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Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Доримедонт

Потоци
всякакви

"Турски поток" стана "Балкански по-
ток". Няма лошо, майстори сме по смяна
на имената. Какъв ще е потокът няма зна-
чение, важното е да тече. Един ден може и
бензин да потече, както на шега вчера бе
намекнато за леката кризичка с горивата.
Ама най-важното е да тече оптимизмът,
без който сме за никъде. А оптимизъм се
поражда от това, че си можем всичко. И
си приписваме всичко. Например с потока
- горивото руско, транзитът през Тур-
ция, ще го строи саудитска компания, а
газта ще отива до Средна Европа. Бълга-
рия е някъде там в потока, но по нашен-
ски е най-важната брънка във веригата.
Потоците не са ни проблем. Приспособ-
яваме ги към собственото си разбиране
за величие и си ги кръщаваме по свой об-
раз и подобие.

Добре че беше и тоя поток, та да кажем
една добра дума за руснаците. В потока
на освобожденски мисли напоследък рис-
кувахме да ни отнесе водата на руския по-
ток. Още не ни се е разминало, но с "Бал-
канския поток" леко укротихме топката.
И да не забравяме, че всеки поток има
кранче. Тоя - няколко кранчета. Затова да
внимаваме с потока на мислите и думи-
те. Да не стане после да ни пресъхнат
всички потоци. Между Турция и Сърбия
това става лесно.

Валентин ВАРАДИНОВ

90 / 230

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

Предимно
облачно

Институциите не се ангажират със срок за изчистване на мъртвата риба в "Пчелина"
Любомира ПЕЛОВА

Пет фирми са били
глобени за изхвърляне
на голямо количесто
отпадъчни води в ре-
ка Струма от начало-
то на годината. Това
стана ясно от думи-
те на главния ек-
сперт на РИОСВ - Пер-
ник Людмила Халачева
по повод скандала с
измрялата риба в язо-
вир Пчелина, събрал
на една маса всички
институции и непра-
вителствени органи-
зации, които имат

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

отношение към слу-
чая.

На срещата присъс-
тваха Галин Николов -
изпълнителен дирек-
тор на Изпълнителна-
та агенция по рибарс-
тво и аквакултури
(ИАРА), Ралица Кукова,
шеф на Дирекция "Кон-
трол" в Басейнова ди-
рекция - Западнобело-
морски район, Ванина
Мицева, главен ек-
сперт в Басейнова ди-
рекция "Западнобело-
морски район"-Благоев-
град, Людмила Халаче-
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Гумени прагчета на "зебрите"
ще помагат на майки и инвалиди

Любомира ПЕЛОВА
Една младежка инициатива бе посрещна-

та с адмирации в Перник. На възлови места
в града ще бъдат поставен гумени прагче-
та, които ще помогнат в придвижването на
количките на майки и инвалиди. Гумените
рамки са 21 и ще бъдат поставени на 9 въз-
лови точки в областния град на улиците
"Петко Каравелов", "Миньор", "Кракра",
"Розова долина", "Васил Левски"  и пред
сградите на Бюрото на труда, Съюза на ин-
валидите, Минната дирекция, Регионалния
инспекторат по образованието и  Кауфланд.

“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

ва, експерт към
РИОСВ Перник, Марио
Антонов, организа-
тор на Централната
рибно-опазваща орга-
низация (ЦРОО), Ди-
митър Куманов, осно-
вател на риболовен
клуб "Сдружение Бал-
канка" и д-р Тихомир
Стефанов, хидробио-
лог (ихтиолог) в На-
ционалния природо-
научен музей към БАН,
както и граждани и
природолюбители.

На страница 3

Батановци чества 45-годишнината си като град
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколова
бе гост на 45-годиш-
нината от обявяване-
то на Батановци за

град, проведена на
православния хрис-
тиянския празник на
Светите Вяра, Надеж-
да и Любов.

Празника уважиха

още кметът на общи-
на Перник Вяра Церов-
ска, народни предста-
вители и други офи-
циални гости.

Ирена Соколова поз-

драви батановчани за
специалния повод:

"Батановци е еди-
нственият град в об-
щина Перник, важен
транспортен, култу-
рен и социален цен-
тър. Присъствайки
на днешния специален
повод, заявявам дъл-
бокото си уважение
към жителите на то-
ва населено място,
които са пазители на
дълбоки традиции,
милеещи за своя ро-
ден град и работещи
за неговото дългот-
райно успешно бъде-
ще. Батановци ще
продължи своето раз-
витие с осъщест-
вяването на проекта

за воден цикъл с пре-
чиствателна стан-
ция, както и удобна и
бърза ЖП връзка с но-
вия лъч на софийско-
то метро. Само пре-
ди дни след разговор
с ръководството на
БДЖ успяхме да запа-
зим съществуващо-
то и удобно разписа-
ние за пътуващите
по линията София-
Благоевград-София".

По повод празника
губернаторът връчи
почетен плакет и гра-
мота на кмета на на-
селеното място Ра-
дослав Банчев за из-
граденото и ползот-
ворно сътрудничес-
тво.
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Тя е наречена "10 причини да остана в моя Радомир" и е подарена на общината от "Стандарт"

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

Леко увеличение на болните от
остри респираторни заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Леко увеличение на болните от остри

респираторни заболявания в областта ус-
танови Регионалната здравна инспекция
през изминалата седмица. Заболелите са
10,  при 7 за предходната седмица. Забо-
леваемостта през този период е била
13.58%oo, при средна за страната 9.25%oo
към 15.09.2019 г.

Незначително увеличение се наблюдава
и при заболелите от заразни заболявания.
Регистрираните болни са  5,  при 6 за пред-
ходната седмица.

През миналата седмица е констатиран 1
болен от Коклюш от Перник. Става въпрос
за жена, която е била в контакт с болното
си дете.

Заради високите температури, все още
се регистрират болни от чревните инфек-
ции. През изминалата седмица  са конста-
тирани  2 болни от ентероколит.  Заболели-
те са от  Перник. Те са хоспитализирани  в
Инфекциозното отделение на МБАЛ "Р.
Ангелова".

През седмицата е констатиран 1 болен от
лаймска борелиоза от Перник. Той се леку-
ва стационарно в МБАЛ "Р. Ангелова".

За този период е регистриран 1 случай
на болен от хепатит Е .Болният  е жена  от
село Долни Раковец. Тя се лекува стацио-
нарно в СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров"- Со-
фия.  Случаите са проучен и са взети про-
тивоепидемични мерки спрямо болните,
контактните лица и околната среда.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 177 проверки. От тях
45 са свързани със забраната за тютюно-
пушене в заведенията за обществено хра-
нене.

И през миналата седмица здравната ин-
спекция продължи ежедневния монито-
ринг на питейните водоизточници в регио-
на.  Взети са 34 проби от водоизточници,
намиращи се в различни населени места.
Целта е да се установи дали подаваната от
тях вода отговаря на изискванията на На-
редба №9. Взети са и 13 проби от бутилира-
ни води, за да се установи дали отговарят
на хигиенните норми.

Напредва жътвата на слънчоглед
Силвия ГРИГОРОВА

Бавно напредва прибирането на слънчог-
леда в областта. До момента е прибрана
реколтата от над 41.60% от засетите площи
в региона, информират от Областна дирек-
ция "Земеделие".

Най-добра организация по жътвата на
слънчогледа са направили земеделските
производители от Радомир. От засетите в
общината 40 150 дка, до сега са реколти-
рани 24 800 дка, което представлява
61.77% от засетите площи. От тях е получе-
на 3 372 т продукция, при 140 кг среден
добив от декар, който за момента е най-
ниския в областта.

Постепенно напредват с прибирането на
слънчогледа и стопаните от Брезник. От
засетите в общината 27 280 дка, те са вече
ожънали 12 370 дка, което означава
45.34% от площите. От тях са получени 2
226 т продукция при 180 кг среден добив
от декар, който за момента се очертава ка-
то най-високия в областта.

По информация от Областната дирекция,
до момента средният добив от декар в ре-
гиона  при слънчогледа е 153 кг от декар.

Увеличението на учителското
заплащане е много важно

Светла ЙОРДАНОВА
Увеличението на

учителските заплати
е много важно. Учите-
лите са в основата на
всички професии, ако
имаме добри учители
- ще имаме добри спе-
циалисти.

360 млн. лв са пред-
видени допълнително
за повишаване на зап-
латите следващата
година и още толкова
за по-следващата.
Трябва да се отнасяме
с уважение към тях.
Това е моят апел към
родителите. Най-
грешното нещо е да
покажем, че не уважа-
ваме учителите. Това
заяви министърът на

обравозанивто Краси-
мир Вълчев по повод
предстоящото нача-
ло на новата учебна
година.

Образователният
министър заяви, че са
предприели няколко
мерки за подобряване
квалификациите на
учителите. "Пови-
шихме приема в про-
фесионално направле-
ние "Педагогика" и съ-
що така има възмож-
ността да получават
допълнителна сти-
пендия", обясни той.

"Учителят вече ще
има свободата да про-
вокира в децата инте-
реса към дадена тема,
да свърже различни

Спортни екипи и топки за
футболни отбори в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА
За начало на новия състезателен сезон,

футболните отбори на "Верила"  в село
Дрен, "Витоша"  - в село Долна Диканя и
"Ботев"  в село Друган бяха приятно изне-
надани от Община Радомир.

С решение на постоянната комисия към
Общински съвет "Европейски, национални
и други програми и проекти, работа с деца-
та и младежта, спорт и туризъм" и изпълне-
ние от кмета на Община Радомир Пламен
Алексиев, на отборите бяха подарени
спортни екипи и топки. Ръководството на
общината в лицето на Пламен Алексиев,
Председателя на ОС Светослав Кирилов и
Председателя на постоянната комисия Ан-
тонио Антонов връчиха подаръците и от-
правиха пожелания за успешен сезон, със
своята игра да радват привържениците на
футбола в региона.

Любомира ПЕЛОВА
Уникална изложба

"10 причини да оста-
на в моя Радомир" по-
дари "Стандарт" на
общината.

10-те фото пана,
представящи преоб-
разяването на вто-
рия по брой население
а д м и н и с т р а т и в е н
център в региона, са
част от най-новата
кампания на вестник
"Стандарт" "Моят
град". В нея се показ-
ват поне 10 причини
за гордост на хората
от българските гра-
дове и как техните
градоначалници са
способствали за
промяната по време
на настоящия си ман-
дат по отношение на

градска среда, инфрас-
труктура, културни
обекти, спортни пло-
щадки, обновяване на
училища и детски гра-
дини.

Церемонията ува-
жиха пернишките на-
родни представители
Красимир Велчев и д-р
Александър Алексан-
дров, кметът на Пер-
ник Вяра Церовска,
кметът на община Ра-
домир

Пламен Алексиев.
Областният управи-
тел на Перник Ирена
Соколова стана част
от специалната цере-
мония, на която бяха
връчени и награди за
принос в развитието
на Радомир в катего-
риите "Образование",

"Спорт", "Сигурност"
и "Общественици".

"Радомир е вто-
рият град в облас-
тта, който се пред-
ставя през фотог-
рафския обектив и

значимата национал-
на кампания на стра-
ниците на вестник
"Стандарт". Направе-
ното от кмета Пла-
мен Алексиев за разви-
тието и модернизира-
нето на общината е
видимо, стойностни
и полезно, защото да-
ва смисъл на хората,
живеещи тук, да се
развиват, да ра-
ботят на местна те-
ритория и да създа-
ват свое поколение
тук. Радомир е място
на древен дух, а с нап-
равеното в последни-
те години ни посреща
с обновена визия и но-
ви придобивки - зеле-
ни площи, детски пло-
щадки, с кътове за
отдих и туризъм, по-
добрена инфраструк-
тура. Градът се раз-

вива с ускорени тем-
пове на развитие, за
което благоприят-
ства и местния биз-
нес - фирми от висок
клас и модерни произ-
водства".

Соколова благодари
на организаторите на
инициативата в лице-
то на главния редак-
тор на вестник
"Стандарт" Славка
Бозукова и кмета на
община Радомир Пла-
мен Алексиев за съдей-
ствието му да бъде
показан различният и
многолик облик на об-
щината.

Тя връчи първата
от наградите в цере-
монията за принос в
развитието на Радо-
мир в сферата на кул-
турата на танцов
състав "Етнофолк".

знания, да ги накара
да прочетат допълни-
телно и също така да
ги научи да мислят",
каза още той.

По думите му съв-
ременните деца учат
много по-добре чрез
образи и затова се из-
граждат мрежи от
безплатен безжичен
интернет в училища-
та, също така разра-
ботваме електронни
ресурси и ще обучим
учителите за работа
с тях. "Много е важно
обучението за придо-
биването на дигитал-
ни умения", обясни
още министър Въл-
чев.

По думите му много
ученици заминават в
чужбина. "Наблюдава-
ме явлението, че деца-
та от ромските гру-
пи емигрират в чуж-
бина. Голямото отпа-
дане е след 7-ми клас.
Проследяваме къде
мигрират те", каза
Вълчев и допълни, че
все повече ще се усе-
ща недостига на учи-
тели в системата.
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Институциите не се ангажират със срок за изчистване на мъртвата риба в "Пчелина"

Халачева призна
още, че част от
предприятията в
района на язовира
имат разрешителни
да изхвърлят отпа-
дъци в реката, но
става въпрос за оп-
ределени количес-
тва, които не биха
могли да доведат до
случилата се екока-
тастрофа.

"Вярно е, че 12
предприятия имат
разрешение. От на-
чалото на годината
са извършени про-
верки на всяко едно
от тях, за да се види

Нов вид куклен театър
с анимация в Младежа

дали не превишават
количествата, които
са допустими. Пет
от тях са глобени, не
мога да ви кажа с как-
ва сума точно, но
реално това са мер-
ки, които са пред-
приети срещу тях и
които можем да взе-
мем.", обясни Халаче-
ва.

Въпреки това от
басейнова дирекция
"Западнобеломорски
район", която отго-
варя за Пчелина,
продължават да
твърдят, че замърс-
яване на язовира
няма и тоновете ри-
ба са измрели заради

природни условия и
процеси, които те
няма как да контро-
лират.

Според Тихомир
Стефанов от БАН
категорично морът
по рибата, цветове-
те на язовира, маз-
ните петна във во-
дата и сапунените
балони не може да са
последица от при-
родни процеси.

"Ясно е, че замърс-
яване има и е необхо-
димо да има и някак-
во пречистване.

Очевидно е, че то-
ва не се дължи на ви-
соката температу-
ра на водата.

А ако наистина
има толкова серио-
зен цъфтеж на во-
дораслите, то той
не е причината, той
е в следствие от за-
мърсяването на во-
дата. За да измре
рибата по този на-
чин значи има наис-
тина сериозно от-
равяне на водата.
Нито цветовете на
реката са нормални,
нито последвалия
резултат", заяви
още Тихомир Стефа-
нов.

Основателят на
риболовен клуб "
Сдружение Балкан-
ка"  Димитър Кума-
нов пък обясни, че
много от предприя-
тията нямат проб-
лем да заплащат гло-
би за замърсяване
по един или два пъ-
ти на година, защо-
то сумите са незна-
чителни.  Именно за-
ради това според
него е необходимо
да има промяна в
мерките, които се
взимат от страна
на институциите.

От отговорните
институции отказа-
ха да се ангажират

"Дебелянов и ангелите"
на пернишка сцена

Светла ЙОРДАНОВА

Най- доброто представление в българ-
ския театър,  покъртително, разстройва-
що, разтърсващо и светло преживяване,
това не е постановка, а полет- това само
част от отзивите за уникалният спектакъл
"Дебелянов и ангелите" на Пловдивския
театър. Перничани ще имат удоволствието
да видят това представление, което полу-
чи няколко Аскеера и куп други театрал-
ни награди. Пред пернишката публика то
ще се играе  на 15-ти октомври от 19 часа.

Драматургията е на  Александър Секу-
лов по спомени и документи от "Слепия
градинар"  на Валери Стефанов. Режису-
рата  е на Диана Добрева, сценограф- Ми-
ра Каланова, а  музиката е на Петя Дима-
нова.

Ролите изпълняват :Ненчо Костов, Доб-
рин Досев, Симеон Алексиев, Алексей
Кожухаров, Ивайло Христов, Красимир
Василев, Димитър Банчев, Венелин Мето-
диев, Никола Орешков, Тодор Дърлянов,
Троян Гогов, Стилиян Стоянов, Петър Тос-
ков, Мария Генчева, Мария Сотирова, Ра-
дина Думанян, Патриция Пъндева.

Спектакълът "Дебелянов и ангелите"
на драматурга Александър Секулов и ре-
жисьорката Диана Добрева е наистина
магичен и изтръгва емоции в залата.
"Дебелянов и ангелите" е спектакъл пре-
ди всичко с вътрешно горене, драматич-
но противопоставяне - между жестокос-
тта на войната и чувствителността на пое-
та, рискова ситуация, на чието предизви-
кателство той сам се излага. Представ-
лението "вижда" и вътрешните фикции
на Дебелянов, за друг красив свят, лю-
бов, човечност на фона на войната. "Де-
белянов и ангелите" задава сериозните
въпроси: Как живееш, а не колко?, Дали
можеш да сътвориш нещо, живеейки със
страх? Това са вибрациите, с които жи-
вее големият поет, които дават значи-
мост на личността му.

В спектакъла смъртта се оказва със-
тоянието на хармония между героите,
там те са усмихнати, дружелюбни. Живо-
тът, войната ги прави безсмислено жес-
токи…

Спектакълът "Дебелянов и ангелите" е
изграден с дълбочината и познанието за
времето на Дебелянов на проф. Валери
Стефанов, с откъси от книгата му "Сле-
пият градинар". А също и с въздейства-
ща сценична среда - сценограф Мира
Каланова, музика Петя Диманова. От
сцената струи изключителен вкус и
мярка. Актьорите от пловдивската трупа
с усет и завиден вътрешен заряд пре-
създават един сюжет - драматичен и
жесток, на бойната линия на войната -
реален, но и спотаен в поривите им да по-
кажат разбития свят на човека от агре-
сията на войната.

със срок, в който да
бъде почистена из-
мрялата риба и да
бъдат направени
всички проверки,
тъй като това изи-
сквало неопределено
време. За момента
обаче не е установе-
но дали някое пред-
приятие ще бъде
глобено и дали всъщ-
ност проверките ще
стигнат до такава
санкция.

Присъствалите на
срещата представи-
тели на Централна-
та рибно-опазваща
о р г а н и з а ц и я
(ЦРОО), които на
доброволен принцип
почистват и зариб-
яват язовир Пчели-
на, се възмутиха, че
екоминистърът Не-
но Димов е подкре-
пил тезата на басей-
нова  дирекция и
РИОСВ, че пуснати-
те от тях 1 502 ки-
лограма бял амур и
сом са били твърде
много и това е дове-
ло до измирането на
рибата. Тази хипоте-
за беще отхвърлена
категорично от ди-
ректора на ИАРА Га-
лин Николов.

Светла ЙОРДАНОВА
Общинският младеж-

ки дом в Перник кани
малчуганите и техните
родители  на куклен
театър на 28-ми сеп-
тември от 11 часа.  По-
пулярната приказка на
Х.К. Андерсен "Грозното
патенце" ще представи
като моноспектакъл ак-
трисата Юлия Коларо-
ва.

Кукли и анимирани ге-
рои си подават ръка в
помощ на едно непох-
ватно ангелче с крила,
което се опитва да
преобърне тежка па-
тешка съдба.

Приказката за "Гроз-
ното патенце" по един
нов и нестандандартен
начин, в който актри-
сата, куклите и рисува-
на анимация ще си пода-
дат ръка, за да  разка-
жат своята интерпре-
тация на познатата ви
Андерсенова история.

Класически куклен
театър с новаторско
въведение на 2Д анима-
ция и декори. Ритмика-
та в действието меж-
ду актрисата, куклите
и анимацонните персо-
нажи, са експеримен-
тално търсене на раз-
лични изразни средс-

тва и стил, който изне-
надва зрителя и го въ-
вежда в един изцяло нов
вид театър!

Сценарият и адапта-
цията са на Здрава Ка-
менова, анимация и сце-
нография- Милена Са-
лиери и Мартин Кола-
ров, музиката е на Мар-
тин Каров и Ненчо Бала-
банов, монтаж- Влади-
мир Андонов, Ателие-
Елена Цонкова, Жени Ла-
чева, Нина Станева,
Живко Ангелов.

Билетите за пред-
ставлението могат да
бъдат закупени на каса-
та на Младежкия дом.

Две нови спортни площадки
има в Перник и Батановци

Любомира ПЕЛОВА
Два чисто нови терена с изкуствена

настилка за минифутбол откри днес кме-
тът на Община Перник Вяра Церовска.
Спортните съоръжения се намират в
квартал "Ралица", в близост до СБДПЛР
"Профилакториум" и в двора на обеди-
нено училище "Христо Ботев" в град Ба-
тановци. С това новоизградените през
последните 4 години спортни площадки
станаха 17, а съвсем скоро се очаква и
откриването на още една в село Големо
Бучино. Игрищата са с размери 20 на 30
м., с изкуствена тревна настилка, поста-
вени са футболни врати с мрежа, както и
специална предпазна ограда. Ключове-
те от обектите символично бяха връчени
на световната ни шампионка по таекуон-
до ITF Василена Василева и на директо-
ра на учебното заведение Лилия Стойче-
ва.

"За мен е изключително радостно да
виждам толкова млади хора, които искат
да спортуват. В началото на мандата си
поех инициативата спортът да бъде дос-
тъпен за всеки и сега, когато откриваме
поредните спортни съоръжения съм убе-
дена, че заедно ще успеем да направим
още много необходими неща за всички,
които обичат града", сподели градона-
чалникът.

Инвестицията е от капиталови разходи
на Община Перник за 2019 г., като всеки
от терените е на стойност 60 000 лева.
Новите придобивки могат да се ползват
от всички жители за различни спортни
занимания абсолютно безплатно.

от страница 1



Съперник4 19 септември 2019 г. ОБЩЕСТВО

Ôèëèï Ñåäåô÷åâ ïîêàçâà èçëîæáà "Ïàñòîðàë"
Тя ще бъде открита днес в галерия "Любен Гайдаров"

Светла ЙОРДАНОВА
Изложба "Пасто-

рал" на художника
Филип Седефчев се

открива днес,  19
септември 2019 г.,
от 17,00 часа, в
Градска галерия "Лю-

бен Гайдаров" в Дво-
реца на културата.
Изложбата ще пред-
стави скулптурни и
живописни творби
обединени от теми-
те Земята и връзка-
та на човека и при-
родата.

Филип Седефчев
работи в цялата па-
литра от пластични
изкуства - живопис,
монументални из-
куства, скулптура,
графичен и прос-
транствен дизайн,
керамика, гоблен,
витраж. Автор е на
над 300 постери, за-
пазени знаци, гербо-
ве.

Реализира множес-
тво монументални
творби в България и
чужбина.

Творчеството му
се характеризира
със силна индиви-
дуалност и характе-
рен постоянно раз-

Секретарят на общината с
изложба в галерия "При кмета"

Светла ЙОРДАНОВА

Първата си самостоятелна изложба под-
реди в галерия "При кмета" секретарят на
Общината Радослава Манова. Тя е нарекла
експозицията си "Другото лице" и показва
в нея 14 творби, рисувани през последните
два месеца. За Манова рисуването е хоби и
го прави от много малка, но досега не е съ-
бира смелост да покаже картините си.

Експозицията беше открита от кмета на
Община Перник Вяра Церовска, която я
поздрави за смелостта да представи дру-
гото си лице.

"Всички това, което е в картините е Ра-
дослава - нежна, интуитивна, внимателна,
изключително елегантна. Благодаря за
красивата изненада", сподели градоначал-
никът. "За един служител на общината с па-
ралелен личен свят - Радослава има изне-
надващо приятно друго лице. Пожелавам й
да дерзае и твори по същия начин и за нап-
ред" с тези думи се обърна Боян Алексан-
дров, който се занимава с дърворезба.

На откриването присъстваха много прия-
тели и колеги, които поздравиха авторката
и й пожелаха да продължава да твори, не-
зависимо от ангажиментите, които има.

виващ се стил.
Силно застъпени

са темите свързани
с родните тради-
ции, природата и
българската иде-
нтичност.

По време на твор-
ческия си път Фи-
лип Седефчев пос-
тоянно развива и
надгражда своя ха-
рактерен стил.

Още в ранния си
период, след завър-
шване на Художес-
твената академия,
започва своите де-
коративни търсе-
ния, които през 70-
те и началото на 80-
те години на ХХ век
развива в характе-
рен декоративен
стил, свързан с бъл-
гарските народни
традиции, легенди и
митове.

От средата на 80-
те години до сега
твори в специфич-

ния за автора аб-
страктен "Оп арт".
Чрез стилизирани,
изчистени форми,
заредени с вътреш-
на сила, авторът
представя своите
размишления и от-
ношение към фило-
софията на Живота.

Изложбата е
своеобразен пода-
рък от Филип Се-
дефчев за неговите
приятели и почита-
тели и може да бъде
видяна до 15 октом-
ври 2019 г.

Филип Седефчев е
роден на 25 септем-
ври 1935 г. в Садо-
вик, Пернишко.

През 1961 г. завър-
шва Художествена-
та академия със спе-
циалност "Живопис"
при проф. Ненко Бал-
кански. От 1967 г. е
член на Съюза на
българските худож-
ници.

Срам! Гражданите лишени от пряк
контакт с избраните от тях кметове

Любомира ПЕЛОВА
Болшинството на-

родни представители
не приеха промените
в Закона за местното
самоуправление, вне-
сени от групата на
"Обединени патрио-
ти". Законопроектът
е изготвен с цел да се
засили личната отго-
ворност на кметове-
те в отношението
към гражданите.
Промяната е продик-
тувана от наблюдава-
ното в ежедневната
практика недобросъ-
вестно поведение от
страна на много кме-
тове, които изолира-
т гражданите, негли-
жират техните проб-
леми, не взимат под
внимание мнението и
желанията на общес-
твените групи и по
никакъв начин не осъ-
ществяват пряк кон-
такт с тях.

Подобни примери не
са само изолирани и
единични явления, а
по-скоро се превръ-
щат в практика и ман-
талитет на местна-
та власт по принцип.
Подобно отношение
от страна на адми-
нистрацията е недо-
пустимо в условията
на правовата държа-
ва и демократичното
управление, което на-
лага въвеждането на
задължения за приема-
нето и изслушването
на гражданите, спо-
ред вносителите.

Проектът предвиж-
да и създаването на
отделна глава "Адми-
нистративно-наказа-
телни разпоредби",
продиктувано от
необходимостта да се
гарантира стриктно
спазване на задълже-
нията, които зако-
нът възлага на кме-

товете, както и нала-
гане на санкции при
тяхното нарушаване
или неизпълнение.

Според вносители-
те от ОП с предложе-
ните промени ще се
постигне в по-голяма
степен публичност и
прозрачност при взе-
мане на решения, уча-
стие на гражданите в
управлението и съз-
даване на активни
местни общности,
които да определят
местните политики
и насоките на разви-
тие.

Н а ц и о н а л н о т о
сдружение на общи-
ните (НСОРБ) не под-
крепя законопроекта.
В становището, изра-
зено и по време на за-
седанието на регио-
налната комисия в
парламента, се изказа
несъгласие с предло-
жените промени, ка-
то бе обърнато вни-
мание, че в практика-
та на редица общини
има не само приемни
дни, но и по-добри и
разнообразни приме-
ри на взаимодей-
ствие с гражданите,
от предложените с
промените в закона.
НСОРБ не споделя и
предложените адми-
нистративно-наказа-
телни разпоредби и
смята, че санкциите
са преувеличени.

На 22 милиона свалени
дълговете на община Перник

Любомира ПЕЛОВА
"Нямах представа колко дълбоки и се-

риозни са проблемите на Община Перник.
Никога не съм си представяла, че може да
има такава задлъжнялост и това в този
случай беше един изключително сложен,
изключително тежък мандат. Задължения-
та в края на 2015-2016 г., бяха малко над
36 милиона лева, което на практика пос-
тавяше общината в състояние на невъз-
можност да продължи да извършва дори
своите основни дейности." - казва кметът
Вяра Церовска

"Сега в края на четвъртата година, в края
на мандата, общите задължения са много
малко под 22 милиона. Като задължения
към доставчици имаме 4 милиона. Даже
има вероятност поради изпълнение на опре-
делени показатели да бъдат опростени част
от задълженията ни към държавата. Мисля,
че в това отношение имахме много сериоз-
на финансова дисциплина, много отговорно
отношение, много градивно към перничани.
С възможностите, които имахме, успяхме да
покажем, че можем да работим, имаме спо-
койствието и правото да искаме да продъл-
жим. А това, което ние ще предложим, под-
готвено в разговор с моите съграждани, ще
хареса на перничани. Защото е предизвика-
но от разговорите със съгражданите ми. И те
знаят, че това, което обещаваме, ние просто
го правим." - допълва градоначалникът.

ЧЕЗ пожела успешна
нова учебна година

Силвия ГРИГОРОВА
"Желаем на учителите, учениците и техни-

те родители успешнаи ползвотворнанова
учебна година", се казва в съобщение, из-
пратено от ЧЕЗ до партньорските училища.

Каузата образование е неразделна част
от партньорството  между ЧЕЗ и общество-
то. Компанията активно сътрудничи с про-
фесионалните гимназии и техническите
висши учебни заведения в Западна Бълга-
рия. Тя е една от първите фирми, които под-
крепиха дуалното обучение по електротех-
ника, участвайки в рамките на проекта ДО-
МИНОв паралелки в София, Плевен и Пер-
ник. Зарадиусловията, които създава за на-
сърчаване на младите специалисти ЧЕЗ по-
лучи награда от ДОМИНО за фирма с най-
добри социални придобивки за учениците в
дуална форма на обучение.

Друга успешна инициатива, чрез която
дружеството подкрепяпрофесионалното об-
разование, е ежегодният конкурс "Стани
стипендиант на ЧЕЗ". Предстои тази година
да стартира осмото му издание.

В изпълнение на стратегията си за под-
крепа на професионалното обучение ЧЕЗ
Разпределение построи уникален за Запад-
на България Технически учебен център. Той
разполага с лиценз от Министерство на об-
разованието и науката и в него  ученици,
студенти и специалистиредовно могат да
проверят уменията си за работа по съоръ-
жения от електроразпределителната мрежа
и да повишат своята квалификация.

В навечерието на първия учебен ден ЧЕЗ
Разпределение извърши обходи и профи-
лактика на електроразпределителните съо-
ръжения, собственост на дружеството, кои-
то се намират около училищата и детските
градини на обслужваната територия в За-
падна България. Съоръженията са приведе-
ни в отлично техническо състояние. Профи-
лактиката е необходима и за да се миними-
зира риска от смущения на учебния процес
заради евентуални прекъсвания на еле-
ктрозахранването.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85 м2, ет. 1, ТЕЦ - по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
9. Двустаен, Изток, 69 м2, нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет.1, ТЕЦ, 1 тер., ремонт, с обзавеждане - 53 000 евро
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. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
16. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 84 000 лв.
18. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ, ч.обзаведена - 75 000 евро
21. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
22. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
24. 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, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 87 500 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, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
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, 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

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Четвъртък, 19 септември 2019 г., брой 178 /6767/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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и
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“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
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www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

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
 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с. Повалиръж, Софийско, къща (етаж и полуетаж),
    ЗП: 40 м2,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.
8. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
9. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
10. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2 - 16 000 лв.
11. Вила,с. Ръждавец, 3 етажа, 105 м2, двор: 1000 м2, гараж,
      ток, вода, канал, на асф. път, обзаведена - 20 400евро
12. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2, двор: 380 м2 - по договаряне
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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

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. Гарсониера, Тева, ет.1, ново строителство - 36 000 лв.
2. Гарсониера, ет.1 - 31 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, след осн. ремонт, 3 тер., едната усвоена - 43 000 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 5, ЕПК, 2 тераси - 74 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
7. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 3, ново строителство, 76 м2 - 42 000 евро0
9. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 6 - 52 000 лв.; 62 000 лв.
10. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
11. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
12. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
14. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
15. Самостоятелна къща над автогарата, тухла, плоча - 33 000 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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

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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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:

Двустаен, Изток,
2 тер., ет. 8,

саниран, ПВЦ,
асансьор
50 000 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.

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:
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
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
помещения, за офис в гр. Пер-
ник, 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

Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

ДКЦ I Перник ЕООД
(бивша поликлиника)

в гр. Перник, ул. “Брезник” №2
разполага с три свободни

кабинета на посочения адрес.
Тел. за контакти за наемане на

кабинетите: 0899 94 80 40
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Как обича да пътува всяка зодия?

Всички хора са различни, но
обикновено родените под един
зодиакален знак си приличат в
доста отношения. Зодията из-
глежда предопределя и начина,
по който човек обича да пътува.
Разберете по какъв начин раз-
личните зодии предпочитат да
пътуват.

Едва ли има човек, който може
да оспори твърдението, че пъту-
ването е нещо прекрасно. Виж-
дането на нови места, „сблъсъ-
кът“ с нови култури, срещата с
непознати хора и преживяване-
то на различни неща е нещо
безценно, което ни осигурява не
само богат опит, но и незабрави-
ми спомени.

Различните хора обаче не пъ-
туват по един и същ начин. Ня-
кои задължително държат да
плануват предварително всеки
детайл от своето пътуване, дока-
то други хора са склонни просто
да се отправят към дадена дес-
тинация и да решават всичко „в
движение“.

До голяма степен начина на пъ-
туване се определя от зодията на
човек. Разберете по какъв начин
обича да пътува всяка зодия:

ОВЕН
Овните предпочитат да пътуват

сами или само с един човек, с
когото имат сходни интереси. По
този начин на тях не им се нала-
га да се съобразяват с много хо-
ра, когато искат да направят не-
що смело като изкачване на
връх Килиманджаро, например.
Овенът е динамичен и не желае
да губи от времето си, премис-
ляйки всеки детайл. Родените
под знака на Овен искат да
опознаят всяко място, а не
просто да посетят най-известни-
те туристически дестинации.

ТЕЛЕЦ
Докато пътуват (независимо

дали със самолет, кола и т.н.)
Телците могат да изглеждат зас-
пали и незаинтересовани, но ис-
тината е съвсем различна. Те
обичат да преглеждат отново и
отново всеки детайл, свързан с
пътуването и това всъщност им
доставя удоволствие. Телецът
винаги тръгва с ясен план към
някое ново място. Храната е
особено важна за хората с тази
зодия, ето защо Телците обичат
кулинарния туризъм.

БЛИЗНАЦИ
Близнаците обичат да пътуват

със своите приятели и с члено-
вете на семейството си, тъй като
са изключително социални по
природа. Те също така са много
адаптивни и ще искат да изжи-
веят напълно местните обичаи
на определената дестинация.
Близнаците обичат да се дви-
жат, ето защо дългото стоене на
едно и също място ги отегчава.

РАК
За хората със зодия Рак е ха-

рактерно да се връщат отново на
местата, които са посетили и кои-
то много са им харесали. Раците
всъщност са най-сантиментални-
те пътешественици от целия зо-
диакален знак. Те предпочитат
дестинации, близо до водата и
също така се чувстват по-удобно,
когато остават по повече време
на едно и също място.

ЛЪВ
Лъвовете обичат лукса и това

се отнася и до техните пътувания.
Ако има тази възможност, Лъвът
ще отседне в най-добрия хотел и
ще се храни с най-изисканите яс-
тия. Хората с тази зодия много
често опитват всякакви спа про-
цедури, докато пътуват. Лъвовете

също така предпочитат да пъту-
ват с много хора, тъй като обичат
да имат аудитория.

ДЕВА
Девата ще прекара толкова

дълго време в планиране и ана-
лизиране на бъдещото пътуване,
че в крайна сметка ще успее да
получи най-добрите сделки на
най-изгодните цени. За родени-
те под този зодиакален знак е
характерно да искат да се при-
държат към първоначалния си
план, ето защо всяка промяна
не им допада.

ВЕЗНИ
Везните използват пътуването

като начин за забавление. Ето
защо те търсят места, на които
да могат да разпуснат и да се за-
бавляват – без прекалени об-
вързаности и ненужно създава-
не на дискомфорт. Хубава черта
на Везните е, че те имат способ-
ността да се адаптират навсякъ-
де и са отворени към опитването
на нови неща.

СКОРПИОН
Скорпионът е един от най-

страстните и философски пъте-
шественици в зодиака. Те пред-
почитат по-структурирано пъту-
ване, отколкото спонтанно бяг-
ство през уикенда. Скорпионите
обичат да си угаждат, ето защо
те биха спестявали колкото е
необходимо, само за да имат пъ-
туването до мястото, за което
мечтаят. Хората с тази зодия се
интересуват от историята на дес-
тинацията, която посещават. Ос-
вен това Скорпионите винаги се
променят, след като пътуват до
някакво ново място.

 СТРЕЛЕЦ
Ако човек може да се роди с

ген за пътешествие, то Стреле-
цът го има. Стрелците обичат да
пътуват и не се чувстват добре,

когато дълго време не го пра-
вят. Колкото и да пътува, Стре-
лецът продължава да изпитва
огромна радост към всичко, кое-
то вижда и преживява. Хората с
тази зодия обичат всякакъв вид
пътешествие – независимо дали
е спонтанно пътуване, дръзко
приключение или луксозна ва-
канция.

КОЗИРОГ
Козирогът обича да планира

своето пътуване – резервациите
на хотелите ще са готови още
много време преди заминаване-
то. Преди пътуването Козирози-
те ще съставят списък с местата,
които не бива да бъдат пропус-
нати и ще си съставят подробен
ваканционен план. Родените
под този зодиакален знак са
гъвкави, но обичат да бъдат под-
готвени, дори нещо да се обър-
ка.

ВОДОЛЕЙ
Водолеят се бори са социална

справедливост, ето защо няма
да бъде изненада, ако някое тях-
но пътуване е свързано с добро-
волчество. Разбира се, Водолеи-
те пътуват и за удоволствие, но
ако могат да съчетаят полезното
с приятното, биха се чувствали
най-щастливи. За Водолея е
важно да научи нещо ново или
да помага, докато пътува.

РИБИ
Рибите предпочитат спонтанни-

те пътувания пред тези, в които е
напълно ясен и последният де-
тайл. За тези хора е важно да
има момент на изненада. Овен
това Рибите са способни да про-
валят част от пътуването си, ако
се наложи да помогнат на няко-
го. Родените под този зодиака-
лен знак също така използват
своите творчески сили, незави-
симо от мястото, на което отиват.
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З А П О В Е Д
№ 1467

гр. Перник, 17.09.2019 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.3

от Закона за общинската собственост,  чл.23, чл.24 и гл. ²Х от
Наредба № 8 за  общинското имущество на територията на Община
Перник, решение № 1280 от 16.08.2019г.  на Общински съвет –
Перник

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

под наем на общинска собственост, както следва :
А. Обект „Мархи” –  5 бр. търговски  маси  I-ви  етаж извън

сградата, за извършване на търговска дейност:
        1.Търговска маса № 1 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски

обект тип  „Мархи”          I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92,84 лв./месец с вкл.ДДС.

        2.Търговска маса № 3 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип  „Мархи”          I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92,84 лв./месец с вкл.ДДС.

        3.Търговска маса № 4 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип  „Мархи”          I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92,84 лв./месец с вкл.ДДС.

        4.Търговска маса № 13 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип  „Мархи”              I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92,84 лв./месец с вкл.ДДС.

          5. Търговска маса № 22 от 0,75 кв.м., намираща се в
търговски обект тип  „Мархи”              I-ви етаж извън сградата, гр.
Перник – ЦГЧ. При начална тръжна цена – 92,84 лв./месец с вкл.ДДС.

        Б. Обект „Мархи” –  16 бр. търговски  маси   ²-ви етаж
извън сградата- тунел

1.Търговска маса  № 23 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

2.Търговска маса  № 24 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00  лв./месец с вкл.ДДС.

3.Търговска маса  № 25 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

 4.Търговска маса  № 26 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

5.Търговска маса  № 27 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

6.Търговска маса  № 28 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

7.Търговска маса  № 29 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

8.Търговска маса  № 30 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      i-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

9.Търговска маса  №31 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

10.Търговска маса  №32 от 2,00 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 45,00 лв./месец с вкл.ДДС.

11.Търговска маса  № 33 от 2,00 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 45,00 лв./месец с вкл.ДДС.

12.Търговска маса  № 34 от 2,00 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 45,00 лв./месец с вкл.ДДС.

13.Търговска маса  № 35 от 2,00 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 45,00 лв./месец с вкл.ДДС.

14.Търговска маса  №36 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

15.Търговска маса  №37 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

16.Търговска маса  №38 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж в  сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./месец с вкл.ДДС.

В. ул. „Васил Левски ” – 1 бр. терен, за извършване на
търговска дейност:

1.   Терен № 30 от 5.00 кв.м., намиращ се на ул „Васил Левски ”,
гр. Перник, ЦГЧ. При начална тръжна цена – 120,00 лв./месец с
вкл.ДДС, за разполагане на преместваем обект за извършване на

търговска дейност съгласно схема одобрена от Главния архитект
на Община Перник.

         Г.  Пазар  паркинг „Кракра” –8 бр. терени
1. Терен 6,25 кв.м.( петно № 2), намиращ се на пазар „Кракра”,

кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС.

2. Терен 6,25 кв.м.( петно № 7), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС.

3. Терен 6,25 кв.м.( петно №14), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС

4. Терен 6,25 кв.м.( петно № 17), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС

5. Терен 6,25 кв.м.( петно №19), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС

6. Терен 6,25 кв.м.( петно № 20), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС

7. Терен 6,25 кв.м.( петно № 21), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС

8. Терен 6,25 кв.м.( петно № 22), намиращ се на пазар „Кракра”,
кв.1 по плана на гр. Перник, ЦГЧ, ул. „Струма”. При начална тръжна
цена- 37.50 лв./месец с вкл.ДДС

Д. Кв.226 – ЦГЧ на гр.Перник – сектор „Земеделски
производители” – 1 бр. павилиони за производствена дейност,
услуги и складове

1.Павилион № 12 от 5.00 кв.м., намиращ се в сектор „Земеделски
производители”, кв.226 – ЦГЧ на гр.Перник. При начална тръжна
цена – 23.00 лв./месец с вкл.ДДС.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Заявление за депозиране на документи по образец;
3. Декларация за участие по образец, за оглед на обекта и за

съгласие ползването на лични данни, вкл. ЕГН или ЕИК /Булстат/;
4. Пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на

подписа, когато се участва чрез пълномощник или нотариално
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
„Пазари”, ОП „Общинска собственост, спортни и
туристически обекти”  при Община Перник, 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 09.10.2019 г. от 9.30 ч. в
заседателната зала на Община Перник, етаж 1.

Съгласно чл.89, 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 16.00 ч. на  предходния ден на търга.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления
за участие, търгът се счита за непроведен, повторният търг да се
проведе на 16.10.2019 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община
Перник етаж 1. Подадените офертни документи и депозита за
участие на неявилите се участници не се връщат.

За всеки  обект, за който се участва в търга се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация
за общинските имоти, условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга,  се заплаща и получава на касата на
ОП „ Пазари” – гр. Перник, ул. „Раковски” № 1,  за сумата от 50.00 /
петдесет / лева.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от началната
тръжна цена за съответния обект, се заплаща на касата на ОП „
Пазари” – Перник, ул. „Раковски” № 1.

Търгът се провежда по ред и условия на глава  IX на Наредба № 8
за  общинското имущество на територията на Община Перник,
съдържащи се в тръжната документация.

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

Спечелилите търга участници за терени да съгласуват идейните
си проектите  за преместваеми  обекти за упражняваната дейност
с гл.архитект на Община Перник.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „
Пазари ” – Перник.

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

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

Продължава на стр. 10
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Очакват ви светли промени в живота, но спо-
койствие от този ден не чакайте. Необходимо е
внимание при работа с документи. Възможни са
скрити капани, затова се опитайте да ги наме-
рите преди колегите. Лечението на хронични
заболявания, ще бъде ефективно. Особено ако

използвате доказани методи.

Може да решите стари проблеми, който отдав-
на ви тежат. Не разчитайте на големи печал-
би, задоволявайте се с това което заработва-
те. Неприятна ситуация, е възможна на работ-
ното място. Ако обърнете внимание на незна-
чителните проблеми, ще постигнете заветните

си цели. След бурята в семейството, чакайте затишие.

Възможни са пререкания с колеги. Въпреки,
че много от тях, напротив, ще се държат с вас
отстъпчиво и внимателно. Дяволът не е толкова
черен, чували ли сте тази фраза? Така че, не
е необходимо да устройвате драма, там където
такава не може да съществува. В любовта, може

не само да признаете чувствата си на любимия човек.

Може многократно да чуете критики от страна
на шефа. Е, и какво страшно има в това? Глав-
ното е, да го гледате в очите и да не го пре-
късвате. Ако даде конструктивни предложения,
ще трябва активно да ги реализирате в работа-
та. Трябва да сте по-предпазливи, по пътя и в

битовата сфера.

Възможни са проблеми, които значително да
променят хода на текущите събития. Дори няма
да разберете, как нещата ще тръгнат в различ-
на посока. Финансова печалба, може да дойде
от най-неочаквана страна. В любовта, не тряб-
ва да правите планове за бъдещето. Всички те,

ще се провалят поради собствената ви неувереност.

Днес, е възможно да направите успешна по-
купка. Само не се опитвайте, да вършите всич-
ко наведнъж, иначе грешките ще бъдат много
тежки. В областта на любовта, ще трябва да
вземете решение за себе си и избраника. Но
бъдете емоционално сдържани и разсъждавайте

спокойно. Ако планирате пътуване, то ще бъде незабравимо.

Възможен е успех в различни области на зна-
нието. Ако имате опит, споделете го с колеги.
В никакъв случай не трябва да мързелувате, а
да действате със сила и ентусиазъм. Физичес-
ката ви активност, може да не бъде на нужното
ниво. Особено, ако не се чувствате добре по

отношение на здравето. Пазете се от настинки.

Очакват ви академични постижения, професио-
нално развитие и много нова информация. Ако
сте упорити, ще се справите успешно с изпи-
тите, които ще ви предостави съдбата. Има
шанс да си намерите работа, която в бъдеще
ще донесе много перспективи. Семейните да

изключат егоизма и да станат по-меки в общуването.

Трябва да бъдете по-амбициозни, ако въпро-
сът касае нова позиция. Никой няма да ви съ-
ди, само ще увеличите авторитета си милион
пъти. От опасни моменти, свързани със зако-
на, ще ви избави близък приятел. Но ако про-
дължите да се държите грубо и действате

необмислено, ще имате проблеми.

Може спокойно да смените професията си и да
преминете от думи към действия, вместо да ча-
кате подходящото време. В противен случай, ще
останете без изгодни предложения и финансови
ползи. Не спорете с тези, които са по-възрас-
тни и по-мъдри от вас. Вечерта, ще трябва да

се грижите за близките си, повече, отколкото за себе си.

Не преувеличавайте проблемите, които може
да решите без външна намеса. По принцип те,
ще са от личен характер, което може да дове-
де до конфликт с избраника. Ако се чувствате
морално уморени, по-добре си починете. Жела-
телно е, далеч от дома, сред природата или

на вилата. Вечерта, е възможна среща със стар приятел.

Може да прибегнете до авантюри и рискове,
за да се постигнете успех. Колкото и да е
странно, това ще е единственият начин да се
докажете в живота. Успешно ще се развиват
сделки, преговори и кореспонденция в интер-
нет. Вечерта е по-добре да прекарате у дома

със семейството , особено, ако имате битови проблеми.

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 крайния
срок за подаване на заявления за участие.

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

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК: ……………….
                                               /Вяра Церовска/

Продължава от стр. 9

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО СТАРТИРА ФЕЙСБУК КАМПАНИЯ „МОЯТА
ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ПОМАГА“

Всеки клиент, регистриран за електронна фактура,
има възможност да спечели лаптоп, мобилен телефон
или смарт часовник

От 18 септември до  6 октомври 2019 г., всеки клиент на „ЧЕЗ Електро
България“ АД, който е регистриран за получаване на електронна фактура,
може да се включи в кампанията „Моята електронна фактура помага“. За да
участва, клиентът трябва да хареса страницата на „ЧЕЗ Електро България“
АД във Фейсбук, да сподели поста на Кампанията и да напише в лично
съобщение своя клиентски номер и имейл адреса, на който получава своята
електронна фактура.

Трима късметлии, изпълнили коректно посочените условия, ще спечелят
лаптоп, мобилен телефон или смарт часовник. Имената на печелившите ще
бъдат изтеглени на 11 октомври 2019 г. Правилата на кампанията „Моята
електронна фактура помага“ са публикувани на корпоративния сайт
www.cez.bg.

Електронната фактура е напълно безплатна услуга. След регистрацията
клиентите могат да следят документите си както в електронния архив на
сайта cez.bg, така и на посочения от тях имейл адрес. Електронната фактура
гарантира защита на личните данни, спестява време и дава възможност за
лесно и практично контролиране на разходите. Тя е валиден, електронно
подписан данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия.

Над 430 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД вече оцениха
удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура
като с избора си спасиха от изсичане над 7 000 дървета и намалиха
използването на хартия с близо 10 милиона листа годишно, с което всяка
година спестяват 215 мегаватчаса електроенергия, необходима за
производството им.

Ежегодно „ЧЕЗ Електро България“ АД инвестира част от спестените от
електронните фактури средства в реализирането на обществено значими
проекти и инициативи, свързани с опазване на природата, популяризиране на
енергийната ефективност, облагородяване околната среда. Поредната
инициатива в изпълнение на тази политика на Дружеството е свързана с
възстановяването на детска площадка в Благоевград през октомври.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

Писмо в бутилка спаси
тричленно семейство

Тричленно семейство, което попаднало в плен на бушуващ водопад, беше
спасено, след като пуснало бутилка със SOS съобщение надолу по реката. Кър-
тис Уитсън, неговата приятелка и 13-годишният му син били на екскурзия в
централна Калифорния през юни. Планът им бил да следват река Арройо Секо
през каньон, докато стигнат до водопада. При водопада се спуснали по въже и
отишли до къмпинг. Но на третия ден от похода тримата се оказали без из-
ход в тясна част на каньона, където стените са с височина 15 метра от две-
те страни.

Въжето, което Уитсън очаквал, че ще е там, го нямало, което означава, че
не могат да се спуснат или излязат. За да бъде ситуацията още по-безизход-
на водата на водопада се спускала твърде бързо. "Сърцето ми отиде в пети-
те, когато разбрах, че обемът на водата е просто твърде опасен, за да напра-
ви възможно бързото спускане", заяви Уитсън пред Си Ен Ен. Без обхват на
телефоните и никакви други хора наоколо, Уитсън написал съобщение на касо-
ва бележка: "Заседнали сме тук при водопада. Потърсете помощ, моля", пише в
бележката. След това семейството поставя бележката в зелена бутилка за
вода и отстрани издълбават "помощ". После хвърлят бутилката във водата.
Бутилката със съобщението била намерена на около четвърт миля (0.4 км) на-
долу по реката от двама туристи. В резултат на техните действия спаси-
телен екип открива тримата пленници на природата около полунощ на 15
юни, само часове след като са изпратили плаващия зов за помощ. Уитсън зая-
ви, че иска да намери туристите, които са намерили неговото послание.
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Îòëîæèõà ðåøåíèåòî â ãðóïàòà íà „Ñëàâàòà”
Няма обяснение за решението на футболистите

Ще има снежни оръдия
на лятна Олимпиада

С оръдия за сняг планират да се борят с
горещините организаторите на олимпий-
ските игри в Токио догодина.

Мярката беше тествана по време на със-
тезание по кану каяк на 13 септември, като
за комфорта на зрителите и получаване на
по-ниска околна температура бяха произ-
ведени два тона сняг.

Машините ще бъдат разположени край
олимпийските обекти и ще влизат в употре-
ба при температури над 30 градус

Семейна кавга ражда двете
най-популярни спортни марки
През 1919 г. германецът Адолф Даслер

се връща от фронта на Първата световна
война в родния си град Херцогенаурах. То-
гава трансформира пералното помещение
на майка си Паулин в място за шиене на
обувки.

По-късно към него се присъединява и по-
големият му брат Рудолф и заедно основа-
ват Gebruder Dassler Schuhfabrik („Обувна
фабрика на братята Даслер“), накратко
Geda.Когато екипът им се разраства, те
местят производството в сграда извън къ-
щата си.

След няколко години усърдна работа,
през 1936-а няколко спортисти, включител-
но лекоатлетът Джеси Оуенс, откликват на
предложението на Ади да носят разработе-
ните от него шпайкове по време на Летните
олимпийски игри в Берлин.

С тях печелят общо 12 медала, а тези
върховни постижения допринасят и за по-
пуляризирането и продажбите на обувките,
чийто отличителен белег тогава са двете
черти.

Заедно с успехите на марката обаче, се
увеличава и напрежението между двамата
братя. През 1948 г. Geda се разпада заради
семейна кавга и те тръгват по различни пъ-
тища. Тогава Адолф създава Adidas (Adi
Dassler), а Рудолф – Ruda (Rudolph
Dassler), която по-късно е преименувана на
Puma.

До днес причината за това разделение не
е известна даже и на най-близките им род-
нини. Една от версиите е, че Адолф и съпру-
гата му се опитват да извадят Руди от биз-
неса, като докладват на службите, че е
немски шпионин и започва разследване,
по време на което той е в затвора. Според
друга, докато се укриват от бомбардиров-
ките над Германия, Адолф изрича за чле-
новете на Антантата „Тези прасета се зав-
ръщат отново“, точно когато се среща с Ру-
ди и семейството му, а той, от своя страна,
си помисля, че фразата е насочена към тях.
Каквато и да е истинската причина, двете
нови марки предизвикват разделение меж-
ду служителите, но и в цялото градче – хо-
рата от северната страна на река Аурах
носят Puma, а от южната – Adidas. Създа-
ват се дори и отделни пекарни, павилиони и
заведения.

В семейството на единия брат никой не
смее дори да спомене името на другия.

Централните офиси на двете компании са
в Херцогенаурах до днес, а там рядко се
забелязва човек, облечен в комбинация от
двете марки – той ясно заема дадена стра-
на. Дори когато умират, братята Даслер са
погребани възможно най-далеч един от
друг в градските гробища. Чак 60 години
по-късно Adidas и Puma организират футбо-
лен мач помежду си, с което показват пуб-
лично, че загърбват кавгата

Спортно-техничес-
ката комисия на БФС
отложи казуса около
несъстоялия се мач
от Втора лига между
Монтана и Спартак
(Плевен). "След като
разгледа докладите на
длъжностните лица
от несъстоялата се
среща от 8-ми кръг на
Втора лига между от-
борите на ПФК Мон-
тана 1921 и ОФК
Спартак Плевен, СТК
отлага за разглеждане
инцидента за следва-
щото си заседание.
Призовава упълномо-
щен представител на
ръководството на
ОФК Спартак Плевен,
старши треньора, по-
мощник треньора и
капитана на отбора,
да се явят на заседа-
нието, което ще се
проведе на 19.09/чет-
въртък/ 2019 година
от 13.00 часа в сгра-
дата на БФС ул. "Цар
Иван Асен II" 26", се
казва в съобщение на
БФС.Вчера на прескон-
ференция в Плевен
ръководството на

Общински футболен
клуб Спартак (Плевен)
разкри причината за
проваления мач в
Монтана срещу ед-
ноименния тим. Сре-
щата е от 8-ия кръг
на Втора професио-
нална футболна лига
и трябваше да се про-
веде на 14 септември
на стадион „Огоста“
от 19:00 часа. Отбо-
рът на Спартак обаче
въобще не пътува за
въпросния двубой.
Предстои Българ-

Кобрата ще гледа
на живо Джошуа – Руис
Официалният претендент на IBF Кубрат

Пулев обяви, че ще присъства на мача
между световния шампион Анди Руис и
Антъни Джошуа в Саудитска Арабия. Ре-
ваншът между двамата е насрочен за 9
декември, като победителят трябва да се
изправи срещу българина до края на май
2020 година.Според Кобрата шансовете на
Джошуа и Руис са 50:50, но той все пак от-
даде предпочитанията си на мексиканеца
и предположи, че той ще спечели за втори
път.“Няма да е лесен мач. Ще видим, ще
бъде интересно”, каза Пулев пред микро-
фона на един от най-атрактивните журна-
листи в бойните спортове

 The Schmo, който го попита дали ще се
качи на ринга в Саудитска Арабия, за да
се сблъска очи в очи с бъдещия си съпер-
ник.Може би", отговори Кубрат.Той посочи
също, че следващият му бой ще е на 9
ноември в Калифорния."Чувствам се доб-
ре. Имам мач на 9 ноември в Калифорния и
след това очаквам победителя от реванша
между Джошуа и Руис. Готов съм за голе-
мия мач, да бъда световен шампион", зая-
ви Пулев и добави: "В близко бъдеще хо-
рата ще видят, че новият световен шам-
пион ще е Кубрат Пулев."Българинът
смята, че по-забавен за него би бил мач
срещу Антъни Джошуа.“Той е силен и
здрав и вероятно мач с него би бил по-за-
бавен, по-драматичен - за хората, за теле-
визиите, за шоуто”, каза българската
звезда в тежка категория на професионал-
ния бокс.

Миньорец начело на голмайсторите

Калоян Йосифов от
„Миньор”  е един от
двамата футболис-
ти, които водят в
надпреварата при
майсторите на гола в
Югозапазната група
на Трета лига.

Миньоруцът дели

Голмайстори :
 6 - Методи Костов - Вихрен 1925 (Сандански)
   - Калоян Йосифов - Миньор (Перник)
 5 - Николай Ботев - Чавдар (Етрополе)
   - Росен Йорданов - Марек 1915 (Дупница)
 4 - Мартин Милков - Чавдар (Етрополе)
   - Калоян Бонев - Надежда (Доброславци)

ският футболен
съюз /БФС/ да наложи
санкции за неявяване-
то. Отговори на
всички въпроси за га-
фа даде част от Упра-
вителния съвет /УС/
на ОФК Спартак /Пле-
вен/ начело с предсе-
дателят му Пепо
Петков. На срещата с
журналистите при-
състваха и членовете
на УС Дарин Ангелов,
Евгени Генов, Величко
Великов и Емил Ми-
шев.„На 13 септември

ф у т б о л и с -
тите си по-
лучиха запла-
тата за ме-
сец юли. /Ос-
тава да им
бъде изпла-
тена премия-
та за равенс-
твото в Ло-
веч със Спар-
так /Варна/./
За предстоя-
щия мач в
М о н т а н а
осигурихме
автобус и
обедна храна
за 14 септем-

ври. На вчерашната
среща с треньорите и
футболистите стана
ясно, че удържаните
от заплатите пари за
осигурителни вноски
са причината да не
пътуват за двубоя в
Монтана. Финансово-
то положение на
Спартак /Плевен/ не е
цветущо, но не е и
трагично. Още преди
началото на първенс-
твото казахме, че ще
търсим определен бю-
джет. Макар и труд-

но досега се справяме
с помощта на различ-
ни спонсори. Стремим
се да осигурим ком-
форт на отбора – хра-
на, лагери за по-далеч-
ните градове, както
беше примерно в Бла-
гоевград за мача с Пи-
рин“, коментира пред-
седателят на УС на
Спартак – Пепо Пет-
ков и каза още: „Ще
отговоря и на кмета
на Монтана, който
направи изявление за
нашия клуб, без за
знае истината. Не е
негова работа да ко-
ментира друг футбо-
лен клуб“, категори-
чен е Петков.Той няма
обяснение, относно
подбудите за реше-
нието на футболис-
тите. „Не искам да
вярвам, че случилото
се е политически но-
мер. Търсил съм помощ
за Спартак от всички
политически партии“,
разкри първия човек в
клуба. Той коментира и
представянето на ти-
ма от началото на се-
зона.

първото място с Ме-
тоди Костов от „Вих-
рен”.

Йосифов се е разпи-
сал при две гостува-
ния – срещу „Надеж-
да” в Доброславци и
срещу разложкия „Пи-
рин” .

Два пъти е пораз-
явал вратата на „Пе-
рун” и по веднъж на
„Вихрен” и „Спор-
тист” от Своге.

Ето всички голмай-
стори до този мо-
мент без последния
кръг:
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Бабата на 7-годишната Кристин внесе в парламента петиция с 15 000 подписа за промяна в закона

ЕКОМИНИСТЪР НЕНО
ДИМОВ СИГУРНО Е РАБО-
ТИЛ ЗА ТАЙНИТЕ СЛУЖ-
БИ. МОЖЕ И ОЩЕ ДА РА-

БОТИ. Оня ден се похвали, че докато би-
ли данданиите около спирането на пер-
нишкия ТЕЦ, наредил да се сложи тайно
измервателна апаратура, която да мери
въздуха на перничани. Демек, шпионирал
ни е въздуха, докато сме го дишали, мис-
лейки че е чист. Е, въздухът не бил толко-
ва чист, ама от министерските увъртания
не става ясно дали има и други замърси-
тели, или за всичко е виновна сламата.
Друго е интересното - че Перник се въз-
приема като добро място за шпиониране.
Каквото и да следиш тук - все ще от-
криеш някаква нередност. Има логика - и
без това много неща се правят скрито-
покрито, защо и въздухът да не се мери
по тоя аршин? Че то предизборните листи
на някои партии бяха наредени по тай-
нствен начин, та един въздух ли ще се оп-
ре на министър Димов? Дето има един се-
меен анекдот :"Жено, я по-добре да не се
дебнем, щото ще се хванем!" Тайнствени
хора сме перничани. Нямат ни доверие
дори в това, което дишаме. Така ще е до
изборите, после може и да ни разконспи-
рират.

ПАЛЕОТОЛОЗИТЕ ИЗБИХА РИБА-
ТА, ПАРДОН - ДИНОЗАВРИТЕ. ОТНО-
ВО ЗАРАДВАХА ТРЪНЧАНИ, ЧЕ НЯ-
КОГА по техните краища бродели ония
страховити влечуги, дето ни плашат даже
от филмите. Обаче трънските динозаври
били по-специална порода. Това вече е
интересно. Били по-дребни и живеели на
остров. Поради липсата на богати храни-
телни запаси си останали дребни, но се
приспособили на тия условия и така я ка-
рали бая време. Ба мааму, биха казали
днешните трънчани. И на динозаври не
случихме. Егати и късмета само нашите
да са дребни. Нещо като второ качество.
Недоразвити един вид. А на всичко отгоре
и тогава трънският край бил откъснат от
света. Страхотна символика. Историята си
знае работата. Палеонтологията също.
Трънско винаги си е било на остров - от
праисторическата ера, та до ден-днешен.
И динозаврите му са били специални, и
маймуните, и хората. Да не говорим за
трънските майстори. Днешен Трън също е
забележителен с един малки политически
динозавърчета, които ще изкарат във
властта колкото ония побратими от преди
милиони години. И ще дооформят тоя ос-
тров на бедни хранителни запаси, та едни
бъдещи палеонтолози да се гръмнат при
първата находка.

Любомира ПЕЛОВА
Близки на жертви

на тежки престъпле-
ния протестираха
вчера пред сградата
на парламента.

Бабата на 7-годиш-
ната Кристин от се-
ло Сотиря внесе в На-
родното събрание
над 15 хиляди подписа
на български гражда-
ни, сред които има и
стотици перничани, с
искане за спешна
промяна в закона от-
носно съкратеното
съдебно производс-
тво.

Депутатите от
правната комисия
трябва да обсъдят и
решат дали да остане
възможността за на-
маляване на присъди-
те на убийци и изна-
силвачи след даване-
то на самопризнания.
Часове преди в парла-
ментарната правна
комисия да бъдат раз-
гледани промените в
Наказателно-проце-
суалния кодекс, свър-
зани със съкратено-
то съдебно следс-
твие, близки на жер-
тви излязоха с 11 ис-
кания.

Хората не желаят
виновните за смър-
тта на техните близ-
ки да могат да се из-

Антимафиотите загубиха
най-верния си помощник

Любомира ПЕЛОВА
След дългогодишна служба в отдел

"Наркотици" при ГДБОП почина специа-
лизираното служебно куче Вихрен, обу-
чено за откриване на наркотични вещес-
тва, съобщиха от пресц;ентъра на МВР.
Кучето е служител в отдела от 12 години.
С негово участие, при проведените мно-
жество специализирани операции, са
разкрити и задържани големи количества
наркотици. През всички тези години Вих-
рен е използван за операции, осъществе-
ни не само от отдел "Наркотици" при
ГДБОП, но и от други структури на МВР.

Загубата на служебното куче Вихрен е
голяма, тъй като благодарение на уме-
нията му за откриване на наркотици, гол-
яма част от операциите са доведени до
успешен край, за което е награждаван
многократно.

Вихрен беше не само отличен служи-
тел, но и добър приятел на служителите от
отдел "Наркотици" при ГДБОП.

233-ма осъдени по обвинителни
актове на Иван Гешев

Любомира ПЕЛОВА
233-ма души са били осъдени по актове

на кандидата за главен прокурор Иван Ге-
шев от 2006 до 2016г. - периода, в който
той е работил в Софийската районна и Со-
фийската градска прокуратура. Пак за те-
зи 10 години той е написал 4218 постанов-
ления по досъдебни производства и 2969
акта по преписки, също и 230 обвинителни
акта. Участвал е и в 711 съдебни заседа-
ния.

Данните бяха представени от Даниела
Машева, която е шеф на Комисията по ате-
стирането и конкурсите (КАК) към Проку-
рорската колегия на ВСС. Комисията се
събра днес, за да подготви проект за док-
лад за професионалните качества на за-
местник главния прокурор Иван Гешев.

На 22 юли тази година той единодушно
(с 11 гласа ЗА) бе номиниран за главен
прокурор от Прокурорската колегия. Част
от процедурата е КАК да изработи проект
за доклад за професионалните му качес-
тва, който на 9 октомври ще бъде предста-
вен на Прокурорската колегия.

Пак от статистическите данни става
ясно, че по времето, когато е бил начело
на Специализираната прокуратура от 2016
до 2018г. той се е произнесъл по 1793 ад-
министративни преписки, 729 писма на
граждани, и е направил 62 предложения
за законодателни промени до главния
прокурор. Също така е издал и 44113 запо-
веди от административен характер.

Изводът в доклада е, че Гешев притежа-
ва високи професионални качества и
стриктно изпълнява задълженията си. Той
също така е носител на изключителни уме-
ния за работа в екип и успява да ги моти-
вира. Получил е и признания от редица ин-
ституции, с които е работел.

Иван Гешев присъства на заседанието
на КАК. "Тези, които очакваха негативни
резултати, ще останат разочаровани и
трябва да си намерят други сегменти",
заяви той. Кандидатът за главен прокурор
благодари на тези, които са го подкрепи-
ли, както и на тези, които не са. "Моето
разбиране е, че за да се постигнат резул-
тати, трябва да има взаимодействие и ко-
легиалност".

При представянето на проекта за доклад
стана ясно, че до ВСС са изпратени 73 ста-
новища относно кандидатурата на Гешев,
като в 68 от тях той е бил подкрепен.

Пак в проекта за доклад става ясно, че
докато е бил в Софийска районна и в Со-
фийска градска прокуратура, той е наблю-
давал дела с голяма правна и фактическа
сложност. Много добре е работел в екип.

мъкнат с по-леки при-
съди. Към момента
има възможност за 1/
3 по-леко наказание,
ако обвиняемият
признае вината си. Те-
зи възможности се
прилагат и за извър-
шителите на тежки
престъпления като
убийство или изна-
силване. Искането за
отмяна на по-леките
наказания са внесли
от БСП и ВМРО. От
ГЕРБ предлагат съ-
дът да има право на
преценка дали да реду-
цира наказанието, до-
ри и когато подсъди-
мият е направил пъл-
ни самопризнания. От
управляващата пар-
тия предлагат редук-
цията да не е еднa
трета, както е сега, а
една пета.

Припомняме, преди
2009 г. имаше ограни-
чения за прилагане на
съкратеното следс-
твие.

През октомври
2018 г., след убий-
ството на журналис-
тката Виктория Ма-
ринова патриотите
поискаха да отпадне
съкратеното произ-
водство за убийците.

Предложенията за
промени в реда на сък-
ратеното съдебно
производство дойдо-
ха след възобновен об-
ществен дебат, поро-
ден от фрапиращите
случаи в село Сотиря
и Негован.

"Обединените пат-
риоти", "Воля" и БСП
предлагат отпадане
на възможността за
съкратено производс-
тво и намаляване на
присъдата при убий-
ства и престъпления,
довели до тежки те-
лесни повреди.

Колегите им от
ГЕРБ искат запазване
на института, но при

въвеждане на строги
ограничения.

Бабата на убитата
Кристин от село Со-
тиря  бе категорична:
"Ние сме тук, за да
поискаме промяна в
закона за доживотни-
те присъди без право
на замяна, без право
на споразумение и ис-
кам от свое име и от
името на хората, кои-
то са с мен и които
ме подкрепят от цяла
България, и българи в
чужбина да се хванем
всички партии за ръ-
це, да не се делим на
бели, червени, жълти
и зелени. А просто да
бъдем като майки, ба-
щи, баби и дядовци и
да изградим този за-
кон веднъж завинаги.
Да няма следващо де-
те, да няма следващо
убийство, да няма
следващи убийци, кои-
то са на свобода", до-
пълни още бабата на
Кристин.

"Ние внесохме зако-
нопроект, в който
казваме, че в тези слу-
чаи на тежки телесни
повреди и убийства
няма да се прилага
споразумение, няма да
се намалява присъда-
та от доживот на по-
малка", каза лидерът
на БСП  Корнелия Ни-
нова.

"Обръщам се към
всички - политици и
общественици, няма
партиен цвят в тази
работа.

Искаме бързо да се
гледа нашето предло-
жение, защото ако то
бъде прието до влиза-
не в съда на делото за
случая Сотиря, то
към този случай ще се
приложи новия закон
и няма да има ново
производство. За да
не се измъкне и този
пореден престъпник",
допълни още Нинова.

Пернишко присъствие на европейски
семинар  за сигурността и отбраната
Любомира ПЕЛОВА

Областният коор-
динатор на Младежи
ГЕРБ-Перник Алексан-
дър Александров взе
участие в 8-ия Евро-
пейски семинар по
въпросите на сигур-
ността и отбрана-
та, организиран от
Въоръжените сили
на Федерална репуб-
лика Германия и "Бун-
десвер център за
публична админис-

трация". Основни
теми бяха сигурнос-
тта и отбраната на
ЕС, сигурността и
отбраната на стра-
ните- членки на НА-
ТО, сътрудничество-
то ни в различни дей-
ности и мисии, вън-
шните отношения с
трети страни и др.
Заедно с моите коле-
ги от 16 държави-
членки на ЕС и НАТО
участвахме в редица

срещи в Централата
на Съвместното ко-
мандване на силите
на НАТО в Брусум, Хо-
ландия; Главната
квартира на Нато в
Брюксел, Европейска-
та служба за външна
дейност, Съветът
на ЕС, Министерство
на външните работи
на Германия, Феде-
ралната канцелария
на Германия , каза
Александров.
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