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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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ВРЕМЕТО
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ВАЛУТИ

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.73 лв.
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Събор на св. архангел
Гавриил(13)

Св. ап. Акила(14)

България
на плаж

Ангелкова ще се окаже най-щастливият
министър. Ресорът й тръгна с 300 кило-
метра в час. Та нима не е мечта за всеки
министър на туризма в условията на пан-
демия плажовете да се пълнят с тълпи
организирани туристи от четирите
краища на страната, а безбройна полиция
и жандармерия да осигуряват ред и закон.
Да не говорим за колосалната безплатна
реклама по телевизора. Ангелкова да по-
черпи, докато е още министър.

През уикенда България бе на плаж в Росе-
нец. Добре, че не сме на три морета, иначе
щяхме да имаме три парка "Росенец" и да
се объркаме. Заслугите обаче са персонал-
ни и не могат да се подминат. Най-напред
на туристическия агент Христо Иванов,
който се погрижи за летния загар на бая
българи. След това и на депесарските кме-
тове на родопски общини, чиито турис-
тически агенции подсигуриха пълен пакет
обслужване на здравите като бичета До-
ганови политически надежди. И не на пос-
ледно място на самия Доган, чието гос-
топриемство в Сарая е достойно за ня-
колкостотин серийна турска сапунка. Ту-
ристическият продукт "Росенец" ще въз-
роди туристическата слава на родината.
Натам, народе! И без това гърците взеха
да правят византийски въртели на грани-
цата.

СЪПЕРНИК

100 / 280

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

Слънчево

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

dlv.si@abv.bg
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Çàñèëâàò êîíòðîëà â ðåãèîíà çàðàäè COVID-19
Институции със съвместни проверки за спазване на мерките за ограничаване на заразата
Любомира ПЕЛОВА

"Засилва се контро-
лът във връзка с но-
вата заповед на ми-
нистъра на здравео-
пазването. Продължа-
ват съвместните
проверки с отговор-
ните институции за
спазване на предприе-
тите мерки". Това
съобщи областният
управител инж. Емил
Костадинов на свика-
ния от него Облас-
тен щаб за борба с
COVID-19. Преди то-
ва той участва във
видеоконферентна
среща между минис-
тър -председателя
Бойко Борисов, Нацио-
налния оперативен
щаб и областните уп-
равители.

Всички колективни
и индивидуални спор-
тни мероприятия с
тренировъчен и със-
тезателен характер
за всички възрастови
групи на открито и
закрито ще се про-
веждат без публика.
Не се разрешават по-
сещенията в дискоте-
ки, пиано бар, нощен
бар, нощни клубове и
други подобни нощни
заведения за развлече-
ния на закрито.

В заповедта се по-
сочва, че не се разреша-
ват групови празненс-
тва с присъствие над
30 човека на открито
и закрито и трябва да

се спазват стриктно
всички противоепиде-
мични изисквания.

В рамките на среща-
та беше обобщено , че
на Гранично контрол-
но- пропускателен
пункт "Стрезимиров-
ци" има намаление на
трафика и от сръбска
и от българска страна.

"Практиката показ-
ва, че дисциплината не
е най-силното ни качес-
тво и затова се пред-
приемат тези мерки, с
които се предполага,
че обстановката ще се
нормализира", комен-
тира инж. Костадинов
. Той допълни, че в об-
ласт Перник няма пик
на заболели, въпреки
близостта до столица

и област Кюстендил,
където цифрата е дос-
та голяма на заразени.

По думите на дирек-
тора на РЗИ Перник д-
р Торнев, трябва се
продължи стриктно
да се спазват дистан-
цията, маските, пред-
пазните мерки и дезин-
фекцията.

На областния щаб
присъстваха още кме-
тове и представители
на шестте общини в
областта, които в
рамките на функцио-
налната си компетен-
тност също могат да
създават необходима
организация за кон-
трол и спазване на про-
тивоепидемичните
мерки.

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

√ √ √ √ √  дезинфектанти, гелове, маски
√ √ √ √ √  бързи тестове за корона вирус
√ √ √ √ √  лекарства и консумативи
√ √ √ √ √  ортопедични материали
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компютърен оператор
владеещ Adobe PageMaker

и Adobe Photoshop

Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч.

на ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72

Съд за още един
пиян зад волана

Любомира ПЕЛОВА
40-годишен на съд за шофиране на ав-

томобил в нетрезво състояние.
На 22 февруари тази година в перниш-

кото село Големо Бучино възникнал пътен
инцидент между два леки автомобила -
Фолксваген "Венто" и Форд "Мондео".
Катастрофата се разминала без жертви и
пострадали. Оказало се, че водачът на
вентото, 40-годишен мъж, е с концентра-
ция на алкохол в кръвта 1, 81 промила.
Той е отказал кръвна проба за химичен
анализ. След проведено разследване е
привлечен като обвиняем и му е наложе-
на мярка за неотклонение "подписка". Ра-
ботата продължава съвместно с прокура-
турата.
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Ðàáîòåòå çà ìîäåðíàòà èêîíîìèêà íà ðåãèîíà!
Това пожела областният управител на членовете на КРИБ - Перник

Любомира ПЕЛОВА
"За мен е чест да

бъда с хората, кои-
то създават модер-
ната икономика в
област Перник. Бла-
годаря за доброто
сътрудничество.

Пожелавам ви да
не губите оптимиз-
ма си и да не спира-
те да работите за
региона, защото
имаме нужда от
вас".

С тези думи се
обърна областният
управител инж. Емил

КАТ с превантивна операция
на територията на страната

Любомира ПЕЛОВА
Пътна полиция започна операция по

установяване на водачи, шофиращи с
превишена скорост, както и на такива,
които управляват моторни превозни
средства след употреба на алкохол или
наркотични вещества.

Акцията, която се провежда на тери-
торията на цялата  страна, ще продължи
до 16 юли, уточни инспектор Николай
Крушарски от Пътна полиция в ГДНП.

Той отбеляза, че статистиката показ-
ва рязък спад на пътнотранспортни
произшествия, причинени от шофиране
след употреба на алкохол - за първото
шестмесечие на тази година те са 562,
а за същия период на миналата година
- 639, загиналите са  с 12 по-малко, в
сравнение със същия период на 2019 г.

Предприетият контрол и възможнос-
тта за използването на технически
средства дават своя превантивен ефе-
кт, сочи анализът на пътна полиция, ко-
ментира инспектор Крушарски.

Той предостави и данни от  проведе-
ната от 25.06. до 01.07.2020 г. специали-
зирана полицейска операция за заси-
лен контрол на дву, три и четириколес-
ни моторни превозни средства.

На територията на цялата страна са
проверени 4 546 водачи, констатирани
са  1 599 нарушения, за  които на 558 са
съставени административни акта и 981
фиша.

За неизползване на защитни каски са
санкционирани 87 водачи, 11 - за уп-
равление след употреба на алкохол, а
4-ма - под въздействието на наркотични
вещества.

В рамките на акцията са установени и
84 неправоспособни лица,  управлявали
три и четириколесни моторни превозни
средства.

Любомира ПЕЛОВА
Лични предпазни

средства - маски и ръ-
кавици, течен сапун и
дезинфектанти полу-
чиха социални инсти-
туции в община Радо-
мир. Дарението е на
фондация "77", чрез
н е й н а т а
и н и ц и а -
тива -
" Г о р а -
т а . б г " .
И н и ц и а -
тивата е
част от
кампания-
та "Здра-
вето е в
н а ш и т е
р ъ ц е " ,
която е
дело на
" Г о р а -
та.бг".

М а т е -

риалите бяха връчени
от домакина на общи-
на Радомир Асен Ко-
лаксъзов на директо-
рите на трите дет-
ски градини - "Радо-
мирче", "Слънце" и
"Осми март". От ма-
териалите получиха и

Социални институции в Радомир
с дарение от "Гората.бг"

Рап идолите Секта и Спенс
с концерт в Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Идолите на поне две поколения-

Спенс и Секта ще пеят в Перник. Кон-
цертът ще бъде на 18- ти юли от 20 часа
на лятната сцена в парка.

Менюто за вечерта ще включва
няколко часа зверска рап енергия, то-
нове пиво и неспирно скачане, обеща-
ват организаторите.

Спенс е роден е в град Плевен. Още
като ученик е запален по музиката, но
предпочитанията му клонят към метъла
- слуша W.A.S.P. и Helloween. Едва по-
късно узрява за рапа, под влияние на
Snoop Dogg, Kurupt, Dr. Dre и най-вече
Tupac. Докато учи във II АЕГ "Томас
Джеферсън", Спенс прави първите си
опити за демо записи, разбира се, съв-
сем аматьорски - със синтезатор и дву-
касетъчен касетофон.

Свързва се с тримата видински рапъ-
ри Змиеядеца, Гявола и Big Mouth, а
срещата му със Слим води до създава-
нето на групата "Тим от Дим".

Прави първите си опити с компютърни
програми, междувременно работи и в
Нова телевизия. Съдбоносна за Спенс е
срещата му с DJ Станчо, през 1998 го-
дина. Двамата веднага си допадат и ре-
шават да работят заедно. DJ Станчо
урежда първите участия на Спенс - най-
напред в дискотека "Алигатор" в град
София, а впоследствие и в останалата
част на страната, където публиката го
приема все по-радушно.

През лятото на 2000 гододина започ-
ва работа по дебютния си албум, в кой-
то гост вокалисти са Слим, Колумбиеца,
Гявола, Чупи, Big Mouth и групата "Дим-
на завеса", а скречовете в него са на
DJ Станчо.

Албумът "Прекалено лично 1" излиза
през февруари 2000 година и веднага
се нарежда сред най-продаваните заг-
лавия в жанра, печели още повече по-
читатели на Спенс.

В него певецът проповядва легализи-
ране на марихуаната, освен това се зас-
ягат ежедневните проблеми, с които се
сблъсква младото поколение, както и
за корумпираните ченгета и политици.
Пилотният клип към албума "Направи
ме" е цензуриран от БНТ, телевизия
"ММ" първоначално го сваля от ефир, а
впоследствие го излъчва само след по-
лунощ.

Спенс твърди, че е привърженик на
генгста рапа и си пада по мелодичния
хип-хоп от Западното крайбрежие. Не е
привърженик на чистото копиране, ма-
кар че използва някои семпли. Музика-
та, текстовете и аранжиментите в албу-
мите му са изцяло негови.

СЕКТА е рапър, който се издържа сам
с музика, няма богата фамилия зад гър-
ба си, не изглежда като гангстер и не е
участвал нито за секунда в музикален
риалити формат. Въпреки че не отговаря
на условията за "млад и известен" в
България, едно от парчетата му вече
има 1 милион гледания в Youtube.

Казва се Филип Иванов, роден е във
Варна (на 8. 08. 1997г. в 8 часа и 8 ми-
нути), от няколко месеца живее в Со-
фия и за феновете си е известен като
СЕКТА.

Псевдонимът му идва от времето, ко-
гато е рисувал графити и ги е подпис-
вал така.

Римите му са като домино - перфектно
подредени и ако чуеш първата, така те
повлича, че няма какво да те спре да
стигнеш до последната. Интересът му
към словото, макар и облечено в такава
форма, идва от майка му, която пише
стихове.

Костадинов на го-
дишното общо съб-
рание на Регионална-
та организация на
Конфедерацията на
работодателите и
индустриалците в
България .

Той поздрави пред-
седателя на Общин-
ски съвет в Перник,
кметовете на общи-
ните Радомир и Зе-
мен, председателя
на КРИБ Перник
Георги Милев и при-
състващите члено-
ве и изрази удовлет-

вореността си от
добрата съвместна
работа.

"2020 се оказа
трудна година за
всички нас.

Освен, че продъл-
жаваме битката с
корона вируса, Пер-
ник претърпя и още
едно затруднение -
водната криза", зая-
ви инж. Костадинов.

"Водната криза ос-
тана в миналото за
всички нас, но ни да-
де урок по сплотява-
не и диалогичност.

Целият държавен
апарат беше мобили-
зиран за решаване на
проблема с водата в
Перник.

Благодарен съм, че
министър-председа-
телят, министри,
институции, Кама-
рата на строители-
те, кметът на Об-
щина Перник, всички
заедно работихме
буквално денонощ-
но, за да върнем спо-
койствието и оби-
чайния начин на жи-
вот на перничани.
Сигурен съм, че ско-
ро и казусът с вода-
та на Радомир ще на-
мери решение.

Отново ще бъдат
ангажирани всички
отговорни инсти-
туции. ", сподели об-
ластният управи-
тел.

Той изрази увере-
ност, че КРИБ ще
продължи активно
да работи в създава-
нето на още по-доб-
ри условия за биз-
нес, в повишаването

Нерегистриран мотор
засечен в Бобораци
Любомира ПЕЛОВА

Нерегистриран мо-
тоциклет е устано-
вен от служители на
Районното управле-
ние на МВР в Радо-
мир.

Моторното превоз-

но средство марка
"Малагути", управл-
явано от 46-годишен
столичанин, е прове-
рено вчера рано сут-
ринта в радомирско-
то село  Бобораци. Ус-
тановено е, че мото-

на конкурентноспо-
собността на иконо-
миката, привличане-
то на нови инвести-
ции и борбата със
сивия сектор.

"Продължаваме в
условията на услож-
нената епидемична
обстановка, която
промени коренно на-
шия живот и мисле-
нето ни. Въпреки
тежката финансова
ситуация в момента
държавата прави
всички възможнос-
ти за подпомогне на
бизнеса в страната.
Отпускат се средс-
тва по различни
мерки", посочи инж.
Емил Костадинов.

В рамките на сре-
щата беше предста-
ви подробен финан-
сов отчет и доклад
за дейността на ор-
ганизацията.

Представителите
на КРИБ гласуваха
председател и зам.-
председател на Ар-
битражен съд -Пер-
ник.

циклетът не е регис-
триран по надлежния
ред в Република Бълга-
рия.

Започнато е бързо
производство по чл.
345, ал. 2 от Наказа-
телния кодекс.

Домът за възрастни
хора "Свети Иван Рил-
ски, Центърът за нас-
таняване от семеен
тип в село Дрен, как-
то и защитеното жи-
лище за възрастни хо-
ра с увреждания в се-
ло Извор.
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"Î÷àêâàì âúëíà îò ïðîòåñòè äî ïàäàíåòî íà Áîðèñîâ"
Това заяви в Перник лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова

Любомира ПЕЛОВА
Очаквам вълна от

протести до падане-
то на Борисов. Край-
но време е за обеди-
нение срещу него.
Политическата кри-
за я предизвика Бо-
рисов. Той е готов
да предизвика безре-
дици, за да запази
властта. Страхува
се от ревизия, от
разследване. Иска ев-
ропейските пари да
се разпределят за
последно на близкия
му кръг.

Това заяви предсе-
дателят на Граждан-
ската платформа

Да си спомним за директора на
Мината инж. Васил Радославов

Светла ЙОРДАНОВА

За един голям българин- директорът на
Мината до 9- ти септеври 1944г. - инж. Ва-
сил Радославов припомня Регионалният
исторически музей в Перник.

Инж. Васил Минков Радославов е оста-
вил ярък отпечатък в историята на нашия
град. По-възрастните перничани все още
го помнят, все още разказват легенди за
него, за директора на Държавни мини
"Перник"до 9 септември 1944 г.

Родовият корен на фамилия Радославо-
ви идва от Еленския Балкан, от с.Златари,
дн. гр. Злата- рица. Бащата Минко Радос-
лавов има пет деца - трима синове и две
дъщери. Първородният Богомил е роден
през 1881 г. Завършил минно инженерс-
тво във Фрайберг, Германия, в периода
1923-1925 г. той е директор на ДМ "Пер-
ник".

Най-малкият - Васил, е роден в София
на 5 юни 1897 г. В юношеските си години
защитава фланелката на ФК "Славия".
По-късно и той завършва Минната акаде-
мия във Фрайберг. Дипломира се с пълен
отличен, при това за три вм. за пет години.

Завърнал се в България, първото назна-
чение на Васил Радославов е в Перник, в
рудник "Бели брег". Тук и тогава той сре-
ща и своята бъдеща съпруга Венета.
След въвеждането на автономия на мина
"Перник" през 1925 г. В.Радославов е
назначен за технически директор, а в на-
чалото на 1941 г. става и главен директор.
Внушителен като физика, бил е висок око-
ло 2 м, Радославов респектира не само с
външния си вид. Обут в неизменните си
високи гамаши /ботуши/, той денонощно и
най-често сам е обхождал всички рудни-
ци. Високата му инженерна култура, нем-
ската точност и самодисциплина и без-
копромисното му изискване към миньори-
те за ред и организация го превръщат в
един от най-уважаваните директори, а
най-голямото промишлено предприятие в
България - в едно "независимо Княжес-
тво".

Сутринта на 9 септември 1944 г. В.Ра-
дославов чува по радиото за новото пра-
вителство на Отечествения фронт, вижда
през прозорците на Минната дирекция
въоръжените хора, които сноват из града,
и сам отива в полицейското управление.
Обезпокоен е за реда и сигурността на
рудниците. В късния следобед обаче
пристига заповед на новия министър на
вътрешните работи Антон Югов за аресту-
ване на всички бивши народни предста-
вители, министри, кметове, полицаи като
"врагове на народа". Арестуван е и Ра-
дославов. Не след дълго от килията му се
чува изстрел. Уважаваният от всички ми-
ньори, от всички жители на Перник дирек-
тор "се самоубива". Отива си от този свят
само на 47 години. Гробът му е неизвес-
тен. Препогребан е, за да бъде забравен,
но не е... Легендите са живи, историята
разказва, хората помнят!

В Трън купуват автомобил
за сортиране на отпадъците

Силвия ГРИГОРОВА
Местният законодателен орган на

град Трън даде съгласието си, на пос-
ледната сесия на Общинския съвет, вър-
натите средства от отчисленията на Об-
щина Трън за такса депо към РИОСВ да
бъдат използвани за закупуване на
транспортно средство, обезпечаващо
функционирането на общинската систе-
ма за управление на отпадъците.

В докладната си до Общинския съвет,
кметът на община Трън Цветислава
Цветкова, поиска разрешение, с върна-
тите средства от отчисленията, за такса
депо към РИОСВ, които Община Трън е
правила своевременно, да бъде закупе-
но специализирано транспортно средс-
тво, обезпечаващо функционирането на
общинската система за управление на
отпадъците.

Както "Съперник" вече информира,
поради увеличения брой на жителите на
общината по време на пандемията, кои-
то се възползваха от възможността да
работят онлайн от вкъщи, се акумулира-
ха много повече отпадъци, което зат-
рудни сметосъбирането в община Трън.
Съществуващите два специализирани
автомобила за сметосъбиране не смог-
ваха да почистят непрекъснато появява-
щите се камари от битови отпадъци. При
авария на единия автомобил, ситуация-
та със сметосъбирането се затруднява-
ше още повече. През юни, на помощ на
Община Трън, поради това, че единият
автомобил аварира, се притече кметът
на Община Брезник, който предостави
един автомобил за няколко дни. Със за-
купуването на още едно транспортно
средство, Община Трън цели да подобри
сметосъбирането.

Кметската управа почете
успехите на учениците от ПГИ

Светла ЙОРДАНОВА
"Успехите, постигна-

ти за поредна година
от учениците на Про-
фесионалната гимна-
зия по икономика на на-
ционалната олимпиада
по информационни
технологии, са впе-
чатляващи". Това каза
кметът на община
Перник, който прие
наградените млади ин-
форматици, водени от
директора на гимна-
зията инж. Румяна
Иванова и техния пре-
подавател инж. Люд-
мил Велинов. Градона-
чалникът добави, че
това е основата, коя-
то може да даде на уче-
ниците различни хори-
зонти за бъдещото им
развитие. "Такива ус-
пехи често стоят
встрани от медийни-
те светлини, въпреки

"Изправи се.БГ" Мая
Манолова пред ме-
диите в Перник.

Борисов отново се
опитва да раздели
хората, като органи-
зира контра про-
тест с автобуси от
цялата страна. Този
сценарий обаче няма
да мине, защото и
редовите членове на
ГЕРБ искат нормално
управление. Няма де-
мокрация и контра
демокрация, няма
върховенство и кон-
тра върховенство,
допълни Манолова.

От "Изправи се.БГ"
ще подкрепят про-

теста пред прези-
дентството. Обеди-
нението на хора - ле-
ви и десни, партийни
и безпартийни, мла-
ди и стари, показва,
че гневът на гражда-
ните ескалира от ин-
с т и т у ц и о н а л н а т а
война. На терен вече
е нова политическа
сила - гневът на бъл-
гарските граждани и
наесен ще го видят в
пълната сила, инспи-
рирана от Борисов,
каза тя.

Това не е битка за
по-добър живот на
хората, това не е
битка за доходи, то-

че носят страхотен
имидж на града ни. Гор-
ди сме, че възпитани-
ци на пернишките учи-
лища всяка година пос-
тигат впечатляващи
резултати", подчерта
Владимиров.

Директорът на гим-
назията благодари на
общинското ръководс-
тво, че е обърнало вни-
мание на постижения-
та на пернишките уче-
ници. "От 2014 г. на-
сам няма година, в коя-
то учениците на г-н
Велинов да не са завою-
вали призови места",
добави инж. Иванова.
Тя коментира, че за
нея и учениците това
внимание е изключи-
телно важно, защото е
признание на успехите
им на местно ниво.
Проектите, които
учениците разработ-

ват, са свързани с Пер-
ник и се предоставят
безвъзмездно на Регио-
налния исторически
музей и други инсти-
туции. От национал-
ната олимпиада учили-
щето има златен и сре-
бърен медалист.

Учениците подариха
на кмета на община
Перник Станислав Вла-
димиров и зам.-кмета
Стефан Кръстев екипа
на отбора по информа-
тика на ПГИ-Перник.
Общинското ръководс-
тво връчи на инж. Люд-
мил Велинов специален
плакет в знак на благо-
дарност за работата
му с учениците. С пла-
кети и подаръци бяха
наградени и директо-
рът на училището и
призьорите от оли-
мпиадата по информа-
ционни технологии.

ва не е битка за ра-
ботни места, това
не е битка за подкре-
па на малкия бизнес,
това не е битка за
антикризисни мерки.
Това е битка за поли-
тическото оцелява-
не на Борисов. Битка
за власт. Със зъби и
нокти ще пази тази
власт срещу хората,
срещу всеки, който
мисли различно, до-
бави Манолова.

Гражданите са те-
зи, които могат да
свалят властта,
която вече не прави
нищо полезно за хо-
рата. Вместо да
предприемат иконо-
мически мерки, дър-
жавата да подкрепи
семейните произ-
водства и малките
фирми и кризата да
се използва за прос-
перитет, парите
стигат до определе-
ни хора и фирми, до-
пълни тя и припом-
ни, че първите фир-
ми, получили средс-
тва по 60/40, са
близките до Бори-
сов.

Изискванията за ан-
тикризисните мерки
бяха такива, че хора-

та и малкия бизнес не
успяха да се възпол-
зват. Тези, които се
възползваха, бяха на-
карани в най-трудна-
та ситуация да си
платят всичко и след
това да им кажат
одобрени ли са или не,
каза Манолова.

Относно водната
криза в Перник тя
заяви, че за такива
бедствия освен съ-
дебна отговорност,
трябва да се носи и
фактическа и дисцип-
линарна отговор-
ност на всякакви ни-
ва.

Оказа се, че за язо-
вир Студена отго-
варят 5-6 институ-
ции - МРРБ, МОСВ,
кметът, Басейнова
дирекция, ВиК-Пер-
ник, РИОСВ. Оказа
се, че отговорнос-
тта е пълна безот-
говорност. При Бо-
рисов сме се превър-
нали в държавата на
невинните, в която
никой не е виновен
за бедствията, като
водната криза в Пер-
ник. Както обикнове-
но удобните и близ-
ките са невинни, ка-
за Манолова.
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Жителите на Гълъбник се ангажират да помагат с доброволен труд

Любомира ПЕЛОВА
Посолството на Че-

хия в България ще
възстанови паметни-
ка на чехословашките
парашутисти, заги-
нали трагично край
радомирското село
Гълъбник през 1972 г.
Идеята на посолс-
твото е възстанов-
яването на мемориа-
ла да се случи до края
на септември месец
тази година.

Това е станало ясно
след посещение на пос-
ланик Лукаш Кауцки на
паметника на парашу-
тистите, който се на-
мира край село Гълъб-
ник. Посланикът и
придружаващите го
служители са се срещ-
нали и с кметския на-
местник на селото
Диана Борисова. Тя е
изразила готовност
жители на Гълъбник
да се включат с добро-

Заслужено признание за
журналиста Симеон Идакиев

Любомира ПЕЛОВА

Министерският съвет предлага на прези-
дента на Република България да издаде
указ за награждаването на Симеон Ида-
киев с орден "Св. Св. Кирил и Методий" -
първа степен, за особено големите му зас-
луги към развитието на българската култу-
ра. Предложението е на Министерството на
културата.

Симеон Идакиев завършва образование-
то си във Великотърновския университет
"Св. Св. Кирил и Методий", специалност
българска филология. От 1974 година рабо-
ти в редакция "Съвременник" на БНТ. Ида-
киев е известен журналист и пътешестве-
ник, леководолаз и ветроходец. Продуцент
и водещ на популярното географското пре-
даване "Атлас" на БНТ. Автор е на над 400
филма обединени от заглавията: "Един
мъж, един автомобил, една камера", "Един
мъж, една камера" и "Непознатата Бълга-
рия". Филмите му са в резултат на направе-
ните обиколки в над 120 държави на всич-
ки континенти. Автор е и на многобройни
публикации в печата, водещ на радиопре-
давания, както и на няколко книги: "С яхта
около Европа", "Един мъж, един автомо-
бил, една камера". "Азиатски маршрути",
"Мечта по Южния кръст". "Виа Вита (Сто
дни в Латинска Америка)", "От Коста Рика
до Златоград", "Светът и всичко в него
(Америка)", "Светът и всичко в него (Ази-
я)", "Черна гора" "Хърватска". В периода
2011-2017 г. работи и в Българското нацио-
нално радио, където в програма "Христо
Ботев" води предаванията "Посоки" и
"Един мъж, един микрофон". От 2013 г. во-
ди и телевизионното предаване "Светът и
всичко за него".

Симеон Идакиев е член е на Съюза на
българските журналисти, Съюза на българ-
ските филмови дейци, Българското геог-
рафско дружество. През 2014 година е
приет за член и на Кралското географско
дружество на Великобритания.

Нови правила за
 влизане в Гърция

Любомира ПЕЛОВА
От сряда до 29 юли гръцките власти ще

пропускат през ГКПП "Кулата-Промахон"
само с отрицателен тест за COVID-19. Ре-
зултат за теста трябва да бъде преведен и
на английски език, а от него до преминава-
нето на границата не трябва да са минали
повече от 72 часа. Това гласи решение на
гръцките власти, публикувано официално
снощи, съобщават от Външно министерс-
тво.

Туристите ще трябва да притежават доку-
мент за отрицателен PCR тест, направен в
сертифицирана държавна или частна лабо-
ратория, в рамките на 72 часа преди пъту-
ването.

Преводът на английски език трябва за-
дължително да включва трите имена на
пътника и номера на паспорта или личната
му карта.

волен труд в почис-
тването, косенето и
извозването на окосе-
ните сухи треви око-
ло мемориала.

Мемориалът на за-
гиналите парашутис-
ти е открит на 21
септември 1997 г. В
момента състояние-
то на паметника е ло-
шо, бетонните части
са разрушени, а плоч-
ките и околните пло-
щи са обрасли с висо-

ки треви и храсти,
което затруднява
достъпа до мемориа-
ла.

По времена среща-
та посланикът и
кметския наместник
освен сътрудничес-
твото за възстанов-
яване на мемориала,
са обсъдили и други
проекти, които мо-
гат да спомогнат за
развитието на доб-
рите двустранни от-
ношения между две-
те страни.

Трагедията с пара-
шутистите се разиг-
рава в ранната сут-
рин на 21 септември
1972 г. Те е трябвало
да вземат участие в
международно пър-
венство по парашут-
ни спортове в Авио-
база "Долни Раковец",
близо до село Кон-
дофрей. В 07:40 ч. ав-
тобусът с парашу-
тисти, който е тръг-
нал от Перник, къде-
то те са нощували,
пристига на неохран-
яемия тогава жп пре-
лез край село Гълъб-

ник. В гъстата мъгла
шофьорът на авто-
буса не е успял да за-
бележи приближава-
щия се влак. Злове-
щият удар на влако-
вата композиция в
автобуса е бил със
скорост 90 км/ч., а
превозното средс-
тво, превозващо па-
рашутистите, е било
влачено  повече от
300 метра. Последс-
твията от катас-
трофата са ужасни -
петима парашутис-
ти загиват на място,
ранените са откара-
ни по спешност в бол-
ницата в Перник, но
въпреки усилията на
лекарите, седем от
тях, сред които и
българският лекар
Любомир Иванов, за-
гиват още по пътя.
Само парашутисти-
те Бедржих Худоба и
Иван Хошо оцеляват
след трагедията,
заедно с шофьора на
автобуса, който
впоследствие е приз-
нат за виновен за ка-
тастрофата.

Образователен медиатор
ще работи с децата, които
нямат достъп до интернет

Красимира Благоева е директор на Ос-
новно училище "Васил Левски" в пловдив-
ското село Караджово от 20 г. В школото
се обучават деца от три етноса, затова се
работи съвместно с Център за междуетни-
чески диалог и толерантност "Амалипе".
Завършила е едногодишен курс за профе-
сионално обучение в Ню Йорк. Разговар-
яме с Красимира Благоева как училища,
преподаватели и ученици се справиха с
шоковата дигитализация в изолацията
покрай коронавируса, как учебното съдър-
жание се трансформира в дигитално, как-
ви са предизвикателствата пред новата
учебна година. Новата реалност в образо-
ванието с всички плюсове, открити недос-
татъци и как системата да работи като доб-
ре смазана машина ще са темите на кон-
ференцията "Образование от А до #. Ино-
вативното училище", което ще събере на
една маса директори на училища, ректори
на университети, представители на евро-
пейските и българските институции, както
и бизнеса, който предлага технологични
решения.

Форумът е на 17 юли в София Тех Парк
като дискусията ще бъде излъчвана и на
живо през фейсбук страниците на органи-
заторите. "Образование от А до #. Инова-
тивното училище" е инициатива на
Economic.bg, NOVA, Dir.bg и Kmeta.bg.

Воден режим в община
Брезник не се очертава
Силвия ГРИГОРОВА

Застрашително спа-
да обемът на язовир
"Красава", който во-
доснабдява град Брез-
ник и околните насе-
лени места. Вчера обе-
мът на язовира малко
се увеличи след падна-
лия дъжд и достигна
1 338 873 куб м, при
пълен обем от 2 950
000 куб. м. Санитар-
ният минимум на во-
доема е  775 000 куб.
м. Язовир "Красава" не
разчита на притоци
от реки, както язовир
"Студена", а само на
падналите дъждове,
които се оказаха ос-
къдни, на фона на ос-
таналите населени
места в страната.
През месец юни сред-
ният приток на вода
в язовира е бил 10 л/с,
а разходът е 30 л/с.
Месечният разход
през юни е бил 78 000
куб.м.

По тази причина об-
щинското ръководс-
тво е насочило уси-
лията си в търсене на
допълнителни водоиз-
точници, които от
една страна да оси-
гурят водоснабдява-
нето на някои населе-
ни места, а от друга
да намалят разхода на
вода от язовир "Краса-
ва". По информация

от община Брезник,  са
правени проучвания
от хидролози  в райо-
на на селата Долна Се-
кирна, Арзан и Гърло,
където са намерени
допълнителни водоиз-
точници.  Остава хид-
ролозите да преценят
какво е реалното вод-
но количество и оп-
равдани ли са еве-
нтуални инвестиции
за изграждането на
водопровод.

На въпроса- има ли
опасност от въвеж-
дане на режим на во-
доснабдяването в об-
щина Брезник, управи-
телят на общинско-
то дружество, което
стопанисва язовира и
пречиствателната
станция в Брезник,
инж. Иван Ковачев от-
говори: "Решението
за въвеждането на во-
ден режим е в право-
мощията на кмета на

общината. Въпреки
спадането на обема на
язовира, имайки пред-
вид, че са минали поч-
ти 10 дни от юли, по
мое скромно мнение,
няма опасност за сега
да стигнем до режим.
Общинското ръко-
водство въведе стро-
ги мерки за намалява-
не на разхода на пи-
тейна вода за непи-
тейни нужди, тече ре-
монт на водопровод-
ната мрежа в града с
цел свеждане до мини-
мум загубите на вода.
Всичко това, надявам
се, ще доведе до на-
маляването на разхо-
да на питейна вода.
Затова смятам, че ще
успеем да стигнем до
септември без режим.
Но всичко зависи от
това дали ще изпол-
зваме пестеливо пи-
тейната вода през го-
рещините".



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Изток, нов, преустр. в тристаен, 73 м2, ет. 4 - 66 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

    над апартамента - 62 000 евро
8. Тристаен, Могиличе, 89 м2, ет. 7(8), след лукс. ремонт,
     обзав., климатик - 49 000 евро
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
11. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
12. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
13. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
14. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
15. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
16. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
      двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
17. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
18. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
20. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
21. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Двустаен - Център, Изток, Мошино
3. 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, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
15. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро
НАЕМ

1. Тристаен, кв. Дараци, лукс, тх, ет. 5, обзаведен, 2 спални, хол с трапезария -  570 лв.

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

0884 32 47 03
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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
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

2. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,

   двор: 550 м2, канал, асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

4. УПИ, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.

5. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.

6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, груб строеж, без дограма,

   двор: 200 м2  (облагороден) - 32 000 лв.

8. Къща Мошино, 1 етаж, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,

    двор: 380 м2          - по договаряне
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 дезинфектанти, гелове, маски
 бързи тестове за корона вирус
 лекарства и консумативи
 ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10

Тел. : 02 862 0192, 0878 882 624, 0884 933 597

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 част от шведският индустриален гигант AQ GROUP, който е
световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания.
Във връзка с увеличаващото се производство, предлагаме следните позиции за постоянна работа

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
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

Компанията предлага:
Предизвикателна работа в достойна среда
Придобиване на квалификация за работа с високотехнологични
машини
Мотивиращо заплащане и ежемесечни бонуси
Ваучери за храна
Допълнително здравно застраховане
Поемане на разходи за транспорт

Кандидатите могат да предоставят CV на "Рецепция" в АК Електрик АД, на адрес: град
Радомир, ул. Райко Даскалов 68 /срещу автогара Радомир/. Телефон за връзка: 0879 80 70 02.

                                        "Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ"                                   ЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчици
          Оператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машини                                   Монтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкции

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

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

- 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:

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./см22222

Пълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец
- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец
- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см22222

- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см22222

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска
до 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена
до10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./ден

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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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 международна
производствена компания.
Предлагаме ви  атрактивно
стартово възнаграждение между
1000 - 1200 лв. и осигурен
транспорт. Позвънете на 0879 958
620 - Герасим Найденов

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

“АСФ Сървис” ЕООД търси да
назначи ел. инженер и ел.
монтьор. 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

"АК Електрик" АД, град
Радомир търси да назначи
настройчици на абканти с ЦПУ,
електрозаварчици, оператори на
машини, монтажници метални
конструкции. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 - отдел
"Човешки ресурси".

Вестник “Съперник” търси
компютърен оператор (4-часов
работен ден. Справки всеки ден
до 17.00 ч. на ул. ”Св. св. Кирил
и Методий” 2А, ап. 2 или на тел.
60 13 72, 0887 884 095

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

Продавам обективи за
смартфон с щипка
(широкоъгълен, макро и обектив
рибешко око, и телеобектив
HD12X Zoom). Тел. : 0885 949
293

Продавам картофи за посев,
сорт Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

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.

Д-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:
Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи

и веранда, двор: 550 м2,
на улица, беседка, бунар, ток, вода

16 000 лв.

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 vitara
Двигател Бензинов Скоростна
кутия Ръчна 160000 км 2 000г
Къса база В отлично състояние.
Разход 8лв/100км. Свалящ се
таван. Тел.: 0895 725 609ажна,

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните 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 Еднофамилна къща
с три спални, разположена в
луксозния и реномиран ком-
плекс от затворен тип Делта
Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до
столицата посредством автома-
гистрала Люлин. Тел.: 0882 817
442

Продава къща, кв. Мошино,
двор: 380 м2, масивна, санирана,
ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по
договаряне. 0893 702 592

Продава място в кв.
Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара
"Ал. Димитров, на 10 км. след
Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892
774 899

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

разни

Продава:

Тристаен, Могиличе, 89 м2,
ет. 7(8), след лукс. ремонт,

обзав., климатик
- 49 000 евро

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

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 СОТ

ПРОДАВАМ
“ДЖИП НИСАН”
XTREL - 2002г., 4х4,

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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Р Е Ш Е Н И Е  № 195
от 02.07.2020 г.

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето на местните данъци на
територията на община Перник

На основание чл.21 ал.2, във връзка с ал.1 т.7 от ЗМСМА и
чл.1 ал.2 от ЗМДТ, чл.76 ал.3 от АПК, чл.28 във връзка с
чл.26 от Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба

за определянето на местните данъци на територията на
Община Перник, както следва:

§1. Приема изменения и допълнения на Глава Втора,
Раздел I “Данък върху недвижимите имоти”:

1. Изменя се и се допълва текста на чл.7, ал.1, който става:
„Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат

разположените на територията на страната сгради и
самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти,
разположени в строителните граници на населените места и
селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които
според подробен устройствен план имат предназначението по
чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна
на предназначението на земята, когато това се изисква по реда
на специален закон.”

2. Изменя се и се допълва текста на чл.8, ал.4, който става:
„Чл.8. (4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът,
с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е
учредено вещно право на ползване върху поземления имот или
съответната част от него.”

 3. Изменя се и се допълва текста на чл.11, ал.2, който става:
„Чл. 11. (2)/ На предплатилите до 30 април за цялата година се

прави отстъпка от 5 на сто.”
 4. Изменя се и се допълва текста на чл.17, ал.4, който става:
 Чл.17. (4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се

определя от служител на общинската администрация за сметка
на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от
служител на общинската администрация и при наличие на
счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото
счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка
се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.

 5. Отменя  Чл.20.
  §2. Приема изменения и допълнения на Глава първа,

Раздел II „Данък върху наследствата”:
1. Отменя чл.30, ал.2.
 §3. Приема изменения и допълнения на Глава първа,

Раздел III „Данък при придобиване на имущества по

дарение и по възмезден начин”:
1. Изменя се текста на чл.32, ал.4, който става:
 „Чл.32. (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни

средства, придобити преди първоначалната им регистрация за
движение в страната.”

2. В текста на чл.32, се добавя нова ал.7 със следния текст:
„Чл.32 (7) За имущества, придобити безвъзмездно през 2019 г., с

изключение на случаите, предвидени в чл. 49, ал. 2 и 4 от Закона
за местните данъци и такси, за които не е платен данък при
придобиването им, данъчно задължените лица подават
декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване
на имущества и заплащат данъка в срок до 31 март 2020 г.”

3. Изменя се и се допълва  текста на чл.37, ал.3, който става:
„Чл.37 (3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с

изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество,
подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка
в двумесечен срок от получаването му.”

4. Изменя се и се допълва текста на чл.37, ал.4, който става:
„Чл.37(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44,

ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, от Закона за местни данъци и
такси, както и за получени и предоставени дарения от
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
общественополезна дейност.“

§4. Приема изменения и допълнения на Глава първа,
Раздел ²V „Данък върху превозните средства” :

1. Изменя се текста на чл.40, който става:
 „Чл.40. Размера на данъка и срока и начина на деклариране на

превозните средства се определя по реда на чл.54 от Закона за
местни данъци и такси.”

§5. Приема изменения и допълнения на Глава първа,
Раздел V „Патентен данък”:

1.Изменя се текста на чл.48, ал.1, т.2 , който става:
„Чл.48 (1) 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху

добавената стойност, с изключение на регистрация  при доставки
на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99
и чл. 100, ал. 2 от същия закон.”

§6. Приема изменения и допълнения на Глава първа,
Раздел VI „Туристически данък”:

1. В чл.58 от се изменя текста на ал.2, която става:
„Чл.58. (2)  Размерът на дължимия данък за календарния месец

се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като
броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по
размера на данъка по ал. 1.”

2. Ал.4 и ал.5 на чл.58 се отменят.
§7. Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЕРНИК влиза в сила от датата на публикуването и в
поне един местен ежедневник

Решението е прието на заседание на Общинския съвет,
проведено на 02.07.2020г., Протокол № 12 т.15 от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Д. КОЛЕВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК

на страница 9

Р Е Ш Е Н И Е  № 196
от 02.07.2020 г.

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Перник/
Приета с Решение № 42/20.12.2011г. на Общински съвет  Перник,
Изм. и доп. с Решение № 413/04.04.2013г ; Изм. и доп. с Решение №
821/23.07.2014г.; Изм. и доп. с Решение № 828/23.07.2014г.,
Решение № 952/22.12.2014г.; Изм. и доп. с Решение №1049/
07.05.2015г.; Изм. и доп.с Решение № 1154/23.07.2015г. и  Решение
№ 876/14.6.2018г;изм. с решение 474/17.01.2019г. по адм.д. 550/
2018г.ПАС; Изм. и доп. с Решение № 1204/30.05.2019г.; Изм. и доп.
с Решение № 128/23.04.2020г. /

На основание чл.21 ал.2, във връзка с ал.1 т.7 от ЗМСМА и
съгласно чл.9 от ЗМДТ, чл.76 ал.3 от АПК, чл.28 във връзка с
чл.26 от Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата

за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Перник, както
следва:

§1. Приема изменения и допълнения на Глава Втора-
МЕСТНИ ТАКСИ, Раздел II, «Такси за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и
базисни цени на 1 кв. м. наемна площ -  за терени и
помещения общинска собственост в зависимост от
дейността и местоположението»:

1. Текста на чл.22, ал.4 се изменя и допълва, като придобива
следния вид:

Таксите се определят в лв. на кв.м на ден по зони съгласно
следната таблица:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК
2. Текста на чл. 22, ал.10 се изменя  и допълва, както следва:
 -допълва се текста на т.5 и придобива следния вид: При

снимане на филми на общински терени и помещения се издава
разрешение за срок до 6/шест/ месеца, като таксата е 2 000,00лв.
за снимачен ден и 2 000,00лв. на ден за подготовка за снимки,
разполагане на декори или демонтирането им. При ползване на
терен – общинска собственост за обособяване на временно
паркомясто при заснемане на филмови продукции се издава
разрешение, като таксата е в размер на 25,00лв. за паркомясто на
ден.

- създава се нова т.11. „За разполагане на шатри и маси за
търговска дейност при провеждане на спортни състезания и
културни мероприятия се издава разрешение след изготвяне на
схема за разполагане от гл. архитект, като таксата е 5,00 лева на
кв. м. на ден”.

-създава се нова т.12. „За ползване на част от помещение в
спортна зала за извършване на търговска дейност /продажба на
кафе, вода, безалкохолни напитки, закуски, захарни изделия и
др./ при провеждане на културни или спортни мероприятия се
издава разрешително, като таксата е в размер на 50,00 лв. на час,
но не по- малко от 150,00 лв. на ден.”

 3. В текста на чл.22 се добавя нова алинея ал.12 със следния
текст: ”Базисни цени на 1 кв. м. наемна площ  за разполагане на
рекламно-информационни елементи в зависимост от вида и
местоположението им:

I. Зона
- ул.”Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Левски”, ул.”Отец Паисий”,

ул.”Райко Даскалов”, ул.”Търговска”, ул.”Ал. Батенберг”, ул.
“Кракра” , Дворец на културата, Градски парк, ул.”Радомир”,
ул.”Раковски”, ул.”Железничарска”, ул. „Карл Маркс”, ул.
„Ленински проспект” и ул.”Благой Гебрев”

II. Зона
- ул.”Струма”, ул. Искър”, ул.”Бяла Слатина”, ул.”Силистра”,

ул.”Софийско шосе”, ул.”Средец”, ул.”Знеполе”, ул.”Янко
Сакъзов”, ул.”1-ви май”, ул”Ал. Стамболийски, ул.”Ю.Гагарин”,
ул.”Кл.Готвалд”,  ул.”Минск”, ул.„Несебър”, ул. „Лом”, „Бучински
път”

III. Зона
-кв.”Тева”, кв.”Мошино”, кв.”Клепало”, кв.”Д. махала”,

кв.”Могиличе”, кв.”Ралица”, кв.”Каменина”, кв.”Селото”,
кв.”Драгановец”, кв.”Църква”, кв.”Изток”  /без указаното за II
зона/

IV. Зона
Останалата част от Перник
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Селата от Община Перник и гр. Батановци

Наемни цени     месечно
1. За поставяне на реклама върху транспарантни ленти, върху

стълбове,  върху табла на стойка или върху табла на огради,
стени, калкани и други:

I.   Зона    - 22,00лв./кв.м, но не по – малко  от 22,00лв. на месец
II. Зона    - 20,00лв./кв.м, но не по – малко  от 20,00лв. на месец

   III.Зона    - 20,00лв./кв.м, но не по – малко  от 20,00лв. на месец
IV.Зона    - 18,00лв./кв.м, но не по – малко  от 18,00лв. на месец

   V. Зона    - 18,00лв./кв.м, но не по – малко  от 18,00лв. на месец
2. За свободно стоящи витрини с рекламна цел /билборд/ се
заплаща месечна цена:

I.   Зона    - 20,00лв./кв.м, но не по – малко  от 20,00лв. на месец
II. Зона    - 18,00лв./кв.м, но не по – малко  от 18,00лв. на месец

   III.Зона    - 18,00лв./кв.м, но не по – малко  от 18,00лв. на месец
IV.Зона    - 16,00лв./кв.м, но не по – малко  от 16,00лв. на месец

   V. Зона    – 16,00лв./кв.м, но не по – малко  от 16,00лв. на месец
3. За информационно - указателни табели с примерно

съдържание – име на фирма, инициали, запазен знак, адрес,
телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и
при закрепване на самостоятелни стойки на стени, огради и др,
на тревни площи, тротоари и други се заплаща месечна цена:

I.   Зона    - 18,00лв./кв.м, но не по – малко  от 18,00лв. на месец
II. Зона    - 16,00лв./кв.м, но не по – малко  от 16,00лв. на месец

   III.Зона    - 16,00лв./кв.м, но не по – малко  от 16,00лв. на месец
IV.Зона    - 14,00лв./кв.м, но не по – малко  от 14,00лв. на месец

   V. Зона    – 14,00лв./кв.м, но не по – малко  от 14,00лв. на месец
§2 . Приема изменения и допълнения на Глава Втора-

МЕСТНИ ТАКСИ, Раздел  VI, „Такси, свързани със
сключване на граждански брак, весели ритуали, тъжни
ритуали и гробищни паркове :

Чл.36 се изменя и придобива следния вид: „Такси за
сключване на граждански брак и други ритуали:

/1/ Сключване на граждански брак и граждански ритуал в
ритуална зала – 80.00 лева;

/2/ Сключване на граждански брак с изнесен ритуал –160.00
лева;

/3/ Музикален съпровод в ритуална зала:
 1.Ел.пиано – 40,00лв.
 2.Ел.пиано и цигулка – 70,00лв.
 3.Ел.пиано, цигулка и вокал – 100,00лв.
/4/ В извън работно време и почивни дни таксите по ал.1,ал.2 и

ал.3 се завишават с  30%.”
§3. Приема изменения и допълнения на Глава Втора-

МЕСТНИ ТАКСИ,  Раздел VII, „Такса за притежаване на
куче”:

1. Чл.37, ал.2, се допълва и придобива следния вид:
 „Чл.37 /2/ Освобождават се от такса собствениците на:
 1. кучета на лица с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански

животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
 7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов

по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.”
§4. Приема изменения и допълнения на Глава Втора-

МЕСТНИ ТАКСИ,  Раздел VIII, „Такси за ползване на
спортни зали, сцени, съоръжения, хижи, басейни»

1. Чл. 42, ал.5 се изменя и придобива следната редакция:  „За
провеждане на концерти, културни и спортни мероприятия – по
договаряне, но не по – малко от 100,00 лв. на час и не по-малко
от 500,00 лв. на ден.”

2. Чл. 43, ал. 1 т. 2 се изменя и придобива следната редакция:
„ Игрища с площ над 1000 кв. м. – 100,00 лв. на час”;

3. Чл.43, ал.2 т.2 се изменя и придобива следната редакция:
„Игрища с площ над 1000 кв. м. – 110,00 лв. на час”

§5. Приема изменения и допълнения на Глава Втора-
МЕСТНИ ТАКСИ,  Раздел IX Такси за ползване на Център за
подкрепа за личностно развитие – Обединен детски
комплекс гр. Перник, Общински комплекс Дворец на
културата, Общински младежки дом гр. Перник, Театрален
салон „Георги Русев“ :

1. Изменя се и се допълва наименованието на Раздел IX, като
придобива следната редакция: „Такси за ползване на Център за
подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр.
Перник, Общински младежки дом гр. Перник, Театрален салон
„Георги Русев“, Общински комплекс – Дворец на културата –
Перник, Художествена галерия – Перник и общински училища”

2. Променя се номерацията на чл.53 до чл.61, както следва:
Предишен Чл.53  става Чл.56
Предишен Чл.54 става Чл.57
Предишен Чл.55 става Чл.58
Предишен Чл.56 става Чл.59
Предишен Чл.57  става Чл.60
Предишен Чл.58 става Чл.61
Предишен Чл.59  става Чл.62
Предишен Чл.60 става Чл.63
Предишен Чл.61 става Чл.64
3. Създава се нов чл.53 със следния текст: „За ползване на

залите на Художествена галерия – Перник при провеждане на
изяви от външни лица и организации, се заплащат следните
такси:

/1/ За ползване на зала „Л. Гайдаров“ – 80,00лв. на час
/2/ За ползване на зала „Кракра“ – 60,00лв. на час
/3/ За ползване на зала „Арт-салон“ – 40,00лв. на час
/4/ За ползване на мултимедия на Художествена галерия –

Перник – 50,00лв. на час.”
4. Създава  се нов чл.54 със следния текст:
„Чл.54 За ползване на помещения в общинските училища от

външни лица се заплащат следните такси:
/1/ За ползване на голям салон – 10,00лв. на час
/2/ За ползване на малък салон – 8,00лв. на час
/3/ За ползване на класна стая или други помещения – 4,00лв.

на час”
5. Създава  се нов чл.55 със следния текст: „Такси, събирани от

Общински комплекс -  Дворец на културата – Перник:
/1/ За ползване на малък салон/конферентна зала – 100,00лв. на

час
/2/ За ползване на фоайе – 80,00лв. на час
/3/ За провеждане на сватбени ритуали – първо и второ фоайе –

100,00лв. на час
/4/ За ползване на мултимедия за събитие – 50,00лв.
/5/ За ползване на други помещения – 30,00лв. на час
/6/  Годишна такса за обучение на музикален инструмент в ОШИ:
1. за 1 ученик- 560,00лв.
2. за второ дете – 420,00лв.
3. за трето дете – 350,00лв.
4. за втори инструмент – 420,00лв.
5. такса без солфеж – 490,00лв.
/7/ Годишна такса за вокална група:
1. за едно дете – 180,00лв.
2. за второ дете – 120,00лв.
3. за трето дете – 80,00лв.
4. за четвърто дете – такса не се заплаща.
/8/ Такса за изобразително изкуство на едно помещение –

5,00лв. на час
/9/Такса за участие в международен конкурс за млади

изпълнители на класически инструменти и конкурс за рисунка:
1. за индивидуални изпълнители на музикален инструмент –

45,00лв.
2. за ансамблови изпълнения на музикални инструменти –

30,00лв.
3.  за участие за детска рисунка – 5,00лв.”
§6. Досегашното Приложение №1 /към чл.57 от Наредбата с

определени цени на услуги/ се изменя и допълва, като
придобива следния вид: „Приложение №1 (към чл.60 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Перник)

В Приложение №1/към чл.60 от Наредбата/   се изменят и
допълват само таксите за административни услуги със следните
административни кодове, като останалите такси в приложението
не се изменят:
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§7. Наредбата за  изменение и  допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Перник влиза в сила от датата
на обнародването и в поне един местен ежедневник.

Решението е прието на заседание на Общинския съвет,
проведено на 02.07.2020г., Протокол № 12 т.16 от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д. КОЛЕВ/

Община Трън
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-375 от

09.07.2020 г. на Кмета на Община Трън,
I. Обявява процедура за провеждане на публичен  търг с явно

наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –
публична общинска собственост, представляващи:

1. Терен №1 /едно/ с площ от 40 кв.м /четиридесет  кв.м/ за
поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ, определен
съгласно схема на терените за поставяне на павилиони за
търговия в централната градска част на гр. Трън – ул. „Петко Д.
Петков“ с минимален процент на озеленяване 20% при граници на
терена по схема; север – река Ерма, изток – терен №2, юг - улица с
ОТ 200-201-203-204, запад – зелена площ за срок от 10 (десет)
години. При първоначална тръжна цена в размер на 40лв./
четиридесет лева /.

2. Терен №2 /две/ с площ от 45 кв.м /четиридесет и пет кв.м/ за
поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ, определен
съгласно схема на терените за поставяне на павилиони за
търговия в централната градска част на гр. Трън – ул. „Петко Д.
Петков“ с минимален процент на озеленяване 20% при граници на
терена по схема; север – река Ерма, изток – терен №3, юг - улица с
ОТ 200-201-203-204, запад – терен №1 за срок от 10 (десет)
години. При първоначална тръжна цена в размер на 45лв./
четиридесет и пет лева/.

3. Терен №9 /девет/ с площ от 136 кв.м /сто тридесет и шест
кв.м/ за поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ,
определен съгласно схема на терените за поставяне на
павилиони за търговия в централната градска част на гр. Трън –
ул. „Петко Д. Петков“ с минимален процент на озеленяване 20%
при граници на терена по схема; север – река Ерма, изток – терен
№10, юг - улица с ОТ 200-201-203-204, запад – терен №7 за срок от
10 (десет) години. При първоначална тръжна цена в размер на
136 лв./ сто тридесет и пет лева /.

4. Терен №10 /десет/ с площ от 100 кв.м /сто кв.м/ за поставяне
на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ, определен съгласно
схема на терените за поставяне на павилиони за търговия в
централната градска част на гр. Трън – ул. „Петко Д. Петков“ с
минимален процент на озеленяване 20% при граници на терена по
схема; север – река Ерма, изток – терен №11, юг - улица с ОТ 200-

201-203-204, запад – терен №9 за срок от 10 (десет) години. При
първоначална тръжна цена в размер на 100 лв./ сто лева/.

II. Обектите се отдават за развитие на търговска дейност.
III. Търгът ще се проведе на 28.07.2020 г. от  10:00 ч. в

сградата на община Трън, пл. „Вл. Тричков” 1, ет.1 в
Заседателната зала.

IV. Определям депозит за участие в търга в размер на една
месечна вноска или 40.00 лв. /четиридесет лв. и 00 ст./ за
Терен № 1, една месечна вноска или 45 лв./четиридесет и
пет лв.и 00 ст./ за терен №2, една месечна вноска или 136
лв./сто тридесет и шест лв.и 00 ст./ за терен №9  и една
месечна вноска или 100 лв./сто лв.и 00 ст./ за терен №10,
вносим по банкова сметка на Община Трън  IBAN-
BG88STSA93003300722169 BIC – STSABGSF в срок до 24.07.2020 г.
за първоначално обявената дата.

V. Повторен търг  да се проведе на 04.08. 2020 г. от 10:00 ч.
на същото място и при същите условия, като депозита за участие
се внася до  01.08.2020 г.

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че

участника се представлява от пълномощник. Пълномощното
следва да бъде изрично.

VII. Цената на тръжната документация е 5,00 лв. /пет лева/ и
може да бъде закупена   в сградата на общинската
администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на
общината, в рамките на работното време на администрацията от
8:30 ч. до 17:00 ч. а на 24.07.2020 г. до 12:00 ч. , за повторния  търг
всеки ден, а на 01.08.2020 г. до 12:00 ч.

VIII. Заявления за участие в търга /по образец/ могат да се
подават до 15:00 ч. на 24.07.2020 г. в деловодството на
общинската администрация – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1, а за
повторния търг до 15:00 ч. на 01.08.2020 г., ведно с
приложенията към него, приложени в тръжната документация.

IX. Допълнителна информация за търга може да се получи и на
тел. 07731/9616 в.104, Общинска собственост.

ОТ ОБЩИНАТА

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗА ПЕРИОДА 13-14.07.2020

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АМБИЦИОЗНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
УСЛУГИТЕ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ. КОМПАНИЯТА ВСЕКИДНЕВНО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ,  СВЪРЗАНИ С ИЗНАСЯНЕ

ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА,  ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОМЕРИ,  РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ
МРЕЖИ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ,  ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ,  КАСТРЕНЕ,  ПРОФИЛАКТИКА НА ТРАФОПОСТОВЕ И
ДРУГИ. УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЗИ МЕРКИ НАЛАГА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 13 ЮЛИ – 14 ЮЛИ  2020 Г,  ВКЛЮЧИТЕЛНО:

ОБЛАСТ

ДАТА/ПЕРИОД ВРЕМЕТРАЕНЕ ЗАСЕГНАТ РАЙОН /УЛИЦА,  КВАРТАЛ,   УПИ,  ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

ОБЩИНА БРЕЗНИК  

НА 14.07.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  АРЗАН:   РАНГЕЛОВА МАХАЛА

НА 13.07.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  БАБИЦА:   С.БАБИЦА

НА 14.07.2020 Г. /09:01 - 13:00 Ч.; 09:01 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  ГЛОГОВИЦА

НА 14.07.2020 Г. /09:01 - 16:30 Ч./ -  ДОЛНА СЕКИРНА

НА 14.07.2020 Г. /09:01 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  КОНСКА:   IV-310, 311  ,    МЕСНОСТ РАЙКОВА СТРАНА

НА 14.07.2020 Г. /09:01 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  ЛЯЛИНЦИ:   I-259 КВ.13  ,  УПИ VII-115 КВ.26  ,    ВИЛА, КЪЩА, УПИ X-244,  КВ.15, УПИ
II-94,  КВ. 25

НА 14.07.2020 Г. /09:01 - 13:00 Ч.; 09:01 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  ТРЪН:   ИМОТ 000697 СТОПАНСКИ ДВОР  ,  МАХ.АХЧИЙСКИ КОШАРИ
,  МАХ.КОШАРИТЕ  7, 9, 2, 13, 6, 8

ОБЩИНА ПЕРНИК  

НА 13.07.2020 Г. /09:01 - 12:00 Ч./ -  ДРАГИЧЕВО:   БАЙКАЛ  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  ВАСИЛ АПРИЛОВ  8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8Д,
ВЪЗРАЖДАНЕ  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50,  КРАКРА  ,  МИНЬОР  5А, 3, 6, 8,
7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  НИКОЛА ВАПЦАРОВ  1,  ПИРИН  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4, 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45,
33, 31, 39А, 41А,  РИЛА  23, 25А, 13, 17, 27, 19, 21,  ЯНТРА  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8

НА 14.07.2020 Г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  ДРАГИЧЕВО:   ВАСИЛ АПРИЛОВ  10, 20, 27, 12, 10, 35, 33, 8, 23, 21, 15, 29, 16, 14, 25, 31, 22, 17, 18, 24,
ВЪЗРАЖДАНЕ  58, 1, 69,  ДОЛНО ДРАГИЧЕВО  ,  ИВАН ВАЗОВ  7, 1, 10, 2, 5, 8, 3,  КРАКРА  2, 5, 33, 10, 7, .1, 16, 19, 18, 9, 13, 12, 11,
МАРИЯ ЛУИЗА  14, 1, 15, 8, 25, 3, 24, 11, 10, 22, 13, 31, 21, 16, 12, 33, 29, 17, 35,  НИКОЛА ВАПЦАРОВ  5, 3, 20, 16, 18, 6, 11, 15, 1, 7, 4, 8, 13,
2, 10,  РУДАРСКА  14, 45, ПАВИЛИОН,    ГЛ.ПЪТ Е-79, МАГИСТРАЛА, Е-79, ГЛ.ПЪТ Е79

НА 13.07.2020 Г. /09:01 - 15:00 Ч./ -  КЛАДНИЦА:   ВИЛНА ЗОНА  ,  ЕДЕЛВАЙС  7 ВИЛА, 14, 24, 6, 4, 12,  ИГЛИКА  4, 14, 25, 7, 23,  ЛАЛЕ  ,
ЛАТИНКА  6, 4, 2, 5, 14, 18, 1,  МАК  7,  МАТНИЦА  109,  РАЗКРЪСКЕ  ,  ТИНТЯВА  1, 7, 13 ВИЛА, 6, 16,  УПИ X-017112, КВ.83  ,  ХАН КРУМ
18, 7, 16, 3, 5,  ХЕМУС  16, 19, 23, 10,  ЦАР САМУИЛ  135, 101, 95

НА 14.07.2020 Г. /09:31 - 12:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   БАЧО КИРО  11, 21, 9, 4, 8, 13, 23, 19, 2, 21Б, 4, 7, 7А, 5, 15, 17,  БОЖУР  1Б, 1, 1, 1А, 17,
ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ  5, 2, 6, 3, 1,  ЗЮМБЮЛ  38,  ЛИЛИЯ  16А, 17, 16, 18, 15, 19,  НИКОЛА КОЗЛЕВ  42, 27, 48А, 24, С/У 12-ТО У-ЩЕ, 44, 28,
34, 50, 25, 26, 23, 31, 33, 22, 48, 40, 36, 46, 29А, 30,  СВЕТА ПЕТКА  ,  СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ  3, 4Б, 22, 11, 10, 1, 13, 1А, 2, 9, 17, 1Б, 18, 19, 4,
24, 16, 15, 21, 14, 6, 20, 7, 5,  СТЕФАН КАРАДЖА  21,  СТОЯН ЗАИМОВ  5, 2-2А, 2Б, 2, 1, 1, 3,  ХРИСТО ЯСЕНОВ  11, 9, 5, 1, 13, 7

НА 14.07.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   БЛ.АГОЙ ГЕБРЕВ  16, 28, В БЛ.28, 26, 29, 26, 27, С/У ЧАЙКА, 23, ДО БЛ.24,
25, 23, ДО ТОТО ПУНКТ, 23, 23, 24, 18, 19, 21, 20В, 22, 22, 20, 19, 20Б, 17А, 20, 20А, 17, 17, 21, 20, 17, 20, С/У БЛ.19,  ВОЛГОГРАД  1, 3, 2,
ИЗТОК  1, ТЕНИС КОРТ, ПАВИЛИОН, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, СП.МЕТАЛ, СПИРКА МЕТАЛ, ТОТО ПУНКТ, КООП ПАЗАР, ПАВИЛЬОН,  КАРЛ
МАРКС  1, 3, КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД  19, 17, 19, 17,  ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ  5, 1, УПИ-I,  КВ.87Б, 11, ПАЗАРА, ПАВИЛЬОН, 27, 17, 16,  ЛОМ  9,
МИНСК  6, 1,  НЕСЕБЪР  2,  ОДЕСА  1, 1, 2,  СОЗОПОЛ  5, 7,  ЮРИЙ ГАГАРИН  18, 12, 87 Б, 20, 18 КАФЕ-АПЕРИТИВ, ДО БЛ.12,    ЗАД
СПИРКА МЕТАЛИК

НА 14.07.2020 Г. /13:16 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   КАРАМАНИЦА  15,  КУЦИЯН  13, 10, 8, 12, 9

НА 14.07.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  РУДАРЦИ:   1452  ,  VI-001267 КВ.82  ,  XVIII-1965, 1967
КВ.127  АРДА  1,  БЕЛИ БРЕГ  4,  БИСТРИЦА  1,  БОЖУР  2, 7, 5, 3,  БОЖУР  19, 11, 14, 15, 13, 14А, на страница 11
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Двата отбора си вкараха общо седем гола

Отборът на Асоциа-
цията на българските
футболисти, съста-
вен от свободни аге-
нти, загуби от второ-
дивизионния Струмска
слава с 3:4 в контрола,
която се игра днес на

Отиде си Георги Йорданов
Легендата на Миньор (Перник) Георги Йор-

данов – Ярето, почина на 73-годишна въз-
раст. Той е един от емблематичните нападате-
ли във вековната история на пернишкия фут-
болен клуб. Тъжната вест за кончината на
Ярето съобщиха във Фейсбук от семейството
му .Георги Йорданов е роден в Перник. Той е
възпитаник на детско-юношеската школа на
Миньор. Дебютира за първия отбор на 18 ок-
томври 1964 г. в домакински мач от Южната
„Б“ група срещу Орлин (Пирдоп). В два пос-
ледователни сезона става голмайстор на вто-
рия ешелон – през 1964/65 с 18 гола и през
1965/66 с 19 попадения.Йорданов играе за
Миньор до 1980 г., когато слага край на ка-
риерата си на 33-годишна възраст.За клуба
от Перник Ярето записва общо 243 мача с 69
гола в елита и 181 срещи с 83 попадения във
втория ешелон. През 1969 г. преминава в
Академик (София), като през сезон 1969/70
изиграва 23 мача за „студентите“ в „А“ група
и отбелязва 7 попадения. След края на кам-
панията се завръща в Миньор. През пролетта
на 1976 г. става първият пернишки футболист,
който отбелязва 4 попадения в един мач от
„А“ група. Вкарва всичките голове за 17 ми-
нути при победа с 4:1 срещу Славия (София).
Поклон пред паметта му!

Македонска телевизия щяла
да излъчва мачовете на

„Септемрври”(Симитли)
Кметът на малкото градче Симитли и финан-

сов благодетел на новия член на Втора лига
Септември (Симитли) Апостол Апостолов зая-
ви пред "БТА", че няма да допусне на своя
стадион камери на телевизията, която държи
правата за излъчване на професионалните
групи."Не може един отбор от Втора лига да
получава 1000 лева за 1 мач, а на нас токът за
осветлението, койо трябва да платим за късен
мач, да ни струва 2000 лева. Няма да допусна
по никакъв начин камери и започвам прегово-
ри със северномакедонска телевизия да из-
лъчва мачовете ни. За пореден път сме разо-
чаровани от отношетнието на БФС към малки-
те клубове"."Ние сме изплатили всичко на
футболистите въпреки пандемията. Изрядни
сме, но отношението, което получаваме, е нап-
раво обидно. И в Испания, и в Англия се под-
крепят малките отбори и те получават сериоз-
ни пари, но не и в България", заяви още Апо-
столов, който е и бивш футболен съдия.Така
Септември Симитли е третият клуб, който из-
рази несъгласие с разпределението на парите
от ТВ права след Левски и ЦСКА-София.

Волейболните национали са
поставени под карантина
Играчите на националния отбор по волейбол

за мъже е изолиран заради COVID-19.Причи-
ната е, че е излязла положителна проба за ко-
ронавирус на разпределителя Георги Сега-
нов.Националите ни са на близо двумесечен
лагер в София, като след тренировките за фи-
зическа подготовка на базата на Национална-
та спортна академия “Васил Левски”. започ-
наха занимания с топка в “Арена Ар-
меец”.Съответно всички от тима са били кон-
тактни лица на плеймейкъра, който през новия
сезон ще играе в италианския Чистерна. Лаге-
рът по принцип е с крайна дата 15 август. Иг-
рачите са били привикани спешно на сред-
нощни тестове, а след това са поставени под
карантина в столичния хотел “Витоша”.

„Миньор” и ЦСКА се
класираха за финали
на държавното пър-
венство  по волейбол
за юноши под 20 годи-
ни. Двата тима завър-
шиха съответно на
първото и второто
място в таблицата
след заключителния
турнир, който се про-
веде в столичната за-
ла „Васил Симов“.
Надпреварата бе с
участието на „черве-
ните“, перничани и
Марек Юнион-Ивкони
(Дупница). Трите ти-
ма играха за две кво-

ти за държавните
финали за тази вър-
заст. В  първия мач
младите пернишки во-
лейболисти надделяха
над „Марек” с 3:1. във
втората среща обаче
перничани отстъпиха
с 0:3 на ЦСКА. Имаше
вариант в последния
мач срещата да завър-
ши така,че и двата
отбора да са доволни
и миньорци да отпад-
нат. За чест и на два-
та тима ,мачът се иг-
ра истински. ЦСКА по-
беди в драматичен
двубой връстниците

и от Дупница с 3:2
гейма. Волейболисти-
те от столичния
клуб започнаха силно
и поведоха в срещата,
но последваха два гей-
ма в полза на тима от
Югозапада.  Решител-
ната четвърта част
протече под диктов-
ката на "червените" и
двубоят влезе в тай-
брек. Там те отново
доминираха и се поз-
дравиха с крайния ус-
пех, приключвайки на
първото място в кла-
сирането.

Марек отпадна от

Волейболистите на „Миньор” се класираха за финалите

п о - н а т а т ъ ш н а т а
битка. Държавните
финали за юноши под
20 години ще се про-
ведат от 15 до 19
юли в бургаската зала
„Младост“ с участие-

стадиона в Радомир.
Спарингът бе част от
подготовителния ла-
гер на играчите на тре-
ньора Румен Стоянов,
които в момента са без
професионални догово-
ри и си търсят клубо-

ве за новия сезон и по
традиция се под-
готвят в Брезник..До-
макините от Струмска
слава поведоха с 2:0
още до 32-ата минута.
Александър Аспарухов
откри резултата в 25-
ата минута след нераз-
бирателство в отбра-
ната на отбора на
АБФ. В 32-ата Иво
Стоянов се разписа от
дузпа за 2:0.

До края на първото
полувреме обаче сво-
бодните агенти ус-
пяха да стигнат до пъ-
лен обрат в резулта-
та. В 40-ата минута
Николай Хаджиниколов
центрира от корнер и
Петко Петков засече с

12,  БОР  4 КЪЩА, 1, 2,  БРЕЗА  4,  ВАРДАР  18, 19, 4,
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ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В СЕКЦИЯ „ГРАФИЦИ“,  НА АДРЕС HTTP://WWW.CEZ-RP.BG/BG/GRAFICI/
GRAFIK-NA-PLANIRANI-REMONTI/. МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ И ОТ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕТО
„АВАРИИ,  ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ“ НА WWW.CEZ-RP.BG,  ЗА ДА
ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ
ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО И ЗА ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
МУ. ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ,  С ЦЕЛ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА
РАБОТА,  ОСИГУРЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ВКЛЮЧВАНЕ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА,  ВЪРXУ КОИТО СА ИЗВЪРШВАНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ,  СЕ НАЛАГАТ
КРАТКОВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО,  ЧИЯТО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Е ПОД 5 МИНУТИ. РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПОДНАСЯ
ИЗВИНЕНИЯ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЗА СЪЗДАДЕНИТЕ НЕУДОБСТВА ОТ ПЛАНИРАНИТЕ
ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО.

от страница 9

глава в мрежата за
2:1.В 43-ата минута
Петко Петков бе събо-
рен в наказателното
поле, а Хаджиниколов
реализира отсъдената
дузпа за 2:2.В последна-
та минута на първата
част Петко Петков
вкара втория си гол в
мача, засичайки с крак
центриране от десния
фланг.

Пет минути след по-
чивката Струмска сла-
ва изравни резултата.
Николай Ганчев бе из-
веден зад отбраната
на гостите и прати
топката в мрежата за
3:3. Победното 4:3
фиксира Александър
Аспарухов в 70-ата ми-

нута.Десет минути
преди края тимът на
АБФ отбелаза гол чрез
Борислав Трендафилов,
но попадението бе от-
менено от съдията за-
ради спорен фаул в
атака.Отборът на
АБФ игра в състав:Ни-
колай Радев, Васко Ва-
силев, Любомир Деспо-
тов, Виктор Колев,
Станислав Жеков, Ми-
лен Иванов, Николай
Петров, Димитър Пан-
талеев, Николай Ха-
джиниколов, Владислав
Георгиев, Петко Пет-
ков.На смяна влязоха:
Стоян Деспотов, Крис-
тиян Миланов, Георги
Топалов, Борислав
Трендафилов.

то на осем отбора -
ЦСКА, Миньор, Сла-
вия, Левски София,
Пирин (Разлог), Черно
море (Варна), Хебър
(Пазарджик) и Дея
Спорт.
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Пред Темида се изправя и автор на грабеж

ЛЯТОТО НА НАШЕТО
НЕДОВОЛСТВО. Така, пе-
рифразирайки заглавието на
прекрасния роман на Джон

Стайнбек, може да се нарече обстановка-
та в страната в момента. България се тре-
се от протести и контрапротести. Прези-
дентът Радев и премиерът Борисов са
във вече явна война. И всеки от призова-
ва привържениците си за подкрепа. Все-
ки има своите аргументи и контрааргу-
менти. Ще променят ли нещо обаче про-
тестите? Предстои да видим. Ще стигнем
ли до предсрочни избори? Също пред-
стои да разберем. Факт е обаче, че стра-
ната се разбуни и непримиримостта става
все по-яростна. И от двете страни. Бити и
ранени и полицаи, и граждани … Това ве-
че е абсолютно неприемливо. Но тази
"опера" вече сме я гледали! И сред по-
добни трусове нищо кой знае какво за
обикновения човек не се е променило
към по-добро. Обещанията за едно по-
светло и спокойно бъдеше остават само
спомен от митинги и предизборни обеща-
ния. А днес страничният наблюдател се
пита със задна дата само "защо ручахме
жабетата". И остава притеснението, че в
резултат на тези масовки всеки нов ден
ще осъмваме с нови драстично високи
случаи на коронавирус. Защото на митин-
гите срамно малко бяха хората с маски, а
за дистанция и дисциплина на не гово-
рим. Дори да падне кабинетът "Борисов",
оцеляването на здравната система оста-
ва под въпрос. А точно това днес, на фона
на плашещата статистика за разпростра-
нението на заразата и стотиците пипнали
я, едва ли ни е нужно.

МАЛКО СТРЯСКАЩО Е КОГАТО СЕ
СБЛЪСКАШ С ФАКТА, че хлапак мо-
же да се окаже рецидивист. За съжале-
ние точно такъв е случаят със 17-годи-
шен перничанин, оказал се изпечен кра-
дец, който миналата година успял да от-
мъкне имущество на индустриална фир-
ма в областния град. Служителите на ре-
да успели да го пипнат, наложена му е и
най-тежката мярка за неотклонение "за-
държане под стража", която сама по се-
бе си е показателна. Сега му предстои
да се изправи пред Темида. Но като се
има предвид, че това няма да е първият
сблъсък на младежа с правораздаване-
то - вече е бил осъждан предимно за
кражби, каквото и наказание да му бъде
наложено, то е два ли ще промени пове-
дението му в бъдеще. Защото вече става
дума за стереотип. Дано все пак Темида
е по-строга.

Четирима в ареста
заради дрога

Любомира ПЕЛОВА
Четирима са задържани при акция на по-

лицията по противодействие на употребата
и разпространението на наркотични ве-
щества.

Служители от сектор "Противодействие
на криминалната престъпност" при ОДМВР
- Перник претърсили миналата седмица
дома на 19-годишна перничанка. В жили-
щето са били още 41-годишен от перниш-
кото село Люлин и 34 и 28-годишни перни-
чани. От апартамента са иззети близо 30
грама ефедрин, около 0,60 г. марихуана и
0,61 грама амфетамин. Четиримата са за-
държани за 24 ч. с полицейска мярка. Поз-
нати са на органите на реда с различни
противоправни деяния, а 41-годишният е и
осъждан.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава под надзора на про-
куратурата.

Проф. Балтов: Протестите ще доведат
до ръст на заболелите с COVID-19

Любомира ПЕЛОВА
Протестите в Со-

фия със сигурност
ще доведат до
ръст на случаите с
коронавирус. Тази
тенденция се видя
и по време на аби-
туриентските бало-
ве. Това заяви из-

пълнителният директор на "Пирогов" проф.
Асен Балтов.

Според него говоренето с висок тон по
време на митингите е един от начините за
пренасяне на вируса.

Прогнозата на проф. Балтов е, че след
масовите митинги и протести от последни-
те дни допълнително ще се натовари
здравната система на София. Това от своя
страна ще увеличи броя на заетите легла с
болни от коронавирус за сметка на па-
циенти, които се налага да постъпят с дру-
ги заболявания.

Директорът е уверен, че лечебните заве-
дения ще издържат на натоварването, ве-
че са достатъчно подготвени и имат натру-
пан опит.

Проф. Балтов, подобно на други негови
колеги, също смята, че трябва да свикнем
да живеем с COVID-19. Също така апелира
да спазваме познатите вече правила - дис-
танция- дезинфекция - дисциплина.

Днес 211 са новодиагностицираните с
COVID-19 през изминалите 24 часа. 2806
PCR теста са направени през последното
денонощие, сочат данните в Националната
информационна агенция.

Издирват изчезнал старец
Любомира ПЕЛОВА

82-годишен
мъж е обявен
за издирване
по молба на
роднини

Р а д о м и р -
ското управле-
ние на МВР из-
дирва БАНКО
ИВАНОВ ФИ-
ЛИПОВ, на 82-
години, от зе-
менското село
Пещера. Мъжът е в неизвестност от 3 юли 2020
г., когато е забелязан на жп гарата в Земен.
Банко Филипов е висок около 170 см., със си-
ни очи, бяла късо подстригана коса, нормално
телосложение и мустаци. По данни на близки
страда от старческа деменция. Бил е облечен
в тъмно-кафяво яке, сиви на цвят панталони и
плетена шапка сиво-бяла на цвят.

Който има информация, да се обади на
тел. 112 или в най-близкото полицейско уп-
равление.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки рециди-

вист ще се изправи
пред Темида за из-
вършена кражба.

На 22 октомври
миналата годна, от
завод в областния
град са откраднати
водна помпа, бензи-
нов свредел и систе-
ма за газово рязане.
В рамките на започ-
натото досъдебно
производство е ус-
тановен и привле-
чен като обвиняем
извършителя на дея-
нието - 17-годишен
от областния град.
Младежът е крими-
нално проявен и осъ-

ждан предимно за
кражби. Наложена му
е мярка за неоткло-
нение "задържане
под стража"

Работата продъл-
жава съвместно с
прокуратурата.

За грабеж пък се
изправя пред право-
съдието 24-годишен
мъж.

Престъплението е
извършено през ме-
сец юли миналата
година на автомив-
ка в пернишкия квар-
тал "Иван Пашов".
От врата на 26-го-
дишна жена била из-
дърпана златна ве-
рижка и извърши-

Бързи производства срещу
шофьори, нарушили закона
Любомира ПЕЛОВА

Три бързи произ-
водства са започна-
ти  в Перник и Радо-
мир, съобщиха от по-
лицията.

С 2, 65 промила ал-
кохол в кръвта е уп-
равлявал автомобил
Фолксваген "Поло"
38-годишен пернича-
нин. Мъжът бил про-
верен на ул. "Мл.
Стоянов" в облас-
тния град около 16,
00 ч. Отказал кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за
24 ч. с полицейска за-

повед.
Тази нощ, в центъ-

ра на гр. Перник е
проверен лек автомо-
бил Сеат "Леон", шо-
фиран от 23-годишен
от пернишкото с. Ди-
вотино. При изпроб-
ването му с техни-
ческо средство за ал-
кохол са отчетени 2,
37 промила в издиша-
ния въздух. Взета му
е кръвна проба за хи-
мичен анализ и е за-
държан за 24 ч. с по-
лицейска мярка.

62-годишен е задър-
жан за управление на

телят избягал в
неизвестна посока.

В резултат на неп-
рекъснатата рабо-
та на служители от
Първо РУ и проведе-
ните множество из-
дирвателни и проце-
суално -следствени
действия е устано-
вено, че грабежът е
дело на 24-годишен
перничанин.

Привлечен е като
обвиняем и му е на-
ложена мярка за
неотклонение "за-
държане под стра-
жа". Мъжът е крими-
нално проявен, поз-
нат предимно с
кражби.

Успех на пернишки дами от полицията
Любомира ПЕЛОВА

Александра Атана-
сова от ОДМВР - Пер-
ник се класира на тре-
то място в Републи-
кански турнир по
стрелба с пистолет.

Републикански прег-
лед по стрелба с пис-
толет за служители
на МВР се проведе от
29 юни до 02 юли та-
зи година в гр. Варна.
В надпреварата уча-
стваха 25 отбора от
цялата страна. В ин-
дивидуалната надпре-
вара Александра Ата-
насова от ОДМВР -
Перник се класира на
трето място. Първа
е Таня Манолова от
дирекция "Жандарме-
рия", а втора Изабела
Пламенова от ОДМВР
- Варна. При мъжете
първенец в индиви-
дуалната надпревара
е  Евгени Мирчев ОД-
МВР Силистра. На
второ място Крум

Вангелов от ГДНП и
трети Цанко Близна-
ков от ОДМВР - Па-
зарджик.

Това е поредния ус-
пех за Александра Ата-

мотопед с чужди ре-
гистрационни номе-
ра. Мъжът управл-
явал "Симсон" и е
проверен на пътя гр.
Радомир - махала
"Петрово". Устано-
вено е, че регистра-
ционния номер на мо-
топеда отговаря на
"Кавадара". 62-годиш-
ният жител на радо-
мирското село Бобо-
раци е задържан за
24 ч. с полицейска
мярка.

Работата по доку-
ментиране на трите
случая продължава.

насова, която показва
изключително точен
мерник и печели меда-
ли и грамоти във
всяко едно състеза-
ние по стрелба.
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