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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 !!!

ДЕТСКА ГРАДИНА
ЩЕ ОТВОРИ
ВРАТИ В РАЗЛИВ
Четете на стр. 2

961 ученици в общинските
училища през новата
учебна година
266 ще са децата в детските градини

Въпреки усложнената обстановка около коронакризата,
новата учебна година започва присъствено.
961 ученици ще се обучават в общинските училища.
Още 666 са учениците в компютърната гимназия към Техническия университет.
266 деца пък ще посещават детска градина.
Как са разпределени учениците и паралелките в общинските учебни заведения - на стр. 3-5.

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ДО КОЛЕКТИВИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ
И УЧЕНИЦИТЕНА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Приемете моите сърдечни поздрави по повод
началото на новата учебна година. Неминуемо
тя започва по различен начин, в една неясна
ситуация, както за родителите, така и за учениците
и учителите, но се надявам това да бъде само
предизвикателство. Нека новите изисквания ни
накарат да бъдем по-креативни и изобретателни,
за да създадем една сигурна учебна среда, в която
да се обучават най-младите жители на общината.
Уважаеми учители,
Искрено Ви благодаря за усилията, които
полагате, за стремежа да отговорите на новите
предизвикателства на преподаване и училищен
живот. Повече от всякога Вашият труд и усилия
са от голяма важност, за да се адаптира учебният
процес към променящата се ситуация в обществото
ни. С огромно уважение към Вас ви пожелавам да
запазите своята всеотдайност в работата и любов
към децата.
Уважаеми родители и ученици,
Това ще бъде една различна година поради
трудностите, които животът ни поднася. Благодаря
Ви за търпението, за доверието, за съпричастността
и отзивчивостта. Сърдечно Ви пожелавам да
извървите заедно с учителския колектив тази
учебна година с бодра крачка, здрави, мотивирани
и позитивни.
На добър час!
15 септември 2020 г.
РУМЕН ГУНИНСКИ
гр. Правец		
Кмет на Община Правец

БИОШРЕДЕР И ТЕХНИКА ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА
ЗАКУПИ ОБЩИНАТА
Четете на стр. 2

УЛИЦИТЕ В
МАХ.“СКЪРНАВА“ ВЕЧЕ С ИМЕНА
Четете на стр. 3
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Община Правец с проект за:

ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В СЕЛО РАЗЛИВ

Общинското ръководство предприе мерки да бъде изграден филиал на
детска градина „Индира Ганди“ в село Разлив. Сключен беше договор и бе
направено възлагане за изработка на проект за реконструкция в сградата
на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски“ в
селото.
Проектът предвижда да бъде променено предназначението на сградата,
като бъдат обособени помещения за група от 26 деца, разливно помещение,
лекарски кабинет, учителска стая, санитарни възли за деца и персонал,
перално помещение и др. Сградата ще има достъпна среда. Проектът включва
оборудване и обзавеждане. Не на последно място детското заведение ще
бъде газифицирано, а в двора ще се изгради площадка за игра.
Община Правец е включена в списъка на Министерството на образованието
за 2020 година, с възможност за кандидатсване с такъв проект, от което тя
ще се възползва. Това ще даде възможност за пълното включване на всички
деца от селото в системата на предучилищното образование.
Разкриването на филиал на ДГ „Индира Ганди“ в село Разлив ще осигури
голямо удобство за родителите, тъй като детското заведение ще е на място и
няма да се налага да пътуват. Новата детска градина в селото ще предложи
същото качествено образование в модерно оборудвана среда.

БИОШРЕДЕР И ТЕХНИКА ЗА
ПРОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА
ЗАКУПИ ОБЩИНАТА

Общинска
администрация
–
Правец закупи нова техника с част от
натрупаните средства от отчисленията
към РИОСВ по чл. 64. от Закона за
управление на отпадъците. С такава
техника Общината ще има възможност
да почиства и поддържа около
300-километровата общинска пътна
мрежа. Оборудването включва трактор
с прикачен инвентар, сред който е
тример, шредер за косене на трева,
кастрене на храсти и подрязване на
клони, както и дъска за почистване на
сняг. Дробилка на клони (биошредер)
ще минимизира зелените отпадъци,
а вакуумно прикачно оборудване
ще засмуква шумата и отпадъците.
Новата техника вече влезе в употреба
на терен.

В Осиковица отпразнуваха
Рождество Богородично
Поради противоепидемичните мерки в страната, тази година празникът,
посветен на “Рождество Богородично” на 08.09.2020 г., който традиционно
се провежда в м. “Манастира“ в с. Осиковица, беше почетен в църквата на
селото.
С благословението на Ловчаски митрополит Гавриил празнична литургия
отслужи Негово високопреподобие йеромонах Константин - игумен на
манастир «Св.Пантелеймон» гр. Велики Преслав.
За първи път от много
десетилетия
в
църквата
прозвуча църковен хор.
Сладкогласните песнопения
бяха изпълнени от певците на
хора “Колегиум Осанна” - гр.
София, носител на множество
национални и международни
отличия.
Празникът беше уважен от
председателя на ОбС Правец
Цв.Владимирова,
зам.-кмета
Деян Николов, директора на
музея Таня Борисова, кмета на
Осиковица Бистра Георгиева,
много миряни и гости от
страната.

Втора за годината дезакаризация на тревните площи в Правец

Есенната дезакаризация на тревните площи бе за градска среда. Обществените тревни площи, напръскани срещу кърлежи, акари, паяци и други
направена в Правец. Това е втората обработка местата за игра на децата, парковете, детските вредители.
с препарати за годината, както са изискванията и спортните зони и централна градска част бяха
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
ЗАСЕДАВА НА 11 СЕПТЕМВРИ
Ето и решенията:

Отдават се под наем земеделски земи за отглеждане на овощни насаждения
в с. Правешка Лакавица - 58 дка. От първата до петата година срещу 25 лв
на дка, а от 4-ата до 10-ата год. – по 45 лв.за дка.
УПИ от 417 кв.м. в мах. Скървнава /зад Павилиона/ ще бъде обявено за
продажба на търг при първоначална цена-20 850 лв.без ДДС. Обявява се за
продажба поземлен имот от 2477 кв.м. в с. Калугерово - пета категория –
начална тръжна цена 3877 лв., както и поземлен имот 381 кв. м. в с. Своде
– пета категория, заедно с кошара – при начална тръжна цена 9320 лв.
Гласувано бе и оптимизиране на общинската транспортна схема.
Възстановява се линията в 15.15 ч., която тръгва обратно от Манаселска река
в 16 ч. Общинският съветник Емилия Цайкова предложи да бъде отправена
препоръка към превозвача автобусът в 6,50 ч. от Правец да е по-голям, защото има много пътуващи.
Общинските съветници приеха имена на улиците в махала „Скърнава“,
които досега имаха само номера.
Местните избраници дадоха съгласието си общината да кандидатства
Сесията започна с разглеждане на постъпилите 2 молби за безвъзмездно с проект по програмата за опазване на околната среда и климатичните
подпомагане на жители на общината по Наредба 20. Едната молба, подаде- промени. Средствата по програмата се осигуряват от Норвегия и Лихтенщайн.
на от мъж с онкологично заболяване, бе удовлетворена, като той ще получи В тази връзка Министерството на околната среда и водите отправя покана
максимално допустимата сума от 500 лв. Другата молба, постъпила от за приемане на проектни предложения, като крайният срок е 7.10.2020 г.
Финансирането на проекти за
жителка на общината, бе отказана заради
намаляване на вредните емисии
по-високи доходи, неотговарящи на условиНа
свое
заседание
от
11
септември
общинските
съветници
приеха
имена
във въздуха е 100%.
ята.
Гласувани бяха изменения
Съветниците с мнозинство приеха на 16 улици в махала „Скърнава“. Досега улиците там бяха само с номера.
окончателния годишен план и отчет по Новите имена, които бяха утвърдени, са предложени от живеещите в маха- в Наредбата 2 за реда за
провеждане
на
търговска
бюджета на община Правец за 2019 г. лата след проведено обществено обсъждане.
Улиците ще се казват:“Карчовска чешма“, „Кошинска“, „Поповска“, Мур- дейност на територията на
Реализираният преходен остатък е близо
гаш“, „Слънце“, „Коевски рът“, „Божилски рът“, „Св.св.Константин и Елена“, община
Правец.
Премахна4,5 млн. лв.
„Оброка“,
„Лесковска
чешма“,
„Скърнавска“,
Сапковото“,
„Сливова
градина“,
ти
бяха
стари
членове
от 2008
Гласувана бе промяна в поименния
„Бозарска“,
„Язовира“,
„Горски
път“.
г., които изискват проверка на
списък за придобиване на дълготрайни
лични карти в заведения. Внеактиви, строителство и ремонт. Малко
сени бяха нови уточнения отнад 33 хил. лв. ще бъдат пренасочени за
носно ненормираното работно
ремонтни дейности по ул.“Витомерица“ в
време на заведения-кой подава
посока ул. “Елаша“ в Правец. 134 315 лв.
документи, на какви изисквания
се отделят за улицата от бензиностанция
трябва да отговаря, за какъв
„Круиз“ до фирма „Ники“. За ремонт на мах.
срок се получава разрешението
„Драганска“ се предвиждат 2 хил. лв., за
за ненормирано работно време,
ремонт на моста в Манастирица 7 500 лв.
колко се плаща и т.н. Изменения
За полагане на трошено-каменна настилка
бяха направени и в Наредба 15 за
и частично асфалтиране в махалите
Администрирането на местните
Чорбанска, Боновска и Миленска сумата е
такси и цените на услугите. Те
5 500 лв.
бяха наложени заради промени в
Актуализирана
бе
Програмата
цените за ползване на автогарата.
за разпореждане с имоти общинска
Като
последна
точка
собственост – за продажба ще бъде
съветниците утвърдиха мрежата
предложен УПИ от 1025 кв. м. в с.
от общински детски градини и
Калугерово.
училища, паралелките и броя на
Следващата точка касаеше управление
учениците в тях.
и разпореждане с общинско имущество.

УЛИЦИТЕ В МАХ.“СКЪРНАВА“ - ВЕЧЕ С ИМЕНА

Честит юбилей!

961 ученици в
90 години чества Величко Велев от Осиковица общинските училища
На 11 септември Величко Стефанов Велев от с.
през новата учебна
Осиковица навърши 90 години.
Животът му преминава в Осиковица, къдегодина
то са и неговите корени. Сложен и труден живот,
отдаден изцяло на благоденствието на селото,
на културните и образователни институции. Дълги
години ръководи местното читалище - самодейците
завоюват много награди от общински, окръжни и
национални фестивали. Под негово ръководство
се прави и първата копка на новата сграда на
читалището. Самият той е и танцьор в състава на
читалището.
В ония трудни за образованието години намира
начин осиковското училище да просперира. Под
негово ръководство, с всеотдайни учители и
родители, децата получават задължителното
образование и добро възпитание
Днес бившите и настоящи самодейци, неговите
възпитаници, последователи и приятели от сърце
му честитят юбилея. Помнят направеното и се
радват, че той е сред тях, радва се на добро здраве, внуци и правнуци.
Юбилярят получи поздравителен адрес
„От сърце Ви желаем здраве и дълъг живот за
от името на настоятелството към читалище
„Напредък 1895“, придружен с песен на децата от радост и гордост на всички нас – вашите приятели
и следовници!“ - пише в него.
група „Шарен свят“:

266 ще са децата в детските
градини

ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр. Правец – 4
паралелки:
- VIІI клас - професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ с 13 ученици;
- IХ клас - профил „Чужди езици“ /английски
език/ с 16 ученици;
- IX клас - профил „Чужди езици“ /немски език/
със 17 ученици;
- IХ клас- професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ със 17 ученици;
- X клас - профил „Чужди езици“ /немски език/ с
13 ученици;
ОУ “Христо Ботев”, с. Джурово - 5 паралелки:
- I клас с 12 ученици;
- ІІ клас с 15 ученици
- ІІІ клас с 15 ученици
- VІ клас с 14 ученици;
- VIІ клас със 16 ученици;
(Продължава на стр. 5)
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ЗОДИАК 14.09.-20.09.

ОВЕН
Каквато и промяна да направите, ще е
за добро. Може да се
наложи да преодолявате една бариера, възможно е съпротивата на
конкретен човек да ви обезсили.
ТЕЛЕЦ
Всяка една покупка
може да се окаже удачна. Много внимавайте
какви документи подписвате. Възможни са скрити уловки, в които поалчните от вас може да се хванат.
Не правете нищо на инат.
БЛИЗНАЦИ
Възможно е да се
окаже, че проблем,
който ви плаши, не е
толкова серизен. Нестандартното
ви мислене ще ви помогне да го
разрешите. Направете онова, което
сте решили, ще получите и помощ.
РАК
Може да похарчите
много пари, за да си
доставите удоволствие. Готови сте за всякакви предизвикателства. Вложете цялата
си мъдрост във финансовите дела,
в противен случай ще съжалявате.
ЛЪВ
Обогатявате
се
с нова информация,
намирате и много съмишленици. Не дразнете околните,
трябва да сте умерени във всичко.
Имате план за действие, отговорностите пред вас са големи.
ДЕВА
Желанията ви са
силни, но някои от нещата не могат да станат така, както искате. Можете да
се окажете арбитър в чужд спор.
Намесата ви би прекратила излишни скандали. Гледайте напред.
ВЕЗНИ
Предстоящи събития ви изпълват с вълнение. Имате главозамайваща идея, по която може да
експериментирате и да постигнете
обнадеждаващи резултати.
СКОРПИОН
Някои събития събуждат у вас неподозирани амбиции. Обърнете внимание на здравето си, не
се напрягайте много в работата.
Възможни са изненади от всякакъв
характер от ваши близки хора.
СТРЕЛЕЦ
Възможни са материални затруднения,
разногласия, душевна
мъка. Запазете самообладание.
Най-важното е да проявите умереност във всичко. Всякаква ревност
и подозрителност са излишни.
КОЗИРОГ
Бъдете коректни
към партньорите, не
премълчавайте очевидни неща. Може да откриете
неочаквано хора, които мислят и
действат като вас. Запазете търпение, въздържайте се от оценки.
ВОДОЛЕЙ
Не се нагърбвайте
с непосилни задачи.
Възможно е да се натъкнете на различни предизвикателства. С постоянство ще доведете нещата до успешен край. Замисляте се сериозно за бъдещето си.
РИБИ
Направете всичко
възможно да постигнете личните си планове,
не бива да ги отлагате заради други
хора. Потърсете съвет от член на
семейството по финансов въпрос.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА Е НОВИЯТ СТАР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП
Корнелия Нинова бе преизбрана за
председател на БСП. Повече от 80 хил.
души имаха право да дадат своя глас за нов
председател на червената партия в първите
по рода си вътрешни избори. Те се проведоха
на 12 септември. Корнелия Нинова събра 82%
от гласовете на хората, Кирил Добрев-15%,
Кр.Янков-2%, а В.Жаблянов-1%.
Как гласуваха Правец, Ботевград и
Етропполе:

150:92 в Правец – Корнелия Нинова:Кирил Добрев
На 12 септември БСП
проведе вътрешните си
избори за нов председател
на партията.
От 273 души, имащи
право на глас в община
Правец, своя вот упражниха 249. Четири са недействителните бюлетини.
Общо 10 бяха секциите
на територията на община
Правец. Резултатът е 150
гласували за Корнелия
Нинова, 92 за Кирил
Добрев, 3 за Валери
Жаблянов.

Секции

Избирателен
списък

Гласували

Действ.
бюлетини

Валери
Жаблянов

Кирил Корнелия Красимир
Добрев Нинова
Янков

Правец

86

73

72

0

32

40

0

Разлив

20

17

17

0

2

15

0

Своде

18

18

18

1

8

9

0

Осиковица

31

31

30

0

4

26

0

Джурово

43

37

37

1

13

23

0

Равнище

20

19

17

0

3

14

0

Видраре

22

22

22

1

18

3

0

Ман. река

12

12

12

0

4

8

0

Калугерово

11

10

10

0

1

9

0

Прав. Л-ца

10

10

10

0

7

3

0

Общо

273

249

245

3

92

150

0

В Ботевград
гласуваха 271
социалисти

Сн:Избирателната секция в Правец

240 социалисти от община Ботевград
дадоха своя глас в полза на досегашния
лидер на БСП Корнелия Нинова на
проведените за първи път в партията
вътрешнопартийни избори. 16 членове
гласуваха за Кирил Добрев, петима за
Красимир Янков, два гласа са за Валери
Жаблянов. Недействителните бюлетини са
8 и една е сгрешена.
Имащите право да гласуват в община
Ботевград бяха 308 партийни членове.
Правото си на вот упражниха 271 души.
Избирателната активност в община Ботвград
бе 88%, като 100% гласуваха в Новачене,
Скравена, Литаково и мобилната СИК.

В община Етрополе 122 членове на червената партия
подкрепиха за втори мандат Корнелия Нинова
28 партийни членове подкрепиха нейния заместник Кирил приключи със 76% избирателна активност.
Най-активни във вота бяха селата Малък Искър и Лопян.
Добрев. Недействителните гласове са 2. Изборният ден

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

НИКО 2006
извършва почистване и дезинфекция на домове
и офиси с професионална техника - Rainbow,
парогенератори и висококачествени препарати

тел.: 0878 71 64 71
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ДОКАТО ИМА ТАКИВА ХОРА, ИМА И НАДЕЖДА!

Оказа се, че дългите месеци изолация могат да имат и положителен знак.
През лятото в Разлив се завръща Юлиана Николова, чиито корени по майчина
линия са от селото. По професия тя е инженер,
но е пряко свързана и с образованието –
има частна занималня в София. Запозната е
добре с проблемите на училищата в малките
населени места. Учила е в местното училище
в Разлив и все още пази в сърцето си мили
спомени от онова време. В разговори с кмета
на селото – Наталия Георгиева, с директора
– Красимира Братанова, със свои съседии и с
деца, тя разбира, че училището се нуждае от

„свеж полъх“.
Юлиана решава да помогне – да направи класните стаи уютни и красиви. Призовава
на помощ своята приятелка - Невена Ненова /Невен/, която е художник, с прекрасни идеи.
Невена е на 30 години, преподавател е по изобразително изкуство. От няколко години работи
в творческа занималня за деца „Фантазия“ в София.
Двете дами обмислят проекта и за няколко дни преобразяват напълно класните стаи на III и
IV клас в училището и занималнята на подготвителната група към детската градина. Юлиана
закупува материалите, а Невена рисува – безвъзмездно.
Имат и други идеи – за творческа работилница с децата, за преобразяване коридорите на
училището..., но това е въпрос на време.
Засега – благодарност и пожелание за нови творчески успехи!

„Сговорна дружина“ преобрази училищния двор в с. Разлив
Месец септември започна с активни дейности по подготовка на
училищните сгради в цялата община. Изискванията на двете министерства на образованието и на здравеопазването, са безкомпромисни: „Здравето на
децата е приоритет!“
Кметът на село Разлив-Наталия Георгиева, „запретна ръкави“ и направи
организация за почистване двора на ОУ „Христо Ботев”. Организира
двудневна бригада, за да могат повече хора да се включат според свободното
си време.

Със задружните усилия на колектива на училището, родители, ученици
и съмишленици, площадката придоби нов вид. На помощ се притекоха и
инициативни млади хора от МСОП „Младежко сдружение за община Правец“.
Красимира Братанова – директор на училището: „Благодарим Ви,
младежи! Благодарим Ви, родители и съмишленици! За всички ни е видно,
че когато обединим усилия, можем да направим чудеса!“
Наталия Георгиева: „Огромни благодарности на всички, помогнали за
добрия резултат! Винаги съм вярвала, че със задружни усилия можем да
постигнем много!“

961 ученици в общинските училища през новата учебна година
266 ще са децата в детските градини

(От стр. 3) ОУ “Любен Каравелов” - с. Осиковица – 3 паралелки:
- V–VІ клас – 9 ученици
- V клас с 16 ученици;
Целодневна организация на учебния ден, както следва:
- VІ клас с 13 ученици;
ОУ “Васил Левски”, гр. Правец		
- 10 групи;
- VIІ клас с 13 ученици;
ОУ “Христо Ботев”, с. Джурово		
- 3 групи;
ОУ “Васил Левски”, с. Видраре – подготвителна група и 4 паралелки:
ОУ “Христо Ботев”, с.Разлив 		
- 1 група;
Подготвителна група - с 5 деца;
ОУ “Любен Каравелов” - с. Осиковица
- 3 групи;
- І - IІ клас с 10 ученици;
ОУ “Васил Левски”, с. Видраре 		
- 1 група;
- ІІІ – ІV клас с 9 ученици;
Групи в детските заведения, както следва:
- V-VІ клас – със 16 ученици;
ДГ “Индира Ганди”, гр. Правец
- 4 групи
- VIІ клас със 6 ученици;
ДГ “Здравец”, гр. Правец - 3 групи, от които 1 яслена група
ОУ “Христо Ботев” - с.Разлив - формиране на 1 подготвителна група и 3
ДГ “Звънче”, с. Джурово - 3 групи, от които 1 яслена група
слети паралелки
ДГ “Слънце”, с. Осиковица - 2 групи
- Подготвителна група - с 6 деца;
Несамостоятелно общежитие с 3 групи към ПГПЧЕ “Алеко Константинов”- І–ІІ клас – 6 ученици
гр. Правец и несамостоятелно общежитие с 1 група към ОУ “Васил Левски”,
- ІІІ–ІV клас – 9 ученици
с.Видраре.

6

брой 32, 15.09.2020

страница

НЕЯСНОТИ ОКОЛО БЪДЕЩЕТО НА БАСКЕТБОЛНИЯ А1 АКАДЕМИК

Баскетболното ни първенство е пред угрозата
да остане с един клуб по-малко през новия сезон.
При това става въпрос за най-титулувания мъжки
баскетболен отбор в родната ни история – Академик
София. Славният тим на студентите, носител
на 26 титли, достигнал до два финала на КЕШ и
донесъл последните най-големи и значими победи
на европейската сцена през този век, е с неясно
бъдеще. На фона на останалите 9 клуба, които
заявиха участие в НБЛ и вече започнаха подготовка,
воденият от старши треньора Георги Давидов
състав все още не е стартирал подготовката си.
Нещо повече, играчите, останали в клуба, нямат
яснота кога това ще се случи. Ситуацията около
студентите е доста тревожна, като тимът вече се
раздели с голяма част от най-опитните си и добри
баскетболисти. Това са капитанът Николай Грозев,
който премина в Балкан, Николай Николов – в
Академик Бултекс 99 – Пловдив, Андрей Иванов
– в Левски Лукойл и преотстъпен на Ямбол,
Цветомир Чернокожев, който ще играе в Словакия,
Мартин Коцев – в Левски Лукойл и Дамян Минков
– в Берое. Прекъсването на миналия сезон завари

отбора на почетното 5-о място в класирането на
родното първенство. По програма тимът трябва
да стартира новото първенство с домакинство на
Ямбол на 10 октомври в Правец.
Тревога по изникналата ситуация изрази и
Петко Маринов, като призна, че няма никаква
яснота относно бъдещето на клуба. „Последните
три години, прекарани в този клуб, са едни от
най-хубавите в живота ми изобщо. Категоричен
съм, че този проект, който стартира в началото на
2018-а, е най-доброто, случило се в българския
баскетбол през този век. Надявам се, че няма
да станем свидетели на най-лошото, но засега
няма индикация от никаква посока какво ще се
случи с отбора“ – коментира ситуацията Петко
Маринов, който е съветник на Жоро Давидов
и една от водещите фигури в клуба. Очаква се
до 15 септември да има развитие по казуса за
студентите. Не е ясно обаче дали то ще бъде
позитивно, или баскетболната общественост
ще допусне закриването на втори голям мъжки
клуб в последните години, след ЦСКА. Засега
индикациите не са добри, но от А1 Академик се надяват на положителен обрат.

ОФК Правец стартира сезона с победа
На 12 септември футболният терен на БФС стана арена за първи път реализира – 1:0. Въпреки усилията си да изравнят, гостите не успяха до края
на среща от аматьорския ни футбол. Правешките футболисти посрещнаха на мача и срещата завърши 1:0 за ОФК Правец.
в мач от първия кръг на А ОФГ Запад ФК Спортист 2006 – с. Драговищица.
Програма на ОФК Правец за есенния полусезон
Главен съдия на мача бе Никола Ингилизов от Пирдоп. Мачът стартира
19.09., 17.00 ч.
Зенит – Церово – ОФК Правец
отлично за гостите, които в 8-ата мин. уцелиха горната греда на домакините.
26.09.			
ОФК Правец почива
Положенията пред вратаря на правчани Наско Николов последваха едно
03.10., 16.00 ч.
Петърч - ОФК Правец
след друго. В 15-ата мин. гостите не успяха да отбележат на празна врата. В
10.10., 16.00 ч.
ОФК Правец – Драгоман
23-ата мин. се отличи вратарят на домакините Николов, който спаси 100%18.10., 16.00 ч.
Ком 98 – Годеч - ОФК Правец
ов гол. В 29-ата мин. последва втора греда за отбора от Драговищица. До
24.10., 16.00 ч.
ОФК Правец – Скравена
края на първото полувреме домакините не успяха да застрашат вратата на
31.10., 15.00 ч.
ОФК Правец – Торнадо – с. Безден
гостите, но и тесъщо не успяха да отбележат. Първото полувреме завърши
08.11.,
15.00
ч.
ОФК Костинброд 2012 - ОФК Правец
0:0.
В последния момент ФК Искър 2005 – с. Лакатник отказа своето участие и
Вторите 45 мин. стартираха по-добре за ОФК Правец и голът не закъсня.
След една бърза атака на домакините доскорошният капитан Иван Касапов в групата останаха 9 отбора.

ФК Ракитин – с. Трудовец със служебна победа
В първия кръг за ОФГ София Изток
на 12 септември трудовчани трябваше
да са домакини на ФК Звездец – с.
Горна малина. Гостите обаче не се
явиха за мача и съгласно Наредбата
на БФС на домакините бе присъдена
служебна победа с резултат 3:0. В
последната си контрола преди началото
на първенството ФК Ракитин победи
ФК Скравена с резултат 3:1. Преди
двубоя бяха официално представени
един по един футболистите на ФК
Ракитин, както и целият треньорски
щаб и ръководството на тима. Бе
открита официално и новата трибуна
за 100 човека на стадиона в Трудовец.
От ръководството на футболния клуб
изразиха благодарност към спонсорите
и към всички, които са замесени в
проекта и не скриха задоволството си
от положителния аспект, в който се е
развил клубът.

Програма за есенния дял:

19.09., 17.00 ч.
26.09., 16.00 ч.
03.10., 16.00 ч.
10.10., 16.00 ч.
17.10., 11.00 ч.
24.10., 16.00 ч.
31.10., 11.00 ч.
07.11., 15.00 ч.

Рилец – с. Говедарци - Ракитин
Ракитин – Костенец
Ракитин – Козаро – Ботевград
Левски – Долна баня – Ракитин
Ракитин – Пирдоп
Спортист – с. Нови хан – Ракитин
Ракитин – Мътивир – Ихтиман
Левски – Елин Пелин – Ракитин

ПФК Чавдар и
Балкан 1929 с нови
победи

На 12 септември се проведоха срещите от 6-ия
кръг на югозападната трета лига. Представителите
от региона ни регистрираха победи. Етрополци
бяха домакини на добре представящия се до
момента в групата ФК Надежда – с. Доброславци.
Мачът премина при лек превес за домакините и
те постигнаха минимална, но много ценна победа
с краен резултат 1:0. ПФК Чавдар излезе на 5-о
място във временното класиране с 3 победи, 2
равенства и една загуба, 9:4 голова разлика и 11 т.
Ботевградчани гостуваха на последния във
временното класиране ФК Банско. Те също
постигнаха минимална победа с резултат 0:1 за ФК
Балкан 1929. Отборът се нарежда на 7-о място във
временното класиране с три победи, 2 равенства и
една загуба, 9:5 голова разлика и 11 т.
В следващия кръг на 19 септември ПФК Чавдар
гостува на Велбъжд в Кюстендил, а Балкан 1929
посреща новака в групата ФК Гранит – с. Владая.

Борислав Михайлов кандидат за президент на БФС?
Припомняме, че бившият вратар подаде оставка като президент на
футболната централа на 18 октомври 2019 г. Това стана след загубата
на националите ни от Англия с 0:6 в европейските квалификации. Тогава
за неговата оставка настоя премиерът Бойко Борисов. Но ако се стигне до
смяна на властта в държавата, Михайлов може отново да се яви на избори.
-В момента временно изпълняващ длъжността е вицето на Михайлов
Михаил Касабов, а бившият капитан на националния ни отбор се води
президент в оставка.
Засега са обявени две кандидатури за президентския пост в Бояна – на

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

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

Христо Порточанов, издигнат от ФК Септември
- Симитли и на финансовия благодетел на ФК
Марица - Пловдив Христо Христов. Конгресът на
БФС трябва да се проведе на 13 декември тази
година по решение на Изпълкома на централата.
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

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Министерският
съвет
одобри
допълнителни средства в размер на 355
814 лв. по бюджета на община Етрополе.
Те са предназначени за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия и аварии. Средствата са отпуснати за проучване, проектиране и корекция
на коритото на р. Ябланица в гр. Етрополе.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2019 г.

Община Етрополе
организира извозване на
градински отпадъци и клони

УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
От 15.09.2020 г. до
15.10.2020 г. Община
Етрополе
организира
извозване на растителни
градински
отпадъци
и клони. За целта е
необходимо
жителите
на Общината да изнасят
градинските
отпадъци
пред домовете си ежедневно. Градинските отпадъци да не се смесват със
събраните купчини пясък по улиците или друг битов отпадък. Не се допуска
изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени
места извън посочения период.
Нарушителите ще бъдат санкционирани!
Община Етрополе

(Продължава от миналия брой) През 2019 г. в Община Етрополе продължават
да функционират социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция”, „Център за обществена подкрепа” и „Дом за стари хора”. Финансирането
им е осигурено от държавния бюджет, само „Дом за стари хора” се дофинансира
и от общинския бюджет.
Дофинансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи за
отчетния период е в размер на 820 495 лева.
Просрочените вземания от неплатени в срок задължения към общината в края
на отчетния период възлизат на 383 732 лева. Размера на просрочените вземания се формира от несъбрани стари вземания от местни данъци. Просрочени
задължения в края на отчетния период няма.
Изпълнение на инвестиционната програма:
Отчетът на инвестиционната програма е структуриран в две части: „Отчет на
основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи” и „Отчет на текущите ремонти”.
Инвестиционната програма е изпълнена в размер на 2 646 420 лв., като източниците на финансиране са целева субсидия от централния бюджет в размер
на 452 500 лв., средства от собствени приходи в размер на 395 814 лв., дарения
– 28 968 лв., средства от Национален доверителен еко фонд – 216 653 лв., от
ПУДООС – 882 045 лв., от Европейския фонд – 192 659 лв.
Разходите за текущи ремонти са в размер на 514 362 лв. от собствени приходи
– 103,17% от утвърдения план.
Справка за проекти:
Проекти, които се реализират в момента на територията на община Етрополе:
„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“
Снабдител, доставчик
до ул. „Калина Вескова“ – проектът се финансира по Програмата за развитие на
Изисквания към кандидатите:
Задължения и отговорности:
селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 171
» Средно или висше образование
» Отговаря за процесите по достав854.19 лв. С реализацията на проекта ще се подобри качеството и средата на (икономическо или техническо).
ка и закупуване на суровини и материаживот на населението, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на
» Минимум 2 години трудов стаж. ли за компанията.
транспортните потоци, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатацион- Предимство ще имат кандидатите с
» Изготвя консолидирани заявки към
ния живот на пътя.
трудов стаж на подобна позиция в про- доставчици.
„Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ – про- изводствено предприятие.
» Договаря условия на доставка с
ектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони за периода
» Свидетелство за правоуправление настоящи и потенциални доставчици
2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 94 183,45 лв. С реализацията на про- на МПС (категория В).
на компанията: срокове, цени, начин на
екта ще се подобри качеството и средата на живот на населението на общината,
» Опит и прецизност при воденето плащане.
посредством реконструирана спортна инфраструктура.
на писмена кореспонденция и работата
» Изготвя цялата необходима доку„Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при с документация.
ментация свързана с възлагане доставопасност от наводнения“.- проектът е съфинансиран от Европейския съюз
» Компютърни умения: Windows, MS ката на суровини и материали.
чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сър- Office. Предишен опит със специализи» Проследява изпълнението на досбия 2014 – 2020г. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор ран софтуер (SAP, Navision и др.) ще се тавките в съответствие с договори и/
е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република счита за предимство.
или корпоративни поръчки.
Сърбия. Общата стойност на проекта е 592 254,37 евро, от които 329 455,30 евро
» Умения за работа в екип, комуни» При необходимост извършва репредставляват бюджета на Община Етрополе. По проекта е изградена съвместна кативност.
кламации.
трансгранична система за ранно предупреждение при опасност при наводнения и
» Владеенето на английски език » Поддържа база данни със заявките
е осигурено специализирано оборудване за дейностите по превенция и реакции. писмено и говоримо - ще се счита за за доставка на компанията, организира
„Интеграция в общността“ – проектът се финансира по Оперативна програма предимство.
и проследява тяхното изпълнение;
„Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование
» Готовност за пътувания.
» Изготвя и представя- седмични,
за интелигентен растеж“. Общата стойност на проекта е 700 072,11 лв., от които
Необходими документи
месечни и други отчети по доставките.
334 920,70 лв. по ОП „РЧР“ и 365 151,41 лв. по ОП „НОИР“. Община Етрополе
за кандидатстване:
» Спазва всички работни инструкизпълнява проекта в партньорство със следните организации: Средно училище
» Автобиография;
ции, както и Правилника за вътрешния
„Христо Ясенов“, гр. Етрополе, „Маридел 2012“ ЕООД, Сдружение „Карпе Дием“,
» Мотивационно писмо;
трудов ред на дружеството.
Сдружение „М.О.С.Т.“ и НПО „Център за социална дейност, равен достъп до обу» Кандидатите, поканени за провеж» Спазва етичния кодекс на профечение и професионална реализация – Етрополе“. Основната цел на проекта е дане на тест и интервю, е необходимо сията специалист „Доставки“.
насочена към повишаване качеството на живот, социалното включване и нама- да представят документи за завър» Спазва фирмените инструкции във
ляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните шено образование и/или придобита/и връзка със защита на личните данни.
общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки.
допълнителна/и квалификация/и, изис„Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания квани за длъжността;
в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ – проектът е финансиран по ОП
» Препоръки от предишни работода„Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Общата стойност на проектът
тели.
е 286 338,64 лв. Водещ партньор по проекта е Община Елин Пелин, а Община
Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед” АД, гр. Етрополе.
Етрополе е партньор. Проектът ще осигури възможност на общините Елин Пелин
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите докуи Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни ин- менти на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор пертегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на сонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: iobs@ellatzite-med.com до 23.09.2020 г.
територията на двете общини, с което ще бъдат надградени постигнатите вече
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
резултати от проект „Подкрепа за достоен живот“.
„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“ Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕс финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване
МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на
на околната среда (ПУДООС). Обща стойност на проекта - 1 139 580,47 лв. подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешнатапроцедура за унищожаване
Съфинансиране от общината - 36 889,55 лв. (Продължава в следващия брой)
на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.
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УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ – В
ГОТОВНОСТ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Директорите на училища в общината с помощта на общинското ръководство се подготвиха да посрещнат учениците в новите условия на коронакриза. Паралелно с ремонтите на материалната база се въвеждат необходимите
противоепидемични мерки преди старта на новата учебна година. Освен задължителните мерки за безопасност, описани в заповед на здравния министър проф. д-р Костадин Ангелов, всяко учебно заведение на територията на
общината работи по допълнителни мерки, съобразени със спецификата на
конкретното учебно заведение.
Обновени бяха класните стаи в ОУ „Христо Ботев“ в село Разлив. Чисти,
уютни и цветни, новите помещения ще посрещнат учениците и ще им дадат
възможност освен да усвояват знания, да творят и придобиват и развиват
различни умения. За новоразкритата предучилищна група има обособени
две помещения (спално отделение и изключително колоритната
занималня, която грабва вниманието на всяко дете и в която децата ще учат и играят).

За да не се смесват потоците в двете градски училища, които делят една
сграда - ОУ “Васил Левски“ и ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, там бе монтирана преграда на първия етаж, която отделя класните стаи на най-малките
и предотвратява възможността от смесване на децата с по-големи ученици.
Двата физкултурни салона в сградата са обособени така, че всяко училище
да ползва отделен салон за физкултурна подготовка, пак с цел предотвратяването на събиране на деца от двете училища. Храненето също ще е
поотделно в различни помещения, а за най-малките, до 4-ти клас, храната
ще се доставя направо в класните стаи в опаковки за еднократна употреба.
Учениците до пети клас ще влизат през самостоятелни входове към класите
стаи и ще ползват определени за всеки клас части от двора за игра.

В средищното защитено основно училище в село Видраре са предвидили
организацията на учебния процес така, че да бъдат спазени всички указания
на здравния министър. В училището още през лятната ваканция е изградена
открита класна стая, в която деца ще провеждат занимания навън. Училищният парк също дава възможност за това.
И училището в село Джурово е готово за
ОУ „Любен Каравелов“
15 септември. Осигурени са дезинфектанти и в село Осиковица прилауред за измерване на температурата на уче- га противоепидемичните
ниците. Училищното руководство проведе и мерки, съобразно своята
срещи с родителите, за да ги запознае със за- специфика. Децата, пътудължителните мерки в училище.
ващи с училищния автобус
от други населени места,
ще седят през място дори
и автобусът да се наложи
да направи повече курсове, за да ги превози. Медиатор ще следи в автобуса да не се качват деца
със симптоми и всички да
са с маски, като след всеки курс автобусът ще бъде
дезинфекциран.
Пълна
хигиенизация ще се извършва след всяко хранене в училищния стол, като
децата от различните класове ще са отделени в кътове и ще седят максимум
по две на маса.

Училена подготовка тече и в ПГПЧЕ „ Алеко Константинов“ . Общежитието ще посрещне учениците с нови 36 врати на помещенията. Приключва и
ремонтът на плочника около сградата.

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

