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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.78 лв.
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Св. прор. Захария и
праведна Елисавета

Ураганът
"Дориан"

Ураганът "Дориан" комай не направи оча-
кваните страховити  пакости в американ-
ската Флорида, но удари силно българската
политика. Началото на есенния политически
сезон завихри страстите в спираловидна
фуния, та някои политици вече спирка
нямат. Метеоролозите прогнозираха, че
"Дориан" ще удържи лятото у нас, но това
не е на хубаво. Когато възникнат урагани в
нежни души, положението става като пред
евакуация. Такава, за каквато предупреди
президентът в тронното си слово пред
Парламента. Или променяйте политиката в
интерес на хората, или ураганът на улицата
ще ви помете, каза горе-долу държавният
глава и мнозина доразвиха тезата му със
собствените си ураганни размисли и страс-
ти. От ГЕРБ завихриха контраураган срещу
Радев с надежда да отслабят силата му. БСП
дозавихриха традиционно разрушителната
сила на президента срещу корупцията и де-
мографската катастрофа. Малките партии
си направиха собствени ураганчета, от кои-
то най-впечатляващото е на "Атака", която
освободи обединените патриоти от при-
съствието си и Волен вече ще се вихри на
воля из политическия ландшафт. А Мая Ма-
нолова направо удави в метафори досегаш-
ния модел в София и го хвърли на акулите.

Да, "Дориан" удължи лятото,  но ни вка-
ра във фунията си.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 300

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

На 6-ти септември пред Двореца - концерт на Духовия оркестър
Светла ЙОРДАНОВА

С концерт на Духо-
вия оркестър с дири-
гент Трифон Трифо-
нов пред Двореца на
културата Перник ще
отбележи Денят на
Съединението- 6-ти
септември.  Концер-
тът ще започне в 11
часа пред Двореца, а
солист ще бъде Юли-
яна Трифонова.

Тази година  Бълга-
рия празнува 134-та
годишнина от об-
явяването на Съеди-
нението на Княжес-
тво България с Из-
точна Румелия. От
1998 г. Денят е офи-
циален празник за
всички сънародници.

Както е известно,

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

след Берлинския кон-
грес от 1878 г., стра-
ната ни е разделена на
Княжество България
и Източна Румелия,
която остава под ос-
манска власт. Именно
населението там за-
почва движение за
обединение - през
1880 г. е създаден
Български таен цен-
трален революционен
комитет (БТРЦК), кой-
то се бори да осъщес-
тви обединението.

В началото на 1885
г. начело застава Заха-
ри Стоянов, който
решава Съединението
да стане под скиптъ-
ра на княз Александър
Батенберг. Така, на 6
септември 1885 г.,

СТР.3

СТР.2

СТР. 11
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Режим на водата
няма да има!

Силвия ГРИГОРОВА
Режим на водоподаването в перник няма

да има, поне засега, увери управителят на
ВИК инж.Иван Витанов. Обемът на язовир
"Студена" в момента е над 9 милиона, а са-
нитарният мчинимум, от който не може да
се черпи вода, е 2 милиона.

Големият проблем за дружеството са
авариите. Само за август те са причината
за влошеното водоснабдяване за община-
та. Поради висока консумация проблем в
момента има във високите части на града и
някои села.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

след навлизането в
Пловдив на отрядите
на Продан Тишков и
майор Данаил Нико-
лаев, областният уп-
равител на Източна
Румелия Гаврил Кръс-
тевич е арестуван и е
създадено временно
правителство, начело
на което е Георги
Странски, което об-
явява присъединява-
нето на Източна Ру-
мелия към Княжество
България.

Два дни по-късно, с
манифест, княз Але-
ксандър Първи Батен-
берг утвърждава
официално Съедине-
нието на областта и
приема да бъде титу-
луван за в бъдеще ка-

Кметът благодари на огнеборците за изключителния професионализъм!
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Община
Перник Вяра Церовска
изпрати благодарс-
твено писмо до гла-
вен инспектор Кирил
Христов - началник РС
"Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението" за изклю-
чителния професио-
нализъм, смелост и
отговорност, проя-
вен при изпълнение на
служебния им дълг.

"Благодаря за висо-
кия професионализъм и
проявената отговор-
ност на Вашите служи-
тели, участвали в по-
тушаването на пожара
в местността "Завой",
над язовир "Студена".
Благодаря за изключи-
телния професионали-
зъм, смелост и отго-
ворност, проявени при
изпълнение на служеб-
ния си дълг.

С Вашето съдей-

ствие беше осигурена
перфектна организа-
ция за овладяването
на огнената стихия.

Надявам се и в бъде-
ще да продължи доб-
рото сътрудничес-
тво между Община
Перник и РС ПБЗН

Желая Ви ползотвор-
на работа сили и ене-
ргия във всяко начина-
ние!"  се казва в благо-
дарственото писмо на
градоначалника.

то княз на Северна и
Южна България. На 5
април 1886 г. Съедине-
нието е признато и
от делегатите на Ве-
ликите сили (Герма-
ния, Австро-Унгария,
Италия, Великобрита-

Следващият брой на “Съперник“ ще излезе на 09.09.2019 г.

ния, Франция, Русия,
Италия) и с българо-
турската спогодба,
Източна Румелия
официално е призна-
та за присъединена
към Княжество Бълга-
рия.
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Целта е да се установи кой е замърсителят на въздуха в Перник

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Радомирци в кампанията за
почистването на България

Любомира ПЕЛОВА
Радомир отново ще е част от национал-

ната кампания "Да изчистим България
заедно!". В общината инициативата ще те-
че под мотото "Да изчистим Радомир!"

"Не бъди безразличен! Включи се в об-
щото ни усилие да направив Радомир още
по-чист и по-красив град! Очакваме да
проявите вашата гражданска активност и
нерегия и заедно да осъществием една
значима и полезна кампания", апелират от
общинската администрация.

Инициативата в Радомир е насрочена за
14 септември, от 9 часа. Всеки, който е мо-
тивиран да се включи в нея, може да полу-
чи ръкавици и чували от 8,30 до 9 часа
пред сградата на общината, уточняват ор-
ганпизаторите. Чувалите със събраните от-
падъци трябва да се слагат до контейнери-
те за смет, след което ще се извърши тран-
спортирането им.

Да бъдем обществено отговорни, призо-
вават от общината.

Любомира ПЕЛОВА
Ще започне ком-

плексна проверка на
всички индустриал-
ни обекти в Перник,
за да се установи
кой е източникът
на замърсяване на
въздуха в града, от
който се оплакаха
жителите. Припомн-
яме, че перничани
излязоха на протест
с искане за по-чист
въздух.

Те твърдят, че
всяка нощ миризма-
та в града става не-
търпима.

Вяра Церовска,
кмет на Община
Перник заяви, че в
продължение на
шест месеца перни-
чани са провокирани

от задушлива мириз-
ма на никел, която
се появява в опреде-
лени часове - през
нощта, предимно
към 23 - 24 часа в оп-
ределени райони на
квартал "Изток",
"Тева". Понякога тя
достига и до цен-
тралната градска
зона и други жилищ-
ни райони и затова е
сезирана РИОСВ.

Има и много оплак-
вания, подадени в
общинската адми-
нистрация. Общо 16
са проверките, кои-
то са извършени
през този период не
само от РИОСВ.

Част от тях са би-
ли  съвместни с об-
щинската управа.

Главният прокурор разпореди
незабавни проверки във

всички ТЕЦ-ове на Ковачки!
Любомира ПЕЛОВА

По повод постъпил сигнал от ДАНС за
застрашаване на екологичната сигур-
ност на страната при изгаряне на отпа-
дъци от топлофикационни дружества,
главният прокурор Сотир Цацаров раз-
пореди на министъра на околната среда
и водите извършване на незабавна про-
верка в "Топлофикация - Перник" АД,
ТЕЦ " Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация -
Сливен" ЕАД и ТЕЦ "Брикел" ЕАД.

Указано е извършване на проверка
на място от МОСВ за спазване изисква-
нията на Закона за опазване на околна-
та среда и Закона за управление на от-
падъците.

Главният прокурор Сотир Цацаров е
разпоредил на МОСВ установяване на:

издадени разрешителни за съхране-
ние и горене и всички други необходи-
ми документи за осъществяване на
производствената дейност на топлофи-
кационните дружества;

вида и количеството съхранявани и
използване за горене отпадъци от
всякакъв вид и съответствието им с до-
кументацията на дружествата и

замърсяване на околната среда
включително и чрез измервания и про-
би на място, както и наличие в резултат
на това на опасност за здравето на хо-
рата.

Главният прокурор е указал на минис-
търа на вътрешните работи оказване на
съдействие на органите на МОСВ при
извършването на проверка на място и е
определил срок от 1 месец за изпълне-
ние на възложената проверка.

Това е сериозна про-
вокация към моите
съграждани, която
доведе и до протес-
тите, заяви градо-
началникът пред на-
ционалната телеви-
зия.

Тя допълни, че по-
вечето от провер-
ките са били насоче-
ни основно към ТЕЦ
"Република".

Заедно с това са
проверени всички
околни фирми, кои-
то биха могли да
създадат такова
напрежение и такава
миризма. РИОСВ,
която е отговор-
ният орган, не можа
да каже кой е причи-
нителят на тази за-
душлива миризма.

Така се стигна до
протестите на пер-
ничани и наложи ми-
н и с т ъ р - п р е д с е д а -
телят говори с ми-
нистъра на околна-
та среда и водите
Нено Димов, който
бе в Перник във
вторник, за да нап-
равим извънредна
среща и да се вземат

Библиотекарите четоха
книжки в ДГ "Миньорче"

Светла ЙОРДАНОВА
Четенето на книж-

ки, които освен че
разказват интерес-
на история, имат и
красиви илюстра-
ции, е забавно зани-
мание за децата. В
това се убедиха биб-
лиотекарите от РБ
"Св. Минков", които
гостуваха на малчу-
ганите от ДГ "Ми-
ньорче".  В изцяло
новото и добре обо-
рудвано детско за-
ведение се проведе
последната Лятна
читалня на библио-

теката.
И н т е р е с н и т е

книжки- "Грузулак" и
"Детето на Грузула-
ка" от Джулия До-
налдсън и Аксел
Шефлър потопиха
малките в приказна-
та дъбрава на Грузу-
лака и умното миш-
ле, а красивите илю-
страции в книжката
допълваха интерес-
ната история.

Бонбон и красив
книгоразделител с
Грузулак получиха
децата от библио-
текарите, а малките

всички възможни
мерки, за да бъде
преустановена тази
практика, обясни
кметът Церовска.

Припомняме, че на
съвместния бри-
финг във вторник
екоминистърът и
кметът посочиха, че
за комплексните
проверки ще по-
търсят съдействие
от МВР, ДАНС, про-
куратурата, Регио-
налната здравна ин-
спекция, като ще
участват и Районна-
та инспекция по око-
лната среда и води-
те и Басейнова ди-
рекция.  Те ще са вне-
запни и максимално
чести.

Министър Димов
призова гражданите
на Перник също да
се включат в про-
верките. Активната
гражданска позиция
е изключително важ-
на за решаване на
проблемите, допъл-
ни той. Министър
Димов съобщи още ,
че преди десетина
дни е изпратил пис-

мо до Агенция "Мит-
ници" и Гранична по-
лиция за засилен кон-
трол по границата
за внос на RDF и дру-
ги горива от отпа-
дъци.

"Ако има нерегла-
ментирано превоз-
ване на отпадъци,
то може да бъде ус-
тановено от тях.
Има горива отпадъ-
ци от т.нар. "зелен"
списък, които не
подлежат на ноти-
фикация и които се
превозват с деклара-
ция. Затова съм из-
пратил инструкция
при съмнение да се
викат представите-
лите на съответна-
та регионална ек-
оинспекция, за да
провери дали това,
което се внася от-
говаря да описано-
то в декларацията",
съобщи министър
Димов. Той бе кате-
горичен, че до мо-
мента за Перник
няма разрешено
внасяне на RDF от-
падъци, нито разре-
шение за изгаряне.

211 стопанства с еднократна
помощ от 300 лева

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител Ирена Соколова

откри и ръководи заседанието на Постоя-
нната областна епизоотична комисия във
връзка с превенцията на разпространение-
то на Африканската чума по свинете.

По информация на Областната дирекция
по безопасност на храните 211 са стопанс-
твата на територията на област Перник, по-
дали заявления до 26 август, които ще по-
лучат еднократната помощ от 300 лв. за
дезинфекция срещу АЧС.

Вчера стартира изплащането на сумите
по първия транш за стопаните предприели
мерки за почистване и дезинфекция след
извършване на доброволното клане на
прасета за угояване за лични нужди.

Към момента плащанията от страна на
ОДБХ в общините Перник, Радомир, Брез-
ник, Трън, Земен и Ковачевци, са извърше-
ни на 75%, като в утрешния ден предстои
да бъдат изплатени и останалите 25%.

Стопаните, заклали прасета в обекти тип
"заден двор" до 2 септември т.г. също ще
получат средства за обезпечаване на са-
нитарно-хигиенните действия. Същите по-
падат във втория транш, а плащането пред-
стои.

С цел по-широка информираност на на-
селението по темата с АЧС и мерките за
биосигурност, още в началото на месец
ноември Българската агенция по безопас-
ност на храните ще стартира мащабна
разяснителна информационна кампания.

Следващото заседание на Постоянната
областна епизоотична комисия е на 10 сеп-
тември, вторник от 15:00 ч. в зала "Струма"
на Областна администрация.

обещаха да госту-
ват в пернишката
библиотека, за да
разгледат и други
детски книжки.

И това лято биб-
лиотекарите от РБ
"Св. Минков" госту-
ваха на децата в
детските градини.
Тази година те из-
браха да четат на
малчуганите съвре-
менна детска класи-
ка.

Летните читални
на открито на биб-
лиотеката са тради-
ционни.
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"Погледът навътре е най- важен" казва пред в. "Съперник" художникът

НОВОЗАВЕТНАТА ЗОРНИЦА
 Твоето рождение, Богородице Дево,

възвести радост на цялата вселена; за-
щото от тебе изгря Слънцето на правдата
- Христос Бог наш.

Тропар, гл. 4
 На 8 септември е Рождество на Прес-

вета Богородица - един от 12-е велики
християнски празници. Празникът се
явява като зорница на дни новозаветни -
ражда се онази, която ще роди Спасителя
на света.

По времето на управлението на Ирод
(37 пр.Хр. - 1/2 сл. Хр.), в Назарет, Палести-
на, живеели Йоаким и Анна от царския
род на пророк Давид. Благочестиви били
тези съпрузи: Бога почитали и Неговите
заповеди спазвали, и от нищо не били ли-
шени. Но мъка една покой не им давала:
стари вече били, а рожба си нямали. Но се
надявали и горещи молитви към Бога от-
правяли ежедневно.

Веднъж Анна, работейки в градината,
чула, в дървото над нея, чуруликане на
пиленца. И към Всевишния тогава тегоба-
та своя изплакала: "Господи, ти не си ли-
шил от рожби и птиците, а мене, Твоята
рабиня, си оставил бездетна. Зарадвай
ме с плод и аз ще го посветя на Тебе!" И
Бог приел усърдната молитва.

На следната година Анна родила моми-
че, комуто дали име Мариам (евр. силна,
постоянна, обичана). Оделотворен бил Бо-
жият промисъл: родила се избраницата
на Бога, за да бъде Майка на Сина Бо-
жий. Родила се Богородица, която ще ос-
тане Дева вовеки.

Църковните зографи я рисуват с три
звезди: една над главата и по една над
всяко рамо, които символизират нейното
девство,  преди Раждането на Христос, по
времето на Рождеството, и след това.

Рождество Богородично е празник за
радост; на дни новозаветни изгрява Зора.

 Радослав Йовчев

Светла ЙОРДАНОВА
15 платна с живо-

пис и 10 пластики ще
покаже художникът
Филип Седефчев  в
своята изложба, коя-
то официално ще се
открие на 19-ти сеп-
тември в ХГ "Любен
Гайдаров". Преди то-
ва пред публика ще
бъде прожектиран
филм за художника,
който не е бил показ-
ван досега в Перник.
Това ще бъде поредна-
та негова  самостоя-
телна изложба , в коя-
то той ще покаже жи-

Искаме категорич-
но да опровергаем
тиражираната в об-
щественото прос-
транство информа-
ция от страна на
малка група гражда-
ни на град Перник,
които твърдят, че
носещите се късно
вечер неприятни ми-
ризми в областта
идват от ТЕЦ "Ре-
публика". Държим да
изясним пред всич-
ки, че тези твърде-
ния са абсолютно
спекулативни и
нямат нищо общо с
истината. Да, факт
е, че официално сме
входирали инвести-
ционно намерение за
оползотворяване на
отпадъци като част
от нашата обичайна
производствена дей-
ност, но към кон-
кретния момент не
сме получили разре-
шение за това наше
желание и поради
този факт не сме
предприели такива
действия по какъв-
то и да било начин.

 В нашата произ-
водствена дейност
използваме основно
въглища и в качес-
твото на алтерна-
тивно гориво - био-
маса, най-често сла-
ма, която по ника-
къв начин не предиз-

Съобщение до медиите от "Топлофикация Перник" във връзка
с информация за оползотворяване на отпадъци

вопис, пластика и мас-
ки. Експозицията ще
представи друг извес-
тен наш творец- скул-
птора проф. Емил По-
пов.

Филип Седефчев е
творец с неподра-
жаем стил. Стилизи-
раните му пластики
нямат аналог. От
всяка една негова
творба лъха силната
му индивидуалност и
характерния му, пос-
тоянно развиващ се
стил.

"Човек трябва да
сподели труда си. Ви-
наги се ръководя от
това, композицията
да казва нещо важно.
Погледът навътре е
най- важен . Затова не
се ръководя от обща-
та мисъл, а от онова,
което има смисъл за
мен"- казва пред в.
"Съперник"  Филип Се-
дефчев.

Повечето пернича-
ни знаят, че Седеф-
чев е автор на запазе-
ния знак и тотал ди-

зайна на фестивала
"Сурва". Стилизирана-
та марка, която той
създава, определят
като гениална, заради
идеята в нея.

От края на 60-те го-
дини на ХХ век той за-
почва да създава ци-
къл от живописни и
пластични творби,
свързана с традиции-
те на обичая Сурва и
народната митоло-
гия. Образите му
носят силен символи-
чен заряд.

От 80-те години
творчеството му
еволюира  към по- аб-
страктни и изчисте-
ни форми. Започва да
работи в стила "Оп
Арт", като създава
живопис и пластика
със свой автентичен
почерк и характерен
визуален заряд. Твор-
бите му са едновре-
менно космополитни,
но и дълбоко свърза-
ни с българските ко-
рени и дух.

През своя над 50 го-

дишен творчески
път Седефчев рабо-
ти в цялата палитра
от пластични изкус-
тва- живопис, мону-
ментални изкуства,
скулптура, графичен
и пространствен ди-
зайн, керамика, гоб-
лен, витраж. Автор е
над 300 постери, за-
пазени марки, гербо-
ве.

Реализирал е мно-
жество монументал-
ни творби в България
и чужбина. Филип Се-
дефчев е родом от се-
ло Садовик.

Пъстрите черги и
носии, народните пес-
ни и приказки, маски-
те на сурвакарите,
овчарството и приро-
дата трайно впечатл-
яват бъдещия творец
и от рано предопре-
делят неговия път.
През 1955 г. е приет в
националната худо-
жествена академия (
тогава Висш инсти-
тут за изобразител-
ни изкуства "Николай
Павлович" ). Дипломи-
ра се със специалност
"Живопис" при проф.
Ненко Балкански.

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР

Бюрото по труда търси учители,
охранители, шофьори на тролейбус

Силвия ГРИГОРОВА
След като две  поредни седмици предла-

ганите свободни места на трудовия пазар в
Перник се увеличаваха, то през изминала-
та седмица те намаляха с 12 и станаха 170.
За съжаление, намаляха и  предлаганите
свободни места за безработните висшисти
със 7  и  станаха 41. От тях 34 са за учители.

И през миналата седмица бяха актуални
офертите за работа на 24 шофьори на тро-
лейбус в София, 20 монтажници на еле-
ктронно оборудване в Божурище,  10 скла-
даджии за Радомир и 20 охранители за Со-
фия.

Освен тях, Бюрото по труда предлага ра-
бота на: 5 монтажници на отоплителни и
климатизационни инсталации, 5 водопро-
водчици, 1 шофьор на автобус, 2 лекари
спешна медицина, 2 фелдшери, 1 прода-
вач-консултант за фуражи, 1 учител ФВС
или треньор на 4 часа, 1 учител на деца с
езиково-говорни затруднения, 3 медицин-
ски сестри, 1 шофьор на лекотоварен авто-
мобил /катафалка/, 2 сервитьори,  1 маши-
нен оператор на изделия от бетон, 1 еле-
ктрозаварчик, 1 автомеханик,  4 учители в
детска градина и др.

Ако направим един бегъл анализ на
предлаганите от Бюрото по труда в Перник
през изминалата  седмица  свободни ра-
ботни места,  ще видим,  че сред най- търсе-
ните кадри са учители, монтажници на еле-
ктронно оборудване, охранители, шофьори
на тролейбус, кредитни консултанти и дру-
ги. На трудовия  пазар в региона през из-
миналата седмица преобладава търсенето
на кадри за обслужващите дейности, а
след това за производството.

И тази седмица се запазва тенденцията
хората със средно и по-ниско образование
да имат по-големи шансове да си намерят
работа. На тях Бюрото по труда предлага
129 свободни места и 41 за безработни вис-
шисти, от които  34 за учители.

виква вредни въз-
действия върху око-
лната среда. Поред-
ният факт, в под-
крепа на твърдение-
то, че в момента не
горим отпадъци, е
именно, че повече
от месец основната
ни мощност пароге-
нератор №5 е в пла-
нов годишен ре-
монт. На терито-
рията на нашето
дружество това е
единственото съо-
ръжение, в което е
подходящо да се опо-
лзотворяват горива
от отпадъци.

Поради тази при-
чина инвестицион-
ното предложение,
което сме подали е
това да се случва
именно в парогене-
ратор №5, тъй като
това е главната ни
мощност и в нито
едно от останалите
ни съоръжения по-
добно изгаряне не
би било възможно.

Освен това през
изминалата нощ
вятърът духаше от
север в посока юг,
което е поредното
доказателство, че
не е възможно въп-
росните миризми да
идват от комините,
собственост на
"Топлофикация Пер-
ник" АД.  Не бива да

забравяме, че на те-
риторията на Пер-
нишка област има и
други предприятия,
които също са пода-
ли инвестиционни
намерения с желание
за оползотворяване
на отпадъци. Защо
винаги обвинявате
ТЕЦ-овете при по-
добни случаи, а не се
постараете да бъде-
те достатъчно обе-
ктивни и не прове-
рите всички въз-
можни източници на
замърсявания, ми-
ризми и т.н.? По
всичко личи, че щом
има и други дружес-
тва, които прояв-
яват интерес към
оползотворяването
на отпадъци, тази
дейност притежава
икономически сми-
съл.  През последни-
те седмици станах-
ме свидетели на
множество пожари
на регламентирани и
нерегламентирани
сметища, които
бяха ясен сигнал,
както за институ-
циите, така и за об-
ществото, че е из-
ключително важно
да започнат да се
полагат по-сериозни
усилия във връзка с
управлението им.
Единственото реше-
ние на проблема с де-

понирането, който
се оказва, че в Бъл-
гария придобива
застрашителни раз-
мери, е да се на-
мерят все повече
начини и методи за
о п о л з о т в о р я в а н е
поне на част от ге-
нерираните количес-
тва.  Именно това е
и нашата основна
цел и поради тази
причина се надяваме
да получим официал-
но разрешително за
внедряване на спе-
циално сортирани
отпадъци в произ-
водствената ни дей-
ност. В страните
от Западна и Цен-
трална Европа прев-
ръщането на отпа-
дъци в енергия пос-
редством специали-
зирани инсталации е
изключително по-
пулярно и се радва
на широко одобре-
ние от страна на
гражданите.

Едновременно с
това институции-
те, които реализи-
рат политиките по
управление на отпа-
дъците и тези, кои-
то отговарят за
контрола върху дей-
ността на въпрос-
ните съоръжения ,
оценяват положи-
телно този модел и
го смятат за изклю-

чително ефективен.
Обръщаме се към ме-
диите, както и към
гражданите на град
Перник да прек-
ратят спекулациите
по наш адрес.

През месец юли съ-
що в общественото
пространство се
появиха твърдения,
че се носят миризми
вследствие дейнос-
тта на нашето дру-
жество, които от-
ново бяха напълно
погрешни, подвежда-
щи и манипулатив-
ни, тъй като тогава
съоръженията в цен-
тралата бяха в прес-
той. Гарантираме,
че без да сме получи-
ли официално разре-
шение от страна на
компетентните ин-
ституции, по ника-
къв начин нямаме на-
мерение да внедрява-
ме отпадъци в наша-
та производствена
дейност.  Да, факт е,
че сме входирали ин-
вестиционно наме-
рение за оползот-
воряване на отпадъ-
ци, не го отричаме,
но не планираме да
работим в разрез
със законодателс-
твото. Винаги сме
спазвали законите
на Република Бълга-
рия и ще продължим
да го правим.
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Спад с 5,1 пункта има в строителството

Любомира ПЕЛОВА
През август 2019

г. стопанската ко-
нюнктура в страна-
та се оценява като
неблагоприятна. Об-
щият показател на
бизнес климата на-
малява с 3.1 пункта
спрямо нивото си от
юли, като понижение
на показателя е ре-
гистрирано във
всички наблюдавани
сектори - промишле-
ност, строителс-
тво, търговия на
дребно и услуги.

Съставният пока-
зател "бизнес кли-
мат в промишленос-
тта" се понижава с
0.8 пункта, което се
дължи на изместване
на оценките на про-
мишлените пред-
приемачи за бизнес

състоянието на
предприятията от
"по-добро" към "задо-
волително". Същев-
ременно обаче прог-
нозите им както за
бизнес състоянието,
така и за производс-
твената активност
през следващите ме-
сеци са благоприя-
тни. През последния
месец се засилва нега-
тивното влияние на
фактора "несигурна
икономическа среда",
който измества на
второ място зат-
рудненията на пред-
приятията, свърза-
ни с недостига на ра-
ботна сила.

По отношение на
продажните цени в
п р о м и ш л е н о с т т а
очакванията на мени-
джърите са за запаз-

ване на тяхното рав-
нище през следващи-
те три месеца.

За август състав-
ният показател "биз-
нес климат в строи-
телството" спада с
5.1 пунктав резул-
тат на по-неблагоп-
риятните оценки и
очаквания на строи-
телните предприема-
чи за бизнес състоя-
нието на предприя-
тията. Прогнозите
им за строителната
активност през след-
ващите три месеца
са също резервирани,
като анкетата регис-
трира и увеличение
на броя на клиенти-
те със закъснения в
плащането.

Недостигът на ра-
ботна сила продъл-
жава да е най-сериоз-

Работата на учителите често
надвишава нормата от 40 часа

Светла ЙОРДАНОВА
Синдикатът "Образование" към КТ

"Подкрепа" участва в кампанията на
конфедерацията за ограничаване на су-
мираното изчисляване на работното вре-
ме на европейско ниво и за ограничава-
не на използването на извънредния
труд, който Кодексът на труда забран-
ява.

Това посочиха от синдиката и допъл-
ниха, че за огромно съжаление система-
та на образованието в България е сек-
тор с повишено използване на извън-
редния труд от педагогическите спе-
циалисти.

Многократни изследвания на Синди-
ката "Образование" са установили ра-
бота на учители и директори много над
установената кодексна норма от 40 ча-
са, като някои педагози и училищни ди-
ректори преминават психологическата
бариера от 60 часа.

По информация от образователните
институции, директорите на училища ра-
ботят всеки ден не по-малко от два часа
над установения работен ден от осем
часа. Разбира се, това не се отчита су-
марно и не се заплаща или компенсира.
"Това се налага поради брутално увели-
чените административни процеси, с кои-
то са натоварени образователните ин-
ституции", коментират от синдиката.

И информират, че учителите работят
твърде често над установената от зако-
на норма и това е вече утвърден негати-
вен ефект, който отблъсква младите
учители, които са се опитали да започ-
нат учителската професия. Всички оли-
мпиади и състезания за учениците в
съответните кръгове, утвърдени от ми-
нистъра на образованието и науката /от
декември до март/, се организират в съ-
ботните и неделни дни, а обикновено не
се заплащат или компенсират. Извънре-
ден труд се явяват и ежедневните сре-
щи с родители, които задължително са
от 17.00 до 20.00 часа, което натоварва
учителите с оставане в учебното заве-
дение "до късни доби", посочват от син-
диката.

Българските родители, за разлика от
практиките в европейските образовател-
ни системи, далеч не са готови да дой-
дат в училище в рамките на работното
време на учителя, а го правят във вре-
ме, което те самите си определят. Много
родители дори отказват контакта с пе-
дагогическите специалисти, а новият
образователен закон не е предоставил
механизъм на учителите да задължат
недобросъвестните родители.

"Често учители и директори разго-
варят с родители през нощните часове",
заявяват от Синдиката "Образование".

Подобна е ситуацията и по време на
външни оценявания и матури, при които
десетки хиляди учители, като квестори
и длъжностни лица, трябва бъдат в учи-
лищата в седем часа, което означава,
че работният им ден започва в пет сут-
ринта.

"Това, разбира се, пак не се заплаща
или възмездява по никакъв начин",
заявяват от учителския синдикат.

Друг извънреден труд, полаган от учи-
телите, е по време на дежурство в кори-
дора и в училищните дворове. Този
труд, освен че е несвойствен, лишава
педагога от основни физически нужди и
прави учителската професия непривле-
кателна за огромна част от дипломира-
ните специалисти, е мнението на учител-
ския синдикат.

Най-вредният ефект на извънредния
труд при учителите обаче е бърнаут син-
дромът /синдром на професионалното
изчерпване или "прегаряне"/, който при
учителите е много силно изразен. Зато-
ва Синдикатът "Образование" ще уча-
ства в национално изследване за диаг-
ностиката на бърнаут синдрома при пе-
дагогическите специалисти.

ната пречка за разви-
тието на бизнеса. На
второ и трето
място са конкурен-
цията в бранша и не-
сигурната икономи-
ческа среда, като
през последния месец
се наблюдава намале-
ние на негативното
им въздействие. От-
носно продажните
цени в строителс-
твото мениджърите
предвиждат те да ос-
танат без промяна
през следващите три
месеца. Съставният
показател "бизнес
климат в търговия-
та на дребно" намал-
ява с 3.5 пункта, кое-
то се дължи на по-
умерените оценки и
очаквания на търгов-
ците на дребно за
бизнес състоянието
на предприятията.

Прогнозите им за
обема на продажбите
и поръчките към дос-
тавчиците през
следващите три ме-
сеца са също по-ре-
зервирани.

Основните факто-
ри, затрудняващи
дейността на пред-
приятията, остават
конкуренцията в
бранша, недостатъч-
ното търсене и неси-
гурната икономичес-
ка среда. По отноше-
ние на продажните
цени търговците

Хора без дигитална култура при 3% от работодателите
Любомира ПЕЛОВА

Българската тър-
говско-промишлена
палата проведе по
проект "ДИГИТАЛНИ
МСП - Стимулиране
приноса на МСП в реа-
лизирането на поли-
тиките за дигитали-
зиране на икономика-
та" по оперативна
програма "Добро уп-
равление" национално
проучване сред бизне-
са и гражданите за
отношението им към
д и г и т а л и з а ц и я т а .
Проучването обхвана
общо 1104 респонден-
ти - анкетирани са
550 представители
на бизнеса и 554 граж-
дани от всички 28 об-
ласти на страната.

Резултатите от
допитването показ-
ват, че половината
от запитаните като
работодатели опре-
делят, че повечето
им служители имат
много добри дигитал-
ни умения. Почти
20% е делът на мени-
джърите, които пре-

ценяват, че всички
заети имат много
добри дигитални зна-
ния. Близо една трета
от участниците са
посочили, че само мал-
ка част от техния
персонал е с добри ди-
гитални познания, а
изобщо кадри без ди-
гитална култура има
при 3% от анкетира-
ните.

57% от участвали-
те над 550 физически
лица в проучването
посочват, че систе-
мите, които се уп-
равляват от държав-
ните органи не са доб-
ре защитени, защото
кибератаките ста-
ват все по-чести. Ед-
ва 2% са отбелязали,
че според тях се из-
вършва текущ мони-
торинг на системи-
те, а 6% са убедени,
че са взети всички
необходими мерки за
защита от киберата-
ки.

Резултатите от
проучвнето показ-
ват, че обмяната на
данни по дигитален

път с държавните ор-
гани е една нормална
практика, която при
49% от запитаните
се случва често. Нема-
лък обаче е делът на
фирмите - 38%, които
са отбелязали, че
рядко си общуват с
а д м и н и с т р а ц и я т а
чрез електронни кана-
ли, защото не им се
предлага тази въз-
можност. Едва 7%
съобщават, че сами-
те те, като предста-
вители на бизнеса,
нямат възможност за
дигитален обмен, а са-
мо 6% нямат доверие
в използването на ди-
гиталните техноло-
гии.

Дигитализацията в
бизнесотношенията
също е умерено нап-
реднала, защото око-
ло 60% от запитани-
те посочват, че при
всички дейности об-
менят с техните
партньори информа-
ция по дигитален
път, 35% използват
дигиталния обмен, но
при малко на брой дей-

ности с контрагенти-
те си. Малък е делът
на фирмите, които
изобщо не се възпол-
зват от развитието
на цифровите техно-
логии и не общуват
чрез тях със свои
клиенти или достав-
чици - едва 5%.

Според 68% от ком-
паниите-респонденти
дигитализацията ве-
че е допринесла за по-
добряването на качес-
твото на произвеж-
даните от тях стоки
или предоставяните
услуги. Благодарение
на нея при 43% от
фирмите се отчита и
по-малко количество
използвани ресурси.
Позитивен ефект от
дигитализацията в
насока увеличение на
количеството на про-
дадената продукция
има при около една
трета от фирмите -
32%. Приблизително
18% виждат, че с раз-
витието и използва-
нето на дигитални
технологии в бизнеса
си, имат принос в на-

маляване на замърс-
яването на околната
среда.

Според 10% от анке-
тираните представи-
тели на бизнеса тех-
ните служители виж-
дат заплахи от диги-
тализацията, защото
се опасяват, че тех-
ният труд може да
бъде заменен с маши-
ни.

През последните 3
години над 56% от
фирмите са инвести-
рали средства в диги-
тализация. Около 22%
са на мнение, че налич-
ните им технологии
отговарят на бизнес
нуждите им и не се е
налагало да инвести-
рат парични ресурси
за цифровизация. Са-
мо за 10% дигитализа-
цията не е сред прио-
ритетите им и за то-
ва не са вложили фи-
нансови ресурси. Око-
ло 11%, поради зат-
руднения от финан-
сов характер, не са си
позволявали инвести-
ции за иновации или
дигитализация.

предвиждат извес-
тно увеличение, ма-
кар преобладаващите
очаквания да са за за-
пазване на тяхното
равнище през следва-
щите три месеца.

През август със-
тавният показател
"бизнес климат в сек-
тора на услугите" се
понижава с 4.9 пун-
кта в резултат на
изместване на оце-
нките и очакванията
на мениджърите за
бизнес състоянието
на предприятията
от "по-добро" към за-
пазване на "същото".

Относно търсене-
то на услуги настоя-
щата тенденция се
оценява като подоб-
рена, докато очаква-
нията за следващите
три месеца са по-уме-
рени. Конкуренцията
в бранша, несигурна-
та икономическа сре-
да и недостигът на
работна сила продъл-
жават да са основни-
те пречки за разви-
тието на бизнеса в
сектора, като анке-
тата отчита засил-
ване на негативното
влияние на първия
фактор. По-голяма
част от мениджъри-
те очакват продаж-
ните цени да оста-
нат без промяна през
следващите три ме-
сеца.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85кв.м., ет:1, тец, по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет:8(9), УТИНОР, ТЕЦ, 58 м2, тер.: 18 м2,
    обзаведен, подобрения - 63 000 лв.
9. Двустаен,Изток, ет:7(8), 65 кв.м., тец, 2 тер., обзав., подобр.- 70 000 лв.
10. Двустаен, Изток, 69 кв.м., нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
11. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
12. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
14. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
15. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
18. Къща, Клепало, 2 етажа, РЗП:106кв.м., двор:117 м2 - 35 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
23. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
25. Парцел,Църква, 1128кв.м., с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
27. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП:70 м2,
      двор:283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Център, партер, 26 м2 - 200 лв.
2. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Център - до 50 000 лв.
2. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 47 000 до 70 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, Ковачевци, 2 етажа, двор 1 дка. равен, ток, вода, канал - 56 000 лв.
11. Къща, Радомир, РЗП: 140 м2, двор: 460 м2, ток, вода, канал - 28 000 лв.
12. Къща, Панчарево, 250 м2, двор: 685 м2, тх - 328 999 евро
13. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
14. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
15. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
16. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
17. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
18. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

4. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ -25 000ЛВ.

5.С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М -20 000ЛВ.

6. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000ЛВ.

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М

10.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М

11.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -20Е/КВ.М

12.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА
ГАРСОНИЕРА
В ПЕРНИК И

КВАРТАЛИТЕ
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офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ПРОДАВА
1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за жилищно стр.

- 22 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.
4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро
6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.
7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00
9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро
11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6  - 58 000 лв.; - 62 000 лв.
12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.
13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.

ул.”Търговска” 42,
 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2 - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2 - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2 - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

багери. Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания за
производство на електрически табла и производствени съоръжения от
световен клас. Нашата продукция се изнася за много страни в Европа,
Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме част от шведският холдинг AQ
GROUP, който е световен лидер в производството на машини и
електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки, набираме
кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени, съобразно
трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори, бонуси, ваучери
за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от транспортните разходи на
работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат професионалната си
автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът за контакт е: 077782202.

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com.
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Център за спешна медицинска помощ
ОБЯВЯВА

две свободни места за

медицински сестри

Заплата: 1000 лв.
За контакти

тел.: 076/60 11 32
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
“Менпауър Груп” търси

машинни оператори за
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
Фирма "АК Електрик" АД,

град Радомир търси да
назначи шлосери,
електромонтьори, складови
работници, настройчици на
абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Търсим продавач-косултант

за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов
Печатница търси

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
Фирма “ДЛВ” набира

шофьори от категории С и С +
Е - с надница 70 лв., ел.
монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно - строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000,
0889 338 388 или на адрес
“Кралевски път” №1
Фирма АСФ Сървис ЕООД

търси да назначи
електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885 525
211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма спешно набира

шофьори за работа с
категория D, трудов договор,
добро заплащане. Тел.: 0889
279 727

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам комплекти

обективи за смартфони с
щипка (широкоъгълен, макро
и обектив рибешко око, и
телеобектив HD12X Zoom).
Тел. : 088 594 9293

ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

гарсониери, Изток, ет: 3,
ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:

60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

Тристаен, Ид.
център, ет. 5, нов,
акт 16, 78 м2, ТЕЦ,

тераси
- 83 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТД-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава масивна вила на

3 етажа и гараж, на 40 км. от
Перник, двор:1 дка., вода, канал,

асфалт, обзаведена.
Чудесна природа и чист въздух.

21 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево,
3 етажа, РП 150 м2,

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000 км
2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895
725 609ажна,

Продавам разработен биз-
нес с промишлени стоки в
центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и
депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник,

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897 951
954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам гарсониера в

Центъра. Тел.: 0898  666 216
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам вила, с.

Ръждавец, над
Кошарево,РЗП:105 кв.м., 3
етажа, гараж: 30 кв.м., двор:1
дка., вода, канал, на гл.улица,
асфалт, обзаведена, 20 000
евро. Тел.: 0895 631 779
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна, санирана,
ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по
договаряне. 0893 702 592
Купувам гарсониера в

Перник. Тел.: 0898 611 444

Давам под наем луксозни по-
мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885
Давам под наем търговски

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия Минен
гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни
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З А П О В Е Д
№ 1396

Гр. Перник, 03.09.2019 г.

На основание  чл.44 ,ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.8, ал.2  и ал. 4

от Изборен Кодекс

О Б Р А З У В А М:
1.136 Избирателни секции на територията на Община

Перник за произвеждането на избори за общински съветници
и кметове на 27.10.2019г.

2.Утвърждавам тяхната номерация и адрес , както
следва:

3.Утвърждавам техния обхват по  Приложение №1 ,
което е неразделна част от настоящата заповед.

4.Заповедта да се обяви публично  на населението .

№   на секция Населено място Местонахождение на
избирателната секция

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радослава Манова -
Секретар на Община Перник.

Кмет:  /В.Церовска/
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З А П О В Е Д
№1399

гр.Перник 03.09.2019 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за

общинската собственост, глава IХ от Наредба №8 за общинското
имущество на територията на Община Перник и Решение №1274
по Протокол №12, т.3 от 16.08.2019 г. на Общински съвет –
гр.Перник, Решение №1275 по Протокол №12, т.14 от 16.08.2019 г.
на Общински съвет – гр.Перник, Решение №1276 по Протокол
№12, т.5 от 16.08.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :
Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на

недвижими имоти - частна общинска собственост,  както
следва:

1.ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ XVII-
517, кв.70 по регулационния план на гр.Батановци, Община
Перник с площ от 478 кв.м /четиристотин седемдесет и осем кв.м/;
Застроен с ОБЕКТ, представляващ масивна сграда на един етаж
със ЗП – 73.00 кв.м /седемдесет и три кв.м/; при граници: от
североизток – улица „Христо Ботев“, от югоизток - УПИ XVI -518,
от юг - УПИ XIV-520, от запад - УПИ I-516, отреден „За жилищно
строителство и магазини“ и от север и северозапад - УПИ I-516,
отреден „За жилищно строителство и магазини“, за който е
съставен АОС №7175/30.10.2012 г., утвърден от Кмета на Община
Перник, вписан в Агенция по вписванията – Служба по
вписванията-гр.Перник, при начална тръжна цена 17 250,00 лв. /
седемнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС и 20% ДДС
в размер на 3 450,00 лв. /три хиляди четиристотин и петдесет
лева/ или обща сума в размер на 20 700,00 лв. /двадесет хиляди
и седемстотин лева/, съгласно пазарна оценка на основание
чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим  оценител,
регистриран в КНОБ.

2.ОБЕКТ, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ VII-
826, кв.80 по регулационния план на гр.Батановци, Община
Перник с площ от 686 кв.м /шестстотин осемдесет и шест кв.м./;
Застроен с ОБЕКТ, представляващ масивна сграда на два етажа
със ЗП – 79.00 кв.м. /седемдесет и девет кв.м./; при граници: от
север – улица „Рангел Стоянов“, от изток - УПИ VIII-827, от юг -
УПИ XVIII-837 и от запад - УПИ VI-825, за който е съставен АОС
№7187/23.11.2012 г., утвърден от Кмета на Община Перник, вписан
в Агенция по вписванията - Служба по вписванията-гр.Перник,
при начална тръжна цена 24 300,00 лв. /двадесет и четири
хиляди и триста лева/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 4 860,00
лв. /четири хиляди осемстотин и шестдесет лева/ или обща сума
в размер на 29 160,00 лв. /двадесет и девет хиляди сто и
шестдесет лева/, съгласно пазарна оценка на основание чл.41,
ал.2 от ЗОС, предоставена от независим  оценител, регистриран в
КНОБ.

3.ТЕРЕН, представляващ УПИ I „За производствени и
складови дейности“ /урегулиран поземлен имот първи/, кв.72 /
седемдесет и втори/, целият с площ от 3 544 кв.м /три хиляди
петстотин четиридесет и четири квадратни метра/ по
регулационния план на с.Ярджиловци, при съседи и граници: от
североизток  УПИ III и улица с о.т. 1129-1130, от югоизток – УПИ II-
301, от югозапад – улица с о.т. 781-1291 и от  северозапад –улица
с о.т. 130-781-1130, за който е съставен АОС №13094/02.07.2019 г.,
утвърден от Кмета на Община Перник и е вписан в Служба по
вписвания гр.Перник, при начална тръжна цена 74 205,79 лв. /
седемдесет и четири хиляди двеста и пет лева и седемдесет и
девет стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 14 841,16 лв. /
четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и
шестнадесет стотинки/ или обща сума в размер на 89 046,95 лв. /
осемдесет и девет хиляди четиридесет и шест лева и деветдесет
и пет стотинки/, съгласно пазарна оценка на основание чл.41,
ал.2 от ЗОС, предоставена от независим  оценител,  регистриран
в КНОБ.

Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната

документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец - 2 бр. – приложени в тръжната

документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице;

4. Документ за самоличност (саморъчно заверено копие на
лична карта), когато участника е физическо лице;

5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено
изрично пълномощно за участие в процедурата;

6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7.  Документ за внесен депозит /оригинал/;
8.  Оферта (предлагана цена).
Време и място на провеждане търга – 20.09.2019 г. от

10:00 ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община
Перник.

За терени и обекти, за които се участва в търга, се закупува
тръжна документация. Тръжната документация, в която се
съдържа информация за терените,  обектите и изискванията към
кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник – Център за
информационно и административно обслужване – партер, гише
№8, за сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/. Заплатената тръжна
документация се получава в отдел “Общинска собственост,
контрол търговия, транспорт и земеделие”, ет.9, стая №1.

Документите за участие се подават до 16:00 ч. на 19.09.2019 г.,
в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ
номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално
обявената цена се внася в  ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /
сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до
16:00 ч. на 19.09.2019 г.

 Когато на търга се яви само един кандидат, за даден
имот по изброените по-горе точки, същият се счита за
непроведен и се определя повторен търг с начало – 10:00 ч.
на 27.09.2019 г., който ще се проведе в Заседателната зала
на 1-ви етаж на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16:00
ч. на 26.09.2019 г.  в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от
обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник
по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECB-
BGSF до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.

За даден имот по изброените по-горе точки се кандидатства с
едно заявление. За спечелил търга се счита предложилия най-
висока цена.

Търга се провежда по реда и условията на глава VIII и глава IХ
на Наредба №8 за общинското имущество на територията на
Община Перник, съдържащи се в тръжната документация.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от отдел
“Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и
земеделие”.

За  резултатите  от  търга  да  се  състави  протокол, който  да
ми  се  представи  за  одобряване.

Срокът, в който се извършва плащането за правото на
собственост, върху съответния терен /обект/ от спечелилия търга,
е 14-дневен от влизане в сила на заповедта, съгласно чл.104, ал.1
от Наредба №8 за общинското имущество на територията на
Община Перник. В противен случай, спечелилия участник губи
правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и
внесения депозит.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на терените и обектите.

Съгласно чл.87, ал.4 от Наредба №8 за общинското имущество
на територията на Община Перник, Заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник,
най-малко 15 дни преди крайният срок за подаване заявленията
за участие, както и извлечение от Заповедта да се обяви на
видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/
дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н
Денислав Захариев Заместник кмет на Община Перник.

Вяра Церовска /П/
Кмет на Община Перник

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

ЗАПОВЕД
№  1408

гр. Перник, 04.09.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и

ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и гл. 9 от
Наредба № 8 за общинското имущество на територията на
Община Перник и решения с №№ 1282/ 16.08.2019 г.,1283/
16.08.2019 и 1194/ 30.05.2019 г. на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под

наем на следните обекти, общинска собственост:
1. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.

„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 1, стая № 112, АОС № 6445/

22.03.2010 г., за офис и разполагане на телекомуникационни
съоръжения. При начална тръжна цена – 11,00 лв./ кв.м. за
месец.

2. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 1, стая № 113, АОС № 6445/
22.03.2010 г., за офис и разполагане на телекомуникационни
съоръжения. При начална тръжна цена – 11,00 лв./ кв.м. за
месец.

3. Терен  - 15,00 кв.м. /петно № 1/, намиращ се в гр. Перник,
кв. „Тева“ пред бл. 26, съгласно схема одобрена от Гл. архитект
на Община Перник, част от УПИ III, кв. 189 по плана на гр. Перник -
кв. Тева. Улица - публична общинска собственост, за
паркомясто.   При начална тръжна цена - 26,00 лв. за
паркомясто/ месечно.

4. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в с. Расник, в
сградата на кметството –    етаж 1, АОС № 3169/ 16.04.2004 г., за
търговска дейност. При начална тръжна цена –  4,00 лв./ кв.м.
за месец.

5. Терен с обща площ 80,00 кв. м., /за
разполагане на преместваемо
съоръжение за търговска и обслужваща

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê
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дейност – 30,00 кв.м. и терен за ЛГП –
50,00 кв.м./, намиращи се в гр. Перник, кв.

„Драгановец”, част от кв. 1 по плана на гр. Перник – кв.
„Драгановец”/, АОС № 12175/ 23.01.2018 г.  При начална тръжна
цена – 180,00 лв./ месечно.

6. Терен - 8,00 кв.м.  /петно № 1/, намиращо се в гр. Перник,
кв. „Драгановец”, част от кв. 2 по плана на гр. Перник – кв.
„Драгановец”, АОС № 12175/ 23.01.2018 г., за разполагане на
преместваемо съоръжение за търговска дейност, съгласно схема
одобрена от Гл. архитект на Община Перник. При начална
тръжна цена – 3,50 лв./ кв.м./ месечно.

7. Терен - 8,00 кв.м.  /петно № 2/, намиращо се в гр. Перник,
кв. „Драгановец”, част от кв. 2 по плана на гр. Перник – кв.
„Драгановец”, АОС № 12175/ 23.01.2018 г., за разполагане на
преместваемо съоръжение за търговска дейност, съгласно схема
одобрена от Гл. архитект на Община Перник. При начална
тръжна цена – 3,50 лв./ кв.м./ месечно.

Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец
2. Декларация за извършен оглед.
3.Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние

на фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен
идентификационен код /ЕИК/

4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална
заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник или
заверено копие от него

5. Документ за закупени книжа или заверено копие
6. Документ за внесен депозит  или заверено копие
7. Предлагана цена /оферта/

Офертите на участници, за които след служебна
проверка се установи, че имат непогасени задължения
към ОП „ОССТО” и ОП „Пазари” към датата на
провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до по -
нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и
разглеждани.

Търгът да се проведе на 24.09.2019 г. от 9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник ет. 1.

Съгласно чл. 89, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник кандидатите

подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен
плик /като върху плика се залепва заявлението за депозиране на
документи/, в Отдел „Управление на човешките ресурси и
деловодство”, при Община Перник, където се завеждат с входящ
номер и се отбелязва часа на подаването им, до 17,00 ч. на
предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите
заявления за участие, търгът се счита за не проведен, повторния
търг да се проведе на 01.10.2019 г. от  9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените
документи оферти и депозита за участие на не явилите се
участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за обектите
условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие
в търга, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /Отдел „Управление
на човешките ресурси и деловодство”  – партер, гише № 9/, за
сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 100 % от началната тръжна
цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /
Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”–
партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем за
срок от 5 /пет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
„Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

Съгласно чл. 87, ал. 4 от  Наредба № 8 за общинското имущество
на територията на Община Перник, заповедта да се публикува на
интернет страницата на Община Перник, най-малко 15 дни преди
крайният срок за подаване на заявления за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет
Денислав Захариев.

КМЕТ:
           /Вяра Церовска/

от страница 9
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Проверката е заради паузата в първенството

Паузата в първенс-
твото на Първа и
Втора лига принужда-
ва повечето от спор-
тно-техническите ръ-
ководства на отбори-
те да търсят кон-
тролни срещи, с кои-
то да поддържат иг-
ровия ритъм на фут-
болистите си в про-
междутъка между
двата редовни кръга.
Докато националите
защитават името си
срещу Англия, тези,
които не са в национа-
ла, ще играят контро-
ли. Отборът на
"Струмска слава" уго-
вори контролна сре-
ща с тима на "Церско

село". Мачът ще се иг-
рае на стадиона в
столичния комплекс

Гришо надви Федерер
Единственият българин в тенис елита Гри-

гор Димитров се изправи срещу носителя на
20 титли от "Големия шлем" Роджър Феде-
рер в най-дългоочаквания четвъртфинален
сблъсък на US Open. Резултатът от над три
часа игра - епична победа в пет сета и първи
полуфинал на US Open!Гришо започна нер-
вно и сковано първия сет, което доведе до
допускане на ранен пробив за 0:2, а оттам на-
татък Федерер не позволи да се стигне до
обрат, въпреки че имаше равенство 40-40
при 1:3. 74% вкаран първи сервис помогнаха
доста на швейцареца да задържи аванса си
и да затвори първия сет за 31 минути, като
Димитров повиши нивото си във втората по-
ловина, но не можа да заличи ранния пасив.
Правеше впечатление, че от полето за ра-
венство Федерер сервира много по-успешно
по правата, в сравнение с другата страна на
корта.Григор Димитров е единственият не-
поставен на четвъртфиналите в US Open и не-
зависимо от изхода на днешния дуел, ще се
завърне в топ 44 на световната ранглиста.
Той в момента е 42-ри, изкачвайки се с 36
места след спечелените 350 точки от турни-
ра, като си е гарантирал половин милион до-
лара от наградния фонд. 3:6, 6:4 след 1 час и
12 минути игра.Димитров майсторски се из-
бави от тежка ситуация при 2:2 и 0-40 в след-
ващия сет, но след това с двойна грешка
"поради" пробив на Федерер за 3:4. Трябва
да се отбележи, че публиката на трибуните
аплодираше всеки случай, в който Гришо не
вкарваше първия си сервис. Първият уинър
на Димитров обаче дойде чак при бекхенд по
обратния диагонал в осмия гейм, а малко по-
късно той не можа да се възползва от два
шанса за пробив. Федерер значително пови-
ши нивото си и си заслужи още един брейк
за 3:6 след 102 минути игра, повеждайки от-
ново със сет.Четвъртият сет започна прек-
расно за българина, който моментално осъ-
ществи пробив и прекрати позитивната серия
на Маестрото. Въпреки че вкара пет първи
сервиса при 3:2 в своя полза, Димитров
трябваше да отразява брейк-бол, но се спра-
ви с нови мощни начални удари. Впоследс-
твие Федерер се нуждаеше от 12 минути, за
да спечели подаването си, като отрази и се-
дем точки за пробив. В крайна сметка Григор
отрази пет точки за връщане на брейка, за да
вкара мача в решителен пети сет!

Петата част се разви изключително еднос-
транно, защото след медицинския таймаут в
паузата между сетовете Федерер нямаше
никакви аргументи срещу безкомпромисна-
та игра от основната линия на Гришо. Серви-
сът му беше на постоянна величина, което
съвсем обезсърчиха Маестрото и резултатът
беше показателен - епичен сблъсък с много
радостни моменти за всички любители на те-
ниса в България. 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2 за 3 ча-
са и 10 минути игра.

от 11,00 часа в събо-
та. За съжаление,
здравословните проб-

Перничанка съдия на Балканиадата
по лека атлетика

Перничанката Аделина Маркова беше в
съдийския екип на Балканиадата по лека
атлетика, която се проведе в Правец.  Тя е
учителка по физическо възпитание в СУ-
РИЧЕ Д-р Петър Берон” и се грижеше за
спазването на правилата на този форум.
Сред зрителите можеше да се забележат
бившия лекоатлет от Перник Петър Танев,
преподавателят по физкултура от Строи-
телния техникум Димитър Коконов, група
от Спортното училище и т.н. Всички имаха
възможност да се насладят на изявите на
Ивет Лалова, Мирела Демирева, Алексан-
дра Начева и ред други атлети, които нап-
равиха хубаво състезание на китния ста-
дион в Правец.

„Чуковете” срещат
прекия си конкурент

Докато професио-
налните футболис-
ти имат пауза в
първенството, те-
зи от Трета лига
продължават уча-
стието си в редов-
ния шампионат. Ми-
ньорци приемат на
своя стадион отбо-
ра на „Вихрен”, с ко-
гото делят първо-
то място в табли-
цата за временното
класиране. За перни-
чани това е втори
мач за седмицата,
след като вчера играха в турнира за Купата срещу „Струмска слава”.
Победата е особено ценна и за двата отбора, тъй като победителят
ще получи сериозен аванс от три точки,затова се очаква оспорван и
напрегнат двубой.Ето всички мачове от този кръг в Трета лига:

Югозападна група
6-ти кръг7 септември 2019 г., събота, 17:00 ч
Ботев 1937 (Ихтиман) - Марек 1915 (Дупница)
Сливнишки герой (Сливница) - Банско (Банско)
Миньор (Перник) - Вихрен 1925 (Сандански)
Кюстендил (Кюстендил) - Чавдар (Етрополе)
Оборище (Панагюрище) - Перун 1978 (Кресна)
Септември (Симитли) - Пирин 1941 (Разлог)
Беласица (Петрич) - Спортист 2009 (Своге)
Балкан 1929 (Ботевград) - Надежда (Доброславци)

Кирил Десподов отказал много пари от Турция
Футболист №1 на

България за 2018 го-
дина Кирил Десподов е
отказал две многоми-
лионни оферти от
Турция, разкри него-
вият агент адвокат
Радостин Василев.

Националът ще иг-
рае през този сезон в
австрийския Щурм

Грац като отдаден
под наем от Каляри.
Десподов се прибра в
България за лагера на
националния отбор,
но не говори много
пред медиите. За
сметка на това Васи-
лев беше доста сло-
воохотлив. “Трансфе-
рът стана за 4-5 дни.

Това, че Нестор Ел
Маестро е треньор на
Щурм, натежа при из-
бора на Десподов. Са-
мият отбор предложи
условия, които покри-
ваха изискванията на
Каляри и на футболис-
та. Заплатата му ще
бъде покривана от но-
вия клуб. Неговото

желание беше да се до-
казва в Каляри, но там
направиха трансфери
в офанзивната линия
на високоплатени иг-
рачи и с по-голям опи-
т. За нас стана ясно,
че няма шанс Десподов
да играе при този тре-
ньор. Много малко ве-
роятно беше да се раз-

чита на 22-годишен
нападател, много по-
евтин и по-малко по-
пулярен от другите
играчи на Каляри в
атака.Трябваше да се
потърси нов вариант,
където Десподов да
има сериозни основа-
ния да очаква, че ще
играе редовно.

леми на
ф у т б о -
листите
на Влади
Д и м и т -
ров не
с в ъ р -
ш в а т .
Удар в
бъбреци -
те извади
Л и о н е л
Матадос
още във
втората
м и н у т а
при гос-
туването
на ЦСКА

1948 . За съжаление,
работата се оказа се-
риозна и футболис-

тът не тренира вече
три дни, като проб-
лем е дори елементар-
ното му придвижда-
не, какво остава за
тичани и единоборс-
тва по терена. Към
всичко това мога да
се прибавят е претен-
циите на дошлия от
пловдивския "Локомо-
тив" Октай Юсей-
н,който пък много
държи да е ти-
туляр,без обаче да за-
щитава исканията си
с игра. Паузата може
и да поохлади амби-
циите ми и да ги насо-
чи в правилно посока,
а именно да се докаже
на терена.
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Много и сериозни мерки за обезпечаване на сигурността на гражданите

В ПЕРНИК КИПИ УСИЛЕН
НОЩЕН ЖИВОТ. КАТО В
СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ЧЕ И ОТГО-
РЕ. Особеностите на нашето

купонясване са свързани с присъствието на
едни органи, които по принцип не идват за
добро - жандармерията. Щом като главният
прокурор Цацаров се е заел да ни прави го-
тиното - супер сме! По негово нареждане
жандармерията бди над нощния труд в
"Топлофикация" и захранва гражданите с
топлина и светлина, нужни като слънцето и
въздуха за всяко живо същество. Явно
след много мъки и неволи управляващите
му намериха цаката - среднощни жандар-
мерийски хайки в промишлените райони на
града и току-виж въздухът се пречистил.
Затова перничани трябва да свикваме с
жандармите като с любезни комшии. Обре-
чени сме да си съжителстваме вечно. Уп-
равниците да не се помайват, а веднага да
формират една жандармерийска бойна
единица на постоянно дежурство в Перник.
Нещо като бригада за екологичен труд. Да
смръзва кръвчицата на потенциалните про-
мишлени замърсители на въздуха и да бди
над спокойния сън на трудовите хора. Ина-
че не виждаме как ще стане. Отидат ли си
жандармеристите, отива си и чистият въз-
дух. И се връщат протестите - в мрежата и
пред Минна дирекция. Цацаров трябва по-
четен гражданин да го направим. Сега е
моментът. Намери цаката на един вечен
проблем. Обаче да кара наред - да прати
първо жандармерия в здравеопазването.
После в строителството, ремонтите. Да не
подминава образованието и културата. Да
наблегне на спорта. Само да не прекали с
качулати ченгета в детските градини, че тоя
филм със Силвестър Сталоун вече сме го
гледали. Единствено жандармерията ще се
оправи тоя град. Браво, Сотире, браво, Ца-
царов! Сезонът за жандармерийски вицове
е открит

ВЧЕРА БОДРО БЕ ОТЧЕТЕНО, ЧЕ
ПЕРНИК Е ГРАД, СВОБОДЕН ОТ НЕ-
ЖЕЛАНИ ПРАСЕТА. Един етап от живота
на народа приключи успешно. Или почти
успешно. Минаваме в по-висшата форма на
съществуване - получаването на компенса-
ции. Без прасета битът на мнозина вече е
подреден по законите на красотата. Кон-
тролните органи са доволни. Бодро могат
да рапортуват по-нагоре, че спуснатата за-
дача е изпълнена - живо прасе не остана.
Даже неочакван бонус освежи кампанията
- камион премаза диво прасе на пътя за
Кюстендил. Една чума по-малко. А дали то-
ва свинче не се е самоубило, като е видяло,
че при нас "лабаво нема"?

Любомира ПЕЛОВА
Целият състав на

Областната дирек-
ция на полицията в
Перник ще е на крак
през задаващите се
почивни дни, когато
се очаква засилен ав-
томобилен трафик
към границите с Гър-
ция, Македония и Сър-
бия. Служителите на
МВР имат пълна го-
товност за обезпеча-
ване сигурността  на
гражданите  и за
транзитно премина-
ващите през страна-
та чужденци за дни-
те от 5 до 8 септем-
ври, заяви регионал-
ният говорител на
МВР Венцислав Але-
ксов.

Началникът на сек-
тор "Пътна полиция"
в Перник Слави Лазом
съобщи, че заради
с т р а т е г и ч е с к о т о
място на Перник,
през който минават
основни пътни арте-
рии, свързващи стра-
ната с южната и за-
падните ни съседки,
ще автоматистрала
"Струма" и главните
пътища в региона ще
има масирано присъс-
твие на екипи на КАТ,
на които ще помагат
и униформени служи-
тели на дирекцията,
за да се регулира тра-
фикът към КПП-та-
та, най-вече към Кула-

Пращаме колата за скрап,
без да информираме общината

Любомира ПЕЛОВА
Гражданите да не уведомяват общините

за прекратена регистрация на колите си, се
предлага в пyбликyвaн зa oбщecтвeнo
oбcъждaнe зaкoнoпpoeкт зa измeнeниe и
дoпълнeниe нa Зaкoнa зa кopпopaтивнoтo
пoдoxoднo oблaгaнe.

В момента собственикът е длъжен да
представи на общината документ за това от
компетентен орган. Министерството предла-
га това да отпадне, тъй като данните се съ-
държат в регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от МВР, и проверката
може да се автоматизира. Данните за пътно-
то превозно средство ще се предоставят ав-
томатизирано от регистъра на пътните пре-
возни средства, мотивира предложението си
министерството, оглавявано от Владислав
Горанов.

Текстът е записан в проект за промени в
Закона за корпоративното подоходно обла-
гане, като в него по традиция са включени
предложения, които се отнасят до други нор-
мативни актове

Ще има Национален съвет
по миграция, граници,

убежище и интеграция
Любомира ПЕЛОВА

Правителството прие Постановление, с кое-
то на мястото на Националния съвет по миг-
рация и интеграция се създава Национален
съвет по миграция, граници, убежище и ин-
теграция.

Новият орган осигурява необходимата
приемственост по задачите, свързани с фор-
мулиране и координация на изпълнението на
държавните политики в областта на мигра-
цията, убежището и интеграцията на гражда-
ни на трети страни.

Със създаването на Националния съвет по
миграция, граници, убежище и интеграция
България изпълнява изискването да създа-
де национален механизъм за интегрирано
гранично управление, заложено от европей-
ското законодателство.

та, Калотина, Стрези-
мировци и Гюешево.

Тъй като летният
сезон в съседна Гър-
ция още е в разгара,
очаква се засилен ав-
томобилен поток на
юг. Това е причината
да бъдат наложени
някои ограничения на
АМ "Струма" за теж-
котоварни автомоби-
ли над 12 тона,  кои-
то няма да важат са-
мо за превозвачите
на бързо развалящи се
коли и цистерни,
транпортиращи гори-
во.

Движението им ще
бъде спирано в петък
от 14 до 20 часа, в съ-
бота - от 10 до 14 ча-
са и в неделя - отново
от 14 до 20 часа. Те
ще изчакват в часове-
те на забраната при
Старо село.  Тежкото-
варни возила ще бъ-
дат сваляни от АМ
"Струма" и в района
на Диканя, където в
момента се извър-
шват ремонтни дей-
ности. Те ще ползват
обходен маршрут
през Бобошево.

Ограничения през
трите почивни дни
ще има и в района на
Драгичево. Реверсив-
ното движение там в
петък, от 14 до 20 ча-
са и в събота от 8 до
12, когато колите ще
се движат в две лен-

ти в посока Кулата.
Автопатрули ще

следят за спазване на
правилата на движе-
ние и най-вече за ско-
рост, колани, употре-
ба на алкохол и дрога и
по главните пътни
артерии към Кюстен-
дил и Стрезимировци.

Служителите на ре-
да ще извършват про-
верк и за невръчени
актове и фишове на
провинили се водачи.
В случай, че такива
бъдат открити, ще
бъдат връчвани вед-
нага на място, уто-
чни шефът на пер-
нишкат Пътна поли-
ция.

Венцислав Алексов
напомни, че пред-
стоят празнични ме-
роприятия, на които
ще се стекат много
хора. Вече са проведе-
ни срещи с кметовете
на общините, с управ-
ниците по места, за
да се гарантират мер-
ките за сигурност на
гражданите. За да не
предизвикваме апаши-
те, добре е да не заб-
равяме някои основни
правила - да не остав-
яме скъпи вещи в ав-
томобилите, да не но-
сим във външни джо-
бове големи парични
суми и документи, да-
мите да бъдат по-
внимателни към чан-
тите си.

Горя борова гора над язовир “Студена"!
Любомира ПЕЛОВА

Борова гора е изпе-
пелена в Пернишко,
паянтови постройки
са горели в Ковачев-
ско.

Около 12, 45 ч. е по-
даден сигнал за плам-
нали сухи треви и
храсти в село Кладни-
ца, над язовир "Сту-
дена".

Незабавно към
мястото на произ-
шествието се насочи-
ли 2 противопожарни
автомобила, водонос-
на и служители от
Горско стопанство
"Витошко".

Огънят обхванал и
част от гората, като
са унищожени около
50 дка. иглолистна
дървесина и сухи тре-
ви и храсти. Спасен е
голям горски масив.
Причината е небреж-
ност при боравене с
открит огън.

Почти по същото
време са пламнали
паянтови постройки,
кирпичени сгради, су-
хи треви и стърнища
в ковачевското село

Калище. Един проти-
вопожарен автомобил
от Земен и два от Ра-
домир се включили в
гасенето.

По първоначална ин-
формация огъня е
тръгнал от имота на
61-годишен столича-
нин, който запалил
отпадъци в двора си
и пламъците се раз-
пространили в два съ-
седни имота. Засегна-
ти са едноетажна къ-
ща, няколко паянтови

Отпускат 300 000 лева
за военните паметници

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри допълнителни тран-

сфери по бюджетите на общините за 2019 г.
за ремонт, възстановяване, изграждане и
довършване на военни паметници.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните
паметници (ЗВП) военните паметници са пуб-
лична общинска собственост с изключение
на паметниците, определени от министъра на
отбраната, съгласувано с министъра на кул-
турата за публична държавна собственост.
Задължение на държавата и общините е да
полагат грижи за военните паметници на те-
риторията на страната и в чужбина, а съглас-
но чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната
власт и органите на местното самоуправле-
ние са длъжни да опазват предоставените
им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона
ежегодно десетки общини изпращат до Об-
ластните комисии "Военни паметници" или
до Министерството на отбраната своите пред-
ложения за ремонт и възстановяване на
военни паметници в лошо състояние, както и
за изграждане на нови. След разглеждане
на многобройните предложения от компетен-
тната дирекция в Министерството на отбрана-
та, беше изготвен списък по общини с воен-
ни паметници, които се нуждаят от спешен
ремонт и възстановяване или предстои да
бъдат изградени или завършени.

в размер на 300 000 лв. ще бъдат разпре-
делени между общините Благоевград, Ха-
джидимово, Айтос, Поморие, Аксаково, Вет-
рино, Провадия, Суворово, Горна Оряховица,
Павликени, Свищов, Белоградчик, Видин,
Чупрене, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй,
Хайредин, Габрово, Дряново, Севлиево и др.

постройки, 2 кирпиче-
ни сгради, 15 декара
стърнища и около 30
декара сухи треви. Из-
вършен е оглед на мес-
топроизшествието
от служители на РУ -
Радомир.

Започнато е досъ-
дебно производство
по чл. 131, ал. 1 от На-
казателния кодекс и
работата продължа-
ва под надзора на Ра-
йонна прокуратура -
Радомир.
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