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СПЕКТЪР-01
Ние ви гарантираме 

НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА 
на територията на община Правец

ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ  
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

  praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536 Правешки глас - във фейсбукwww.praveshkiglas.com

„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ”  ЕООД
    гр. Правец  пл. ”Тодор Живков” №3

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

В крак с времето
За първи път

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗАСЕДАВАХА ОНЛАЙН
Чрез видеоконферентна връзка се проведе априлското заседание на Об-

щински съвет Правец.
Така местните депутати проведоха за първи път онлайн сесия.
Все по-популярният метод на общуване и работа при спазване на 

социална дистанция позволи на общинските съветници да обсъдят и вземат 
неотложни решения, независимо от местоположението си.

Едно от тях бе даването на съгласие общината да кандидатства по проект 
за социална заетост в периода на коронакризата.

За махалите на двете села Община Правец внесе предложение до 
Общински съвет Правец с искане да приеме изменение на действащия 
кадастрален план и попълване на поземлените имоти за махалите Багелейска, 
м. Гроевска, м. Влъчковска, м. Маргинска, м. Сираковска, м. Чорбанска, 
м.  Боновска и м. Куевска в село Разлив и махалите Реката, м.Церица, 
м.Кръстьов дол, м. Неколска и м. Бърсашка в с. Правешка Лакавица. 

С приемането и попълването на кадастралните карти ще бъдат създадени 

НОВИ КАДАСТРАЛНИ 
КАРТИ ЗА ДВЕ СЕЛА

актуални карти на махалите и на тях ще са отразени границите на имотите и 
застрояването в тях. 

Това от тук нататък ще създаде улеснение при издаването на документи 
за собстеност и процедиране на имотите от страна на техните собственици 
и ще спре досегашната тенденция за спорове между собственици за граници 
между имотите и невъзможност за отразяване на застрояването в тези 
махали.

Община Правец предприе процедура за одобряване на изменения 
в регистрите за селата Разлив и Правешка Лакавица

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ. СРОКОВЕ. КАК ДА ПРОВЕРИМ И КАК ДА ПЛАТИМ?!
Четете на стр. 3
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 14.05.2020 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) №58030.109.138 (пет осем нула три нула точка едно нула 
девет точка едно три осем), целият с площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., 
трайно предназначение: „Урбанизирана територия“, находящ се в строителния 
полигон на махала „Дивчов рът“, гр. Правец, община Правец, област Софийска, 
актуван с Акт за частна общинска собственост №3354 - II/18.03.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 2 420.00 лв. (две хиляди четиристо-
тин и двадесет лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.04.2020 г. до 
17.00 ч. на 13.05.2020 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 13.05.2020 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 13.05.2020 
г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.05.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 21.05.2020 г. и 
28.05.2020 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 14.05.2020 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) №58030.505.7266 (пет осем нула три нула точка пет нула пет 
точка седем две шест шест), с площ от 700 кв. м. (седемстотин квадратни метра), 
находящ се в гр. Правец, община Правец, област Софийска, по кадастралния 
план на гр. Правец, община Правец, одобрен със Заповед № 300-4-01/23.01.2002 
г., актуван с Акт за частна общинска собственост №3501 - II/26.11.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в 10 500.00 лв. (десет хиляди и петстотин 
лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.04.2020 г. до 
17.00 ч. на 13.05.2020 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 13.05.2020 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 13.05.2020 
г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.05.2020 год., 
след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 21.05.2020 г. и 
28.05.2020 г., при същия ред и условия.

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

ОВЕН
Обстоятелствата 

са против вас. Сега 
трудно бихте могли да 

постигнете нещо съществено. По-
добре завършете започнатите ра-
боти, обмислете контактите си. 

ТЕЛЕЦ
Повече от всякога 

са ви нужни съвет и 
поддръжка на верни 

хора. Възможни са усложнения в 
личен и обществен план. Интуици-
ята ви помага да се измъкнете в 
противоречиви ситуации. 

БЛИЗНАЦИ
Моментът е подхо-

дящ за поставяне на 
ново начало и обмис-

ляне на бъдещи планове. Поставе-
те в ред документите си. Насрочете 
срещи и разговори с хора, от които 
зависи благополучието ви.

РАК
Странично влия-

ние може да ви навре-
ди. Разчитайте само на 

себе си. Възможно е да се наложи 
да вземете важно решение за живо-
та си по-нататък. Важно е правилно 
да оцените обстоятелствата.

ЛЪВ
Смело планирайте 

бъдещите си ходове, 
дори може да рискува-

те. Можете да постигнете най-жела-
ните си мечти и цели. Успехът ви съ-
пътства във всяко едно начинание. 
Очаквайте парични постъпления. 

ДЕВА
Постарайте се да 

определите главното. 
Възможни са услож-

нения поради невярна оценка на 
събитията или лъжливи обещания. 
Доверете се на интуицията си. Из-
бягвайте необмислените разходи.   

ВЕЗНИ
Новини, които ще 

получите, могат съ-
ществено да повлияят 

деловите ви планове. Бъдете сдър-
жани. Не вземайте важни решения 
и не приемайте неоправдан риск.

СКОРПИОН
Бъдете крайно вни-

мателни в изказвания-
та и действията си. Не-

обмисленото ви поведение може да 
има доста негативни последствия. 
Периодът е изпълнен с непредска-
зуеми и заплетени ситуации.

СТРЕЛЕЦ
Избягвайте колек-

тивната работа, както 
и неоправдания риск в 

бизнеса. Не е изключено да прене-
брегнете незначителни според вас 
проблеми, които в последствие да 
се окажат от решаващо значение.

КОЗИРОГ
Погледнете смело 

напред. Може да по-
стигнете успех в най-

различни области, ако действате 
планомерно и последователно. Не 
вземайте важни решения, особено 
ако са свързани със семейството.

ВОДОЛЕЙ
Може да похарчите 

доста сили и пари за 
ненужни забавления 

и излишни неща. Финансовото ви 
положение зависи от проявата на 
сдържаност и предвидливост. Ре-
шете проблемите в личния живот.

РИБИ
Лесно оценявате 

истинското положение 
на нещата. Присъщото 

ви самодоволство може да усложни 
отношенията с околните. Действай-
те в съгласие с общите цели.

ЗОДИАК 27.04.-03.05.

Тя е Вивиан Дамянова, ученичка от IV-а клас на ОУ 
„В. Левски“ Правец. Родена е в града, но от две години 
семейство Дамянови живее в с. Разлив. Отлична ученичка, 
любознателна, с богато въображение. Непрекъснато 
търси отговори за всички въпроси, свързани със света около 
нея. Потърсихме мнението и на нейните учителки - Грета 
Кръстанова и Маринели Драгневска. Ето какво споделиха 
те: „Вивиан е едно от най-добрите деца, не само в класа, но 
може би и в цялото училище. Изпълнителна и отговорна. 
Постоянна във всичко, което прави. Когато някой от класа 
„закъса“, тя успява спокойно да му обясни урока или да 
реши задачата. Идеята за почистването тя обяви като 
предизвикателство към съучениците си по повод Деня на 
Земята. За съжаление извънредното положение попречи 
да се реализира това нейно поредно добро начинание. 
Стефани и Габриела само успяха да се включат. Но ние 
вярваме, че когато всичко това свърши, тя ще измисли 
друго предизвикателство към всички нас.“ Самата Вивиан 
малко се притесни, това е нейното първо интервю, но 
спокойната среда и подкрепата на семейството я успокоиха 
и разговорът потръгна. Зададохме й няколко въпроса:

- Харесва ли ти животът на село? Липсва ли ти градът?
Много ми харесва – къщата ни е на много красиво мяс-

то – близо е до центъра и едновременно до гората и полето. 
Обичам да карам колело и го правя по малките пътища към 
планината. Виждам красиви поляни, дървета и цветя.  В гра-
да всичко е подредено различно – има хубави паркове, но те 
са направени от хората. Липсват 
ми най-много приятелите, които 
са там. Все още не мога да отида 
там сама, а и училището сега е 
затворено.

- Тъкмо за това да 
поговорим. Сега се обучавате 
онлайн – как се чувстваш пред 
екрана на лаптопа? 

- Както обикновено слушам 
учителките си, уча, пиша си 
домашните. Гледам различни 
презентации, подготвени от г-жа 
Кръстанова и г-жа Драгневска. 
Но ги няма децата край мен, да 
се забавляваме в междучасията – и те са онлайн. Понякога 
връзката не е добра, излизаме и влизаме отново в класната 
стая. Можем да задаваме въпроси и да получаваме отговори 
веднага, отскоро получаваме и оценки, правим тестове. Но 
е различно. Чакам с нетърпение да се върнем в училище. 
Липсва ми. Там е много интересно, различни неща правим 
заедно – деца и учители, често и родителите са с нас. А сега 
съм само със семейството, не се оплаквам, но ми е малко 
скучно.

- Кои са твоите любими предмети? Защо?
- Най-много обичам Човекът и обществото и 

Изобразително изкуство. Първият предмет има три различни 
части – природата на България, историята от създаването 
на държавата до края на комунистическото управление. 
Отделно има уроци за България и Европа. И третата част 
е за културата. Интересно ми е, особено когато учихме за 

миналото. Още от детската градина обичам да рисувам. Сега, 
когато съм в изолация, ми хрумват различни идеи. Участвам 
и в различни изложби и конкурси.  Преди извънредното 
положение получих грамота от сдружението на българските 
начални учители за рисунка, свързана с 3-ти март - конкурс 
„Аз рисувам“. Имах максималните 50 точки.

- С какво се занимаваш, когато не учиш?
Вече казах, че обичам да рисувам. Но сега имам и друга 

страст – готвя. Най-много ми харесват сладкиши и торти. Из-
мислям си рецепти, след като съм прочела написаните. Един 
път направих даже торта на два етажа. А, сетих се, имам в 
хладилника парче от последната – с бишкоти. Ще ви почерпя. 
/Наистина беше страхотна!/ Помагам в домакинството, защо-
то мама и тати работят – мия чинии, пускам прахосмукачка, 
бърша прах. Но най-обичам да се разхождам с колелото и 
Кари /кученцето ми/ да тича край мен.

- Да се върнем на темата за природата. Как ти хрумна 
идеята за почистване на сметището? И как реагира 
семейството ти?

- Разхождах се в „Райчов дол“. Видях боклуци, нахвърляни 
от нас - хората, до пътя край полето. Стана ми тъжно за 
природата. Споделих това и с приятелите си, те също бяха 
виждали нахвърляни боклуци на други места. В училище чес-
то говорим за опазване на природата и сега, когато имам по-
вече свободно време, реших да се заема с почистването на 
района. Мама и баба веднага се съгласиха. Тати и батко бяха 
малко скептични. С баба Вили взехме торбите и работата 
започна. Мама ги извози с колата до сметището. Когато татко 

Данчо видя какво сме направили, 
промени мнението си и ме похвали.

- Чувстваш ли се специална след 
толкова похвали в интернет? И кой 
още те поздрави?

- Не, аз съм си аз. Дете, което виж-
да грозното и то му пречи. Исках по-
вече деца да се включат, но не успяха 
заради изолацията. Нищо, другия път. 
Аз нямам фейсбук и от мама научих, 
че хората ме поздравяват. Приятелки-
те на мама ме поздравиха по телефо-
на, учителките ми също. Аз съм щаст-
лива, че съм направила нещо добро 
за Земята и за хората. Искам и други-

те да правят като мен. И да пазят природата! Да не допускаме 
да я замърсяваме.

- Какво искаш да кажеш на хората днес? А на твоите 
приятели?

- Живеем заедно в едно общество. Каквото правим, то е за 
всички. Искам да се замислят – как и защо вредим на собстве-
ния си живот? Заради глупавите или необмислени  решения 
на някои хора, страдат и тия, които нямат вина. А и се чудя 
как родителите възпитават децата си, когато те виждат тех-
ните действия. На всички тях бих казала: „Не, не ми харесва! 
Не е правилно да постъпвате така! Последствията ще са за 
всички!“ Липсвате ми, приятели! Искам да ви пожелая – гри-
жете се за природата, където и да сте сега. Най-малкото – не 
я замърсявайте. Искам по-скоро да се срещнем в училище. Да 
заживеем по нормален начин, да учим и да се забавляваме 
отново заедно! 

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАЗНУВА ЕЖЕДНЕВНО…
Представяме ви четвъртокласничката Вивиан Дамянова:

Искам по-скоро да заживеем по нормален начин - 
да учим и да се забавляваме отново заедно!
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Областна администрация Софийска област
ЗАПОВЕД № ТР - 9 София, 15.04.2020 г.

На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, 
на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с постъпи-
ли писма в Областна администрация на Софийска област с вх. № 08-17-9/16.03.2020 г. и вх. № 08-17-9#3/ 
25.03.2020 г. от г-н Румен Гунински - кмет на община Правец, относно искане за издаване на решение за 
спешна мярка и постипило писмо с вх. № 08-17-9#6/03.04.2020 г. от г-н Румен Гунински - кмет на община 
Правец, относно допусната фактическа грешка в подадениет маршрутни разписания от община Правец 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:
Заповед №ТР-7/31.03.2020 г.на Областния управител на Софийска област, на основание чл. 5, 

пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., 
за предприемане на спешна мярка, а именно съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга, 
възлагам пряко на кмета на община Правец да бъде сключен договор, с който пряко да възложи изпълне-
нието на обществената услуга за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от 
Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми, за срок от 6 месеца, считано от 01.04.2020 
г., както следва:

В частта Областна транспортна схема се изменя т. 2 – Ботевград – Своде и обратно, както следва:
2. Ботевград - Своде и обратно
Разписание изпълнявано целогодишно с час на тръгване 16.20 ч. 
Разписание изпълнявано делнично с час на тръгване 6.20 ч. 
В частта Областна транспортна схема се добавя т.3, както следва
3. Ботевград – Манаселски мост и обратно, изпълнявано само в събота с час на тръгване 8.10 ч.
В частта Общинска транспортна схема се допълва т. 1- Правец- Своде и обратно, както следва:
Правец - Своде и обратно 
Разписание изпълнявано целогодишно с час на тръгване - 12.00 ч.
Разписание изпълнявано само в събота с час на тръгване – 8.30 ч.
В останалата си част Заповед №ТР-7/31.03.2020 г. на Областния управител на Софийска област ос-

тава непроменена.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №ТР-7/31.03.2020 г. на Областния управител на 

Софийска област.
Заповедта следва да се публикува в един местен и един национален ежедневник, за сметка на община 

Правец.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 16д, ал. 8 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за усло-

вията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси в 14-дневен срок от публикуването й чрез Областен управител на Софийска област 
пред Административен съд - София oбласт.

ИЛИАН ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

Областна администрация Софийска област
ЗАПОВЕД № ТР - 7 София, 31.03.2020 г.

На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, на основание чл. 16д, ал. 
6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с постъпили писма с вх. № 08-17-9/16.03.2020 г. и вх. № 08-17-#3/ 
25.03.2020 г.  в Областна администрация на Софийска област от г-н Румен Гунински - кмет на община Правец, относно 
искане за издаване на решение за спешна мярка, Областният управител на Софийска област

РЕШИ:
На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 

г., за предприемане на спешна мярка, а именно съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга, възлагам пряко 
на кмета на община Правец да бъде сключен договор, с който пряко да възложи изпълнението на обществената услуга за 
обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканска, Областна и Общинска транспорт-
ни схеми, за срок от 6 месеца, считано от 01.04.2020 г. по следните линии:

Републиканската транспортна схема:
1. София — Манаселска река и обратно - (целогодишно) с часове на тръгване 16.00 ч. и 13.00 ч.
Областна транспортна схема:
1. Ботевград - Правец и обратно:
Делнично разписание с часове на тръгване 7.20 ч.; 8.00 ч.; 11.20 ч.; 12.40 ч.; 16.40 ч.;
18.40 ч.; 20.00 ч.
Празнично разписание с часове на тръгване 9.00 ч.; 13.00 ч.; 17.00 ч.; 20.00 ч.
2. Ботевград - Своде и обратно
Разписание изпълнявано целогодишно с час на тръгване 16.20 ч. Разписание изпълнявано делнично с час на тръгване 

6.20 ч. Разписание изпълнявано само в събота с час на тръгване 8.10 ч. Общинска транспортна схема:
Правец - Своде и обратно (целогодишно) с час на тръгване - 12.00 ч.
Правец - Манаселска река и обратно с часове на тръгване - 06.50; 15.15 ч.
Правец - Манаселска река (целогодишно) с час на тръгване 11.45 ч.
Манаселска река - Правец (целогодишно) с час на тръгване 19.00 ч.
С цел защита на особено важния обществен интерес по осигуряване на транспортното обслужване на населението 

на територията на община Правец и съществуващата вероятност да бъде разстроена дейността на държавните и местни 
органи на властта, на основание чл. 60, ал.1

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допуска предварително изпълнение на спешната мярка.
Областният управител на Софийска област указва на кмета на община Правец в срок до 6 (шест) месеца да 

финализира обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от утвърдените Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми.

Заповедта следва да се публикува в един местен и един национален ежедневник, за сметка на община Правец.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 16д, ал. 8 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси в 14-дневен срок 
от публикуването й чрез Областен управител на Софийска област пред Административен съд - София Област.

ИЛИАН ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

(От стр. 8) Неслучайно първата постоянна експозиция е открита на 
датата 18 април – Международен ден за опазване на паметниците на културата 
(движими и недвижими). Защото една от основните задачи на музея е свързана 
със събиране, документиране, опазване и популяризиране на движимите 
и недвижимите културни ценности от региона на Правец. Вече 39 години 
Исторически музей – Правец изпълнява тази мисия и задача.

„В днешните трудни за всички времена, ние сме на поста си и усърдно 

39 години от откриването си чества Исторически музей - Правец

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАМПАНИЯ 2020

КАК ДА ПОЛУЧА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?
Информация за размера на задълженията Ви може да получите:
- на място - в отдел „Местни приходи” на адрес гр. Правец, пл.”Т. 

Живков” №6;
- на телефони: 071334889, 071334875. /Чрез ЕГН и ПИН или чрез ЕГН и  пар-

тиден номер на имот/;
- на интернет страница – https://pravets.bg/pages/mdt  /Чрез ЕГН и ПИН или 

чрез ЕГН и партиден номер на имот/.
ВНИМАНИЕ!!!
С оглед защита на Вашите лични данни и предотвратяване на злоупотреби, 

информацията може да получавате по един от следните начини:
За физическо лице:
Използвайки ЕГН на лицето и ПИН. Пинът се получава лично на гише „Местни 

приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ 
№6. Услугата по издаване на удостоверение за ПИН код е безплатна, полу-
чава се веднъж и важи безсрочно. 

Използвайки ЕГН на лицето и партиден номер на имот. Партидният номер на 
имот се съдържа в приходната квитанция за платените данъци от предходните го-
дини и в съобщението за задължения от предходните години. Партидният номер 
на имота се получава лично на гише „Местни приходи“ в сградата на Общинска 
администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6.

За юридическо лице:
Използвайки ЕИК на юридическо лице и ПИН, който можете да получите лично 

на гише „Местни приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. 
„Т. Живков“ №6, телефон за връзка: 07133 48 75. Услугата по издаване на удос-
товерение за ПИН код е безплатна, получава се веднъж и важи безсрочно.

Използвайки ЕИК на юридическо лице и партиден номер на имот. Партидният 
номер на имот се съдържа в приходната квитанция за платените данъци от пре-
дходните години. Партидният номер на имота се получава лично на гише „Местни 
приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ 
№6. За допълнителна информация телефон - 07133 48 75 и на имейл svetla.
ivanova@pravets.bg

КАК МОГА ДА ПЛАТЯ?
- В брой и/или чрез 

ПОС терминално устрой-
ство на касата на отдел „Местни 
приходи” в Общинска админи-
страция Правец

- Безкасово по банковата 
сметка на Община Правец в

БАНКА ОББ АД офис Правец
IBAN: 
BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Код за вид плащане: 
441400 - Окончателен годи-

шен (патентен) данък и данък 
върху таксиметров превоз на 
пътници и лихви   

442100  - Данък върху недви-
жимите имоти и лихви           

442400  - Такса за битови от-
падъци и лихви

442300  - Данък върху превоз-
ните средства и лихви           

442800  - Туристически данък 
и лихви       

- На касите на Изипей 
/Easypay/ 
- Чрез системата Ипей /ePay/
- В брой в кметствата по насе-

лените места
- В клоновата мрежа на банка 

ДСК ЕАД в цялата страна 

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА 
ПЛАЩАНЕ И ОБЛЕКЧЕНИЯТА 

ЗА 2020 Г.?
Законът определя плащането на да-

нъчните задължения за данък върху 
недвижимите имоти, такса битови 
отпадъци, данък върху превозните 
средства да е на две равни вноски.

Първа вноска – до 30.06.2020 г. 
Втора вноска – до 02.11.2020 г

ОБЛЕКЧЕНИЯ - на предплатилите за 
цялата година до 30.06.2020 г. се прави 
отстъпка 5 на сто

ВНИМАНИЕ!!!
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2020 г.
Срок за внасяне - на четири равни 

вноски, както следва:
За първо тримесечие – до 31.01.2020 

г.
За второ тримесечие – до 30.04.2020 г.
За трето тримесечие – до 31.07.2020 г.
За четвърто тримесечие – до 

02.11.2020 г.
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕ-

ВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2020 г.
Срок за внасяне - преди получаване на 

издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 
от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2020 г.
Срок за внасяне - до 15 число на ме-

сеца, следващ месеца, през който са пре-
доставени нощувките.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

В условията на пандемия, с цел да насърчим отговорното поведение на хората към природата и 
с оглед силно развитото ни технологично общество, Община Правец няма да печата индивидуални 
съобщения за местни данъци и такси на данъчнозадължените лица за 2020 година.

Вие вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса битови 
отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на 
пътници и туристически данък за 2020 г. 

Ето как да се информирате и изберете удобния за Вас начин на плащане.

работим. Днес когато няма посетители и не можем да подготвяме изложби, 
имаме възможност да изучаваме нашите колекции от предмети. Дейност, която 
остава скрита за повечето ни посетители и приятели. Тя включва подробното 
обследване на всеки предмет, за да се съберат достатъчно метаданни за него. 
Имаме възможност да обърнем внимание и на съхраняването на музейните 
единици, което също е от съществено значение, за да ги съхраним за поколе-
нията след нас“ - сподели директорът Таня Борисова. 
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 Малина Койчева е пръв помощник на училището в селото
Малина Койчева има необикновена професия. Тя е образователен 

медиатор. Назначена е на работа в ОУ“В.Левски“ с.Видраре на половин щат 
по проект „Подкрепа за успех“. Тя е човекът, натоварен с трудната задача да 
осъществява пряката връзка между училището и неговите ученици и техните 
семейства. При създаденото извънредно положение и нуждата от пряк контакт 
с учениците и децата Малина разнася образователни и информационни 
материали по домовете на децата. Целта е да бъдат обхванати всички, които 
не могат да вземат участие в електронното обучение. За тях се предоставят 
учебни материали, работни листа и други, подготвени от учителите и класните 
ръководители. Чрез образователния медиатор децата получават своите 
задачи на хартиен носител. Работят и ги връщат за проверка. 

Чрез своята работа на терен образователният медиатор допринася 
изключително много в мисията да бъдат обхванати всички деца, за което 
училищното ръководство й  благодари.

С помощта на Малина Койчева преди дни бяха раздадени и кризисни пакети 
на ученици в тежко материално и социално положение. Те бяха осигурени от 
фондация „Назарянско милосърдно служение“  и изпълнителния директор на 
фондацията за България Жанета Георгиев-Йорданова. Така най-нуждаещите 
се ученици и техните семейства получиха хигиенни материали, хранителни 
продукти от първа необходимост, разтворими витамини и захарни изделия.

Образователният медиатор вече е и с ново защитно облекло, осигурено от 
МОН. То ще помогне да се изолират възможностите за заразяване с COVID 
19 и ще даде по-голямо спокойствие на Малина при обиколките й по домовете 
на учениците. Освен че раздава информационни и обучителни материали на 
децата, тя трябва да се опита да ангажира и родителите, за да помагат на 
децата в учебния процес. 

Независимо от дистанцията и рисковете, всяко дете заслужава да получи 
необходимите грижи и внимание - убедена е Малина Койчева.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР РАБОТИ АКТИВНО ВЪВ ВИДРАРЕ

(От стр. 8) На корицата на книгата е написано: „Издава се с благословението 
на Ловчанския митрополит Гавриил и с любезното съдействие и 
всесърдечните дарителски средства на многоуважаемия наш съгражданин, 
дългогодишен кмет и общественик Румен Гунински“.

В посвещението си авторът споделя: „Посвещавам този скромен труд 
на всички братя монаси, монахини и послушници, пребивавали и служили 
в светата обител. В чест и памет на Свети 
Великомъченик Теодор Тирон, по чието 
застъпничество молитвите и трудовете ни 
достигат до успешен край“.

Архимандрит Йоан Страшников или 
както всички го наричаме с обич просто 
отец Йоан харесва историята. Запознал се 
е със стотици исторически извори, за да 
достигне до съставянето на малката книжка, 
дар за жителите на Правешка община. Още 
в началото разкрива пряката връзка между 
събора на Тодоровден и манастира: „Едни и 
същи хора са се борили и за църковна, и за 
национална свобода...“ 

Историческата линия древност-настояще 
е проследена прецизно и е свързана както 
със събития, така и с имена. Същинската 
част обхваща историята на манастира от 
древността, разрушаването от кърджалиите 
и възстановяването му през XVIII век. Свързва 
го с революционните действия в Орханийско 
и с обира на турската хазна. Спира се върху 
съвременния облик и конструкцията на 
храма, както и на изписването на иконите. 
Място намират кратки сведения за някои 
от първите дарители /общо 51 на брой/ -  
Христо Вълчов, Рачо Ценов, Тодор Вълков, Върбан Радулов, Стоян Велчов, 
Стамен Йотов, Цветко Вълчов, Стамо Вълчинов... 

155 години от възстановяването на свещената обител „Св. вмчк Теодор Тирон“ 

АРХИМАНДРИТ ЙОАН СТРАШНИКОВ С КНИГА ЗА МАНАСТИРА
Отделено е специално място на житието на великомъченик Теодор Тирон. 

25 имена на монаси и монахини и сведения за техния живот също намират 
своето място в летописа – от 1850 година до наши дни. Всеки от тях е оставил 
частица от себе си, допринесъл е с живота и делата си за съхранението на 
вярата, както и за опазване на обителта.

Благодарността на отеца е насочена и към съвременните благодетели, 
вложили средства и положили усилия не само за обновяване на 
манастира, но и за изграждането и обновяването на църковните 
обители в общината. Те са познати, но както е казал един мъдър 
човек: „Казаното отлита, писаното остава“. Затова отец Йоан ги 
припомня в книгата: Васил,  Валентин и Люба Златеви-основните 
спомоществователи и благодетели, Красимир Живков и Румен 
Гунински – бивш и настоящ кмет на общината, сем. Ангелови 
от Осиковица, Жан и Мариела Табакови, Владимир Житински, 
Красимир Христов – фирма „Микра“, Николай Николов – фир-
ма „Ники“, ген. Бончо Бончев, Павел Бондаренко и Любчо, 
Иван Иванов – фирма „Медикет“-Етрополе, Бисер Алексиев – 
Плевен, Севдалин Николов – Врачеш, арх. Людмил Миланов, 
Цено Витков... 

Списъкът непрекъснато се допълва, затова нека ни извинят 
тия, които не са открили имената си. Както е написал дядо Йоан 
„Ония, които вършат милостиви и праведни дела, ще бъдат 
дълголетни!“

Гостите от други краища могат да открият в книжката 
описание на географското местоположение  на манастира, 
както и указание как се стига до него от магистрала „Хемус“. 
Има и много снимки на манастира. 

А сладкодумният свещеник може да задоволи любопитството 
на всеки, който би желал да се потопи в историята на това 
свято място. Гостоприемно ще отвори вратата на храма и ще 
разказва, разказва...., без умора, въпреки годините, привели 
плещите му.

А ние му пожелаваме крепко здраве и дълголетие в благородната служба 
на хората!

Въпреки извънредните мерки и невъзможността 
на хората да се събират на групи, в с. Разлив 
намериха начин да дадат своя принос към опазване 
и възобновяване на природата. В Деня на Земята 
работници по озеленяването към кметството 
почистиха алеите край пътя за Ботевград. После 
посадиха орех в градинката - в посока базата на 
фирма „Топлик-ко“. 

Орехът бе дарен от Петър Натов, който живее 
близо до градинката. В нея се провежда махленска 
среща всяка последна събота на месец август.

Наталия Георгиева, кмет на селото, сподели 
намерението на живеещите в района на градинката 
да закупят брези и плачещи върби за нейното 
облагородяване. Така те ще осъществят идеята 
на дългогодишния бивш кмет Васил Вушев. 

Със съдействието на община Правец бе 
почистено и едно нерегламентирано сметище.

Г-жа Георгиева изрази своята увереност, че 
инициативите и добрите дела за опазване на 
природата ще продължат и в следващите дни и 
месеци.

В РАЗЛИВ ПОСАДИХА ОРЕХ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА
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По препоръка на Националния щаб и по решение 
на здравното министерство за коронавирус бяха 
изследвани 15 филиала на Спешна медицинска 
помощ в София област. В групата бяха включени и 
екипите на Правец, Ботевград и Етрополе.

6-те екипа на филиал Правец направиха 
задължителните изследвания преди седмица – 
и с бързи, и с PCR-тестове за потвърждение на 
резултатите. Това са общо 19 човека – фелдшери, 

19-ТЕ ДУШИ ОТ ПЕРСОНАЛА НА СПЕШНА ПОМОЩ 
БЯХА ИЗСЛЕДВАНИ ЗА COVID-19

Пробите на всички са отрицателни
мед. сестри, шофьори и хигиенист. Най-
отговорно мога да заявя: „Във филиала на Спеш-
на помощ Правец няма болни или носители на 
COVID-19! Засега няма и жители на общината с 
положителни проби“ - съобщи Вергиния Тотевска, 
отговорник на филиала в Правец. 

За Ботевград и Етрополе резултатите на 
медиците също са отрицателни.

 

По предложение на ръководството на 
училището и с решение на Педагогическия 
съвет, който заседава онлайн, учениците от НПГ 
по КТС получиха по 40 лв. за интернет. Така 
възпитаниците на компютърната гимназия 
безпроблемно ще са онлайн. Училището 
покри сметките им за интернет за два месеца / 
по 20 лв.на месец/.

„Приехме мярката, за да имат всички наши 
ученици достъп до интернет. Съзнаваме, 
че трудната в момента ситуация създава 
финансови притеснения за много семейства. 
За да няма такива, които се чувстват неловко 
поради стеклите се обстоятелства, ние решихме 
да приложим мярката за всички възпитаници на 
НПГ по КТС.  Нека това бъде един малък жест от 
наша страна. Същевременно се надявам 
учениците да приемат решението и като 
своеобразен ангажимент от тяхна страна, за да 
продължат да участват съвестно и отговорно в 
онлайн обучението.

Осигурявайки интернет за всички, ние сме спокойни, че учениците ни имат 
равен достъп до онлайн комуникацията“-коментира директорът на НПГ по 
КТС д-р инж. Трифон Трифонов.

Един познат сподели с мен, че по негови 
наблюдения след генералите и лекарите, в 
България, най-много работят учителите. Дали 
това е така, може би ще разказва историята 
след години, но че натоварването на цялата 
гилдия е изключително, е истина. 

Започнахме с голяма страст и желание да 
изпълним задълженията си като учители, че в 
един момент се усъмнихме и в себе си – това 
аз ли съм, аз сам ли свърших това, горд съм 
със себе си! 

Да, работата в електронна среда все още 
е предизвикателство към всички – ученици, 
родители, учители, ръководители на учебни 
заведения – да мотивираш почти цялото 
общество да учи – без пряк личен контакт, на 
един екран, с непознати до момента средства. 
Но всички се справяме – от рано сутрин с чаша 
кафе в ръка и свободни разговори с колегите в чата, 
в учебните часове с още сънените понякога деца, разговорите с родители 
– решаване на проблеми онлайн, изготвяне на многобройни справки всеки 
ден, и всичката останала административна работа.

Има и интересни моменти от обучението – участва активно някое дете в 
урок, изпълнява си задачите и моли за награда да си доспи. Или включването 
на бивша преподавателка по програмата Фулбрайт, от Америка, с изготвен 
специално филм за часовете по английски език със задачи за девети клас. 
Оказва се, че се пишат по-често и отговорно и домашни работи. 

Скептиците веднага ще кажат – помогнал е родител  /какво по–хубаво, 
най-после и те се включиха/ или преписано е – добре, но пак е вложен труд. 

Изводът ми е, че училищното образование няма и не може повече да 
бъде същото, как ще продължим – още не знаем, но съм сигурна, че ще е 
за по-добро! Естествено и не всичко е безпроблемно – често лоша интернет 
връзка, спиране на тока, успиване на ученици.

Благодаря на всички учители от моето училище за изключителния труд, 
който влагат всеки ден по повече от 10 часа, благодаря на непедагогическия 
персонал, които поддържат базата в училището и не позволяват да изглежда 
изоставено, благодаря на родителите за тяхната съпричастност и желание да 
помогнат на децата си и на учителите, благодаря на учениците за старанието 
и отговорното отношение към този нетрадиционен начин на обучение, 
благодаря на цялото общество, което оценява положително нашата работа. 

Специално искам да изкажа и нашите благодарности към министър 
Красимир Вълчев, който в този труден за семействата момент лично отдели 
средства, за да подпомогне единадесет семейства на ученици от нашето 
училище за осигуряване на интернет през следващия месец.

И не на последно място нека сме здрави и вярвам, че ще намерим сили да 
издържим докрай. Конфуций е казал, че е проклятие да живееш в интересни 
времена, за нашето поколение се струпаха доста такива, но явно Човекът 
е достатъчно умен, силен и упорит, за да успее да се справи с всички 
предизвикателства!

Цветанка Щерионова

В навечерието на почивни-
те дни Община Правец отново 
организира дезинфекция на об-
ществени сгради и обществени 
места в града и селата. 

С особено внимание са об-
работени местата, които хора-
та използват най-често. 

Спокойствието и сигурнос-
тта на жителите на общината 
в този кризисен момент са от 
първостепенна важност - заяви 
кметът Гунински. 

Цветанка Щерионова – директор на 
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ пред 

„Правешки глас“:

КАК СЕ СПРАВЯТ В ПГПЧЕ С 
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Министър Красимир Вълчев 

плати с лични средства 
интернета на 11 ученици от 

езиковата гимназия в Правец

ПО 40 ЛВ. ЗА ИНТЕРНЕТ 
ПОЛУЧИХА УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ НПГ ПО КТС-ПРАВЕЦ

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 
В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРОДЪЛЖАВАТ

Сн. Иванка Димова
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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
Предпечат и графичен дизайн: Миличка Ценова
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

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

От родната федерация стигнаха до решение, че 
сезонът ще бъде нулев. Това означава, че за пръв 
път от 76 години насам България няма да има зла-
тен медалист при мъжете. Единственият подобен 
случай е от 1944 година, когато първенството не 
се провежда заради участието на страната ни във 
Втората световна война. 

Всичките 10 членове на УС на федерация-
та участваха в заседанието. Прекратяването на 
първенството бе гласувано с 9 гласа „за“ и един 
„въздържал се“. Заседанието се проведе с конфе-
рентна връзка, като бе взето единодушно решение 
да няма крайно класиране, шампион, медалисти и 
изпадащ от НБЛ за този сезон. Бе гласувано също 

Шампионът на България за сезон 2019/2020 г. 
Балкан се кани да свали от власт президента на 
баскетболната ни федерация Георги Глушков. Бо-
тевградчани дадоха пресконференция, на която 
кметът Иван Гавалюгов обяви, че има кандидат за 
поста. „Догодина предстои отчетно-изборно събра-
ние на федерацията. От много години Балкан няма 
представител в УС, а като водещ клуб е редно да 
има човек в ръководството. Даже считам, че ние 
ще номинираме лице, което да стане президент на 
БФБ. Имаме такава кандидатура“ – заяви градона-
чалникът Гавалюгов. От клуба допълниха, че ще 
опитат да запазят основната част от състава си, 
като за момента има договори с шестима състе-
затели. 

Изпълкомът на БФС е разработил няколко варианта за подновяването на 
първенствата в елита и втора лига, но всичко зависи от това кога ще бъде 
отменено извънредното положение заради пандемията от корона вирус. Така 
професионален футбол у нас ще има най-рано на 5 юни. Идеята е да бъдат 
изиграни всички срещи от първенствата и Купата на България, каквито са 
препоръките от УЕФА. За сметка на това БФС сложи край на първенствата в 
трета лига – временните класирания стават постоянни, с едно изключение. 
Това се отнася за Югозападната В група, където Миньор – Перник и Септем-
ври – Симитли бяха в ожесточена битка. Перничани са първи, но само с точка 
аванс пред съперника, който обаче е с мач по-малко. Затова от БФС насочи-
ха бараж между двата отбора. Той ще определи кой тим да влезе във втора 
лига. Допълнително ще бъдат определени дата и място за баража. 

В Югозападната В група има два отбора от нашия регион. ПФК Чавдар 
– Етрополе завърши на 9-о място с 6 победи, 5 равенства, 7 загуби, голова 
разлика 30:26 и 23 т. ФК Балкан 1929 – Ботевград завърши на 15-о място с 4 

ФИФА ще раз-
предели 150 млн. 
долара на феде-
рациите-членки, 
за да помогне фи-
нансово в кризата 
заради корона ви-
руса. От световна-

та централа обявиха, че всяка от тях ще получи 
по 500 хил. долара в следващите дни. В бъдеще 
сумата може и да нарасне. Президентът Джани 
Инфантино заяви, че това е първа стъпка към пла-
на за финансово облекчение заради извънредната 
ситуация в целия свят. Той допълни още: „Даваме 
началото на осигуряването на незабавна помощ 
на нашите членове, много от които са в тежко фи-
нансово състояние“.

Тепърва ще се умува за дата, на която той може 
да бъде проведен. Изборът за президент на цен-
тралата бе насрочен за 7 юни. Това обаче няма как 
да се състои заради невъзможността в момента да 

Отложиха конгреса на футболния съюз
се води кампания – извънредното положение у нас 
е поне до 13 май. Досега кандидатури също не са 
излъчени. „Предвид специфичната обстановка на 
територията на РБългария изпълкомът на центра-

лата взе решение да от-
ложи общото събрание на 
БФС за неопределен срок, 
като датата за провежда-
нето на Конгреса ще бъде 
обявена допълнително 
и ще бъде съгласувана с 
мерките и препоръките 
от страна на държавните 
власти“ – се казва в реше-
нието на съюза. В момен-
та временно изпълняващ 
длъжността президент на 
БФС е Михаил Касабов. 
Той зае длъжността пред-
седател след оставката 
на Борислав Михайлов 
през октомври м.г.

БФС прибира 500 хил. 
долара от ФИФА

победи, 3 равенства, 11 загуби, голова разлика 16:33 и 15 точки. Останалите, 
добили право на участие във тория ни ешелон, вече са известни. Това са 
Янтра – Габрово от Северозападната, Добруджа – Добрич от Североизточна-
та и Созопол – Созопол от Югоизточната В групи. Изпадащи от 3-а лига няма 
да има, което означава, че броят на отборите в тази лига ще бъде увеличен. 

БФС промени и регламента на елитните юношески групи, за да може те 
все пак да бъдат доиграни. Те ще завършат на турнирен принцип, като в кла-
сиранията ще се включат първите 8. Ще има четвъртфинали: първият сре-
щу осмия, вторият срещу седмия, третият срещу шестия, четвъртият срещу 
петия. След това победителите ще играят полуфинали, накрая ще се играе 
финал. В елитния детско-юношески футбол при Ю-15, Ю-17 и Ю-19 първен-
ствата ще се доиграят на турнирен принцип, стартирайки на ниво четвърт-
финал. В купа БФС Ю-14, Ю16, Ю-18 ще се играят два полуфинала и един 
финал. Победителят в Ю-18 ще получи квота за участие в УЕФА – Младежка 
шампионска лига, реши изпълкомът на БФС. 

НЯМА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕСТАРТИРАНЕТО 
НА СЕЗОНА ВЪВ ФУТБОЛА

класирането в НБЛ през този сезон буквално да 
се заличи. В класирането преди първенството да 
бъде прекратено А1 Академик заемаше почетното 
5-о място. 

Участието в евротурнирите при мъжете ще ста-
ва на база подреждането от миналата година. Во-
тът също бе много напрегнат, като премина при 6 
гласа в тази посока и 4 „против“. Това означава, че 
Балкан ще играе квалификации за Шампионската 
лига, а Левски Лукойл и Берое ще участват във 
ФИБА Къп. Рилски спортист остава под чертата, 
въпреки че бе на 3-о място през настоящия сезон.

Далеч по-любопитно премина вотът по отноше-
ние на първенството при жените и А група – вто-

рия ешелон. 
Там с 6 гла-
са „за“, един 
„въздържал 
се“ и трима 
„против“ УС 
взе решение 
да се тър-
си вариант 
за продъл-
жаване на 
държавните 
първенства. 
Евентуално 
това може 
да се случи 

БЕЗ ШАМПИОН В БАСКЕТБОЛА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Балкан обяви, че 
имал кандидат за 
поста на Глушков

през лятото.  
 Тепърва предстои да се свика ново събрание, 

на което да се обсъди как ще се процедира с но-
вия сезон – 2020/21. Има различни предложения 
за бъдещето на Лигата, като всички членове ще 
трябва да предоставят свое виждане и предвид 
финансовото положение в страната ще бъде взето 
решение дали НБЛ ще претърпи промяна, или ще 
се запази настоящият формат. 
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Новини от Етрополе

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 14.05.2020 год. от 14:00 ч. в 
Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – 
частна общинска собственост, представляващ Обособена част със 
застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 
70.38 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен общински 
обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се на 
първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – Търговски, 
социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. 
Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с акт за частна 
общинска собственост АЧОС №310-II/ 25.11.2010 г 

Начална тръжна месечна наемна цена – 204.38 лв. (двеста и 
четири лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС;

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

29.04.2020 г. до 17.00 ч. на 13.05.2020 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 13.05.2020 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 13.05.2020 г. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 
13.05.2020 год., след предварителна уговорка със служител от 
общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
21.05.2020 г. и 28.05.2020 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 14.05.2020 год. от 14:30 ч. в 
Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – 
частна общинска собственост, Помещение - частна общинска 
собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв. м., представляващо 
бивша репетиционна, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна 
масивна сграда (читалище), построена в УПИ ХІІ – Читалище, 
съвет, поща, магазин и градина, кв. 22, с. Джурово, община Правец, 
предназначено за фризьорски салон, актуван с акт за частна 
общинска собственост АЧОС №1899-II/ 04.08.2016 г.

Начална тръжна месечна наемна цена – 20.00 лв. (двадесет 
лева) без ДДС;

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

29.04.2020 г. до 17.00 ч. на 13.05.2020 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 13.05.2020 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 13.05.2020 г. в Информационния център на община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 
13.05.2020 год., след предварителна уговорка със служител от 
общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
21.05.2020 г. и 28.05.2020 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 14.05.2020 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 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 26 (осми отреден 
за имот с планоснимачен номер двадесет и шест), целият с 
площ от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в 
кв. 3 (три) по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, 
община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №3506 - II/10.12.2019 год.

Начална тръжна цена на имота в 4 200.00 лв. (четири хи-
ляди и двеста лева) без ДДС.

Тръжната документация за участие се закупува в срок 
от 29.04.2020 г. до 17.00 ч. на 13.05.2020 г. в Информа-
ционния 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 13.05.2020 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 13.05.2020 г. в Информационния център на 
Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен 
ден до 13.05.2020 год., след предварителна уговорка със 
служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 
21.05.2020 г. и 28.05.2020 г., при същия ред и условия.

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

Обяви Община Правец

Дapитeлcĸaтa ĸaмпaния 
в Община Етрополе 
пpoдължaвa. Слeд ĸaтo 
пожелал анонимност 
благодетел дари на 270 
социално слаби и самотни 
възрастни хора пакети с 
трайни хранителни продукти, 
сега той предостави на 261 
възрастни хора в нужда по 
10 бр. великденски яйца и 
козунак за празниците. 

Продуктите бяха 
доставени от служители 
на Домашния социален 
патронаж и служители на 
Общинска администрация 
– Етрополе, на които са 
предоставени предпазни 
средства от общината, за 
да се извърши доставката 
съобразно предпазните 
мерки.

261 СОЦИАЛНО СЛАБИ И САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОБЩИНА 
ЕТРОПОЛЕ ПОЛУЧИХА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА И КОЗУНАЦИ

Община Етрополе спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на 
извънредна ситуация на територията на община Етрополе – 2020 г.“ към 
Агенция за социално подпомагане.

Проектът предвижда предоставяне на безплатна, топла храна на 170 
лица с ниски доходи, самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания 

и лица от уязвими 
групи, които изпитват 
затруднения при 
закупуването на 
хранителни продукти 
и приготвянето на 
прясна храна за 
период от 33 работни 
дни /от 04.05.2020 
г. до 19.06.2020 
г./ в условията на 
извънредното поло-
жение в страната. 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СПЕЧЕЛИ 
ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  
В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА 

СИТУАЦИЯ-2020 г.“

Във връзка с обявеното извънредно положение и следвайки полити-
ката си за улесняване и спестяване на време на гражданите чрез въвеж-
дането на електронни услуги, считано от 18-и март 2020 г. Община Етропо-
ле предлага на всички физически лица възможност за плащане на данък 
върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови от-
падъци чрез дигитален портфейл iCard. Мобилното приложението рабо-
ти на мобилни устройства с Android и iOS, като поддържа и български език. 
 Плащането на местни данъци и такси* директно от дигиталния портфейл се 
извършва, като следвате следните стъпки:

1. Влезте в iCard и изберете „Местни данъци и такси“ от менюто в горния 
ляв ъгъл. 2. Посочете общината, към която имате задължения. 3. При повече от 
едно задължение, посочете кой данък ще платите. 4. Изберете дали ще плати-
те цялата дължима сума наведнъж, или ще платите на вноски. 5. Посочете от 
коя сметка предпочитате да бъде извършено плащането и натиснете „Плати“.

Готово! При успешно плащане ще получите имейл за потвърждение с де-
тайли за превода. С дигитален портфейл iCard на устройства с операционна 
система Android можете да проверите и да заплатите както своите задължения, 
така и задълженията на съсобственици и трети лица. В случай че искате да 
проверите и платите задълженията на друго лице, трябва да знаете и въведете 
само неговото ЕГН. 

* Услугата се предоставя срещу такса от 0,50 лв. Повече информация за 
услугата можете да откриете на следния линк: https://icard.com/bg/taxes

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАЩАНЕ 
НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРЕЗ ICARD
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Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД 

разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на 
индустриални минерали - доломити.

 Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифи-
цирани по следните стандарти:

► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 - 
БДС EN 13 242;2002+А1;2007 

„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използ-
ване в строителни съоръжения и пътно строителство“

► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 - 
БДС EN 13 620;2002+А1;2008

„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042 

БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни пис-

ти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 - 

БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
     Координати за връзка: 
GPS координати:   (02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД 
на кариера „МИАЛ“  +359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II  office@ellatzite-med.com

На Велика събота екип на Нова телевизия гостува на архимандрит 
Йоан  в Правешкия манастир “Св. Теодор Тирон”.

Журналистите заснеха манастирския комплекс, изслушаха разказа 
на отец Йоан за историята на манастира и светите икони. Дядо Йоан 
подари на младите хора третото издание на своята книга “155 години 
от възстановяването на манастира „Св. вмчк Теодор Тирон“ гр. Пра-
вец”.

Предаването за манастира в Правец бе излъчено навръх Велик-
ден - 19 април /неделя/.

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАЗНУВА ЕЖЕДНЕВНО…
Четвъртокласничката Вивиан Дамянова:

Искам по-скоро да заживеем по нормален начин - 
да учим и да се забавляваме отново заедно!

Може би си спомняте нашия пост във фейсбук и в сайта на вестника, оза-
главен „Едно дете - пример за нас, възрастните!“. Получихме много гледания 
и не по-малко похвали към Вивиан и родителите – Данаил и Диляна, които са 
я възпитали в отговорност и в любов към природата. Поводът: за Деня на 
Земята, а и хей така-без повод, но в името на природата, Вивиан се зае да 
почисти всички нахвърляни отпадъци в местността „Райчов дол“ край Разлив. 
Защо хората замърсяват около собствения си дом? Защо загрозяват приро-
дата? Не знаят ли, че памперсите и найлоновите торби не се разграждат? 

Интервю с Вивиан - на стр. 2

– с тези въпроси малката природозащитничка реши да провокира възможно 
повече хора да последват примера й, както и нейния призив: „Нека всички се 
огледат около себе си и да помогнат природата да стане по-чиста!“

Решихме да се срещнем с будното момиче, за да разберем нещо повече 
за интересите й, за това как се чувства едно дете под карантина, как й се 
отразява  онлайн-обучението…

Малката книжка намира своето достойно място в библиотеката 
„Светини на националния дух в Ловчанска епархия“ – съвместно 
издание на Ловчанска митрополия и манастир „Св. Теодор Тирон“. 

/Продължава на стр. 4/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ С ПРЕДАВАНЕ ЗА МАНАСТИРА В ПРАВЕЦ

155 години от възстановяването 
на свещената обител 

„Св. вмчк Теодор Тирон“ 

Архимандрит Йоан 
Страшников с книга 

за манастира

Битов кът подредиха в Равнище
Послучай Великден-

ските празници във 
фоайето на читалище 
„Димитър Грънчаров 
1928” на село Равнище 
бе подреден битов кът 
с празнична украса, 
предмети от народния 
бит, козунак и шарени 
яйца.

„Нека не забравяме 
традициите, защо-
то благодарение на 
тях сме оцеляли като 
нация“ - убедени са 
организаторите. 

39 години от откриването 
си чества 
Исторически 
музей - Правец

На 18 април музе-
ят в Правец отбеляза 
39 години от офици-
алното откриване на 
първата постоянна му-
зейна експозиция и 49 
години музейно дело в 
общината. 
(Продължава на стр. 3)


