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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!

В община Павликени влезе в сила Наредба за опазване на обществения
ред, потвърдена от Върховния административен съд.
С нея се въвеждат редица мерки, които да гарантират спокойствието
и почивката на гражданите. Жителите на общината могат да сигнализират, ако забележат нарушители на наредбата на денонощния телефонен
номер – 0 800 80 404, а анонимността им ще бъде гарантирана. Изпълнението на Наредбата е поверено на Районното полицейско управление в
Павликени, общинското звено „Инспекторат“ и други служители на кметската администрация.
Пълния текст на наредбата публикуваме в настоящия брой.

ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ
ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА

Силата на местните новини!

www.pavlikenskiglas.com

Рекултивираното общинско депо в
Павликени беше официално открито
Завърши рекултивацията на съществуващото общинско депо за
битови отпадъци на територията
на община Павликени. В церемонията за откриване на обекта
участваха кметът инж. Емануил
Манолов, новият директор на РИОСВ-Велико Търново Цонка Христова и представителят на изпълнителя на строително-монтажните
дейности Илиян Стоянов от ДЗЗД
„Рекултивация БГ“, които прерязаха лентата на обекта.
Рекултивираната площ на бившето сметище е 42 873 кв. м. За изпълнение на проекта е осигурена
безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”, съфинансирана

от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Стойността на проекта е 3 260
141,66 лв., от които 43 403,46 лв. са
собствен финансов принос на община Павликени за изпълнение на
етап „Биологична рекултивация“.
На терена на депото за битови отпадъци в местността „Дрян коруз”
в землището на град Павликени е
извършена техническа рекултивация, която включва вертикална
планировка, уплътняване на тялото на депото, изграждане на газоотвеждаща система, поставяне на
запечатващ пласт, отвеждане на
повърхностните води и изграждане на система за контрол и мониторинг.

„В годината, в която като човечество се борим с всякакви екологични и биологични предизвикателства, да превърнем старото
сметище в чисто, озеленено и
култивирано пространство за нас
беше важна задача и безспорен
успех. Докладът на ООН от миналата седмица показа на цялото
човечество, че най-важните теми в
следващите десетилетия ще бъдат
темите за опазването на околната
среда във всички нейни направления. С този проект показваме, че в
Павликени сме наясно с тези проблеми и правим всичко по силите
си за навременното им решаване“,
каза кметът инж. Емануил Манолов. Той за пореден път потвърди

ангажимента на Община Павликени съм опазването на околната
среда. „Екологичните ползи от този
проект скоро ще са налице. Факт
ще е опазването на атмосферния
въздух и повърхностните води
от замърсяване от отпадъците в
депото. Факт ще е и предотвратяването на заплахата от разнасяне
и разпространение на инфекции“,
каза още градоначалникът.
В следващите три години на терена ще се извърши биологична рекултивация, включваща комплекс

от лесотехнически, агрохимически, ниторинг на рекултивираното депо
мелиоративни и отгледни меро- в съответствие с изискванията на
приятия за затревяване на терена. действащото законодателство.
След приключването на тези дейности обектът
ще бъде приет
и въведен в
експлоатация по реда
на ЗУТ. През
следващите
30 години ще
се извършва
регулярен мо-

Междублоково
пространство става
паркинг с 66 места
Започна изграждането на нов
паркинг с 66 места, две от които за
хора с увреждания, в град Павликени. Символичната „първа копка”
на благоустрояването и вертикалната планировка на вътрешнокварталното пространство между
улиците „Съединение“ и „Цар Иван
Асен II“ направиха кметът инж.
Емануил Манолов, представителят
на фирмата изпълнител на строителната дейност инж. Тодор Хинков
от „Пътища и мостове“
ООД и председателят на
Общински съвет – Павликени Христо Кавалски.
Проектът предвижда
изграждането на паркинг
с асфалтова настилка с 66
места за паркиране, като
две от тях ще бъдат за
хора с увреждания. Оттичането на повърхностните
води ще бъде обезпечено
посредством изграждане
на отводнителни шахти
и канална мрежа, която

ще се зауства в съществуващата
градска канализационна мрежа
в съседните улици. Предвидена
за изпълнение е и хоризонтална
улична маркировка с трайна бяла
боя и стандартни светлоотразителни пътни знаци, монтирани на
железни тръбни стойки, съгласно
проекта. Предвижда се строителството на паркинга да приключи за
три месеца.
Средствата за реализиране на

обекта възлизат на 227 820 лева с
ДДС и са осигурени изцяло от бюджета на Община Павликени.
Изграждането на паркинга в голяма степен ще реши проблема
с недостига на паркоместа и ще
подобри условията за живот на жителите на град Павликени. Новият
паркинг ще облекчи условията за
придвижване и по съседните улици.

на стр. 4

Всички събития през
м. септември са
отменени
Считано от 24.08.2021 г. се забранява провеждането на събори и
масови обществени мероприятия
със събиране на хора на едно място на територията на община Павликени, включително и веселите
ритуали (сватби) на открито. Целта
на мярката е опазване живота и
здравето на гражданите от разпространението на заболяването
коронавирус COVID – 19.
Решението за това беше консултирано по време на заседанието
на Общинския кризисен щаб за

превенция на разпространението на заболяването коронавирус
СOVID-19 при община Павликени.
Взети са предвид и предложението от главния държавен здравен
инспектор, както и решението на
Областния кризисен щаб на област
Велико Търново за борба с коронавирус, който преди два дни препоръча на всички кметове на десетте
общини в областта да отложат провеждането на събори и масови мероприятия със събиране на много
хора на едно място.

Във връзка с нареждането в
Павликени се отменят фестивалът
“Антична балканска земя“ (планиран за 4 септември), Фестивалът на
павликенската традиционна кухня
(планиран за 5 септември), състезанието „Офроуд 4х4 Павликени“
(планирано за 25-26 септември),
местни събори в няколко села, както и планираните мероприятия за
есенния празник на града. Отменя
се и едно разрешение за провеждане на сватба в с. Батак.

на стр. 3

НАРЕДБА

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ТЕРИТОРИИТЕ
И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази Наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на обществения ред и опазване на териториите и елементите за
обществено ползване на територията на Община Павликени.

тационни материали, знамена и други, поставени на определените за
тази цел места по съответния ред;
6. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сгради, огради
и стълбове, пътни съоръжения, паметници на културата и паметни плочи; физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с
действия, уронващи обществения морал и норми на поведение;
Чл.2. Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската 7. поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж, строадминистрация и кметствата от една страна, и правата и задълженията ителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни тона ръководителите на фирми, стопански и други организации и граждани вари около сгради, на площади, тротоари, улици, паркове, декоративни
от друга страна.
настилки и междублокови пространства.
Чл.3. Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички
физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или
управлението на които, е на територията на общината.
ГЛАВА ВТОРА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл.4.(1) За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се забранява:
1. създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в
жилищни сгради от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа,
произтичащ от ползването на озвучителни уредби, шумни апарати, домакински уреди, машини и др;
2. консумиране на алкохол на открити обществени места /улици, площади, паркове и др. открити площи за обществено ползване/, и посещения
в явно нетрезво състояние на обществени заведения, административни
сгради, детски и учебни заведения и други сгради предназначени за обществено ползване с открит публичен достъп;
3. държание или поведение, нарушаващи морала и добрите нрави, личната и имуществена неприкосновеност на гражданите, както и законните им права и интереси изразяващи се в буйство, отправяне на закани,
обидни действия и други подобни на обществени места, които грубо
нарушават обществения ред и предизвикват възмущението на гражданите;
4. просията под каквато и да е форма на обществени места.
5. (Отменена с Решение № 217 по Протокол № 15/30.09.2020 г.)
(2) Извършването на строителни, монтажни или ремонтни дейности в
сградите в режим на етажна собственост може да се осъществява във
времето от 07.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа в работните дни, а с
писмено съгласие на засегнатите собственици в сградата – и в почивните
и празнични дни, както и извън посочените часове.
ГЛАВА ТРЕТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНА И ЕСТЕТИЧЕСКИ ВИД
Чл. 5. (1) Собствениците и ползвателите на жилищни сгради,
търговски обекти и административни сгради са длъжни:
1. да почистват прилежащите около тях площи от отпадъци, сняг, наноси, изсъхнали треви и друга растителност, както и да осигуряват безопасното и безпрепятствено преминаване край сградите;
2. да окосяват тревните площи в границите на притежаваните от тях
имоти;
3. да отстраняват ледените висулки по стрехите на сградите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЗВАНЕ
Чл. 7. Забраняват се действия, увреждащи елементите на градската
среда, собственост на Община Павликени, както следва:
1. повреждането и унищожаването на дръвчета и декоративни храсти,
брането, рязането и чупенето на клонки и цвят;
2. рязането, късането и изкореняването на цветя, косенето и вземането
на трева, както и газенето на обособените зелени площи и терени;
3. влизането в шадравани, фонтани и/или други подобни съоръжения,
освен ако същите не представляват водна атракция, както и замърсяването и повреждането им;
4. увреждането и разместването на табелки, пейки и други елементи за
обществено ползване, поставени на териториите за обществено ползване;
5. повреждането на обществени чешми, улични и паркови осветителни
тела, афишните съоръжения, скулптурно-декоративни фигури и др. елементи за обществено ползване.
ГЛАВА ПЕТА
СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 8 (1) Собствениците и лицата, които експлоатират увеселителни и
питейни заведения, заведения за обществено хранене и развлечения, и
търговски обекти са длъжни да:
1. спазват определеното им от Общината работно време;
2. вземат всички необходими мерки за недопускане нарушения на обществения ред, както и да уведомяват органите на МВР за явно нетрезви
лица, които не контролират действията и постъпките си и са склонни към
извършване нарушения на обществения ред или престъпления;
3. поставят на видно място до входа на държаните от тях търговски
обекти, информация за фирмата и седалището на търговеца, работното
време на обекта и фамилията на лицето, на което е възложено управлението на търговския обект;
4. поддържат чисти терените и прилежащите площи.

регистрационен талон и табела.
(2) При получаване на реквизитите по ал. 1, собственикът декларира, че
съответното ППС с животинска тяга е приведено в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата.
Чл. 12. (1) При вписване на промени в обстоятелствата по Регистъра на чл.
11, ал. 1, на собственика се издава нов регистрационен номер.
(2) При спиране от движение на пътно превозно средство с животинска
тяга регистрационния талон и регистрационната табела се връщат на
длъжностното лице за заличаване от регистъра.
(3) При изгубване или унищожаване на регистрационната табела, собственик в 7-дневен срок следва да яви в Общинска администрация - Павликени за издаване на нова.
ГЛАВАСЕДМА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
Чл. 13. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от
граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).
Чл. 14. (1) Когато след изтичането на 24 часа от получаването на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на
други прояви за същото време, място и път на движение, съответните
органи осигуряват провеждането само на проявата по първото уведомление.
(2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на
движение, преди изтичането на 24 часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за
безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време
или място.
(3) Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е
пристигнало първото уведомление.

Чл. 15. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на
ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазване(2) Лицата по ал. 1, които държат нощни барове, дискотеки и заведения то на териториите и елементите за обществено ползване от повреждане
за обществено хранене и развлечения с разрешено работно време след и унищожаване.
23.00 часа, са длъжни да не допускат надвишаване на капацитета на съответното заведение.
(2) Районно управление – гр. Павликени, съответно Общинска администрация – гр. Павликени, вземат необходимите мерки за нормалното
ГЛАВА ШЕСТА
протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасност(2) Дейностите по предходната алинея, по отношение на сгради в режим
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСНОСТ
та на движението.
на етажна собственост, се осигуряват от управителните съвети или от
НА ДВИЖЕНИЕТО
управителя на етажната собственост, съответно общото събрание или Чл. 9. Временни промени в организацията на движението, във връзка Чл. 16. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени
сдружението на собствениците.
с ремонт на пътни настилки, спортни и обществени мероприятия се из- прояви на открити общински площи, извън предназначените за целта
вършва след съгласуване с Общината.
места (стадиони, зали, салони) се дава от Кмета на общината.
Чл. 6. Забранява се:
1. миенето на тераси с открити отточни тръби, изведени към улици- Чл. 10. Забранява се:
Чл. 17. (1) При провеждане на проявите по тази глава се забранява:
те, без да са взети мерки за предпазване на преминаващите пешеходци; 1. (Отменена с Решение № 217 по Протокол № 15/30.09.2020 г.)
1. допускането на лица в нетрезво състояние;
2. миенето, ремонтирането и гресирането на моторни превозни сред- 2. движението на каруци, трактори и др. селскостопански машини в цен- 2. използването на пиротехнически материали, включително на самоства по улиците, булевардите, площадите, тротоарите, парковете, тралната градска част;
ръчно направени бомбички, ракети и други подобни, както и внасянетомеждублоковите пространства и други обществени места, непредназна- 3. изхвърлянето или разпиляването на предмети или вещества по пъ- на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на
чени за целта;
тищата, които създават опасност за движението, замърсяват пътя или други лица, като вериги, боксове, тояги и други.
3. миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на произ- околната среда;
водствените предприятия и обществените организации, алеите, учас- 4. ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспо- (2) Предметите по ал. 1, т. 2, се отнемат от лицата, които ги носят, съгластъците в дворовете за селскостопанско производство и в урегулираните собления за паркиране на МПС по улиците, тротоарите и междублоковите но чл. 20 от Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
поземлени имоти на гражданите, както и прането на дрехи, килими, пространства, без разрешение на Общината;
черги, китеници, пердета и други на обществени чешми в границите на 5. (Отменена с Решение № 217 по Протокол № 15/30.09.2020 г.)
Чл. 18. Забранява се внасянето, продажбата и употребата на спиртни нанаселените места;
6. (Отменена с Решение № 217 по Протокол № 15/30.09.2020 г.)
питки и упойващи вещества, посещението на лица в нетрезво състояние,
4. писането, драскането и поставяне на обяви, афиши, плакати, некроло- 7. разполагането на селскостопанска техника и инвентар на улици, меж- както и тютюнопушенето в закрити зали и в обхвата на откритите спортни
зи и други, извън регламентираните от Община Павликени за това места, дублокови пространства и др. обществени места.
и културни съоръжения.
както и по дървета, витрини, фасади и огради на търговски обекти, жилищни и административни сгради, без разрешение на техните собстве- Чл. 11. (1) Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни да ги регисГЛАВА ОСМА
ници или ползватели;
трират в общинската администрация в 14-дневен срок от придобиване на
КОНТРОЛ
5. късането и повреждането на обяви, реклами, плакати, нагледни аги- собствеността, за което се вписват в съответния регистър и им се издава Чл. 19. (1) Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставе-

ни от служители на РУ на МВР-Павликени, инспектори от Общинско звено
„Инспекторат“, както и длъжностни лица от общинската администрация, (2) При повторно нарушение се налагат следните административни наопределени със заповед на кмета на община Павликени.
казания:
1. на физически лица-„глоба“ в размер от 100.00 лв. до 1 000.00 лв;
(2) Въз основа на съставените актове за установяване на администра- 2. на еднолични търговци и юридически лица-„имуществена санкция“
тивни нарушения се издават наказателни постановления от кмета на от 100 до 10 000 лв.
община Павликени.
(3) За нарушение, извършено от лице на общинската администрация по
(3) Установяването на нарушенията, издаването, връчването и обжал- време на изпълнение на служебните си задължения, административното
ването на издадените наказателни постановления се извършва по ред, наказание „глоба“ по чл. 22, ал. 1, т. 1 се налага в двоен размер.
предвиден в ЗАНН.
(4) Установеното в тази Наредба административно наказание се налага,
(4) Актосъставителите по ал. 1 са длъжни да се легитимират пред нару- ако деянието не съставлява престъпление.
шителите при поискване.
Чл. 23. (1) При явно маловажни случаи на нарушения по тази Наредба,
Чл. 20. При възникване на обективна необходимост във връзка с осъ- актосъставителят може:
ществяването на своите правомощия, длъжностните лица, определени 1. да не наложи наказание съгласно чл. 28, б. „а“ от ЗАНН, като предув Заповедта по чл. 19, ал. 1, могат да:
преди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на
1. извършват проверки на място и по документи;
нарушение ще му бъде наложено административно наказание;
2. изискват документи, данни, сведения, справки и друга информация 2. да налагат на място наказание-глоба в размер до 10 лв. срещу квиот проверяваните лица и свидетелите, като не разгласяват информаци- танция, съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за административните нарушения
ята, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните и наказания (ЗАНН);
им задължения;
3. да налагат на място наказание-глоба в размер от 10 до 50 лв. За нало3. дават задължителни писмени предписания за преустановяване на жената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на
нарушенията и/или указания със срок за отстраняване на несъответстви- контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението,
ята.
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от
контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се
Чл. 21. Образуването на административно-наказателни производства за изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация
нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалва- за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати донето на наказателните постановления, определянето на обезщетенията броволно глобата.
за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на (2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата,
Закона за административните нарушения и наказания и Вътрешните му се съставя акт по реда на чл. 22.
правила за административно-наказателното производство в Община
Павликени.
Чл. 24. При неизпълнение на дадено писмено предписание или указание
по чл. 20, т. 3, на нарушителите се налагат административни наказания
ГЛАВА ДЕВЕТА
по реда на чл. 22.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. (1) На нарушителите на забраните по тази Наредба се
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
налагат следните административни наказания:
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. на физическите лица-„глоба“ в размер от 50 до 500 лв;
1. „територии за обществено ползване” са поземлени имоти или части от
2. на едноличните търговци и юридическите лица-„имуществена санк- тях, които по устройствено-функционално предназначение са предвидеция“ в размер от 50 до 5000 лв.
ни за трайно задоволяване на обществени потребности и/или могат да се
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Община Павликени

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА
СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В
ГРАД ПАВЛИКЕНИ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомявам Ви, че Община Павликени има сключен Договор с Община Левски за организиране на система за събиране на
опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове.
Опасните отпадъци, генерирани в бита, които подлежат на
безвъзмездно предаване от Ваша страна са:
* лекарства с изтекъл срок на годност;
* излезли от употреба електрически и електронни уреди, в т.ч. - стари телевизори и печки, бойлери, хладилници, компютри, електрически домакински уреди, луминесцентни лампи, живачни термометри
и живак съдържащи отпадъци;
* пестициди и др. препарати за борба с вредители, киселини, основи
и фотографски химични вещества, перилни и почистващи препарати,
съдържащи опасни вещества, дезинфектанти;
* негодни батерии и акумулатори;
* бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила,
мастила;
* замърсени опаковки от горепосочените продукти.
Опасните отпадъци може да предадете на:
•
09.09.2021 г. (четвъртък) – от 09.00-15.00 ч.,
позиция на мобилен пункт:
ул. „Христо Смирненски“ (общински пазар).
инж. АНАСТАСИЯ ВАЧЕВА /П/
Зам. Кмет на Община Павликени
за кмет на Община,
съгласно Заповед № РД-02-11-2288/16.08.2021г

НОВИНИ
МА ЛКИ ОБЯВИ

КУПУВАМ къща на село ВТОРИЧНИ СУРОВИдо 10 000 лева. GSM: 0883 НИ „БИМИ-64-ИВАН
367 513
(13-5) БЕЛЕВ“ ЕООД - град
Павликени, ул. „Поп
ДАВАМ къща под наем Харитон“ 2а, изкупува
в с. Стамболово. GSM: черни и цветни метали,
0898 591 078
(3-3) хартия, найлон, пластмаса, пластмасови бутилОВОЩЕН РАЗСАДНИК ки, стъклени бутилки и
град Павликени продава буркани. Възможност за
овощни дръвчета всяка- транспорт. GSM: 0883 408
къв вид. Телефон: 0890 788 		
311 676
ПРОДАВАМ къща в с.
ТОПЛИВО „ТИЧА 2014“ Росица. GSM: 0887 771 67
предлага: дърва за огрев 9
(4-1)
- нарязани и нацепени в
пале - 95 лв., донбаски ПОЛАГАНЕ на хидроизовъглища, екобрикети и лация www.hydrocolours.
пелети, дървен и стро- com тел. 0888 555 695
ителен материал. GSM:
0886 844803, GSM: 0899 КУПУВАМ къща на село.
192 278
(28-14) GSM: 0889 027 061 (28-18)
ДАВАМ квартира в София за студенти или за
Вашите малки
семейство, ул. „Антим
обяви
може да
I“, идеален център. GSM:
подадете в касата на
0894 662 875 и 0896 827 Народно читалище
251
(4-1)
“Братство-1884”,
УШИРЕНА ГАРСОНИЕРА заменям за двустаен
или тристаен с доплащане. Тел. 0610/ 5 43 14 (4-1)

площад “Свобода” 7.

Цена за публикация:

10 ст./дума

използват от неограничен брой лица.
2. „елементи за обществено ползване” са обектите, определени в § 1,
т. 2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за реда и условията за
издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Павликени.
3. „непристойни и неприлични действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение“ се изразяват в: употребата на ругатни, псувни
и други подобни действия на публично място, оскърбително отношение
и държане към гражданите, органите на властта или на обществеността,
скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие;
4. „обществен ред“ е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права;
5. „повторно“ е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е
наказан за същото по вид нарушение;
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба отменя Наредба №1 за опазване на обществения ред,
териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, приета с Решение № 335 на Общински съвет-Павликени,
Протокол № 28 от 28.09. 2005 г., допълнена с Решение № 403/02.03.2006 г;
изменена и допълнена с Решение № 213/11.12.2008 г., изменена с Решение № 494/27.05.2010 г., изменена с Решение № 31/16.12.2015 г., изменена
с Решение № 467/18.12.2017 г. на Административен съд-гр. Велико Търново, отменена с Решение № 100/13.04.2020 г. на Административен съд-гр.
Велико Търново.
§ 2. Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на приемането и в съответствие с чл. 22 от ЗМСМА.
§ 3. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 4, ал. 5 и ал.
6 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 201 на Общински съвет-Павликени,
Протокол № 14 от 27.08.2020 г., и влиза в сила три дни след публикуването
й на интернет страницата на Община Павликени.
Настоящата Наредба № 1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община
Павликени е изменена с Решение № 217 по Протокол № 15/30.09.2020 г. На
основание чл. 45, ал. 9, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № ОА046283/15.09.2020 г.на областния управител на областВелико Търново.

Павликенски ГЛАС

Всички събития
през м. септември...
от стр. 1

Провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма на закрито се допуска
при използване на не повече от
50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при
спазване на физическа дистанция
от най-малко 1.5 м и носене на
защитни маски за лице от всички
участници.
Дейностите, които не са преустановени или забранени с новата
заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични

мерки, които остават в сила.
Община Павликени призовава
гражданите да спазват познатите
противоепидемични мерки – да
спазват дистанция, да носят предпазни маски, да избягват събирането в големи групи, да измиват
ръцете си често. При първи симптоми да потърсят веднага личния
си лекар по телефона.
Актуална информация гражданите могат да получат от сайта на Община Павликени – www.pavlikeni.
bg
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Павликенски ГЛАС
Писателката Христина Панджаридис избра да прекарва летата
си в с. Вишовград. Там се родиха
и първите страници от новия й
роман, който тези дни ще е в търговската мрежа от издателство
„Екрие“. В сюжета на „Ферма за калинки“ се появява дори и героиня,
чиито прототип е съседката – баба
Ценка от селото.
„Павликенски глас“ е една от
първите медии, пред които писателката избра да разкаже за
новата си книга. Романът излиза
с подкрепата на Министерство
на културата, а официалното му
представяне ще бъде на фестивала „Алея на книгата“ в София.
„На какво сме готови за отстояването на трудно възможното лично
и семейно щастие? Докъде стигат
рамките на разумните отстъпки
и компромиси, когато искаме да
задържим до себе си приятели и

КУЛТУРА
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Писателката Христина Панджаридис
прекарва лятото в с. Вишовград
близки? Какъв може да бъде отпорът ни срещу често неизбежните намеси в крехкия свят на двама
души. Въпроси, които са до болка
познати, но своеобразно и посвоему намират отговор“, разказва
накратко сюжета на „Ферма за
калинки“ авторката. Според нея,
темата на романа е любовта, поставена в трудна ситуация между
болест, изневяра, спомени, възможност за бъдеще. Може ли любовта да просъществува въпреки
всичко, пита се Христина Панджидис в новата си книга.
Тя е родом от Елин Пелин, автор
на 4 романа и две стихосбирки, за-

В селото авторката
намери прототип за една от
героините в новия си роман

вършила е „Журналистика“ и дори
е работила в общинския вестник
на родния си град. Баща й е грък,
майка й - от Кюстендил, а се намерили на гара Елин Пелин, покрай
работата им в керамичния завод.
От ученическите си години пише,
но мечтата й била да се занимава
с психология. „Учейки журналистика, докосвайки се по-дълбоко
до словото, тази любов към думите се възроди у мен и започнах

да пиша непрекъснато“,
споделя Христина.
Случайно попада във
Вишовград по съвет на
своя позната, която много
похвалила селото. Харесва
природата и въздуха тук и това я
мотивира да остане. „Във Вишовград започнах романа си. Една от
героините ми, макар да е епизодична, е съседката леля Ценка. Тя
е скромен и всеотдаен човек. С нея

споделихме няколко думи и ми се
видя много интересна историята
й. Даже така, на кладенеца, на
ръка върху лист нахвърлих диалога ни“, спомня си началото на
работата Христина.
Тя е автор и на хайку - най-краткият поетичен литературен жанр.
„Когато ме мързи да напиша роман, написвам едно хайку“, казва

авторът. Нейни стихове са награждавани на многобройни конкурси
у нас и в чужбина. През 2014 и
2016 г. влиза в класацията за 100те най-креативни автори на хайку
в Европа. Въпреки това определя себе си повече като прозаик,
а издателите й я наричат „поет в
прозата“.

Междублоково
пространство става...

от стр. 1 За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Пътища и мостове” ООД, гр. Провадия с управител Росен Колелиев. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „Стройинвест-ВТ 1” ООД, гр. Велико Търново с управител инж. Димитър Йовков.
Авторския надзор по изпълнението на проекта ще осъществява фирма
„Проект Плюс” ООД, гр. Велико Търново с управител арх. Цветелин Радев.
Във връзка с организацията и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта Община Павликени се обръща с молба към живущите в района в периода от 18 август до 15 ноември тази година да
не паркират автомобилите си на и в близост до строителната площадка.
Церемонията завърши с изпълнение на децата от ДГ „Слънце“.

Община Павликени

Дирекция „УСТРОЙСТВО на
ТЕРИТОРИЯТА и СТРОИТЕЛСТВО“

ОБЯВЛЕНИЕ
№ У ТС-02-10-3331
гр. ПАВЛИКЕНИ, 24.08.2021г.
Община Павликени съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработен Проект: Подробен Устройствен План/ПУП/ - Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – трасе за подземен
провод-ЕЛК/външно ел. захранване/ за обект: Външно ел. захранване на участък „Южен“ от находище „Станчово могила“, разположен в
землище с. Димча, община Павликени, област Велико Търново с Възложител “Базалт България“ ООД, ЕИК 148149421, представлявано от
Борислав Досев – управител, със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Витоша“, ул.“Ралевица“ № 98.
Проектът за ПУП-ПП се намира в дирекция УТС при община
Павликени, стая № 103 и може да бъде разгледан всеки присъствен
ден в информационния център за обслужване на граждани.
В едномесечен срок от съобщаването на обявлението по
реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.
инж. АНАСТАСИЯ ВАЧЕВА /П/
Зам. Кмет на Община Павликени
за кмет на Община,
съгласно Заповед № РД-02-11-2288/16.08.2021г

Следващият брой на в.”Павликенски глас” ще излезе на 21 септември.

