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Ние ви гарантираме
НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА
на територията на община Правец
ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

по РЕП-овете всеки вторник!

praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536

www.praveshkiglas.com

Правешки глас - във фейсбук

„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
		гр. Правец пл. ”Тодор Живков” №3
0887 53 53 32 - Пламен Христов;
Е-mail: skdu.pravec.bg@abv.bg

Винаги до Вас !!!

ТРИМА СА КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДИРЕКТОР НА НПГ ПО КТС
Конкурсът е на 3 септември

Трима са кандидатите за директорския пост в
едно от най-престижните училища в страната правешкото УКТЦ /НПГ по КТС/. Досегашният директор д-р инж. Трифон Трифонов се оттегля след
близо 35 години начело на учебното заведение, а
за мястото му бе обявен конкурс. Той ще се проведе на 3 септември в Техническия университет пред
7-членна комисия.

Общо трима души са подали документи за участие в конкурса. Единият е дългогодишният преподавател по математика в компютърната гимназия
Николай Сираков. Другият кандидат също е преподавател в учебното заведение по специални предмети и ръководител направление ИКТ - Стефан
Ценов. Сред кандидатите има и една дама – това
е Дивна Николова – дългогодишен преподавател

по английски език в ботевградската гимназия.
Един от тримата ще трябва да поеме тежкото
кормило на УКТЦ и да се нагърби с трудната задача да „влезе в големите обувки“, които оставя
дългогодишният директор на УКТЦ инж. Трифон
Трифонов – безспорно емблемата на учебното заведение и име - епоха в историята на компютърното училище.
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С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ

ДЕТСКА ГРАДИНА „ИНДИРА ГАНДИ“ ЩЕ СЕ
ПРЕВЪРНЕ В ЕТАЛОН ЗА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Цялостен ремонт на ДГ“Индира Ганди“ е проект на Община Правец,
одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 година на Държавен фонд Земеделие, Мярка 7, подмярка 7.2 „
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
Община Правец подписа окончателен анекс към Договор за финансиране
и изпълнение на проекта през месец февруари 2020 година, а строителната
площадка бе открита на 14.05.2020 година. Срок за изпълнение е 12 месеца.
Проектът е на стойност 1 697 985 лв, което включва – проектиране,
авторски надзор, строително - монтажни работи, доставка на оборудване,
строителен надзор и управление на проекта.
Строително – монтажните работи на проекта включват ремонта и
реконструкцията на сградата и дворното пространство, а именно:
СГРАДА:
Цялостен ремонт на партерния етаж-кухня, перално, гладачно и складови
помещения;
Ново оборудване за гореизброените помещения;
Монтаж на нова асансъорна платформа за доставка на храна до различните помещения на горните етажи;

Подмяна на ВиК, ОВК и Електрическа инсталация на цялата сграда.
Облицовки, престенни обшивки на ограждащите стени, топлоизолация и
нови подови настилки;
Подмяна на интериорните врати;
Подмяна на осветителните тела в сградата;
Подмяна изцяло на отоплителната система;
Ново оборудване за занимални и спални помещения;
Обособява се нов физкултурен салон, включително с доставка на оборудване за него;
Полагане на топло и хидроизолация на покрива на детската градина, като
се монтира ново оборудване от слънчеви колектори;
По изисквания за достъпна среда на сградата се монтира платформа-откъм дворното пространство.
ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА:
Реконструкция на оградата на детската градина
Ново парково осветление
Изграждане на Поливна система
Ново озеленяване
Обособяване на шест самостоятелни детски площадки с нови детски съоръжения за игра и занимания на открито, съобразени с изискваия за различните възрастови групи;
Изграждане на сцена за мероприятия, включително с оборудване към нея.
След обществена поръчка е избран изпълнител на строително-ремонтните
дейности, които текат и в момента - това е фирмата „ ГЕНОВ И КО“ ЕООД.

Фотооко

Площадът
на Правец в
частта
Автогара център е в
довършителна
фаза
ПРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ - ТОП ЦЕНИ
За общини Правец, Ботевград и Етрополе
Почистващи услуги, машинно пране с професионални машини и
препарати.
§ холни гарнитури
§ ъглови и разтегателни дивани
§ фотьойли
§ канапета
§ спални
§ кухненски ъгли
§ табуретки
§ всички видове тапицирани
столове
§ килими
§ пътеки
За цени и информация на тел.
0888677882
Поръчайте желана услуга!
Гарантирано качествено изпиране на вашите мебели
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ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01
„Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”
За поредна година Център за семейно консултиране и подкрепа Правец
предоставя услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен шанс в училище” за бъдещи
първокласници от община Правец. Сформирани са 3 групи по 15 деца, включени в летни занимания в училищата в Правец, Джурово и Осиковица. С тях
работят педагози и помощник възпитатели с цел децата да доразвият или
да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят
в училище. Тяхната адаптация в новата учебна среда е важен фактор за бъдещите им учебни постижения. Образователните елементи се комбинират с
игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят,
развитие на обща и финна моторика, езикови умения, ориентиране в социалния свят и др. Част от дейностите на специалистите са насочени към
мотивиране на родителите за включване в съвместни дейности с децата с
цел създаване на подкрепяща среда. За да създадат атрактивност на заниманията, специалистите организират игри, състезания, кратки екскурзии,
различни екологични инициативи. За осъществяване на дейността, по проекта са осигурени всички необходими учебни материали, спортни пособия,
образователни игри и храна.
А какво споделят децата вкъщи?
Ето някои впечатления на родители:
• „С ваша помощ успяхте да вдъхновите детето ми в света на познанието.
Всеки ден синът ни се връща от заниманията по проекта щастлив, амбициозен, отговорен за нови знания.“
• „ За мен положителната нагласа и въодушевлението, с което дъщеря ни
• „Интересно и забавно. Различно от детската градина.“
ходи всеки ден на заниманията е достатъчно красноречиво за смисъла на
• „Харесва му да работи по книжки, да смята и да играе на вън с другите
проекта и постигнатите резултати“.
• „Детето ми се чувства много добре, радостна е, че посещава занимани- деца.“
Дейностите се осъществяват по проект „Център за семейно консултиране
ята по проекта и научава много неща. Всеки ден ми разказва колко е хубаво
и подкрепа Правец“ по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския
.Благодаря, че има такъв проект“.
• „….Не спира да разказва какво е направил и видял. Няма търпение да социален фонд.
дойде следващия ден“.

Две мероприятия в Дневния център на Правец
отбелязаха края на изолацията
Здравна беседа

24 август събра в двора на Дневния център потребителите
на услугата, които цели 6 месеца прекараха дните си в
задължителна изолация. Мултидисциплинарният екип ги

посрещна с усмивки и ги настани на
При спазване на всички противоепидемични
прохлада, под сенките на дърветата в мерки възрастните хора изслушаха беседата (На
двора.
стр. 8)

Газоразпределително предприятие
„Правецгаз 1“ АД информира своите
потребители:

На основа-ние чл. 33 от Наре-дба
№2/19 март 2020 г. за регулиране
цените на природния газ „Правецгаз 1“
АД публикува предложение за цени на
природния газ за регулаторния период
2021 – 2025 година:

Групи и подгрупи
клиенти

Пределни Пределни
Пределни цени за
Пределни цени на
цени
цени за
разпределение и газоразпределителното
/лв./MWh/ снабдяване
снабдяване
предприятие
/лв./MWh/ /лв./MWh без ДДС/
/лв./MWh без ДДС/

Промишлени клиенти

8,88

0,22

9,10

31,45

Обществено-административни

15,98

0,61

16,59

38,94

Битови клиенти

16,32

3,04

19,36

41,71

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

1. Община Правец организира на 15.09.2020 год. от 09:30 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 192.00 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 58.00 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 № 3710II/15.06.2020 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 192.00 лв. (сто деветдесет и два лева) без
ДДС.
Срок на отдаване - 3 (три) години;
2. Община Правец организира на 15.09.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на
Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски
обект № 3 (три) – стар №8 (осем) с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул.
„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
3. Община Правец организира на 15.09.2020 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 Преместваем търговски
обект № 2 (две) – стар №7 (седем) с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на
бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична общинска
собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00 ч. на
14.09.2020 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 14.09.2020 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община
Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 14.09.2020 г. в
Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.09.2020 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.09.2020 г. и 29.09.2020 г.,
при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878
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ЗОДИАК 31.08.-06.09.

ОВЕН
Трябва да се организирате и да разчистите нещата около
себе си, за да можете да стартирате един нов проект. Може да възникне напрежение в общуването.
ТЕЛЕЦ
Съдбата ви дава
възможност да преодолеете едно изпитание.
Неочаквана среща може да наруши
равновесието ви. Не правете необмислени покупки, парите ви ще
свършат много бързо.
БЛИЗНАЦИ
Получавате възможност да довършите
стар проект. Неочаквана ситуация в работата може да се
отрази на здравето ви. Вслушвайте
се в съветите на колегите си, не
бързайте да си правите изводи.
РАК
Не са изключени
атаки от недоброжелатели. В работата си
трябва да сте перфектни. Нищо от
това, което сте планували, няма да
се осъществи. Остават недовършени някои неща, които ви притискат.
ЛЪВ
Трудно се съсредоточавате в делата
си. Искате различни,
на моменти несъвместими неща.
Без подкрепа от приятели няма да
успеете да довършите всичко на
100%. Възможни са проблеми.
ДЕВА
Работата, която
сте започнали, е важна и отговорна. Едно
малко недоразумение с близките
може да ви натовари и да обърка
нещата. Бъдете ясни и конкретни,
реализмът е задължителен.
ВЕЗНИ
Време е да разгърнете талантите си и да
покажете на какво сте
способни. Ще съумеете да изпълните желанията си с минимални
усилия от ваша страна.
СКОРПИОН
При
възникване
на нестандартни ситуации хабите много
нерви. Преодолявате проблемите
и продължавате напред. Но не вменявайте вина и не търсете причини
там, където ги няма.
СТРЕЛЕЦ
Не харчете парите
си за излишни неща.
Не бива да сте самонадеяни, вслушвайте се в чуждите
съвети. Погледнете философски на
околните и ставащото. Внимавайте
с колегите и в работата.
КОЗИРОГ
Отговорните решения, които вземате,
зависят от други хора,
които обаче няма да са на разположение. Обмисляйте внимателно
всяка своя дума. Не настоявайте на
своето, не притискайте хората.
ВОДОЛЕЙ
Може да се окаже, че сте забравили
нещо много важно, ако
сте разсеяни. Добре е да избягвате всякакви промени. Пазете се от
крайности, сдържайте емоциите.
Отхвърлете старите си задачи.
РИБИ
Освободете
се
от негативни мисли и
фалшиви връзки. Плановете ви може да се променят. Пазете тайните си, внимавайте на кого
се доверявате и с кого се карате.

ЛИДЕРИТЕ ОТ ПГПЧЕ ,,АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
гр. ПРАВЕЦ АКТИВНИ И ПРЕЗ ЛЯТОТО

Йолина Христова – 10 а клас и Магдалина Николаева – 10
в клас на ПГПЧЕ ,,Алеко Константинов“, гр. Правец участваха в академия за лидери ,,GLOW“.
GLOW (Girls Leading Our World – Момичета водят нашия
свят) е едноседмична обучителна академия за момичета на
възраст между 14 и 18 години, която се провежда изцяло на
английски език. Тя има за цел да развие организационните
и лидерските умения както и уменията за работа в екип на
участниците. Началото е поставено през 2000 година от
млади доброволци от Корпус на
мира, България.
Тази година академията се
проведе в периода в гр. Велико
Търново. В нея взеха участие 37
момичета от цялата страна. За
да станат част от програмата,
участничките
кандидатстват,
като
попълват
формуляр,
включващ писане на няколко
есета на английски език, както и
представят препоръка от учител.
След внимателен подбор найдобрите кандидати стават част
от академията.
Ето какво споделиха нашите две участнички след
завръщането си:
Магдалина Николаева: ,,Седмицата, която прекарах в
,,Академия GLOW“, беше едно незабравимо и обогатяващо
преживяване, изпълнено с безброй позитивни емоции, както
и запознанства с прекрасни и вдъхновяващи момичета
от цялата страна. Успях да науча много нови и полезни

неща, които със сигурност ще ми послужат за напред. Имах
възможността да използвам знанията си по английски
език, както и да подобря способността си за работа в екип.
Академията ме научи на търпение и самоуважение, както и
на изкуството да говоря пред публика. Благодарение на нея
успях да разбера, че всяко мнение е значимо и трябва да
бъде чуто. Благодарна съм, че хората, които срещнах там, ми
дадоха увереност и ми показаха, че всеки от нас е уникален.
Най-благодарна съм, че имах уникалната възможност да стана част от едно семейство, което
винаги ще бъде до мен.“
Йолина Христова: ,,Академия
GLOW“ за мен ще остане едно
прекрасно преживяване. Имах
шанса да се запозная с много
хора, които оставиха трайна
следа в живота ми. Освен новите
запознанства и приятелства,
Академията предоставя и много
интересни и полезни сесии. За
мен най-полезна беше тази за
самочувствие, а най-интересна
- тази за ролята на половете в обществото. Освен сесии, академията организира и много занимания, като йога,
фотография, оказване на първа помощ и други. Академия
за лидерство „GLOW“ е едно възнаграждаващо и вълнуващо
транссформационно пътешествие, което учи своите
пътешественици да мечтаят, да вярват и да действат! Аз
искам да окуража всички момичета, които имат желание, да
кандидатстват и да вземат участие. Няма да съжаляват!

Читателска поща

„ПРОФСЪЮЗИТЕ СА ВЕЛИКА СИЛА”
Такъв беше лозунгът на международното профсъюзно
движение през социалистическото време. В България имаше
централно профсъюзно ръководство, а в предприятията и учрежденията – профкомитети. Те се избираха от работниците
и служителите. От Запада ни обвиняваха, че това е казионен
профсъюз, но профсъюзът вършеше своята работа.
Беше създадена завидна почивна база от държавни и
ведомствени почивни станции. Трудещите се имаха защита
в лицето на профсъюзите. Профкомитетите сключваха колективни трудови договори и следяха за изпълнението им.
Организираха съревнования и първенците бяха подходящо
награждавани с материални и морални награди. Международният ден на труда – 1 май – се честваше най-тържествено.
На обществени начала съм бил профпредседател 16 години. Завършил съм и профсъюзна школа, каквато имаше
тогава. Основната ми работа беше да осигурявам карти за
почивка на желаещите. Нямаше случай да е отказана карта
на някого. Реагирах и вземах отношение при битовото устройване и неправилното увалнение на профсъюзните членове.
На национални профсъюзни форуми също съм вземал отношение в защита на трудещите се. Завеждал съм дело за
неустойка по колективно-трудовия договор. Това беше прецедент за онова време и много се коментираше, но беше факт и
краят беше успешен. Така работеха и другите колеги.
С идването на „демокрацията” се навъдиха много профсъюзи. Д-р Тренчев създаде „революционния” профсъюз „Подкрепа”. Облече камуфлажните дрехи и организира паленето
на партийния дом. След това с група съмишленици тръгна от
село Пашово, Велинградско, до Златоград, да връща, небезвъзмездно, имената на ислямизираните българи. Национално предателство.
Когато Иван Костов намали с 50 % пенсиите на трудещите
се и неправомерно масово се уволняваха работници и служители, нито „Подкрепа”, нито останалите казионни профсъюзи
реагираха.
Вече тридесет години се нарушава конституцията, в която
е предвидено безплатно здравеопазване и безплатно образование, както и някои други клаузи, а профсъюзите не реагират. Сега, когато има протести, профсъюзните вождове
се умилкват като бити кучета около властта и не вземат отношение. Не виждат ли как милиони българи живеят с минимална пенсия от 250 лв? Не виждат ли, че след тридесет
години „демократично” управление, България е върната 70
години назад? През 1956 г. постъпих на работа с 585 лева
заплата. Такава беше средната заплата. Сега заплатите на

обикновените трудещи се са същите, но цените са неколкократно по-високи. В заплащането съществува пълен хаос. На
хиляди висши чиновници заплатите достигат до 16 000 лева
месечно! Безработицата е постоянна и повсеместна, а реакцията от страна на профсъюзните ръководства – никаква.
Профсъюзите засега остават като една паразитна структура.
Ако трудолюбивият български народ не беше построил тази
материална база, не знам на какво щяха да се опират сегашните вождове, при този пълен застой на икономиката. Ще си
позволя да цитирам една сентенция от онова време: В едно
семейство синът попитал баща си как са разпределени длъжностите в тяхното семейство. „Аз съм партията, гордо отговорил бащата, майка ти е държавата, а баба ти – профсъюзите”.
„Ясно, казало момчето, партията прави секс с държавата, а
профсъюзите спят”.
Тогава имаше една партия и един профсъюз, сега има безброй партии и няколко профсъюза, та жална й майка на държавата. Дано се събудят и държавата, и профсъюзите, иначе
язък за хубавата ни държава.
Христо В. Христов – Референта
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 17.09.2020 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 Урегулиран поземлен имот
(УПИ) III - общ. (трети, общинско) целият с урегулирана площ от 656
(шестстотин петдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 6 (шест) по
действащия план за регулация на с. Осиковска Лакавица, община
Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска
собственост №3680 - II/ 04.06.2020 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 6 560.00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от
02.09.2020 г. до 17.00 ч. на 16.09.2020 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 16.09.2020 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 16.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до
16.09.2020 год., след предварителна уговорка със служител на
общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на
24.09.2020 г. и 30.09.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

брой 30, 01.09.2020
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125 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – ОСИКОВИЦА
Читалището днес поддържа огъня на знанието и българския дух, който запалиха
най-будните осиковчани преди години

(От стр. 8) Водеща на тържеството беше Павлина Николова – секретар на
читалището в Джурово.
Албена Петрова и Цветелина Владимирова връчиха на читалището
поздравителен адрес от името на Румен Гунински – кмет на общината. Той бе
придружен с голяма кошница цветя, плакет и ваучер на стойност 1 000 лв. за
подпомагане на бъдещите изяви на самодейците. „Занапред желая на всички
вас - стожери на духовността в селото, да запазите все така непокътната
връзката си с балгарското. Пожелавам ви безкрайно вдъхновение, силна
воля и желание за покоряване на нови творчески върхове.“ - се казва в
поздравителния адрес. Поздравителен адрес самодейците получиха и от
своите колеги от читалище „Заря 1895“ – Правец.
В програмата взеха участие: Детски танцов състав „Хорце“, смесена танцова група към читалището, театрална група „Шарен свят“, самодейците
Вунка Николова и Цветан Марков. Тържеството завърши на площада пред
читалището с няколко хора и почерпка за всички.

ИСТОРИЯТА…

Осиковското читалище има своята вековна история. Главен инициатор и
двигател за неговото създаване е Георги Младенов, родом от Враца, началник на местната телеграфопощенска станция. След празничната литургия на
Успение Богородично през 1895г. 15 будни осиковчани слагат началото на
читалище – наричат го „Напредък“, защото в това виждат неговото призвание,
да води селото към културен и духовен възход. Не минава много време и
осиковчани се заемат да му създадат дом – за няколко месеца сградата е
готова. На 27 декември, Стефановден, сградата е осветена, а пръв негов
председател става Иван поп Георгиев. Селото е многобройно, огънят е запален, читалището става притегателен център за изява.
В следващите 50 години се отделят много средства за култура. Така се
стига до строеж на нова сграда с библиотека, голям салон с балкон, кинокабина. Множат се съставите – танцов и театрален, дамски хор. След 10 ноември 1989г. в читалището се усеща нов подем, откриват се нови форми – мандолинен детски състав, женски хор за автентичен фолклор, духова музика с
дамска вокална група. Множат се и участията в различни изяви в страната.
За съжаление в последните години много млади хора потърсиха препитание
извън селото и някои от съставите останаха само спомен.
Новите условия развиха нови форми – така разцъфна театрална формация
„Шарен
свят“,
която
включва 20 деца
и младежи. От 7
години дейността се развива по
проект „Животът
заедно“. От 2019
г.
формацията
прерасна в клуб
„Театрално
студио“,
част
от
проекта
„Правец – среда
за
активно
социално включване“.

Авторът на сценария за тържеството Ваня
Ковачева - внучка на дългогодишния читалищен
деятел от Осиковица – Стефан Маринов Иванов:

Беше мой ред да направя
нещо за родното читалище!
„Много обичах своя дядо и неговите
истории за изявите на самодейците от
селото. Понеже той цял живот е правил много неща за читалището, реших,
че сега е мой ред. Дадох своя принос
тук, при организирането на годишнината. Три месеца работих с тези деца
добровално, с огромно желание и мисля, че се получи. Малките палавници
имаха едно страхотно лято, пълно с
емоции, с танци и игри. Научиха много
нови неща. Дамите от селото също се
включиха активно. Те също се забавляваха, помагахме си взаимно, защото аз
не съм хореограф, танцувам в състав
за народни танци. Получи се нещо много хубаво, за да ознаменуваметази
годишнина. А аз по този начин отдавам почит към своя дядо“ - сподели пред
наш репортер Ваня.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 15.09.2020 год. от 15:30 ч. в Заседателната
зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба
на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и едно), вход Г, етаж
I (първи), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и
три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с
припадащите се избено помещение №2 (две) със светла площ от 4,63 кв. м. (четири
цяло и шестдесет и три стотни кв. м.), таванско помещение №2 (две) със светла площ
от 10,92 кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), както и 1.23 % (едно цяло
и двадесет и три стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални
части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I
(първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се
в кв. 78 (седемдесет и осем), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) –
Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с
Акт за частна общинска собственост №3498 - II/ 18.11.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 25 800.00 лв. (двадесет и пет хиляди и
осемстотин лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00 ч.
на 14.09.2020 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от
70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до
14.09.2020 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 14.09.2020 г.
в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 14.09.2020 год., след
предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.09.2020 г. и 29.09.2020
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 17.09.2020 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) №58030.112.237 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две три
седем) с площ от 2950 кв. м. (две хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра), по
плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр. Правец, община
Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС)
№3488-II/15.10.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 38 350.00 лв. (тридесет и осем хиляди
триста и петдесет лева) без ДДС (необлагаема).
Община Правец организира на 17.09.2020 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
представляващ Обособени части от масивна двуетажна сграда – Търговски обект,
цялата със застроена площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. м. и РЗП от 262.00
(двеста шестдесет и два) кв. м., представляващи: 1.1. I (първи) етаж - обособена част
със ЗП от 15.62 (петнадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв. м. състояща се от
антре, помещение и санитарен възел; 1.2. II (втори) етаж – два самостоятелни офиса
със ЗП от 76.70 (седемдесет и шест цяло и седемдесет стотни), кв. м., от източната
страна на сградата и 70.30 % (седемдесет цяло и тридесет стотни процента) от общите части на втория етаж, представляващи 26.20 (двадесет и шест цяло и двадесет)
кв. м., и съответното право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ)
IX (девети)– За търговия, находящ се в кв. 73 (седемдесет и трети), по ПУП – ПР на
гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска
собственост (АЧОС) №3223- II/06.11.2018 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 69 430.00 лв. (шестдесет и девет хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС.
Община Правец организира на 17.09.2020 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала
на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на
общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен
имот (ПИ) №58030.110.294 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка две
девет четири), с площ от 1952 кв. м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни
метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост
№3436 - II/01.07.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 48 000.00 лв. (четиридесет и осем хиляди
и лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.09.2020 г. до 17.00
ч. на 16.09.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от
70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася
до 15.06.2020 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 16.09.2020 г.
в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.09.2020 год., след
предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 24.09.2020 г. и 30.09.2020
г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878
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ЛЕВСКИ ЛУКОЙЛ С ОЩЕ ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ ЗА НОВИЯ СЕЗОН

Става въпрос за американеца ДиАнжело Райли.
32-годишният баскетболист е висок 206 см и играе
на позицията център. Той пристигна в състава
на Тити Папазов от 2-а дивизия на Турция. За
последно Райли е бил част от Фетие Беледиеспор.
В по-голяма част от кариерата си американецът
се състезава за отбори от Южна Америка –
Мексико, Уругвай, Аржентина и Венецуела. През
сезон 2016/17 той участва и в D-лигата за Айова

Енерджи. В Европа носи екипите освен на турски
още на румънски отбор и на Израел. През миналия сезон Райли записва 16 мача за Фетие, в които
постига средно по 17 т., 8 борби и 2 чадъра за 27
мин. престой на паркета. Той е 4-ият чужденец в
селекцията на Левски Лукойл до момента. В тима
останаха канадецът Райън Райт и сърбинът Данило Тасич. Ръководството привлече и друг американец – Тайрон Брезълтън.

БОТЕВГРАД – ДОМАКИН НА
БИТКАТА ЗА ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

БК
Балкан
ще
бъде
домакин на два
квалификационни
турнира за влизане
в
Шампионската
лига по баскетбол.
Срещите
ще
се
играят
без
публика, но ще
бъдат излъчвани
по
телевизията.
Решението
за
домакинството бе
взето от ФИБА на 27 август. Битката за груповата
фаза ще се проведе в Арена Ботевград от 22 до
25 септември, като в нея ще участват 8 отбора.
Участниците ще бъдат разпределени в 2 групи,
като всяка от тях ще играе във формат на финална
четворка. Най-добрите 2 отбора от надпреварата
в Ботевград ще се класират за основната фаза на

Шампионската лига. При това положение Балкан
трябва да спечели 2 мача в Арена Ботевград.
Негов съперник на полуфинала е Цмоки – Минск,
а при победа балканци ще срещнат победителя
от мача Лондон лайнс – Нептунас Клайпеда. С
участието си в квалификациите тимът, воден от
Йовица Арсич, има възможност да стане първият
български отбор в баскетболната Шампионска
лига.
Другата група противопоставя швейцарския
Фрейбург, португалския Спортинг, румънския Клуж
и представителя на Босна и Херцеговина Игокеа.
„Домакинството на Шампионската лига е огромно признание за Балкан и нашия град Ботевград. Надяваме се, че ще получим подкрепа както
от БФБ, така и от министерството на младежта и
спорта за организацията на този престижен турнир, който би накарал Европа да говори отново за
баскетбол в България и ще помогне за популяризирането на този спорт у нас“ – заяви президентът
на Балкан Михаил Михайлов.

ФК Балкан отпадна Ботевградчани взеха
от надпреварата хърватин от Цибона
на
за Купа България БК Ръководството
Балкан привлече

На градския стадион „Христо Ботев“ в
Ботевград се игра срещата за излъчване на
областен представител при мъжете за Купа
България. Местният ФК Балкан посрещна ФК
Ботев – Ихтиман. Двубоят завърши при равенство
1:1 в редовното време. Резултата бе открит от
домакините в 60-ата мин. след гол на Михаил
Михайлов. В 82-ата мин. гостите изравниха след
попадение на опитния защитник Станислав
Катранков. Последваха дузпи, за да бъде излъчен
победител. Михайлов и Петков от домакините
пропуснаха, а гостите отбелязаха всичките дузпи
и победиха с краен резултат 4:3. Това им дава
право да продължат в следващата фаза за Купа
България.

четвърти чужденец
след американците
Кори
Маниголд,
Давонтей Джордан и
Тауан Ейджи. Става
въпрос за крилото
Марко
Рамляк.
27-годишният хърватин
идва
от
19-кратния шампион на родината си Цибона.
През миналия сезон в местното първенство той е
постигнал средно по 11 т., 4 борби и 2 асистенции,
а за 20 срещи в Адриатическата лига записва по 6
т., 3 борби и 1 асистенция. Състезавал се е още за
Посуше, Задар, Цедевита и Жрински мостар.

Без носител на Златната топка тази година

Списание „Франс футбол“ няма да
връчи най-престижното индивидуално
отличие Златната топка за 2020
година. Без призоьори ще останат и
другите награди в анкетите за найдобър вратар, най-добър млад футболист и найдобра футболистка. Основната причина е свързана
с пандемията от корона вирус, която прекъсна за 3
месеца футбола в Европа, а някои от първенствата,
като френското и нидерландското, въобще не
завършиха. При това положение определянето на
призьорите няма да бъда обективно, обосноваха
се организаторите. Това е първата година, в
която няма да бъде връчена Златната топка от
основаването на наградата през 1956 г. „Тази
година е толкова странна. Обмисляхме това
решение около два месеца. Не би било обективно
да присъдим Златната топка. Имаше доста

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

промени по време на пандемията и това се отрази
и на нашата анкета“ – заяви редакторът на Франс
футбол Паскал Фере. Другите причини, които бяха
цитирани, са следните: „Това не е обикновена
година и не бива да бъде третирана като такава.
Този трофей означава пример, солидарност
и отговорност, а именно тези качества искаме
да изтъкнем, анулирайки изданието на 2020-а.
Солидарни сме с всички хора по света. Капиталът
на наградата е в това всички да са на една плоскост
и гласуването да е според статистики, постижения,
ярки изяви. Условията и броят мачове са различни
в различните страни при тези необикновени
обстоятелства. Затова и смятаме, че е нарушен
принципът на равнопоставеност. Трудно взехме
това решение, но извънредните обстоятелства
водят до извънредни решения“ – допълни още
Паскал Фере.Сн.

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

Красен Кралев с
Сovid-19

Министърът на младежта и спорта Кралев е
дал положителна проба за корона вирус след
направен PCR-тест. Той е в отпуск и не е имал
скорошен личен контакт със служителите на
министерството на младежта и спорта или членове
на правителството.
Министър Кралев е в добро общо здравословно
състояние, има леки симптоми и не се нуждае от
болнично наблюдение. Поставен е под домашна
карантина.

Нови изисквания
към баскетболните
треньори

Селекционерът
на
националния
ни
тим
по
баскетбол Росен
Барчовски, който е
и председател
на
треньорската комисия,
обяви
нови
изисквания към всички наставници в България. „БФ
баскетбол създава нова система за получаване,
затвърждаване и повишаване на съответната
категория лиценз според „Статут на треньора“
само за регистрираните в ММС.
Треньорите ще се явяват на теоретичен и
практически изпит пред лицензионната комисия.
Такава е практиката в най-развитите европейски
държави в баскетболно отношение. Крайно време
беше да я въведем и ние“ – разясни ситуацията
Барчовски.
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
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Новини от Етрополе
Във връзка с предстоящата нова учебна година

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛАТА

Кметът на община Етрополе Димитър Димитров и заместник-кметът
Станка Димитрова проведоха работна среща с директорите на училищата, детските градини и яслата относно
предстоящата учебна година и работата на учебните заведения в условия на епидемиологична обстановка.
Кметът разпореди на всички дирек-

тори да създадат необходимата организация за нормално протичане на учебната
дейност при спазване на противоепидемичните мерки съгласно указанията на
МОН и другите компетентни органи.
Общината, училищата и детските заведения ще осигурят дезинфектанти и
предпазни средства за децата, учениците
и учителите.

Модерна система
ще предупреждава
при опасности от
наводнения

Пенсионерски клуб отвори врати в с. Лопян
ти към кмета на община за обновеното помещение. На празника присъства и заместник – кметът
на общината Станка Димитрова. Празникът продължи с почерпка за всички.

Чисто нов пенсионерски клуб отвори врати в
етрополското село Лопян. Той бе открит от кмета
на общината Димитър Димитров, който честити на
хората от селото новата придобивка. Приветствие
към всички отправи и кметският наместник на Лопян Цветелина Цакова, която изказа благодарнос-

Отворено писмо

109 години от рождението на Тодор
Живков се навършват на 7 септември
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
На 5 агуст, тази година, се навършиха 22 години от кончината на Тодор
Живков.
Както винаги, „демократичните” медии саркастично отбелязаха събитието. Във в. „Дума” и във в.
„Земя” нямаше нито ред за
това събитие.
Но да се върнем по-назад. През 1989 г. кохортата на Луканов не оцени
международното положение. Тези умни хора с примитивно мислене и известна злоба, се нахвърлиха върху Живков. Не оцениха атаката на алчния
капитализъм срещу социалистическия лагер. Не
разбраха и докъде ще ги доведе предателството
на Горбачов. На практика те отрекоха завоеванията на социалистическия строй, отрекоха и себе
си. Живков, както и другите дейци на социалистическия строй, не са неговите създатели. Те бяха
рожба на този строй и добросъвестно направиха
каквото можаха за благото на народите. Известно
е как беше постъпено с Живков и други ръководители от онова време. При срещи с Първанов,
Виденов и Станишев, им поставях въпроса кога
ще направят оценка на Живков и на миналото
време. Да кажат Живков политик ли е или лумпен. Станишев обеща, че ще направят кръгла
маса по този въпрос, но не стана. Продължиха подигравките с Живков и преиначаването
на социалистическото време. Александър Лилов категорично се изказа: „Живков е политик,
не е лумпен!”. Искра Баева също се изказа в
такъв стил. В такъв стил беше и словото на
професир Димитър Иванов послучай годишнината от рождението му. Професор Юлиан
Вучков пък в книгата си за Живков пише: „От
Освобождението на България не е имала та-

къв ръководител като Тодор Живков”. Алчните капиталисти не можаха да разберат, че с атаките си
срещу социалистическия строй и с предателството на Горбачов копаят собстения си гроб. Светът
се разбалансира и капитализмът пее лебедовата
си песен. Какво ще е бъдещето, никой не знае.
БСП трябва да загърби дребните боричкания за
власт. В противен случай ще ги застигне съдбата
на другите партии. По-активно да изтъква безобразията на управляващите и да разобличава лъжите
срещу социалистическото време.
Разни необуздани клеветници постоянно и публично изопачават истините. Спас Гърневски обяви
от трибуната на Нардното събрание, че след 9 септември 1944 г. са избити 100 000 българи. Желю
Желев казваше, че са убити 40 000. Някакъв си
Георги Жеков от телевизия „Скат” обявяваше, че
са убити 300 000. На тези и други клевети ръководството на БСП не реагира и младите са в заблуждение.
Нека не забравяме и дейците от онова време. Седми септември е рожденият ден на Тодор
Живков.
Христо В. Христов – Референта

Община Етрополе изгради система за ранно
предупреждение при опасност от наводнения
в изпълнение на проект № CB007.2.31.178
„Създаване на система за предотвратяване
и ранно предупреждение при опасност от
наводнения“, който се финансира по Програма
за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП
България-Сърбия 2014 – 2020 г.
Системата се състои от 4 автоматични
комбинирани станции, които са разположени
на следните места: моста на р. М.Искър по
пътя за с. Бойковец, моста на р. М.Искър на
бул. „Александър Стамболийски“, моста на р.
Ябланица на ул. „Млада Гвардия“ и Табашкия
мост. Всяка станция е оборудвана със сензор
за измерване на интензитета на нарастване
на нивото на водата, сензор за измерване на
количеството валежи, сензор за измерване на
качеството на въздуха, соларен панел и видео
камера.
Данните от четирите автоматични комбинирани
станции ще постъпват в контролен център,
ситуиран в сградата на Общинска администрация
– Етрополе, който е оборудван със сървър, четири
компютъра, видео стена и специализиран софтуер
за ранно предупреждение. В контролния център
ще постъпват също данни от автоматичните
комбинирани
станции,
разположени
на
територията на община Бела Паланка, Сърбия.
Системата за ранно предупреждение при
опасност от наводнения ще показва в реално
време нивото на водата в реките в община
Етрополе и община Бела Паланка и ще отчита
количеството валежи в региона, като ще обобщава
данни за различни периоди – последните 8
часа, последните 24 часа, последния 1 ден и
т.н. Освен това, на база на получените данни от
автоматичните комбинирани станции, системата
ще може да прави прогнози за покачване на
нивото на водата, осигурявайки по този начин
няколко допълнителни часа време за реакция.
Проектът е съфинансиран от Европейския
съюз чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия
2014 – 2020 г.
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125 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – ОСИКОВИЦА
Читалището днес поддържа огъня на знанието и българския дух, който запалиха
най-будните осиковчани преди години

На един от най-големите християнски празници – 29 август, Голяма
Богородица /стар стил/, читалището в Осиковица отбеляза 125 години от
своето създаване.
Сценарият и подготовката на програмата за празника са дело на Ваня
Ковачева, начален учител в София, внучка на дългогодишния читалищен
деятел от Осиковица – Стефан Маринов Иванов.
Вилма Илиева-председател на читалищното настоятелство в Осиковица,
представи най-важните събития и изяви през годините на съществуване
на този стожер на българщината. „Щастливи сме, че постоянно чувстваме
вниманието и подкрепата на кмета на общината – Румен Гунински. Работим
съвместно с кметството, училището, детската градина и клуба на пенсионера.
От миналата година група ентусиасти сложиха начало на клуб за народни
танци, чиято изява видяхме днес. Надяваме се това да провокира още млади
хора да се включат. Вярваме, че славното дело на читалището ще продължи

с пълна сила – за доброто на нашите деца и за общото ни бъдеще!“-подчерта
тя.
Официални гости на празника бяха: Цветелина Владимирова –
председател на Общински съвет Правец, Албена Петрова – секретар на
община Правец, Татяна Борисова – председател на ЧН на читалище „Заря
1895“ Правец, Георги Лазаров – кмет на с. Осиковска Лакавица, Валентина
Василева – спонсор на празника, читалищни дейци от района, родители и
гости на селото. (На стр. 5)

ДВЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР НА
ПРАВЕЦ ОТБЕЛЯЗАХА КРАЯ НА ИЗОЛАЦИЯТА
(От стр. 3) на тема „Ползите от динята и въздействието й върху стомашночревния тракт“: високо съдържание на вода /92%/, ниско съдържание на
захар /половината от съдържащата се в една ябълка/, богатство на витамини
A, В6 и С, големи дози калий, калций, желязо, бета каротин и фибри, наличие
на антиоксиданта ликопен, който може да помогне за предпазване от тумори,
само 80 калории в 100 г., не съдържа никакви мазнини и холестерол. Присъстващите бяха запознати и с някои опасности за здравето: Когато не е
напълно узряла, тя бързо се превръща в нежелано слабително средство.
Дините бързо се развалят дори в хладилника и губят повече от половината
си антиоксиданти. Не е желателно да се консумира вечер, защото може
да предизвика нощен дискомфорт. На присъстващите бяха предложени
кулинарни рецепти, действащи профилактично срещу някои заболявания,
свързани с прочистване на организма от токсични продукти, диабет,
стомашно-чревни неразположения и др.
Ваня Димитрова, директор на Дневния център, благодари за емоционалната
преживяване и запозна потребителите с плана за предстоящите срещи
и инициативи. Показа им най-новата придобивка – площадка с изградени
съоръжения за фитнес на открито и обезопасен терен - за гимнастика и
раздвижване.

Турнир по дартс

На 26 август 8 мъже и 12 жени премериха сили в спортно-социално ме-

роприятие за потребителите - състезание по ДАРТС. Дворът бе озвучен с
подходяща музика. При спазване на противоепидемичните мерки възрастните
хора се срещнаха, обмениха „последни новини“ от района, споделиха
опит от работата в градините, разказаха си за внуците и се подготвиха за
предстоящото състезание. Точно в 10.30 часа, сред възгласи на одобрение
или разочарование, към мишената полетяха стрелички.
Турнирът се оказа доста оспорван, понякога състезателите приключваха
с 1 точка разлика от предходния. Победиха най-точните и концентрирани
състезатели в двете групи. Получи се следното класиране:
ЖЕНИ:
1 място – Лиляна Иванова – 117 точки;
2 място – Цветана Найденова – 80 точки;
3 място – Милена Пейчева – 61 точки;
МЪЖЕ:
1 място – Иван Димитров – 127 точки;
2 място – Васил Витев – 108 точки;
3 място – Стефан Марков – 93 точки;

Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД
разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на
индустриални минерали - доломити.
Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифицирани по следните стандарти:
► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 БДС EN 13 242;2002+А1;2007
„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 БДС EN 13 620;2002+А1;2008
„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042
БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
					
Координати за връзка:
GPS координати: 		
(02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД
на кариера „МИАЛ“		
+359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II		
office@ellatzite-med.com

