът на селото Наталия Георгиева приветства всички, събрали се на
площада пред кметството, като им пожела трите най-важни за живота неща:

Почистване на махала „Под моста“
На 16.01.2020 г., по инициатива на кметство с. Разлив, започна почистването
на района под моста на магистрала „Хемус“. В него участваха служители от
кметството, озеленители и жители на махалата. Камион на общинска служба
СКДУ извозваше боклука.
Наталия Георгиева - кмет на селото, обяви, че инициативата ще продължи
и следващата седмица при подходящо време.

„Здраве, Късмет и Щастие! После продължиха с наричанията:
Идва ли ти да запееш – в нова къща ще живееш!
Да си късметлия май ти е патент – таз година ти се пада
нов апартамент!
Очаква те радост безкрайно голяма – супер екскурзия в
Европа за двама!
На съседа бричката си подари – нова кола ще караш ти!...
Децата от ОУ „Христо Ботев“ също получиха своите
наричания, най-вече за успехи, много приятели, късмет в
игрите на лотарията, любов. Накрая Пенка Петкова изля
водата от менчето на младо дръвче пред кметството с
пожеланието: „Тази година да ни върви все по вода!“
И както подобава празникът завърши с кръшно българско
хоро и богата трапеза, приготвена от сръчните ръце на разливчанки - лучник, баница, питка със сирене, щрудел, дребни сладки, греяна ракийка.

Национална програма
,,Иновации в действие‘‘ в
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“
Гости от Варна и Бургас посетиха Правец за
обмяна на добри практики

В края на 2019 г. гимназията в Правец се превърна в истинска работилница
за обмяна на добри практики. Тя е едно от малкото иновативни училища в страната с тригодишен опит. Затова интересът към иновациите, които се прилагат в
учебния процес, представляват интерес за елитни училища от цялата страна.
По този повод в правешката езикова гимназия бяха на гости учители и ученици
от френската езикова гимназия - Варна и руската езикова гимназия - Бургас.
Гостите от двата морски града присъстваха на интегриран урок по история и
английски език, изнесен от г-н Цанко Цолов и г-жа Стефка Атанасова. Учениците от деветите класове „пренесоха” в стаята на лидерите един ден от живoта на Луи XIV с непринудена драматизация. Представители на екипите се
включиха в забавна надпревара за подреждане на сюжет в комикси. В края
на часа, участниците сами трябваше да очертаят сюжетите на кратки истории из живота на извести личности – дейност, която ще послужи за написване
на творчески разказ в час по английски език. Вплитайки усвоените знания по
граматика на английски език, на учениците бе поставено задание да напишат
кратки условни изречения на тема „Какво бих променил, ако бях: директор на
ПГПЧЕ, кмет на гр. Правец или президент на Република България.
Гоститите имаха възможността да се запознаят и с една от крайните цели
на иновативното обучение в гимназията - успешно представяне на учениците
в Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски
език в София. Гостуването съвпадна и с традиционния празник (На стр. 5)
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ЦЕНОРАЗПИС С НОВИТЕ ГЛОБИ НА КАТ

След като стана ясно, че КАТ предвижда нови посолени глоби за шофьорите-нарушители, влизащи в
сила от 21 януари, публикуваме пълен ценоразпис
на завишените санкции:
Превишена скорост
В населени места за превишаване с:
10 км/ч - глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв и отнемане на 2
контролни точки;
от 31 до 40 км/ч - глоба 400 лв и 6 точки;
над 40 км/ч - глоба 600 лв и 12 точки;
над 50 км/ч - глоба 700 лв, за всеки следващи 5
км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава
с 50 лв и три месеца без книжка и 16 точки.
Извън населено място за превишаване с:
10 км/ч - глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв, и отнемане на 2
контролни точки;
от 31 до 40 км/ч - глоба 300 лв и 6 точки;
от 41 до 50 км/ч - глоба 400 лв и 12 точки;
над 50 км/ч - глоба 600 лв, за всеки следващи 5
км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава
с 50 лв и 16 точки.
Паркиране
Паркиране на място за инвалиди, без водачът да
има това право - глоба 200 лв.
Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи,
предназначени само за пешеходци, и на тротоари - глоба от 50
до 200 лв.
Паркиране в зоната на пешеходна пътека - глоба 50 лева и 3
контролни точки.
Престоява или паркира като
втори ред в активна лента за
движение - глоба 50 лева и 4
точки.
Паркиране на спирка - глоба от 20 до 150 лева и
3 контролни точки.
Неправилно паркиране - 20 лева.
Без винетка
Лек автомобил - 300 лева.
Превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача - 600 лв.
Превозно средство, предназначено за превоз на
пътници с повече от 8 места за сядане, камиони с
допустима максимална маса 12 или повече тона 1500 лв.
Камион с две и повече оси с технически допустима максимална маса 12 или повече тона - 3000 лв.

Маневри и разположение на пътното платно
Неправилно престояване - глоба 20 лева.
Нарушение на правилата за разположение на
превозно средство върху платното за движение глоба 20 лева.
Нарушава правилата за движение назад - глоба
20 лева.
Неправилно престояване - глоба 50 лева.
Движение в BUS лента - глоба 50 лева.
Каране по релси и нарушаване на правилата за
преминаване през железопътен прелез - глоба от 20
до 150 лв и 4 контролни точки.
Необозначено спряло на платното превозно
средство - глоба 150лв. и 6 точки.
Неосигуряване на преминаване на превозно
средство със специален режим на движение - глоба
150лв. и 6 контролни точки.
Каране в насрещното по автомагистрала и
скоростен път - без книжка за срок от три месеца
и глоба 1000лв. При повторно нарушение половин
години без книжка и глоба 4000 лв.
Неспазване на знаци
Не спира на знак STOP - глоба 20 лева и 7 точки.
Неправилно включване в движението, неправилно
престрояване,
неправилно
изпреварване,
неспазване на предимството - глоба 20 лева.
Навлиза след знак, забраняващ влизането на
съответното пътно превозно
средство, или се движи
в забранената посока на
еднопосочен път - глоба 30
лева.
Неправилно изпреварване
без опасност за движението глоба 30 лева и 4 точки.
Неспазване
светлинните
сигнали на пътните светофари
и сигналите на регулировчика
- глоба 50 лева и 4 точки.
Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка
и другите средства за сигнализиране, правилата
за предимство, за разминаване, за изпреварване
или за заобикаляне, ако от това е създадена
непосредствена опасност за движението - глоба 150
лева и 6 контролни точки.
Преминаване на червен сигнал на светофара
- 100 лева и 10 контролни точки. При повторно
нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима
за месец.
Не осигурява предимство, когато преминава през
пешеходна пътека - глоба 100 лева. При повторно
нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима
за месец.
/Продължава в следващия брой/

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
1. Община Правец организира на 04.02.2020 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 6.00 (шест) кв.м., находящ се на
Пешеходна зона - гр. Правец в района на Автогара - Правец, за поставяне на търговски обект за
продажба на тютюневи изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания., актуван с
акт за публична общинска собственост (АПОС) 510-I/ 07.10.2016 г
Начална тръжна месечна наемна цена – 228.00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без ДДС
(необлагаем);
Срок на отдаване - 3 (три) години;
2. Община Правец организира на 04.02.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот –
частна общинска собственост, терен (открита площ), намиращ се в УПИ І - За КЖС и озеленяване
в кв. 176 , гр. Правец, с площ от 6 (шест) кв.м. за поставяне на търговски обект за продажба на
тютюневи изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания, актуван с акт за частна
общинска собственост АЧОС №1277-II/ 27.10.2014 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 228.00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без ДДС
(необлагаем);
Срок на отдаване - 3 (три) години;
3. Община Правец организира на 04.02.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот –
публична общинска собственост, преставляващ помещение №2 с площ 15.6 (петнадесет цяло и
шест десети) кв. м, представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, построена
в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план на гр. Правец, община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 313-I/11.08.2015 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 23.40 лв. (двадесет и три лева и четиридесет
стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване – 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.01.2020 г. до 17.00 ч. на 03.02.2020
год. в Информационния център на Община Правец, срещу 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 03.02.2020 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 03.02.2020 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 03.02.2020 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 11.02.2020 г. и 18.02.2020 г., при
същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878
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Уважаеми читатели,
За да сме актуални, за да предизвикаме повече интерес и да Ви
направим съпричастни към събитията,
започваме нови рубрики: България,
Свят, Полезна информация, Любопитно.
На редакционната поща приемаме
предложения, информация, писма и
съвети.
Бъдете наши съавтори!
Започваме с полезна информация!
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА
ОБЛАСТ
ОБЯВА
1. Община Правец организира на 06.02.2020 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)
№58030.109.128 (пет осем нула три нула точка едно нула девет
точка едно две осем) с площ от 261,91 кв. м. (двеста шестдесет
и едно цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра), по
плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”,
гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за
частна общинска собственост №3479 - II/09.09.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 2 620.00 лв. (две хиляди шестстотин и двадесет лева) без ДДС (необлагаема).
2. Община Правец организира на 06.02.2020 год. от 10:30 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) №58030.109.127 (пет осем нула три нула точка едно нула
девет точка едно две седем) с площ от 326 кв. м. (триста двадесет
и шест квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти
(ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3480
- II/09.09.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 3 260.00 лв. (три хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).
3. Община Правец организира на 06.02.2020 год. от 11:30 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) №58030.109.129 (пет осем нула три нула точка едно нула
девет точка едно две девет) с площ от 471,25 кв. м. (четиристотин
седемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни квадратни
метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала
„Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна
общинска собственост №3481 - II/09.09.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 4 713.00 лв. (четири
хиляди седемстотин и тринадесет лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от
22.01.2020 г. до 17.00 ч. на 05.02.2020 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 05.02.2020 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 05.02.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до
05.02.2020 год., след предварителна уговорка със служител на
общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на
13.02.2020 г. и 20.02.2020 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 05.02.2020 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – Обособена
част от Административно-стопанска сграда, представляваща ОФИС № 55, частна общинска собственост,
с площ от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и девет стотни) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в
Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2,
актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 152.67 лв. (сто петдесет и два лева и шестдесет и седем
стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
2. Община Правец организира на 05.02.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна
общинска собственост, представляваш помещение – с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и
петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–
Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112
-II/02.08.1999 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без
ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
3. Община Правец организира на 05.02.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – Обособена
част от Административно-стопанска сграда, представляваща ОФИС № 58, частна общинска собственост,
с площ от 48.91 (четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в
Административно-стопанската сграда, УПИ XXII, кв. 17 гр. Правец, пл.„Тодор Живков” №2, актуван с акт
за частна общинска собственост АЧОС №125-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 49/22.01.2009 г., под № 31,
том I, парт. 1010.
Начална тръжна месечна наемна цена – 195.64 лв. (сто деветдесет и пет лева и шестдесет и четири
стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.01.2020 г. до 17.00 ч. на 04.02.2020 год.
в Информационния център на Община Правец, срещу 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 04.02.2020 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 04.02.2020 г. в Информационния
център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 04.02.2020 год., след предварителна
уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 12.02.2020 г. и 19.02.2020 г., при същия ред
и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878
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ЗОДИАК 20.01.-26.01.

ОВЕН
Добре е да се заемете с въпроси, свързани с данъци, такси и
издръжка на семейството. Не отказвайте предложената ви подкрепа, а
също и подкрепете хората в нужда.
ТЕЛЕЦ
Заемете се с личните и деловите взаимоотношения. Прявете максимум участие и грижи към
близките. Действайте решително,
не изпускайте инициативата. Съвместни проекти ви носят печалба.
БЛИЗНАЦИ
Постарайте се да
избягвате
противопоставянията. Преценявайте всичко при вземането на
решения. Съсредоточете се само
върху една цел, за да постигнете
успех. Потърсете помощ при нужда.
РАК
Склонни сте да
спорите за дреболии,
а това може да обтегне
отношенията с близките в семейството. Имате точен поглед, твърда
ръка и достатъчно смелост да се
заемете с най-сложните дейности.
ЛЪВ
Стараете се да
опростите колкото е
възможно личния си
живот без да обръщате внимание
на досадни недоразумения. Ще решавате едновременно и битови, и
професионални задачи.
ДЕВА
Способни сте да
защите интересите си,
а също и на тези, които
са ви най-скъпи. Проведете срещи
и преговори с делови партньори,
споделете вашите мисли и идеи.
Нужен ви е напорист съюзник.
ВЕЗНИ
Има вероятност да
сключите изгоден договор с чужда фирма,
който да ви донесе добър доход.
Няма да можете да откажете извънредна работа. Очаквайте промени.
СКОРПИОН
Не вземайте крайни решения, избягвайте конфликтните
ситуации. Възможно е да започнете
някакъв съвместен бизнес с половинката си. Може да разширите
сферата си на дейност.
СТРЕЛЕЦ
От вас зависи доколко да позволите на
нов човек да навлезе в
живота ви и да му повлияе. Може да
се появят възможности да направите главозамайваща крачка напред,
и да промените дори съдбата си.
КОЗИРОГ
Интуицията ви се
засилва. Ще успеете
правилно да оцените
ситуацията и да вземете важни решения. Не позволявайте нищо да
попречи на позитивните промени в
живота ви. Бъдете разумни.
ВОДОЛЕЙ
Бъдете максимално упорити и търпеливи, за да постигнете
желаните резултати и напредък в
кариерата. Хармоничните отношения с партньорите и колегите са
залог за финансовия ви успех.
РИБИ
Овладейте емоциите. Може да разрешите проблемите,
които са ви безпокоили в последно
време. Старайте се да намирате
нестандартни решения.

ТРИМА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПОПАДНАХА В АРЕСТА НА РУП-ПРАВЕЦ

На 16 януари около 9.40 часа,
19-годишен жител на с.Осиковица
отишъл в Районното в Правец, за да
му бъде връчена заповед за прилагане на принудителна административна мярка по Закона за движение
по пътищата. Пред органите на реда той представил фалшив
документ-свидетелство за управление, издадено от Република Сърбия. Два часа по-късно в ареста попаднал и негов съселянин на 26 години, представил аналогично свидетелство за

управление на МПС при връчването на наказателно постановление. По двата случая са образувани досъдебни производства за извършено престъпление по чл. 316, ал.1 от НК. Материалите са докладвани в районната прокуратура в Ботевград.
Третият попаднал в ареста е 14-годишен младеж от с. Манаселска река. По време на провеждане на полицейска операция в с.Видраре полицейските служители задържали момчето
с пликче суха зелена тревиста маса със специфична миризма
на канабис, с тегло около 2 грама. Образувано е производство по случая.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
размера на местните данъци на територията на община Правец
В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел І „Данък
върху недвижимите имоти” се правят следните изменения и допълнения:
§1. Чл. 6, ал. 1 се изменя така:
„чл.6. С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените
на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради,
както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на
населените места и селищните образувания, и поземлените имоти
извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и
след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“
§2. Чл. 14 се изменя така:
„чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. “
§3. В чл. 19а, ал. 2 изречение второ след думите „възложителя на
строежа“ да се добави „двумесечен срок“.
§4. В чл. 19а, ал. 7 да се създаде изречение второ: „Подадените
данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители“.
II В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци” Раздел IV
„Данък върху превозните средства” се правят следните изменения
и допълнения:
§5. Чл. 39, ал. 2, изречение трето се изменя по следния начин: „При придобиване на превозно средство по наследство,
декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните
данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в посочения
срок, служител на общинската администрация образува служебно
партида за превозното средство въз основа на данните, налични в
общината и в регистъра на населението. “
§6. Чл. 40 ал. 1, т. 1 букви „а“ до „е“ включително и ал. 6 се изменят така:
„а) до 55 kW включително –0,50 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително –0,65 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,20 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,50 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW - 2,30 лв. за 1 kW;
(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, но не повечеот 12 т. е в размер на15лв.
за всеки започнати 750 кг товароносимост.
§7. Чл. 44, ал. 5 се отменя.
ІІІ. В разпоредбите на Раздел V „Патентен данък” се правят
следните изменения и допълнения:
§8. В чл. 47, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ да се доба-

ви „при доставка на услуги по чл. 97а и“ и придобива следния вид:
„лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената
стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по
чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2
от същия закон“.
ІV. В разпоредбите на Раздел VІ „Туристически данък“ се
правят следните изменения и допълнения:
§9. Чл. 56, ал. 2 да се измени по следния начин: „Размерът на
дължимия данък за календарния месец се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството
на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се
умножи по размера на данъка по ал. 1.“
§10. Приложение № 2 към чл. 56, ал. 1 от Наредбата се изменя
така:

Категория на
обекта

Цена за нощувка
(лева)

1 звезда
2 звезди
3 звезди

0,80
0,80

град Правец

0,80

4 звезди

1,00

5 звезди

1,00

1 звезда

0,80

2 звезди
3 звезди
4 звезди
5 звезди

Населени места в
община Правец

0,80
0,80
1,00
1,00

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
§11. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Правец е приета с Решение №36/20.12.2019 г. на Общински съвет на Община Правец на основание на чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси при спазване на изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и на чл.26-28 от Закона за нормативните
актове /ЗНА/ и влиза в сила от деня на публикуването й в местен
вестник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА ПРАВЕЦ: ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи
на кандидати за свободно работно място за
длъжността:
Огняр

Населено място

Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Свидетелство за придобита правоспособност за „Машинист на котли високо налягане II-ра степен“;
• Минимум една година опит на подобна позиция;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо
да представят документи за завършено образование и/или придобита/и
допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете
Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–
мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail:
jobs@ellatzite-med.com до 31.01.2020 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на
интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД”
АД

Набира документи на кандидати за свободно
работно място за длъжността:
Машинен оператор/ помпена станция

Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е
необходимо да представят документи за завършено образование
и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за
длъжността.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля
изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и
квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 31.01.2020
г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени
на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския
съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за
посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за
унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.
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ГРИПЪТ ИДВА С ПЪЛНА СИЛА В НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИ!
Той атакува цялата имунна система, като особено уязвимо е сърцето

Сезонът на грипа тази година закъснява, но в съседна Гърция вече са
регистрирани 7 смъртни случая заради вируса, който атакува цялата ни
имунна система. Оказва се, че сърцето също е уязвимо. Особено при хора,
които са предразположени към сърдечносъдови заболявания.
В големите световни публикации
и изследвания типът на вируса няма
значение, тъй като две са системите,
които се засягат от грипа - дихателната и
сърдечно-съдовата.
Кардиологът
д-р
Зоран
Станков
обяви, че се увеличава значително броят
на инфарктите, защото това е един
възпалителен вирусен процес: „Доказано
е, че до инсулт или инфаркт се стига, когато са възпалени плаки, които след това се
спукват и там се образува тромб».
Оказва се, че в България основна причина за смъртността са
сърдечно-съдовите заболявания - инфаркт и инсулт. «Нашата нация е
предразположена към атеросклерозата и оттам грипните вируси увеличават
пика на смърността», добави той.

Национална програма ,,Иновации в
действие‘‘ в ПГПЧЕ „Ал. Константинов“
Гости от Варна и Бургас посетиха Правец за
обмяна на добри практики

Д-р Зоран Станков е категоричен, че профилактиката е най-добрият метод
за защита. „Има публикации, в които е доказано, че при хора от рисковите
групи, които се ваксинират, редукцията за инсулт е 50%, а за инфаркт от 50
до 70%, посочи той.
У нас хората от рисковите групи (над 65 г.),
които се ваксинират, са едва между 2 и 4%. Тази
година в България ваксината е четирикомпонентна
- срещу 4 вируса, които се предполага, че ще са
най-застъпени тук.
Втората изява на грипните вируси предизвикват
също миокардити и перикардити. Миокардитът
засяга младите хора, които са в работоспособна
възраст и пренебрегват вирусната инфекция
заради работа и други неща. Карат го на крак,
след това почват симптомите на сърдечна
недостатъчност. При миоркардита има обща
слабост на сърдечния мускул, сърдечна недостатъчност. При него не
усещаме болка, а последствията, допълни д-р Станков.

Как да се предпазим?

Да не пренебрегваме грипния вирус. В най-добрия случай няма да се
разболеем, ако спазваме елементарна хигиена – често миене на ръцете,
почистване на повърхностите, които докосваме. Да не се излагаме на места,
където се натрупват хора. Да не излизаме навън при мръсен въздух, който
натоварва сърцето. Задължителна ваксина при рисковите групи. Чай, мед,
витамини, джинджифил и канела!

На вниманието на жителите на община Правец

Прегледи за остеопороза
в Дневния център

(От стр. 2) на немските паралелки ,,Fasching’’. Гостите останаха впечатлени и от дейностите на дискусионен клуб „Вдъхнови се“, който всеки месец организира среща с професионалисти - мениджъри, журналисти, писатели, евродепутати, адвокати, актьори и др. Споделиха, че са изненадани от факта как
едно училище в малък град като Правец действат толкова разнообразни клубове и извънкласни форми на занимания и как постигат толкова високи успехи.
Домакини и гости си обещаха, че ще продължат сътрудничеството си и още
тази учебна година ще се включат активно във фестивала за късометражен
филм Правец 2020, иницииран от Шона Рикетц - учител асистент на комисия
Фулбрайт.

Надз -Д-р Луканов - специалист ревматолог, ще проведе комплексни
медицински прегледи на 31 януари от 9.00 до 12.00 часа в ДЦПЛУ – Правец.
1. Изследване на костната плътност с американски апарат „ACHILLES
EXPRESS“. Консултация и препоръки за профилактика, както и лечение на
заболяването остеопороза. Цена 15.00 лв.
2. Ревматологична консултация /по желание/. Ставни проблеми, подагра
и др. Цена 15.00 лв.
Записвания на тел.: 07133 34-97- Дневен център Правец,
или 0887256215 - д-р Луканов

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за
свободно работно място за длъжността:
Инженер, маркшайдер

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование, специалности „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“;
• Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
• Познания по AutoCAD Civil 3D ще се считат за предимство;
• Умения за работа със съвременни геодезически методи и инструменти (тотална станция GPS/
GNSS приемници и др.);
• Минимум една година опит на подобна позиция;
• Владеене на английски език;
• Умения за работа в екип, комуникативност.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят
документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и,
изисквани за длъжността.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на
адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и
квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 14.02.2020 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на
кандидати за свободно работно място за длъжността:
Механошлосер

Изисквания към кандидатите:
• Средно техническо образование;
• Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по
професията;
• Познания по основите на механиката и технологията на металите;
• Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
• Способност за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо
да представят документи за завършено образование и/или придобита/и
допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етропле
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете
Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед”
АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@
ellatzite-med.com до 14.02.2020 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След
приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“
АД.
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А1 АКАДЕМИК С ЦЕННА ПОБЕДА НАД ЯМБОЛИИ

На 18 януари в спортна зала Правец пред около 100 зрители младите академици посрещнаха в
мач от 16-ия кръг за НБЛ, мъже Ямбол. Във втори
мач старши треньор на гостите бе бившият селекционер на Лукойл Академик Тони Дечев. Мачът
стартира равностойно, но след 5-ата мин. домакините взеха аванс и спечелиха първата четвърт с
29:20. В тези минути се отличи Александър Милов
от домакините, който реализира 3 тройки от 3 опита и общо 10 т. В началото на втората част тройка
отбеляза Лъчо Димитров за 32:20, а в 15-ата мин.
тройка вкара Чернокожев за 46:31. Силната игра
на възпитаниците на старшията Давидов продължи и в 18-ата мин. се стигна до 24 т. разлика, която
се запази до полувремето – 60:36. В средата на
третата четвърт тройка отбеляза и капитанът на
отбора ни Ники Грозев за 70:50. Последва отпус-

кане в редиците на домакините, серия 0:8 за
гостите и пасивът им намаля на 12 т. – 70:58
в края на третата част. Последната четвърт
стартира при 75:62. Последва серия 9:0 и в
32-ата мин. резултатът бе 84:62. До края мачът се доиграваше. В 38-ата мин., след петата тройка на Милов, се стигна до най-голямата разлика в мача – 25 т. – 94:69. Крайният
резултат е 97:73 (29:20, 31:16, 15:26, 22:11)
за А1 Академик. С най-голям принос за домакините: Милов-24, от тях 5 тройки при 7 опита, Чернокожев-22, Димитров-19, Коцев-10,
Грозев-9, а за гостите: бившият възпитаник
на школата на Лукойл Академик Румен Васи- резултати: Черноморец – Спартак – 83:79, Рилски
лев-15, капитанът Петков-14, Евгени Иванов-12, спортист – Берое – 78:75, Черно море Тича – Академик Бултекс 99 – 71:65.
Койбашич-9.
На 23-и януари от 18 часа А1 АкадеВ другите срещи от кръга се получиха следните
мик гостува в Плевен на местния Спартак.

В дербито на кръга:

Балкан – Левски Лукойл – 77:71

Двубоят в Арена Ботевград предостави много
емоции на близо 3 000 зрители и показа шампионски характер от страна на домакините. Баскетболистите на Балкан изоставаха през по-голямата част
от първото полувреме, което завърши 38:44 за сините. Ботевградчани обаче, водени от направилия
много силен мач Крис Минков, заедно с Найт и Хол

направиха обрат след почивката. Ключовият момент настъпи при равенство 66:66, когато домакините направиха серия от 9:0 за 3 мин. и след това не
допуснаха да се стигне до обрат. Крайнет резу,лтат
е 77:71 (13:21, 25:23, 24:15, 15:12) за Балкан.С
най-голям принос за Балкан: Найт-20, Бенсън-13,
Минков-12 и 9 борби, Радонич-9, а за Левски Лукойл: Йънг-16, Тасич-14 и 5
борби, Райт-12, Минчев-11.
С тази победа Балкан окупира върха на баскетболното
ни първенство и на практика си осигури първото място
преди финалната осмица за
Купа България, която ще се
проведе от 6 до 9 февруари и
старта на третото завъртане.
Това означава, че възпитаниците на старшията Йовица
Арсич ще имат домакинско
предимство спрямо останалите претенденти за трофея
Левски Лукойл, Рилски спортист и Берое преди началото
на плейофите през пролетта.

Сините се подсилиха със
сърбина Данило Тасич

26-годишното тежко крило е висок 208 см и
пристигна от румънския Питещ. По всяка вероятност това ще е последното попълнение в състава на Константин Папазов. Тасич направи своя
дебют със синята фланелка в Арена Ботевград
срещу Балкан и остави много добри впечатления.

Павлин Иванов пред
завръщане в НБЛ!

ОФК Правец стартира подготовката
си за пролетния сезон

На 18 януари на изкуствения футболен терен в
спортния ни комплекс започнаха подготовката си
правешките футболисти. На първото занимание се
включиха 22 играчи, което е добро начало. Засега
състава от есенния полусезон напуска само един
футболист. Това е лявото крило Ангел Костадинов,
който ще продължи кариерата си във ФК Ракитин

– с. Трудовец, участник с Източната А областна
група. В края на този месец се очаква да се проведат и контролни срещи. Първата ще бъде срещу
познат отбор - ФК Вежен – гр. Тетевен. Очаква се
пролетният полусезон да стартира на Тодоровден
Един от най-добрите български баскетболисти
– 7 март. ОФК Правец ще е домакин на ФК Спорв момента – Павлин Иванов, може да се завърне
тист 2006 – с. Драговищица.
в родното първенство. 26-годишният гард няма да
играе повече във втородивизионния италиански
Тревилио. 196-сантиметровият национал се присъедини към клуба през лятото, след като спечели титлата в НБЛ с екипа на Балкан. Във второто
ниво на Апенините той записа 15 двубоя през този
сезон, в който отбелязваше средно по 9 точки, 3
борби и 3 асистенции. Към момента все още не е
ясно Иванов накъде ще се насочи. Много вероятно
обаче е водещи клубове в България да направят
опит да го привлекат. Няма да е изненада, ако Павлин се завърне в Ботевград, макар вариант пред
него да е и Левски Лукойл. До такъв развой ще се
стигне, ако Иванов не успее да си намери нов клуб
в чужбина.

Джокович мина Стефка Костадинова
за Спортист на Балканите

Новак Джокович беше определен за рекорден
6-и път за Спортист на Балканите в анкетата на
БТА. В 47-ото издание на традиционното допитване за 2019 г. участваха националните агенции на
страните от региона – БТА – България, АНА-МПА
– Гърция, АДЖЕР ПРЕС – Румъния, Анадолска
агенция – Турция, Танюг – Сърбия, МИНА – Черна
гора, МИА – Северна Македония, ХИНА – Хърватия, ФЕНА – Босна и Херцеговина и АТА – Албания.
Призовата тройка допълниха баскетболистът на
Милуоки Янис Адетокумбо – Гърция и тенисистката Симона Халеб – Румъния. От българите състезателката по борба Тайбе Юсеин беше класирана
на 6-о място, а гюллетласкачката Радослава Мавродиева е 9-а. Сърбинът Джокович заслужи приза

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

след петте си поредни победи от 2011 до 2015 г.,
с което изпревари досегашната рекордьорка Стефка Костадинова. Двамата деляха първото място
с по 5 отличия.

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

Спортните материали подготви Сашо Бункин
Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
3000 лева. тел. 0885 399 246

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

„ПЕЕНЕ НА ПРЪСТЕНИТЕ“ В ЕТРОПОЛЕ
Традицията е съхранена и предавана от десетилетия и се свързва
с изпращането на Старата година и
посрещането на Новата, а самият
ритуал се извършва на 13-ти и 14ти януари Василовден /стар стил/.
Празникът събира момичета и момчета на площада около „Зольовската чешма“, където се изпълняват
народни песни, свързани с празника, от Женска вокална група „Димана“ при НЧ „Тодор Пеев-1871“.
Специално украсеното котле събира различни накити, които жени от

Успешно бе отчетен проектът за
ремонт на общежитието към
професионалната гимназия
През м. септември 2019 г. приключи ремонтът на Общежитието към Професионална гимназия гр. Етрополе, чиято цел беше въвеждане на енергоспестяващи мерки. Проектът включваше
топлинно изолиране на външните стени на сградата, подмяна на съшествуващата дървена
дограма с PVC стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и вътрешна топлоизолация по тавана на неотопляемия сутерен. Общата стойност на проекта е 254 885.45 лв. с ДДС, като 85%
от стойността, или 216 652.63 лв. са безвъзмездно финансиране от Националния доверителен
екофонд. Средствата са предоставени по линия на Инвестиционна програма за климата, финансираща проекти, които водят до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове. Реализирането на проекта беше успешно отчетено.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА
гр. Етрополе, пл. •‘Девети септември“ № 1. тел. 0720/68229, факс 65011;
e-mail: obstina@etropolebg.com

ЗАПОВЕД

№ РД-15-013/13.01.20 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите, § 2, т. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и
за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл. 7, ат. 1. т. 7 от Наредбата
№ 8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците
и във връзка с Доклад вх. № 30-00-4/07.0!.2020 г. на ръководител район „ВиК“ Етрополе за безпричинно увеличаване потреблението на питейна вода
НАРЕЖДАМ:
Забранявам ползването на питейна вода в населените месга на Община Етрополе, чрез
непрекъснато отворени кранове и течаща вода на външни чешми и санитарни възли, с цел
предотвратяване на замръзване им при ниски температури.
Нарушителите на Заповедта ше бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредбата
Нч 8 за опазване па околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ръководителя район „ВиК“ Етрополе.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на жителите на общината чрез средствата
за масова информация и интернет страницата на общината.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати
за свободно работно място за длъжността:
Шофьор на тежкотоварен автомобил –
12 и повече тона/над 25 тона и автомонтьор

Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „С“;
• Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на
обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика,
както и да има познания за двигатели с вътрешно горене;
• Да познава правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите;
• Опит с извънгабаритни МПС – 2 години;
• Работа в минната индустрия ще се счита за предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят
документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации,
изисквани за длъжността.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите
документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел
„Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com
до 05.02.2020 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

групата наричат и предават на собствениците, с надежда
за любов, късмет, щастие, нов дом ... После се извиват
кръшни хора, както подобава на празник.

Турнир по шах, карти,
табла и дартс

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Ув ед о м я в а м е
Ви, че на 23 и 24
януари 2020 г. в ресторант „Оазис“-гр.
Етрополе по повод
предстоящия празник „Свети Атанас“
ще се проведе IV
-ти турнир за пенсионери по шах, карти, табла и дартс.
Организатор на турнира е Община Етрополе.
Записване за участие в турнира - в Клуба на пенсионера до 22.01.2020 г.
Телефон за връзка 0897739496.
График на провеждане:
Дата: 23.01.2020 г. /четвъртък/
9.00 ч. – Техническа
конференция
9.30 ч. – Откриване
на турнира
Дата: 24.01.2020 г.
/петък/
9.00 ч. – Полуфинали
и финали
13.00 ч. – Официално
награждаване и закриване на турнира

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за
свободно работно място за длъжността:
Електромонтьор, изграждане/ поддържане/ ремонт
на електропроводни линии и мрежи

Изисквания към кандидатите:
• Средно електротехническо образование;
• Опит в извършване на основните видове ремонтни работи по електрически уредби и
мрежи;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Кандидатите, които притежават най-малко III-та квалификационна група по
електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ще бъдат с
предимство;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа, както самостоятелно, така и в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят
документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, изисквани
за длъжността.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи
на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал,
обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 05.02.2020 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След
приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“
АД.
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СПОРТЕН ПРАЗНИК В С. ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

Навръх Атанасовден в Осиковска Лакавица се проведе традиционният зимен празник в местността „Оброка“, махала „Отешани“.
Както винаги той събра малки и големи жители и гости на селото. Сред присъстващите бяха кметът на общината Румен Гунински, председателят на
ОбС Цветелина Владимирова, секретарят на общината Албена Петрова.
В ролята на любезен домакин се изяви кметът на селото Георги Лазаров.
Архимандрит Йоан отслужи водосвет за здраве и благополучие.
След това бе даден старт на спортните състезания – скачане с чувал, ходене на кокили, теглене на въже. Имаше и много награди, осигурени от Община Правец и кметство Осиковска Лакавица.
Въпреки студения януарски ден, настроението беше „слънчево“. Вкусната
чорба, подредената под навеса народна трапеза и мирисът на кебапчета и
печена сланинка допълниха доброто настроение. Музиката и кръшните хора
също бяха неизменна част от празника.

УЧЕНИЦИ ОТ ВИДРАРЕ СУРВАКАХА
ПОСЛАНИКА НА ГЕРМАНИЯ

Ученици от ОУ ”Васил Левски” с. Видраре и тази година се включиха във Василица и кампанията „Да възстановим мостовете между нас“, организирана от ЦМДТ „Амалипе“ и „Тръст за социална инициатива“ за отбелязване на Ромската Нова година, чрез посещения на държавни и правителствени институции в гр. София На 14.01.2020 г. децата посетиха немското посолство и сурвакаха за
здраве и благоденствие посланика на Германия в България н. пр. г-н
Кристоф Айххорн с ръчно изработени от тях и техните учители сурвачки.
Учениците бяха посрещнати топло лично от г-н Айххорн. Водени от своята любима
От 2017 г. Елаците Мед АД
преподавателка по БЕЛ - г-жа Боряна Николова, те изнесоха поздравителна проразработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на
грама, в която се преплитаха традиционни български и ромски обичаи. Групата
индустриални минерали - доломити.
бе съпровождана и от г-жа Наталия Цекова - доброволец към Център Амалипе.
Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифиН. пр. г-н Кристоф Айххорн благодари на учениците за интересната процирани по следните стандарти:
грама и им пожела успехи в тяхното образование и обучение в училище.
► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 Накрая в непринуден разговор и на парче пица той се запозна с моменти БДС EN 13 242;2002+А1;2007
от историята на
„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използучилището,
неговане в строителни съоръжения и пътно строителство“
вите успехи и част
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 от
проблемите
БДС EN 13 620;2002+А1;2008
които го съпътст„Добавъчни материали за бетон“
ват в нелеката му
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042
и отговорна мисия.
БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писРъководството на
ти
и
други транспортни площи”
училището изказ►
Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 ва своята благоБДС
EN
13 450;2003+АС;2005
дарност на Център
„Трошен
камък за ЖП линии“
Амалипе за предос					
Координати за връзка:
тавената възможGPS
координати:
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ност и за подкрепана
кариера
„МИАЛ“		
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II
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II
42°39
28.07
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23°59
0.76
		
office@ellatzite-med.com
е оказвана.

Кариера „МИАЛ“

Драматичен театър “ Сава Огнянов“ – Русе ще гостува в Правец на 28 януари
Пиеса: “Редки тъпанари“
Постановка: Теди Москов

Сценография и костюми: Виолета Радкова
Музика: Пламен Мирчев-Мирона

Участват: Мая Новоселска, Дайана Михайлова, Роберт Янакиев, Ясена Господинова, Явор
Бахаров, Петя Венелинова, Александър Сано, Александър Узунов, Йосиф Шамли, Ивайло
Спасимиров
Спектакълът „Редки тъпанари“ е театрална версия на филма на Марио Моничели „Неизвестни
извършители“. Сюжетът е силно комедиен и разкрива трогателните опити на група пишман крадци
да оберат една заложна къща. Те са фрапиращо непрофесионални и абсолютно неподходящи за
престъплението, с което са се нагърбили. Разбира се, самочувствието им е обратно пропорционално
на възможностите им. Бандата им се състои от некадърен спортист, провалил се адвокат, уволнен
кино оператор, бездарен сицилиански мафиот и младоженец, захванал се да краде в деня на сватбата
си. Ние съчувстваме на тези бандити, за разлика от днес, когато филмите ни карат зорлем да им се
възхищаваме. Паралелно с кражбата се раждат и две любовни истории. Ражда се и „престъплението
на века“. Филмът на Моничели е от епохата на италианския неореализъм и е номиниран за Оскар
през 1958 г. Теди Москов и Симон Шварц преработват сценария и го доближават до съвременна
България, а именно – бедна, крадлива и безперспективна за огромен брой хора. Между Италия през
50-те години на миналия век и България в наши дни има някаква „роднинска“ близост.
Заповядайте на 28 януари от 18.30 часа в НЧ „Заря 1895“ - гр.Правец!
Билети на: 0885011987 или на касата

