
13.10.2020
БРОЙ 36 /812/, ГОДИНА XIII
ЦЕНА 0.50 ЛВ.

по РЕП-овете - 
всеки вторник!

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 !!!

39 години от обявяването си 
за град ще чества Правец на 16 
октомври. Предвид пандемия-
та от корона вирус официалният 
празник на града ще бъде отбе-
лязан с мероприятия на открито.  
Денят по традиция ще започне в 9 
часа с молебен за здраве и благо-
получие в църквата „Свети Атана-
сий Велики“. От 16,30 на площада в Правец ще бъде организирана изложба-базар, представяща 
местни продукти и обичаи. В 17 ч. ще бъде открита етнографска изложба на тема, представена от 
Исторически музей Димитровград. По същото време на площада ще може да се насладите на из-
пълненията на младежкия духов оркестър и мажоретния състав при НЧ „Хр. Ботев 1884“-Ботевград. 
Тържествената част е от 18 часа отново на площад „Тодор Живков“. Там ви очаква концерт-
спектакъл „Магията на танцовото изкуство“, представен от ансамбъл „Заря“ - Правец и ансам-
бъл „Шевица“- София.                          

Подробната програма за празника – на стр.2

На 16 октомври 

ПРАВЕЦ СТАВА НА 39! 

УЧЕНИЦИ ОТ 
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ГР. ПРАВЕЦ ПОСЕТИХА 
БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ 

  СКАЛИ

ЗА НАГРАДА:

Четете на стр. 2

18 отбора в турнира по 
стрийтбол на площада!

На стр. 8
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Кметът на Община Правец Румен Гунински награди 
ученици от ОУ „Васил Левски“ с екскурзия. За децата, 
взели участие в организираните от Общината меропри-
ятия и събития в последната година, беше организирано 
посещение на Белоградчишките скали с историческата 
крепост и пещерата „Магура“. Поощрението за децата 
се превръща в своеобразна традиция. Миналата година 
също бе организирана екскурзия за учениците, участва-
ли в Общински инициативи. Тогава те посетиха Велико 
Търново и разгледаха крепостта „Царевец“ и самовод-
ската чаршия.

ЗА НАГРАДА: УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
ГР. ПРАВЕЦ ПОСЕТИХА БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ

Капачки за бъдеще  
Събитията в празничния 

16-ти октомври:
09:00 ч.   Молебен за здраве и благополучие
   Църква „Св. Атанасий Велики“

16:30 ч.   Изложба - базар „Празник на местните продукти 
     и обичаи“
   Площад „Тодор Живков“ 6

17:00 ч.   Изпълнение на общински и младежки духови 
    оркестри и мажоретен състав при 
    НЧ „Хр. Ботев 1884“
   Площад „Тодор Живков“ 6

17:00 ч.   Откриване на изложба „Каква невеста си била, 
     ти, мамо“ – етнографска изложба, гостува 
     Исторически музей Димитровград
   Исторически музей Правец

18:00 ч.   Празничен концерт „Магията на танцовото 
    изкуство 2“ на Представителен танцов ансамбъл 
    „Заря“ - Правец и Представителен фолклорен 
    ансамбъл „Шевица“ - София        
   Площад „Тодор Живков“ 6

Потребителите на Дневен център „Правец“ се 
включиха в благотворителната кампания „Капач-
ки за бъдеще“, огранизирана от община Правец. 
 Момичетата в златна възраст пуснаха събрани-
те капачки в специално поставеното в близост до 
парка червено метално сърце.

На 16 октомври

ПРАВЕЦ СТАВА НА 39!
Фотооко

През тази учебна година децата от начален етап на ОУ „Васил Левски“ 
Правец участват в в проектно-базирано обучение  „Дизайн шампиони“, 
организирано от Red Paper Plane: качествено и увлекателно проектно-
базирано обучение за 4-10 годишни деца с водещ метод дизайн мислене 
на университета Станфорд - в класната стая или онлайн. 

Предоставя седем напълно разработени проекта - «мисии». 
Развива житейските и предприемачески умения на децата, подпомага 
професионалното и личното развитие на учителите, които я прилагат, 
въвлича активно родителите в учебния процес и дава безценни инструменти 
от дизайн мисленето. 

Програмата обхваща 35 населени места в страната. (На стр. 4)

„Мисия Архитект“ 
с арх. Мариела 

Андреевска в Правец
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 28.10.2020 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 с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем 
седем две точка четири точла седем едно четири) по КККР, с площ от 381 кв. м. (триста осемдесет 
и един кв. м.) в местността „Мойкиното” с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, 
категория – 5 (пета), заедно с построената в него кошара с навес със застроена площ от 194 (сто 
деветдесет и четири) кв. м., находящи се в землището на с. Своде, община Правец, област Софийска, 
актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3739/13.07.2020 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 9320.00 лв. (девет хиляди триста и двадесет лева) без 
ДДС (необлагаема) в т.ч. земя – 1905.00 лв. (хиляда деветстотин и пет лева) без ДДС (необлагаема) 
и сграда – 7415.00 лв. (седем хиляди четиристотин и петнадесет лева) без ДДС (необлагаема)

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 14.10.2020 г. до 17.00 ч. на 27.10.2020 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 27.10.2020 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 27.10.2020 г. в Информацион-
ния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 27.10.2020 год., след предварителна 
уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 04.11.2020 г. и 11.11.2020 г., при същия 
ред и условия.

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

По инициатива на ОбС-Правец и 
кмета на общината Румен Гунински се 
състоя среща между представители 
на ЧЕЗ Разпределение България, 
представители на бизнеса и 
граждани на общината.

От електроразпределителното 
дружество участваха Васил 
Василев директор „Експлоатация 
и поддържане“, Свилен Пешев - 
регионален мениджър за София 
област  и Васил Луканов - отговорник 
за Община Правец. Васил Василев направи преглед на постигнатите 
резултати от предходната среща до днес и представи мерките и действията, 
по които ЧЕЗ работи за подобряване на услугата. Информира присъстващите 
за средствата, вложени за реновиране и подмяна на оборудването в 
различните населени места: 

Реновиране на станция Правец – 230 000 лв.;
В  Разлив – 50 000 лв. за захранване на мах. „Груевска;
В Манаселска река - 50 000 лв. за смяна на стълбове и проводници;
В Осиковица – 10 000 лв. за подновяване мрежата към някои махали;
След това бе предоставена възможност за споделяне на проблемите. 

В диспута взеха участие Марияна Недкова – управител на туристически 
комплекс „Езерото“, Биляна Шопова от РИУ Правец, Пламен Христов 
– управител СКДУ, Николай Яхов – общински съветник и управител на 
охранителна фирма, Иван Иванов – общински съветник, Павлин Цветков 
– общински съветник, Димитър Александров и Валентина Александрова от 
Равнище, Снежинка Аврамова от Правец, кметове и кметски наместници от 
Джурово, Осиковица, Равнище. 

Споделените проблеми бяха много, можем да ги обобщим така:
Недобрата кому-никация мужду дружеството и бизнеса, ненавременно 

уведомление за плановите прекъсвания; 
Нерегламентирани прекъсвания на тока, следствие на аварии; 
„Премигвания“ по мрежата по време на ремонтите, което довежда до по-

вреда на ел. уреди и електроника;
Непочистени трасета на електропреносната мрежа - от клони и дървета;
Течове в трафопостовете, водещи до различни по тежест проблеми и пре-

късвания на тока.
От изказванията стана ясно, че като цяло услугата не е на необходимото 

В хода на проведена съвместна полицейска операция на служители от РУ- 
Правец и Държавно горско стопанство-Ботевград е установена незаконна 
сеч на общо 10 кубика едра и средна строителна дървесина от черен бор. 
На нарушителите  - двама жители на с. Осиковска Лакавица, са съставени 
актове по Закона за горите. По случая е регистрирана преписка. 

Полицейска хроника
Трима са задържани за сбиване в 

ботевградско заведение
Около 2.20 часа на 3 октомври в РУ-Ботевград постъпил сигнал за 

възникнало сбиване между клиенти в нощен бар в града. На място веднага 
са изпратени полицейски служители, които установили участниците в 
конфликта. За срок до 24 часа са задържани двама мъже – на 23 и 30 години 
от с. Скравена и 23-годишен ботевградчанин. Последният посочил четири 
избити горни зъба, но отказал лекарска помощ и посещение на Филиала за 
спешна помощ в града. По случая е образувано досъдебно производство.

Хванаха 15-годишен крадец на ток в Джурово
Около 10.35 часа на 3 октомври в РУ- Правец бил получен сигнал 

от служител на ЧЕЗ за установено незаконно присъединяване към 
електроразпределителната мрежа в с. Джурово. На местопроизшествието 
е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство. 
Установено е, че извършител на деянието е 15-годишен младеж, живущ на 
адреса.

Не откриха нарушения в 
Ловно стопанство Правец

За времето от 17 до 22 часа на 3 октомври служители на РУ- Правец 
съвместно с представители на Държавно горско стопанство проведоха 
специализирана полицейска операция по линия „ловно стопанство“. В 
хода на съвместните действия са извършени проверки на ловни домове и 
ловни дружинки в Правец и селата Калугерово и Осиковица, при които не са 
констатирани нарушения по Закона за лова. 

В един от проверените обекти в с. Осиковица са установени общо 10 
трофея, за които липсвали придружителни документи за произхода им. 
Съставен е констативен протокол и е издадено предписание за предоставяне 
на необходимите документи в срок до 14 дни.

Непълнолетен попадна в ареста на РУ-Правец
В хода на полицейска операция за противодействие на престъпленията 

с наркотични вещества, служители на РУ- Правец извършили проверка на 
частен адрес в с. Манаселска река. 15-годишен младеж е задържан за срок 
до 24 часа, след като у него е открито пликче със суха зелена тревиста маса.

17-годишен ученик катастрофира 
с мотор в кв. “Север“

Около 16.25 часа на 7 октомври автопатрул на РУ- Правец забелязал 
мотоциклет „Ямаха“ без регистрационна табела, движещ се в междублоково 
пространство в жк. „Север“. Минути по-късно мотоциклетът самокатастрофи-
рал в пешеходна алея в градинката. При огледа на местопроизшествието е 
установено, че водачът е неправоспособен 17-годишен младеж от Ботевград 
с инициали С.С.И.

Младежът е настанен в Пирогов със счупвания и множество рани по тялото. 
За щастие той карал с каска, така че при удара главата не е пострадала 
сериозно. Няма опасност за живота му.

Момчето учи в НПГ по КТС-Правец.Мъж от Джурово е задържан 
за притежание на канабис

В хода на проведена полицейска операция за противодействие на 
престъпленията с наркотични вещества служители на РУ-Правец спрели 
в землището на с. Разлив лек автомобил „Рено Еспейс“. При извършената 
проверка на водача и неговите трима спътници, всичките от с. Джурово, от 
един от пътниците е иззета полиетиленова сгъвка със суха зелена растителна 
маса. 25-годишният мъж е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. 
Работата по случая продължава.

Двама са санкционирани за незаконна сеч 
в местността „Трапезна вода“

Обещано от ЧЕЗ:

СЪЩЕСТВЕНИ ПОДОБРЕНИЯ В ЕЛ. МРЕЖАТА ДО 15 НОЕМВРИ!
МОНТИРАТ 2 СПЕЦИАЛНИ УРЕДА НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА В 
ГРАДА, ЗА ДА СЕ ПРОСЛЕДИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА

ниво. Представителите на ЧЕЗ поеха 
няколко нови ангажимента:

Г-н Луканов да уведомява Общинска 
администрация, а от своя страна тя – бизнеса, 
за предвидените планови прекъсвания;

Кметовете по населени места да 
съдействат за прочистване на мрежата – 
изсичане на клони и дървета;

В така наречената ВИП телефонна линия 
да бъдат включени всички кметове и кметски 
наместници, за да се подобри комуникацията  
и да се реагира бързо при повреди;

Да се монтират 2 специални уреда на различни места в града, за да се 
проследи качеството на услугата;

В бизнес плана за 2021 г. да бъдат включени трафопостовете, нуждаещи 
се от ремонт.

В края на срещата г-н Василев  от ЧЕЗ пое лична отговорност пред кмета 
на общината и присъстващите още след 15 ноември, след приключване на 
планираните подобрения, да се усети съществена разлика в предоставената 
услуга. Обеща и следваща среща в началото на 2021 година, освен ако тя не 
се наложи по-рано поради неизпълнени обещания.
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ОВЕН
Запазете тайните 

си, не давайте глас-
ност на намеренията 

си, ако още не сте си ги изяснили 
в детайли. Възможни са непредви-
дени ситуации, запазете търпение.

ТЕЛЕЦ
Контактите ви с 

хора са наситени с ин-
формация. Съвсем не-

очаквано намирате начин да разре-
шите стар проблем. Разширявате 
бизнес начинанията си. Сега може 
да направите успешни инвестиции.

БЛИЗНАЦИ
Добре е да прекар-

вате времето си в спо-
койна и доброжелател-

на атмосфера, за да се освободите 
от напрежението. Може да избегне-
те една неприятност благодарение 
на интуицията и прозорливостта си.

РАК
Подложени сте на 

тестове, проверки, про-
вокации. Може да си 

обясните някои неудачи в личния 
или семейния живот. Погледнете 
философски на нещата. Възможни 
са здравословни проблеми. 

ЛЪВ
Избягвайте кон-

фликтите. Ако искате 
резултат, не разпиля-

вайте силите си, съсредоточете ги 
над едно нещо. Помислете как да си 
осигуригурите средствата, нужни ви 
за осъществяване на замислите ви.  

ДЕВА
Твърде сложно е 

да задоволите всеки 
каприз в семейството и 

да останат пари за сериозни инвес-
тиции. Притискат ви някои неблаго-
получия. Мобилизирайте се, за да 
изведете нещата до успешен край. 

ВЕЗНИ
Обсъждате сериоз-

ни въпроси с роднини. 
Придържайте се към 

златната среда, въпреки крайно 
противоположните мнения. Дейст-
вайте по план, спазвайки законите.

СКОРПИОН
Направете така, че 

да няма резки промени 
в живота ви. Някои съ-

бития може да ви тласнат към агре-
сия. Последиците обаче може да са 
не само положителни. Опитайте да 
сте добронамерени и коректни.

СТРЕЛЕЦ
Разчистили сте 

пътя си от стари насло-
явания и обиди, може 

смело да продължите напред. Не 
харчете повече от разумното, за да 
не се ядосвате после. Ще решите 
много важен личен въпрос.

КОЗИРОГ
Искате да вземете 

решение, отнасящо се 
до недвижима собстве-

ност. Направете критичен анализ 
на своите начинания. Така може да 
видите, че трябва да се откажете от 
някои неща. Пестете парите си.

ВОДОЛЕЙ
Предстои ви реша-

ване на материални 
проблеми. Имате къс-

мет по отношение на финансите. 
Ако дадете малко пари, може да 
получите много. Довършвайте за-
почнатите неща бавно и разумно. 

РИБИ
Позициите ви са 

ясни и благородни. 
Следвайте сърцето си, 

за да не съжалявате после. Вслу-
шайте се и в мнението на другите, 
може да се окаже полезно.

ЗОДИАК 12.10.-18.10.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА

Община Правец организира на 28.10.2020 год. от 10:00 ч. в За-
седателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 190 
(втори отреден за имот с планоснимачен номер сто и деветдесет) 
целият с урегулирана площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет 
квадратни метра), находящ се в кв. 208 (двеста и осем) по плана за 
регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с 
Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3736-II/07.07.2020 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 20850.00 лв. (двадесет 
хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 14.10.2020 
г. до 17.00 ч. на 27.10.2020 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 27.10.2020 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 
27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 
27.10.2020 год., след предварителна уговорка със служител на 
общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 04.11.2020 
г. и 11.11.2020 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 28.10.2020 год. от 11:30 ч. в Засе-
дателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
35585.53.186 (три пет пет осем пет точка пет три точка едно осем шест) 
по КККР, с площ от 2477 кв. м. (две хиляди четиристотин седемдесет 
и седем кв. м.) в местността „Смесите” с начин на трайно ползване – 
овощна градина, категория – 5 (пета), находящ се в землището на с. 
Калугерово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 
общинска собственост (АЧОС) №3738/13.07.2020 год. 

Начална тръжна цена на имота в размер 3877.00 лв. (три хиляди 
осемстотин седемдесет и седем лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 14.10.2020 
г. до 17.00 ч. на 27.10.2020 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 27.10.2020 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 
27.10.2020 г. в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 27.10.2020 
год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 
07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 04.11.2020 
г. и 11.11.2020 г., при същия ред и условия.

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

На 08 октомври  2020 г. в. с. Джурово, общ. Правец се про-
веде поредният семинара по Дейност 5 „Училище за роди-
тели“, в което се включиха  60 родители от етническите мал-
цинства от община Правец. 

Темата е актуална и предизвика голям интерес. Кои са ус-
ловията и факторите за агресивните прояви на децата, как да 
действаме при прояви на агресивно поведение и ключовата 
роля на семейството за възпиране на агресията 
представи екип лектори   от СУ“ Климент Охрид-
ски“. Целта на семинара бе да помогне на роди-
телите да осмислят  ролята на семейството за 
добро възпитание  на децата и това, че семей-
ното възпитание има огромно значение за фор-
мирането на агресивно поведение на детето в 
семейството и извън него. Родителите се запоз-
наха с видовете агресия, от къде идва агресия-
та и какво провокира нейното проявление. Чрез 
презентация, ролеви игри и дискусии се акцен-
тира на необходимостта от създаване на поло-
жителни нагласи на съпричастност у децата още 
от най-ранна детска възраст, даване на примери 
за добро и лошо поведение. Взаимоотношения-
та между деца и родители са ключов фактор за  
предотвратяване на агресивно поведение. Те-
мата провокира активна дискусия, в която 
се включиха много от родителите.

Лекторите споделиха добри практики и моде-

ли как да реагират родителите при прояви на агресивно по-
ведение на децата си и как да общуват с децата си, за да 
израстват те спокойни и толерантни. 

     Всички  участници в семинара получиха обучителни  
материали (папки, брошури, бланки с допълнителна инфор-
мация по темите и добри практики). Осигурени бяха храна и 
напитки за всички присъстващи.

 Лектори от Софийския университет гостуваха в Джурово
УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА АГРЕСИВНИ ПРОЯВИ ПРИ ДЕЦАТА  

Практики за въздействие при прояви на агресивно поведение  
Ролята на семейството за прояви и за възпиране на агресията

Семинар №3 по проект  BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001- C01 
„Правец - среда за активно социално приобщаване” по процедура „Социално-иконо-

мическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа на 
образование” Компонент 1, финансиран от  Европейския социален фонд.

Промените в Наредбата за извършване на търгов-
ска дейност на територията на общината бяха гласу-
вани от общинските съветници на последната сесия.  
Според Наредбата се въвежда регистър на търговските обек-
ти. Какви са задълженията на търговците, ползващи търговски 
обекти? Какво е нормалното работно време, което се утвърж-
дава? Какви са необходимите документи за разрешаване на 

ненормирано работно време? Кога се отнемат подобни удос-
товерения? До колко часа и за кои обекти може да бъде удъл-
жено работното време? Какви са правилата за организиране 
на търговска дейност на открито? Колко и какви са зоните, кои-
то се обособяват на територията на общината? 
Всичко това – в новите текстове на Наредбата 
на стр.5

КАКВИ СА НОВОСТИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 
НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА?

„Мисия Архитект“ с арх. Мариела Андреевска в Правец
(От стр. 2) На 7 октомври младите  архитекти от ОУ“В.

Левски“-Правец се срещнаха с арх. Мариела Андреевска – 
архитект на община Правец. Учениците от III-а и IV-а клас, 
с ръководители Слава Савова и Нели Цветанова, имаха 
удоволствието да подредят своите макети заедно с архитект 
Андреевска и така да ги представят пред останалите ученици. 
Те осъществиха общ проект и взеха смело решение – да 
построят град – Ню Йорк! Така това бе първата им успешно 

завършена мисия.
Арх. Андреевска беше силно впечатлена и каза, че това 

е първото макетно изложение в гр. Правец, представено от 
деца. Тя е убедена, че то е достойно за нашите адмирации 
и трябва да се популяризира. Всяко дете, предало свой 
завършен проект, получи сертификат.

Кой знае?! Може би между тези деца растат бъдещите 
архитекти на космополитния свят! Дано!
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§1. В разпоредбите на Глава 
втора „Извършване на търговска 
дейност на територията на Община 
Правец”, Раздел I „Ред и начин за 

уведомяване на общинската администрация” се правят 
следните изменения и допълнения:

Текстът на чл.6 , ал. 1 се променя и придобива 
следното съдържание: „(1) Уведомленията се вписват 
в регистър „Търговски обекти“, като един екземпляр се 
предоставя на търговеца по служебен път.”

Текстът на чл.7, ал.2 се променя и придобива 
следното съдържание: „2. Уведомлението за извърш-
ване на търговска дейност се поставя на видно място в 
търговския обект.”

§2. В разпоредбите на Глава втора „Извършва-
не на търговска дейност на територията на Община 
Правец”, Раздел II „Общи изисквания към търговските 
обекти” се правят следните изменения и допълнения:

Текстът на чл.11, ал. 2 се променя и придобива след-
ното съдържание: 

„ (2) Търговецът, ползващ търговски обект е длъжен: 
1. да организира работата в търговския обект в съ-

ответствие със законовите и поднормативни изисквания. 
2. да следи и сигнализира на органите на РУ на МВР 

за нарушение на обществения ред в търговският обект и 
района му. 

3. да поддържа чистотата и почиства снега в района 
на търговския обект. 

4. да организира зареждане на търговския обект и то-
варо-разтоварни работи, свързани с това, при спазване 
на изискванията за осигуряване на обществения ред и 
спокойствието на гражданите и спазване на правилата 
за организацията на движението в района на търговския 
обект. 

5. Лицето, работещо в търговския обект /щанд, маса 
или др./ е длъжно при поискване от контролните органи 
да представи разрешение за ползване на терен, общин-
ска собственост, за извършване на търговия на открито 
или разрешение за ползване на терен, общинска соб-
ственост, за поставяне на маси и столове за сервиране 
на открито”

Текстът на чл. 11, ал.3 се отменя. 
Текстът на чл.12, ал.2, се отменя. 
Текстът на чл.13, ал.1 се променя и придобива след-

ното съдържание:
„(1) На търговците на територията на община Правец 

се забранява: 
1. извършването на търговска дейност без надлежно 

издадено или с изтекъл срок разрешение за ползване на 
терен, общинска собственост, за извършване на търго-
вия на открито, разрешение за ползване на терен, об-
щинска собственост, за поставяне на маси и столове за 
сервиране на открито, както и заемането на по-голяма от 
разрешената площ. 

2. продажбата на промишлени стоки на открито пред 
стационарните търговски обекти или павилиони освен на 
обособените за това места /пазари, базари и др. подоб-
ни/. 

3. сервирането и продажбата на алкохолни напитки 
на лица под 18 години, както и на лица във видимо не-
трезво състояние; 

4. допускането на: 
4.1. въоръжени лица в заведения за обществено хра-

нене, увеселителни заведения, игрални зали, Интернет 
клубове с изключение на служители на МВР и МО при 
изпълнение на служебните им задължения; 

4.2. лица във видимо нетрезво състояние или под 
влияние на други упойващи вещества; 

4.3. лица, които носят други общоопасни средства, 
наркотични вещества или други упойващи вещества; 

4.4. лица, които отказват да бъдат проверени във 
връзка с прилагането на т.4;

5. ползването на зелените площи, тротоарите и дру-
гите места, предназначени за общо ползване или около 
търговски обект за съхраняване на стоки и амбалаж; ”

Текстът на чл.14 се променя  и придобива следното 
съдържание: „Чл.14. На територията на община Правец 
се въвежда работно време на търговските обекти, в ча-
сови пояс от 06,00 до 23,00 часа.”

Текстът на чл.15 се променя  и придобива следното 
съдържание: „Чл.15.  (1) С ненормирано работно време 
могат да работят обектите за търговия и туризъм.

(2) Търговски обекти с ненормирано работно време 
са тези, чието работно време продължава и след 23.00 ч.

(3) Търговските обекти, работещи с ненормирано 
работно време, трябва да отговарят на следните 
условия:

Заведенията да се помещават в нежилищни сгради 
или собствени еднофамилни жилищни сгради.

За обекти, намиращи се в жилищни сгради, следва да 

има протокол от общото събрание на живущите, в който 
с решение е дадено съгласие от обитателите за работа 
на обекта с ненормирано работно време.

Когато заведението е на открито, като ресторант-
градина и маси на тротоара пред заведението, същото 
следва да е на не по-малко от 50 метра от жилищни 
сгради. Музиката е разрешена до 22.00 часа. 

Дискотеките да са в самостоятелни сгради, 
комплекси за развлечения, хотели, административни 
сгради, спортни комплекси и др. подходящи помещения 
в населените места. Не могат да се разкриват в 
обекти, подлежащи на усилена шумозащита – лечебни 
заведения, детски градини и училища, общежития, 
жилищни сгради и прилежащи към тях помещения ”

Текстът на чл.16 се променя и придобива следното 
съдържание: „Чл.16.  (1) За търговските обекти, работе-
щи с ненормирано работно време, се подава заявление 
до кмета на общината (Приложение № 5), придружено от 
следните документи:

Становище от РУ на МВР гр. Правец за липса на 
констатирани нарушения на обществения ред в обекта 
през последните 6 месеца от датата на подаване на 
заявлението/за ЗХР/.

Становище от РСПБЗН за съответствие на обекта с 
изискванията за пожарна безопасност.

Договор за охрана на обекта с лице, притежаващо 
разрешение за извършване на охранителна дейност.

Документ за собственост или друг документ, от който 
да е видно, че лицето може да извършва дейност в 
обекта.

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 
експлоатация.

За обекти, намиращи се в жилищни сгради – протокол 
от общото събрание на живущите, в който с решение е 
дадено съгласие от обитателите за работа на обекта с 
ненормирано работно време.

Декларация за наличието на издадено удостоверение 
за категория на обекта /за ЗХР/.

Документ за платена такса.
(2) Кмета на общината назначава със заповед коми-

сия, която да разглежда подадените заявления и дава 
предложения за издаване или отказ за издаване на удос-
товерения за ненормирано работно време на обектите.

(3) Кмета на общината или упълномощено от него 
длъжностно лице издава удостоверение за ненормирано 
работно време за съответната календарна година, като 
след изтичането й се подава заявление за издаване 
на удостоверение за следващата календарна година с 
приложено становище от РУП за липса на констатирани 
нарушения на обществения ред в обекта през последните 
6 месеца от датата на подаване на заявлението и 
документ за платена такса. Удостоверението се поставя 
на видно място в обекта.

(4) Търговските обекти, работещи с ненормирано 
работно време, се вписват в регистър от определено от 
кмета длъжностното лице.

(5) При промяна на работното време или на 
обстоятелства, вписани в удостоверението, търговецът 
е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 
настъпването им да подаде заявление до кмета  на 
общината за отразяване на настъпилите промени. 

(6) Търговски обекти, работещи с нормирано работно 
време, могат да получат еднократно удостоверение за 
работа с удължено работно време при специални поводи 
/сватби, кръщенета, абитуриентски балове и други/. 
Удостоверението се издава от кмета на общината или от 
упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на 
писмено искане от управителя на обекта.”

Текстът на чл.17 се променя и придобива следното 
съдържание: „чл. 17 Кметът на общината със заповед 
променя ненормираното работно време или отнема 
издаденото удостоверение, ако в рамките на една година 
са констатирани:

Две или повече жалби от граждани за наднормени 
нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол 
за измерен шум от РЗИ София област.

Два и повече случая на неспазване на работното 
време, установени по надлежния ред от служители на 
общинска администрация или от органите на МВР. 

Два и повече случая на нарушаване на обществения 
ред, установени по законния ред.”

Текстът на чл.18 се променя и придобива следното 
съдържание: „чл. 18 Таксата за издаване на удостовере-
ние за ненормирано работно време за една година и так-
сата за еднократно удължаване на работното време е оп-
ределена в Наредба № 15 на Общински съвет Правец ”. 

Текстът на чл.19  се променя и придобива следното 
съдържание: „Чл.19. Работното време на всички търгов-
ски обекти с ненормирано работно време може да бъде 
удължено, както следва:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 
за реда за провеждане на търговска дейност 

на територията на Община Правец
Обекти с денонощен режим на работа - лоби-барове, 

бар-казина, игрални зали, бензиностанции и газостанции 
и магазини и заведения към тях, аптеки, магазини за 
хранителни стоки и др. под.- от 0.00 до 24.00 часа.

Заведения, работещи с нощен режим – нощни барове, 
дискотеки, пиано-барове, бар-клубове и бар-вариетета – 
до 04.00 часа.

За останалите обекти  – до 02.00 часа:”
Текстът на чл.20 се отменя. 
§3. В разпоредбите на Глава трета „Организиране 

търговия на открито” се правят следните изменения и 
допълнения:

Текстът на чл.21 променя и придобива следното 
съдържание: „Чл. 21. Търговията на открито се 
осъществява на публични места – улици, площади или 
други подобни, като се извършва: 

1. с временни съоръжения – търговски маси, щан-
дове, стелажи, сергии, витрини, помощни съоръжения 
и други подобни, които не са трайно прикрепени върху 
терена. 

2. чрез разполагане на маси, столове, пейки пред за-
веденията за хранене и развлечения. 

3. чрез разполагане на атракционни, увеселителни, 
циркови съоръжения“

Текстът на чл.22, ал.1 променя и придобива следното 
съдържание: „(1) На територията на Община Правец се 
обособяват следните зони. 

ПЪРВА ЗОНА:
Обхваща:
 Квартали: част от 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 73, 77, 78, 80, 81, 101, 115, 
127, 131, 132, 166, 167, 176, 177 – при граници – ул. ”Д. 
Грънчаров”, улица граничеща с квартали 77, 78, 127, 167 
и 73, ул. „Елаша”, ул „Витомерица”, ул. „Д.Грънчаров”, 
края на регулация, бул. „Трети март”, ул. „Роза”, ул. 
„Поп Марко”, ул. „Градешница”, ул. „Възраждане”, ул. 
„Четвърта”, ул. „Здравец”, ул. „Моновец”, ул. „Свобода”, 
ул. „ген. Раух”, ул. „Христо Ботев” и бул. „Трети март”. 

Квартал „Езерото” в обхвата на квартали:117, 171, 
172 и 173 от действащия план за регулация

ВТОРА ЗОНА:
Обхваща квартали: 1, част от 3, 9, 23, 35, 38, 39, 40, 

48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 83, 85, 86, 92, 93, 94, 
95, 95a, 96, 97, 98, 100, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 134, 142, 143, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 
163, 164, 165, 168, 169, 170, 175.

ТРЕТА ЗОНА:
Обхваща квартали: 2, 74, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 130, 139, 140, 141, 150, 155, 156, 160, 161, 
162 и махалите: ”Скърнава”, ”Драганска”, ”Дивчов рът”, 
”Манастирица”, ”Живковска” и ”Никовци”.

ЧЕТВЪРТА ЗОНА – населените места на територия-
та на общината над 500 жители;

ПЕТА ЗОНА – населените места на територията на 
общината под 500 жители.”

Текстът на чл.22, ал.2 променя и придобива 
следното съдържание: „(2) Търговска дейност на 
открито се извършва от физически и юридически лица, 
получили разрешително от кмета на общината или от 
упълномощено от него лице. Изготвените разрешителни 
се издават и вписват в регистър, след заплащане на 
съответната такса, ”

Текстът на чл.24, ал.3 променя и придобива следното 
съдържание: „При надлежно комплектувани документи, 
разрешителното се издава в 14-дневен срок от подаване 
на заявлението или от отстраняване на допуснатите не-
редности по него”

Текстът на чл.25, ал.2 се отменя. 
Текстът на чл. 30, ал. 1, т. 2 се изменя и придобива 

следното съдържание“ „т. 2 При прекратяване на полз-
ването на определените в разрешителното площи, лица-
та не заплащат такса за периода от прекратяването до 
крайния срок на издаденото разрешение за ползване“. 

Текстът на чл. 32, ал. 4 се изменя и придобива след-
ното съдържание“ „(4) При констатиране на нарушения, 
извън рамките на компетенциите на контролните органи 
по ал.1, 2 и 3, същите са длъжни своевременно да уве-
домяват компетентни органи за извършване на контрол” 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Настоящите изменения на наредбата са приети 

с Решение № 185/11.09.2020 г. на Общински съвет – 
Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от 
ЗНА, чл.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, 
ал.1 и ал.3, чл. 79 от АПК, и влиза в сила от деня на 
публикуването й в местен вестник. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ  НА  
ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: Цветелина ВЛАДИМИРОВА
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Спортните материали подготви Сашо Бункин

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

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

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

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

Софийският маратон, който се проведе в 
неделя на 11 октомври в центъра на столицата със 
старт-финал пред Националната художествена 
галерия, отново бе с благотворителна кауза. 
Този път организаторите от „София – европейска 
столица на спорта“ бяха решили, че за всеки 
стартирал ще отделят по 1 лев за изграждане на 
спортна площадка за деца с аутизъм. Теренът 
вече е определен и предоставен безвъзмездно. 
Създаването на тази спорта площадка, 
оборудвана с необходимите уреди за игра, ще 
подобри тяхната комуникационна среда, ще даде 

На 9 октомври бе дадено началото на сезона в НББ А група, мъже. В 
групата през настоящия сезон ще участват 15 баскетболни клуба. Между тях 
е и новоучреденият баскетболен клуб Правец. В първия кръг правешкият тим 
игра срещу Локомотив София в софийската зала Св. Георги. Мачът стартира 
добре за символичните домакини от Правец, които спечелиха първата част 
с 23:20. До почивката локомотивци обърнаха резултата и поведоха с 6 т. – 
40:46. Преди последната четвърт те увеличиха разликата на 13 т. и таблото 
в залата показваше резултат 56:69 в началото на последната четвърт. 
Правчани спечелиха последната част със 17:15, но до обрат не успяха да 
стигнат и дебютираха със загуба с краен резултат 73:84 (23:20, 17:26, 16:23, 
17:15) за Локомотив София. В другите срещи, които се играха в събота, се 
получиха следните резултати: Шампион 2006 – НСА – 44:63; Локомотив 
2020 – Хебър – Пазарджик – 78:103; ЦСКА – Микс – 71:77. От първия кръг 
остава да се изиграят следните двубои: Балкан А – Ботевград с треньор 
досегашният треньор в школата на Академик София Мирослав Ралчев – 
Енигма фойерверг; ФАБ Файв – Славия; Атлетик – Политехника. 

Във втория кръг БК Правец ще играе на 18 октомври отново в софийската 
спортна зала Св. Георги срещу Славия София.

БК ПРАВЕЦ С МАЛШАНС ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА СЕЗОНА

В 5-ия кръг на А ОФГ Запад, мъже ОФК 
Правец посрещна ФК Драгоман. Мачът стартира 
равностойно, но в 25-ата мин., след грешка в 
защитата на домакините, гостите поведоха с гол 
на Димитър Йорданов – 0:1. До края на първото 
полувреме резултатът не бе променен. През 
вторите 45 мин. домакините пренесоха играта в 
половината на гостите, но не успяха да реализират 
положенията, които имаха и ФК Драгоман победи с 
краен резултат 0:1. 

На 18 октомври от 16 ч. ОФК Правец ще гостува 
в Годеч на местния ФК Ком 98.

ФК Ракитин Трудовец бе гост на ФК Левски – 
Долна баня. Гостите се представиха много добре 
през първото полувреме и поведоха с 0:1. До края 
на мача те продължиха да са напред в резултата, 
но главният съдия в срещата отсъди дузпа за 
домакините, които я реализираха за 1:1. При този 
резултат завърши срещата. 

В следващия кръг ФК Ракитин няма да 
домакинства на ФК Пирдоп, които се отказаха от 
участие и бяха извадени от Източната А ОФГ.

Правешките 
футболисти с 

домакинска загуба
Трудовчани с равенство като гости

На 9 октомври представителите на региона 
ни в Югозападната трета лига бяха гости. 
Ботевградчани играха в Панагюрище срещу 
местния Оборище и успяха да спечелят точка след 
равенство 1:1. 

На 17 октомври от 16 часа те ще са домакини 
на водача във временното класиране Беласица – 
Петрич.

Етрополци гостуваха в Дупница на ФК Марек. 
Домакините изиграха добро първо полувреме и 
след техни голове в 30-ата и 44-ата мин. излязоха 
напред в резултата – 2:0. През вторите 45 мин. 
и двата състава не отбелязаха нови голове и ФК 
Марек победи с краен резултат 2:0. 

На 17 октомври от 16 часа ПФК Чавдар ще 
посрещне ФК Пирин – Гоце Делчев. 

ФК Балкан 1929 с 
равенство, ПФК 

Чавдар със загуба 
при гостуванията си

От 6 до 9 октомври в спортния ни комплекс бе 
на подготовка новият член в Първа лига ФК ЦСКА 
1948 – София. Новото треньорско ръководство със 
старши треньор Красимир Петров и помощници 
доскорошният старши треньор Йордан Юруков, 
Атанас Борносузов и Мартин Митев (дългогодишен 
вратар на ФК Балкан) провеждаха тренировките 
на терена на БФС в Правец. В последния ден 
от престоя си в града ни ФК ЦСКА 1948 изигра 
контролна среща с ПФК Етър – Велико Търново. 
Червените стартираха по-добре и притиснаха 
съперника. Това даде резултат и в 9-ата мин. 
Даниел Младенов бе изведен отлично отляво 
и стреля покрай вратаря Христо Иванов за 1:0. 
Виолетовите постепенно изнесоха играта напред 
и срещата стана двуостра. В 18-ата мин. Боруков 
бе фаулиран в близост до наказателното поле на 
софиянци. Стилиян Добрев центрира от фаул, а в 
последвалото разбъркване централният защитник 
на болярите Пламен Крачунов изравни – 1:1. ЦСКА 

1948 имаше две възможности до почивката. Първо 
Младенов пропусна, а след това централният им 
нападател Гущеров нацели десния стълб на Етър. 
След почивката двамата треньори направиха много 
промени в съставите си, а този на великотърновци 
Петко Петков пусна изцяло нов. В игра след дълго 
отсъствие заради контузия се завърна Христофор 
Хубчев. На терена се появиха и каращите проби 
чужденци Хосе Кордоба и Беденети. До 65-ата 
мин. болярите контролираха събитията на терена 
и поведоха. Даниел Пехливанов направи пробив 
и подаде към Иван Михайлов. Той центрира към 
Яни Пехливанов, който отбеляза с глава за 2:1. До 
края на мача софиянци упражниха натиск. Техният 
голмайстор Мартин Камбуров на два пъти нацели 
напречната греда – в 70-ата мин. първо от фаул, а 
в 86-ата – с глава. В 83-ата мин. Топузов центрира, 
топката срещна отново гредата на етърци и 
Лазар Марин реализира отблизо за 2:2, при който 
резултат завърши контролата.

ФК ЦСКА 1948 бе на лагер в Правец

На тази дата ще стане ясно къде ще играят 
срещите си от европейските квалификации 
мъжкият и женският ни национални отбори. Тогава 
трябва да се проведе заседание на ФИБА, на което 
да се връчат домакинствата от новия формат на 
пресявките. Както вече стана ясно, пандемията от 
корона вирус промени регламента. Вместо тради-
ционните срещи на разменно гостуване за пред-
стоящите квалификационни прозорци, през ноем-

ври и февруари ще се играе на турнирен принцип. 
Всеки от турнирите ще включва по 4 или по 8 от-
бора, съответно в една или две квалификационни 
групи. По програма на 26 ноември националите на 
Росен Барчовски трябваше да гостуват на Босна, а 
три дни по-късно да приемат в Ботевград тима на 
Гърция. За селекцията на Стефан Михайлов при 
жените бе предвидена визита в Гърция на 12 но-
ември и домакинство на 15 ноември на Исландия. 

ФИБА решава за мачовете на 
националите ни на 6 ноември

възможност за смесена работа с малчуганите в 
игрова обстановка, ще подобри техните спортни 
умения, координация и ще даде възможност 
да прекарват повече време на открито. Това за 
всяко дете, но особено за тези с аутизъм, е от 
изключителна важност. В тазгодишния маратон 
на София състезателите бягаха на три различни 
дистанции – 10 000 м, полумаратон – 21 000 м и 
маратон – 42 195 метра. Заявки за участие бяха 
записали над 3 000 души, сред които изявени 
атлети от Кения, Мароко и Етиопия, както и най-
добрите български бегачи на дълги разстояния. 

Победители в тазгодишното издание станаха 
мароканците Йозеф Сбай и Радуан Ноуини, които 
преодоляха 42.195 км. за 2:13:03 часа и Виктория 
Хапилина от Украйна с 2:27.59 ч. при жените. И две-
те постижения са рекордни за софийския маратон.
Първите шестима завършили във всяка дистанция 
участваха в разпределението на общия награден 
фонд на състезанието в размер на 63 000 лв. 

Маратонът на София отново с благотворителна цел
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Новини от Етрополе

Община Етрополе започна изпълнението на проект за 
извършване на ремонт в сградата на Дом за стари хора 
– гр. Етрополе по Компонент 1 „Придобиване на дълго-
трайни активи, текущо поддържане на материалната база 
и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 
съществуващата материална база за предоставяне на 
социални услуги“ по процедура за набиране на проектни 
предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ 
през 2020 г.

ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ В 
ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Кметът подари на обитателите съдомиялна машина, 
кафемашина и микровълнова печка

По проекта се извършват следните дейности:
· Поставяне на нова настилка от гранитогрес;
· Шпакловане и боядисване на стените и таваните на 

помещенията в дома.
 По повод Международния ден на възрастните хора 

Домът за стари хора получи подаръци от кмета на община 
Етрополе Димитър Димитров – съдомиялна машина, 
кафемашина и микровълнова печка. 

Община Етрополе осигури дезинфекциращи средства и дезинфектанти на 
всички училища и детски градини на територията на общината.  

Предоставени са общо 47 диспенсъра, 46 постелки за дезинфекция, които 
се поставят на входа на сградата и по 5 бр. предпазни маски за всеки ученик.

При необходимост ще бъдат осигурени допълнително средства.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОСИГУРИ 
ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ СРЕДСТВА 
И ДЕЗИНФЕКТАНТИ НА ВСИЧКИ 

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Негови членове ще са учениците от III „г“ клас на СУ „Христо Ясенов“ с 
класен ръководител Виолета Димитрова.  Официалното откриване бе напра-
вено от началника на РУ-Етрополе гл. инспектор Георги Стаменов и колегите 
му Миглена Сиракова – инспектор „Детска педагогическа стая“, инспектор 
Павлин Ангелов – началник група „Пътна полиция“ и инспектор Георги Геор-
гиев от група „Охранителна полиция“. Инспектор Сиракова разясни на мал-
ките «полицаи» какви ще са техните задачи в извънкласните занимания по 
програмата. Целта е чрез теоретични и практически занятия по детска поли-
цейска лична защита, безопасност на движението по пътищата, оказване на 
долекарска помощ, здраве, етика и право и други, децата да получат съот-
ветните умения. В обучителния процес ще участват служители от структури-
те на охранителна, пътна и криминална полиция в районното управление.

Доброволците прочетоха колективно етичния кодекс, запознаха се със 
своите задължения и отговорности и тържествено обещаха да го спазват.

Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министер-
ството на вътрешните работи. Идеите и темите са дългосрочни и са предназ-
начени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните класове.

Стартира новото Детско 
полицейско управление в Етрополе

В изпълнение на превантивните мерки, провеждани традиционно в 
началото на новата учебна година, на 5 октомври служители на РУ-Етрополе 
се срещнаха и проведоха беседи на тема „Безопасност на движението по 
пътищата“ с учениците от първи до четвърти клас във всички училища на 
територията на общината.

Униформените запознаха малчуганите със Закона за движение по 
пътищата, като по достъпен начин заостриха вниманието им върху 
правилата, които всеки един от тях трябва да спазва, за да се предпази от 
пътен инцидент.

Чрез забавна викторина децата демонстрираха адекватно ориентиране в 
различни ситуации на улицата. Те безпогрешно определиха безопасно ли е 
или не дадено действие на участниците в движението – пешеходци и водачи 
на моторни превозни средства, с което напълно заслужено получиха похвали 
от полицейските служители и от своите учители.

На 3 октомври жител на Етрополе съобщил в полицията, че от двора 
на къщата му е откраднат велосипед. В резултат на бързите оперативно-
издирвателни действия на криминалистите от районното управление 
извършителят на престъплението скоро бил разкрит и задържан. Колелото е 
намерено и възстановено на собственика. 

Полицаи от Етрополе беседваха с малките ученици 
за тяхната безопасност на пътя

Крими
36-годишен етрополец бе 

задържан броени минути, след 
като откраднал велосипед

Голям празник в новия двор 
на детска градина „Звънче“

Детска градина „Звънче” – Етрополе, организира голям празник в 
тържество в обновеното дворно пространство и така даде старт на новата 
учебна година.  На празника присъстваха (На стр. 8)
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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

В дните от 1 до 8 октомври Етрополе бе домакин на пленер за живопис 
«С цветовете на България - традиции и съвременност». Той се проведе под 
патронажа на кмета на община Етрополе Димитър Димитров. Участие в 
пленера взеха художниците: Анатолий Станкулов, Иван Гоцев, Йордан Велков, 
Проф. д. н. Лаура Димитрова, Доц. д-р Мариета Конова, СилвияАртамонцева, 
Проф. д-р Стефан Алтъков, Стоян Божкилов, Румен Атанасов, д-р Юлиан 
Станкулов и Ялмур Станкулова. Пленерът бе организиран от фондация 
«Имеон-Балкани»и Център за изкуства «Арт лаборатория» с любезното 
партньорство на община Етрополе,  Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД и 
АРА АРТ. Изложба с творбите от пленера беше подредена на централния 
площад на града.

Пленер за живопис «С цветовете на 
България - традиции и съвременност» 

(От стр. 7) заместник-кметовете на община Етрополе  - Станка Димитрова 
и Росица Христова. Приветствие отправи директорът -  Цветелина Маринова. 
Тя изказа благодарността си към общинското ръководство и лично към кмета 
на общината - Димитър Димитров, за ремонта на дворното пространство. 
Станка Димитрова пожела на всички присъстващи – деца и родители, да 
бъдат здрави и благословени, а усмивките на малчуганите никога да не 
слизат от лицата им. Отец Борис отслужи водосвет за здраве и благополучие. 
Най-големите деца от детската градина, заедно със своите учители, бяха 
приготвили специална програма, с която посрещнаха новите възпитаници. 
По стара българска традиция всички си хапнаха  питка с мед.

Голям празник в новия двор на детска градина „Звънче“ - Eтрополе

МЪЖЕ:
При мъжете бе най-оспорвано, като за медалите се бориха 9 отбора. 

Участие в тази група взеха и 2 отбора от съседна Румъния. На челните 3 
места се класираха отборите на „ВИС” – 1 място, „61” – 2 място и отборът 
на домакините -„Правец”, които спечелиха бронзовите медали. 

Останалите участници се подредиха както следва – „Мамбата и 
приятели”, „CNAV – Букурещ”, „Old Boys”, „Площадкаджиите 04”, „534” и на 
девето място вторият румънски участник – „STIINTA”.

За печелившите в категория мъже имаше и парични награди, разпреде-
лени така: 1-во място 800 лева, 2-ро място 500 лева, 3-то място 300 лева.

Много снимки на: praveshkiglas.com

СТРИЙТБОЛ ПРАВЕЦ 2020 – МНОГО ЕМОЦИИ И СПОРТЕН ХЪС

На 11 октомври за поредна година се проведе традиционният стрийтбол 
турнир по повод 39 години Правец град. Спортното събитие предизвика 
голям интерес и в него се включиха общо 18 отбора, като имаше участници 
дори от чужбина /два отбора от Румъния/. 

Участниците бяха разпределени в 3 възрастови групи, както следва: деца 
до 13-годишна възраст, юноши до 18 години и мъже над 18 години.

На площад „Тодор Живков” пред сградата на Общинска администрация 
Правец бяха монтирани две баскетболни игрища. Спортното събитие се 
проведе в две части, като децата и юношите изиграха своите срещи и бяха 
наградени преди обяд, а в ранния следобед се изиграха и срещите при 
мъжете.

Участниците в турнира бяха наградени от кмета на Община Правец 
Румен Гунински. Градоначалникът връчи предметни награди на всички, а 
победителите си тръгнаха с купи и медали.

ДЕЦА и ЮНОШИ:

При децата участие взеха общо 5 
отбора – „Малките герои”, които се 
поздравиха с първото място, сребърните 
медалисти от „07” и „Червените дяволи”, 
които също намериха място на почетната 
стълбичка. Четвърто и пето място заеха 
отборите на „Young Boys” и „Чикаго Булс”.

В група юноши се състезаваха 4 отбо-
ра. На първо място се класираха „Пло-
щадкаджиите 04”, втори завърши отборът 
на „Велинград”, а с бронзовите медали се 
окичиха „Silver Wings”. Четвърта позиция 
остана за отбора на „Тейко”.


