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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.65 лв.

Петък 10 септември 2021г., бр.104 /7104/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. мчци Минодора,
Митродора и
Нимфодора

Пенсионна
реформа

Казват, че когато човек почне да мис-
ли за пенсия, си е изпял песента, мета-
форично казано. Минава в друга катего-
рия на възрастта, а и на мисленето. С
други думи - става друг човек, безполе-
зен на едни и полезен на други, които
разчитат да му докопат пенсията.

И с нашия парламент се случи също-
то. На финала всички депутати вече
мислят само с категориите на пенсион-
ното осигуряване. Демек, готвят се за
пенсия. Това начинание трябва да бъде
подкрепено от целокупния народ, та да-
же и с добавката от 120 лв. Нищо по-ес-
тествено народните избраници да се
пенсионират по скоростната система,
само да отърват избирателите от
трудовото си присъствие на екрана,
което е чиста пародия на достойна ра-
бота. България се превърна в пенсионер-
ска държава не само демографски и ста-
тистически. Стана такава и полити-
чески. Думата "пенсионер" звучи гордо
в устата на кого ли не. Актуализацията
на пенсиите е въпрос от националната
сигурност. Пенсионерите са алфата и
омегата на всички политики. Заради
пенсиите депутатите не знаят какво
гласуват и откъде да намерят парите.
Въобще - време е за пенсия. Ама крайно
време...

СЪПЕРНИК

80 / 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
слънчево

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

dlv.si@abv.bg
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С него ще се покрие необслужван кредит на предишната управа
Любомира ПЕЛОВА

На извънредно засе-
дание вчера се събраха
пернишките общински
съветници.

Причината е доклад-
на записка, внесена от
зам.кмета Мирослав
Стоицев, с която той
иска съгласието на
местните законот-
ворци Община Перник
да тегли нов краткос-
рочен безлихвен заем
в размер на 4 200 000
лева от централния
бюджет.

От докладната ста-
ва ясно, че поводът за
новия заем е, за да бъ-
де изплатен стар
заем, теглен през 2018

година от предишна-
та общинска управа,
който трябва да бъде
върнат до края на та-
зи година. Старият
заем не е бил обслуж-
ван.

След направени ана-
лизи и предвид всеоб-
щата финансова неси-
гурност в следствие
на ковид кризата,
предстоящите плаща-
ния по проекти и по-
гасяването на крат-
косрочен кредит в
размер на 3, 5 млн. лв.,
Община Перник няма
да е в състояние да
възстанови сумата
по заема към Минис-
терството на финан-

сите, се казва в док-
ладна на заместник-
кмета Мирослав
Стоицев до съветни-
ците.

Целта на новия
краткосрочен кредит
е сега той да бъде по-
гасен. Заемът ще се
връща със средства
от обща изравнител-
на субсидия за 2022
година в размер на 3,2
чилиона лева и десет
месечни равни вноски
по 100 000 лева, стана
ясно на заседанието.
Решението за отпус-
кането на новия кре-
дит бе прието с 31
гласа "за" и един "въз-
държал се".

Гр.  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино
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Бус с бежанци задържан след гонка с гранични полицаи
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин, превоз-
ващ нелегално бежан-
ци към границата със

западната ни съседка
Сърбия, е закопчан на

метри от
г р а н и ц а -
та след
гонка с
гранични-
те поли-
цаи.

О т
п р е с ц е н -
търа на
Вътрешно
м и н и с -
терство
уточнява-
т, че ин-
цидентът
е станал
на 7 сеп-

тември.
Към 20 часа, гранич-

ни полицаи от ГПУ-
Трън забелязали джип
"Мицубиши Паджеро",
пътуващ към село
Стрезимировци. Вода-
чът не се подчинил на
подаден полицейски
сигнал за спиране и
направил опит да из-
бегне граничната про-
верка.

Започнало преслед-
ване, джипът минал
през село Забел и про-
дължил по черен път,
водещ към връх Руй.

Граничният поли-
цейски наряд настиг-

нал превозното средс-
тво и го спрял на око-
ло 200 метра от бъл-
гаро-сръбската грани-
ца.

Задържан е водачът
- 30-годишен пернича-
нин, чиято лична кар-
та е с изтекъл срок на
валидност. В автомо-
била са намерени деве-
тима афганистанци и
шестима иракчани.
Всичките са регис-
трирани в Държавна-
та агенция за бежан-
ците.

За случая е уведоме-
на районната прокура-
тура в Перник.
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Îáñúæäàõà êàðòèðàíåòî íà ñîöèàëíèòå óñëóãè
Това стана на нарочна среща в Областната администрация

"Четири локални бедствия
в България" в музея

Светла ЙОРДАНОВА
В Регионалния исторически музей в

Перник бе представена изложбата "Чети-
ри локални бедствия в България /Етноло-
гичният поглед". Тя е реализирана в ре-
зултат на теренно-изследователската дей-
ност по научен проект на български етно-
лози. Проектът и изложбата са дело на Ин-
ститута по етнология и фолклористика с
Етногафски музей при БАН, а ръководител
на екипа е доц. Д-р Еля Цанева.

Земетресението в Перник през 2012 г.,
наводнението и свлачището в село Аспа-
рухово през 2014 г., шапът в Странджа
2011 г. и експлозията в село Хитрино през
2016 г. са изследваните от етнолозите
бедствия. Иновативната идея на проекта
е, че промените в качеството на живота са
индикатор за ефекта на бедствието, а мо-
делите за тяхното отреагиране във все-
кидневната култура са същностна част от
механизмите за оцеляване на население-
то. В хода на изследването е проследена
цялата скала на бедствието: от факторите
и нишите на уязвимост и риск, през хода
на разгръщане на бедствието и реакцията
на населението, до неговото преодолява-
не и нормализиране на живота. В Перник
и района, сполетян от земетресението,
проучванията са продължили 40 дни. Съб-
рани са много архивни материали - главно
разкази на хора, направени са 50 броя ан-
кети по темата, документирани са годиш-
ните курбани за бедствието в Перник и
околните селища,регистрирани са засег-
нати и възстановени обекти.

Дариха личния фонд на
Гервази Сотиров в Архива

Светла ЙОРДАНОВА

През 2021 г. приключи обработката на
документи от личния фонд на Гервази Со-
тиров - военен, общественик, краевед, по-
четен гражданин на Земен, съобщиха от
Държавен архив- Перник. Предадени като
дарение от семейството, документите
включват данни за родовите корени, за
службата му в Министерство на транспор-
та и Българската армия, информация като
директор на Държавното земеделско сто-
панство и председател на кооперативното
стопанство в Земен. Съхранена е и слу-
жебната му кореспонденция до редакции-
те на вестници, както и до народни пред-
ставители като съветник в Окръжния на-
роден съвет в Перник и Общинския съвет
в Земен.

Гервази Сотиров (1928-2018) е автор на
книга за родословието си и на редица
други за миналото на Земен: "Спомени за
ТКЗС и ДЗС - Земен"; "Земен в миналото и
сега"; "Землънград и крепостите"; "Сели-
щето Белово (Земен) на хиляда години";
"Залезът на Земен", "Речник на земенския
диалектен говор"; "Ловната дружина Зе-
мен".

Особен интерес представляват ръкопис-
ните му дневници (14 тома) за периода от
9 ноем. 1989 г. до 2016 г., съхранени в раз-
дел "Творческа и събирателска дейност",
включващи всички политически, иконо-
мически, културни и др. събития в държа-
вата с коментари, тълкувания, прогнози и
лична оценка.

Описанията на ниво фонд, опис и архив-
на единица от Ф.1213 "Сотиров, Гервази
Стойнев" са достъпни и чрез информа-
ционната система на държавните архиви.
Достъпът до документите е свободен на
място в читалнята на Държавен архив -
Перник.

Любомира ПЕЛОВА
В Областна адми-

нистрация се проведе
среща за финализира-
не предварителното
картиране на социал-
ните услуги през но-
вия програмен период
2021-2027г.

В Областна адми-
нистрация Перник бе
проведена среща с
кметове, заместник-
кметове и експерти
по социални услуги в
общините във връзка

с финализиране пред-
варителното карти-
ране на социални услу-
ги през новия програ-
мен период 2021-
2027г.

Целта на срещата
бе да се изготви инди-
кативна карта на со-
циалните услуги на
територията на об-
ластта, за да се нап-
рави преценка какво и
какви обеми социални
услуги да се заложат
в оперативните прог-

В Трън ще правят
довеждащия водопровод

Силвия ГРИГОРОВА
В края на миналата седмица кметът на

община Трън Цветислава Цветкова е под-
писала договор за изграждането на до-
веждащия водопровод за град Трън от
село Банкя.

"Приключихме процедурата съгласно
всички изисквания. На търга, за жалост,
се яви само една фирма от Бургас. След
като изтекоха всички срокове, в края на
миналата седмица подписахме договора с
фирмата-изпълнител на довеждащия во-
допровод. Имаме сключен договор за ав-
торски и строителен надзор.

Миналата седмица проведохме срещи с
всички фирми, които имат отношение по
реализирането на този важен за нашата
община обект,  какъвто е довеждащият
водопровод. Фирмата-изпълнител ме уве-
ри, че ще създаде необходимата органи-
зация и ще положи максимални усилия,
за да може във възможно най-кратък
срок- в рамките до два месеца, да прик-
лючи  работа. При разговора ни с шефо-
вете й миналата седмица получих увере-
ние, че довеждащият водопровод ще бъ-
де изграден за по-кратък срок от посоче-
ния в договора.

Знаете, че при нас пада по някога по-ра-
но сняг и зимата е доста тежка, затова от
фирмата се ангажираха, че ще приключат
работа до два месеца, което ще рече до
края на октомври. Вчера ме информираха,
че са поръчали по-голямата част от необ-
ходимите им материали, които вече за-
почват да доставят на обекта. От тази сед-
мица започна работа по обекта", поясни
Цветислава Цветкова.

Цялото трасе, което ще бъде рехабили-
тирано,  е над  4 км и по него ще бъдат по-
ложени тръби с Ф-200 см. Най-важното,
освен това, че ще се подменят старите
етернитови амортизираните тръби е, че
част от водопровода ще минава по серви-
тута на пътя. Това ще позволи, при нужда,
по-лесно да бъдат отстранявани авариите
по него.

Община Трън получи от Министерския
съвет тази година 1.8 млн. лева без ДДС
целеви средства за ремонта на водопро-
вода. Според кмета на пограничната об-
щина, тези пари ще стигнат за реализира-
нето на целия проект.

Намалели са заразените с COVID19
в региона през миналата седмица
Силвия ГРИГОРОВА

Увеличили са се бол-
ните от остри респи-
раторни заболявания
и грип в региона през
изминалата седмица,
констатираха от Ре-
гионалната здравна
инспекция в Перник.
Регистрираните забо-
лели са 35, при 21 за
предходната седмица.
З а б о л е в а е м о с т т а
през този период е
38,34%oo, при средна
за страната 28,49%oo
към 07.09.2021 г.

Добрата новина е,
че през седмицата са
установени 135 болни
от заразни заболява-
ния, при 160 за пред-
ходната седмица.

По-малко са и болни-
те от въздушно-кап-
кови инфекции- 135,
при 158 за предходна-
та седмица.

Другата добра нови-
на е, че през миналата
седмица са намалели
заразените с COV-
ID19. Регистрирани са

135 заболели от коро-
навирус, при 158 за
предходната седмица.
Заболелите са от
всички общини на об-
ласт Перник, от всич-
ки възрастови групи.
От РЗИ уверяват, че
при всички заразени са
извършени епидемио-
логични проучвания,
взети са противоепи-
демични мерки спрямо
болните и контактни-
те с тях лица. През
седмицата са направе-
ни 12 антигенни и 7
теста за антитела и
са издадени 184 иму-
низационни сертифи-
ката.

През седмицата ин-
спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
176 проверки. От тях
51 са свързани със
спазването на забра-
ната за тютюнопу-
шене. 57 от проверки-
те са във връзка със
спазване на противое-
пидемичните мерки
въведени със заповеди

на Министерство на
здравеопазването. 5
от проверките са от-
носно спазване на изи-
скванията към бути-
лираните натурални
минерални, изворни и
трапезни води, пред-
назначени за питейни
цели.

В резултат на уп-
ражнения контрол от
страна на здравните
инспектори, през из-
миналата седмица те
са издали 224 предпи-
сания за отстранява-
не на установени на-
рушения.

И през отминалата
седмица РЗИ продъл-
жи да извършва еже-
дневен мониторинг на
питейните водоиз-
точници. Взети са
287 проби от различ-
ни населени места в
областта, за да се ус-
танови дали подавана-
та им вода за питей-
но-битови цели отго-
варя на изискванията
на Наредба №9.

рами и
Плана за
възста-
новява -
не и ус-
т о й ч и -
в о с т .
Чрез из-
готвяне-
то на
предва -
рителна-
та инди-

кативна карта ще се
набележат какви фи-
нансови средства ще
са необходими и какъв
тип социални услуги
ще се реализират на
местно ниво.

Работната среща бе
водена от  изпълнява-
щия длъжността об-
ластен  управител на
област   Перник   Ива
Борисова. Тя запозна
присъстващите с
важността на днеш-
ната среща,  както и с

необходимостта   да
бъде постигнато  ба-
лансирано споразуме-
ние между общините
за създаването и пла-
нирането на новите
социални услуги на об-
ластно ниво.

"Чрез изготвянето
на предварителната
индикативна карта
ще се набележат как-
ви финансови средс-
тва ще са необходими
и какъв тип социални
услуги ще се реализи-
рат на местно ниво",
добави Борисова.

По Плана за възста-
новяване и устойчи-
вост се планира да се
финансират дейнос-
ти, които са свързани
с изграждане и обо-
рудване на нови со-
циални и интегрирани
здравно-социални ус-
луги за резидентна
грижа и специализира-

ни консултативни со-
циални услуги за лица
с увреждания.

Също така ще бъде
осигурен ресурс за ре-
формиране на всички
съществуващи  домо-
ве за стари хора, за
повишаване на ене-
ргийната ефектив-
ност, саниране и обза-
веждане на съществу-
ващи социални услуги
в общността, както
и изпълнение на про-
тивоепидемичните
мерки с цел повишава-
не на качеството на
предоставените услу-
ги на потребители-
те.

Планира се и финан-
сиране на строителни
дейности, оборудване
и обзавеждане за из-
граждане на нови ус-
луги за резидентна
грижа на стари хора и
лица с увреждания.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК
П Р А В И Л А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА

ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Приети с решение на Общински съвет Перник
№ 611 от 26.08.2021г., Протокол № 9 от 2021 г.

  Правила за провеждане на конкурси  за членове на органи за управление
и контрол на общинските публични предприятия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилата се определят реда, условията и процедурата за провеждане на

конкурсите за членове на органите на управление и контрол (по смисъла на т.13,§1 от
ДР на Закона за публичните предприятия)  на общинските публичните предприятия –
търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, в случаите, в които
процедурата се провежда от Общински съвет Перник, по ред определен от него, в
качеството му на орган, упражняващ правата на Община Перник, на основание чл.21
ал.1 от ЗПП, вр. с чл.69 ал.2 от ППЗПП.

(2)  Целта на правилата е да гарантират конкурсна процедура, изградена на
принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.

Чл. 2. (1) Съставът на органите за управление в публичните предприятия-еднолични
търговски дружества, в които Общински съвет Перник упражнява правата на общината
като едноличен собственик на капитала, се определя с протокол на едноличния
собственик на капитала съгласно изискванията на чл.147,ал.2 и чл.232а от Търговския
закон, вр. чл.69 от ППЗПП.

(2) Съставът на органите за уравление в публичните предприятия, които не са
еднолични търговски дружества, в които Общински съвет Перник упражнява правата
на общината като акционер или съдружник в капитала, се избират от общото събрание
на акционерите или съдружниците съгласно изискванията на Търговския закон.

(3) Съветът на директорите на общинските публични предприятия- акционерни
дружества се състои от трима членове, от които един независим член, който е и
председател на съвета на директорите. Независимият член не може да бъде
представител на общината в органите за управление.

Чл. 3. Конкурс за избор на членове на органите за управление в общинските
публични предприятия, в които Общински съвет Перник упражява правата на община
Перник, се провежда:

1. след постъпило предложение за промяна в органите за управление на общинското
публично предприятие;

2. при предсрочно прекратяване на договор за уравление на управител или на член
на колективен орган за управление на общинското публично предприятие;

3. при необходимост от попълване на минималния изискуем брой независими
членове на колективен орган за управление, вкл. когато такъв член престане да
отговаря на изискванията на чл.23 на Закона за публичните предприятия;

4. в срок от 3- три месеца преди изтичане срока на договора за управление на
управител или на член на колективен орган за управление на общинското публично
предприятие.

Чл.4. Преди обявяването на всеки конкурс се попълва Приложение № 1, което
съдържа информация за конкурсната длъжност.

Чл. 5. Всички документи, свързани с провеждането на конкурса, се съхраняват в
архива на Общински съвет – Перник, в сроковете, определени по реда на чл. 43 от
Закона за Националния архивен фонд.

II. КОНКУРСНА КОМИСИЯ
Чл. 6. (1) Конкурсната процедура се провежда от конкурсна комисия. Комисията се

състои от 5 члена, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по
икономика, а за публичните предприятия- лечебни заведения и един магистър по
медицина.

 (2) Членовете на комисията са общински съветници и се определят с решение на
Общински съвет –Перник. С решението се определят и най-малко двама резервни
члена.

Чл.7. Работата на конкурсната комисия се ръководи и организира от председател и
секретар, които се посочват в решението на Общински съвет – Перник.

Чл. 8. Членовете на комисията нямат право да разгласяват информация, която им е
станала известна при провеждането на конкурса.

Чл. 9. (1) Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с
мнозинство повече от половината от всички членове.

(2) За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от всички
членове.

Чл. 10. Преди да започне оценката на допустимостта на кандидатите, всеки член на
конкурсната комисия подписва декларация за предотвратяване на конфликт на
интереси и защита на данните на физическите лица-кандидати.   Ако член на комисията
установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение
на някой от кандидатите, той посочва това в нея, изключва се от процедурата и се
замества от резервния член.

III. ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Чл. 11.  Конкурсът се открива с решение на Общински съвет Перник, което съдържа:
1. Предмет на конкурсната процедура -позицията,за която се провежда конкурса

(член на съвет на директорите-независим, представител на общината или изпълнителен
член или управител на конкретно публично предприятие с посочен ЕИК);

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите;
3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите;
4. Срока на договора за управление и начина на определяне на месечното

възнаграждение;
5. Необходимите документи, мястото и срока за подаването им;
6.  Темите, предмет на събеседване(интервю).
7. Срока, в който да бъдат предоставени материалите по чл.12 ал.5.
8. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

във връзка с конкурса;
Чл. 12. (1)  Председателят на Общински съвет – Перник създава организацията за

провеждането на конкурса.
 (2) Оповестяването на конкурса се извършва в 7-дневен срок от вземане на

решението на електронните страници на Ощински съвет Перник и Община Перник .
(3) В обявлението се съдържат всички данни от решението по чл. 11 и необходимите

образци на документи.
(4) Срокът за подаване на документите от кандидатите не може да е по-кратък от 15

дни, считано от датата на оповестяване на конкурса на електронните страници на
Ощински съвет Перник и Община Перник, като конкретния срок се определя с
решението по чл.11.

(5) Общинскито публично предприятие педоставя на кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на

персонала в срока, определен в чл.11 т.7. Кандидатите могат да получат данни за
финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са
обявени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са
общодостъпни.

Чл. 13. До участие в конкурса за избор на членове на органи за управление на
публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл.20 и
чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия и на следните специфични
изисквания:

1. кандидатите за управвители, съответно изпълнителни директори на общинските
публични предприятия- лечебни заведения следва да отговарят и на изискванията на
чл.63, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

2. кандидатите за участие в конкурс, извън тези по т.1, следва да имат висше
образование, съответващо на спецификата на осъществяваните от съответното
публично предприятие дейности, а когато участва за позиция независим член следва
да отговарят и на изискванията на чл.23, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните
предприятия.

IV. РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 14. (1) Конкурсната процедура осигурява равен достъп на кандидатите без

ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа
принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

(2) Конкурсите за избор на лицата по чл.1, се провеждат на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително

обявените изисквания и критериите за подбор;
2. оценяване на изготвена и представена от кандидата концепция за развитие на

предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
3. събеседване с кандидата (интервю);
Чл. 15. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно

Приложение № 2, към което се  прилагат:
1. Декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че

не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
2. Професионална автобиография;
3.Нотариално заверено копие на Диплом за завършено висше образование и

придобита професионална квалификация;
4. Документ за трудов стаж/служебен стаж;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Медицинско свидетелство;
7. Концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото

управление за целия срок на договора;
(2) Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки

кандидат или чрез пълномощник, като документите се поставят в два отделни плика,
както следва:

1. плик №1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с
изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и
декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;

2. плик №2, който съдържа концепцията по т.7, ал.1.
(3) Пликовете по т.1 и т.2 на предходната алинея се поставят в един общ запечатан

плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на
общинското публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна
поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на
Ощински съвет Перник, като приносителя се информира за входящия номер.

Чл. 16. (1) С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са
представени всички посочени в тях документи.

(2) Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в решението по чл. 11, т. 5
не се регистрират.

(3) Когато след изтичането на срока за подаване на документите не е постъпило нито
едно заявление, на основание протокол на конкурсната комисия и с решение на
Общински съвет – Перник конкурсната процедура се прекратява.

V. ПРОВЕЖАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА
А. Първи етап- ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС
Чл. 17. (1) В 7-седем дневен срок след изтичане на срока за подаване на

заявленията, комисията извършва проверката на документите от плик №1 за
съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.
Критериите за подбор на този етап от конкурсната процедура са: наличие на
образователно-квалификационна степен по специалностите право, финанси,
счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес-администрация, медицин и други,
определени от решението на Общински съвет Перник, минимален професионален опит,
добра репутация и наличие на достатъчно време за изпълнение на задълженията по
позицията, предмет на конкурсната процедура.

 (2) До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички
необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението
на изискванията за заемането на длъжността. Проверка за наличие на съвместимост с
изискванията на чл.20, ал.1,т. 1-8 и 13 от Закона за публичните предприятия се
извършва от комисията при проверката за допустимост на кандидатите, а проверката
за наличие на съвместмист с изискванията на чл.20, ал.1 т.9-12 и на чл.20 ал.3 от Закона
за убличните предприятия се извършва преди сключването на договор за възлагане
на управлението на съответното общинско публично предприятие с участника,
спечелил конкурса.

(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
съгласно Приложение № 3.

(4) Въз основа на решението по предходната алинея, комисията изготвя списъци на
допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на
комисията, с което се приключва първия етап от конкурсната процедура.

Б.   Втори етап- ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Чл. 18. (1) Плик № 2 се отваря, ако документите от плик №1 и кандидатът отговарят

на изискванията, определени в решението на Общински съвет Перник по чл. 11.
(2) След подписване на протокола по чл.17, ал.3 се пристъпва към отваряне на плик

№2 на допуснатите кандидати, съдържащ концепцията, като оценяването се извършва
в 7-седем дневен срок.

(3) Всеки член на комисията се запознава с представените концепции за управление
на кандидатите и ги преценява по критериите, съгласно Приложение 4. Оценката на
всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

(4) Максималният брой точки за всяка концепция за управление е 50.
(5) До събеседване (интервю) се допускат онези кандидати, които при оценяването на

концепцията им за управление са получили не по-малко от половината от максималния
брой точки, т.е. 25 включително.

(6) Комисията съставя и подписва протокол за дейността си по ал.2 и израща писма
до:

-допуснатите кандидати за участие в третия етап на
конкурса-събеседване, като определя ден и час за на страница 4



провеждането му;
-недопуснатите кандидати до втори етап на конкурсната

процедура, ведно с мотивите за недопускането им;
-недопуснатите кандидати до трети етап на конкурсната процедура ведно с мотивите

за недопускането им;
(7) На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на

допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпното място по чл.
11, ал. 1, т. 8 и се публикуват на електронните страници на Общински съвет – Перник и
Община Перник.

Чл. 19. (1) Всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до Общински съвет –
Перник в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите
възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната
процедура.

(2) Общински съвет – Перник се произнася по жалбата в 14-дневен срок от нейното
получаване.

Чл. 20. (1) Когато няма допуснати кандидати, Общински съвет – Перник с решение
прекратява конкурсната процедура.

(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само
един.

В.   Трети етап- КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
Чл. 21.(1)  В трети етап на конкурсната процедура-събеседване, комисията

формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за
събеседване.

(2) Оценката на проведеното събеседване се формира въз онова на следните
критерии:

1. степен на познаване на нормативната уедба;
2. способност да се планират и взимат уравленски решения;
3. административни умения, професионални и делови качества;
4. комуникативни способности и организационни способности;
5. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на

конкретен проблем.
(3) Преди провеждането на събеседването (интервюто) председателят на комисията

запознава кандидатите с регламента на интервюто, а комисията проверява
документите за самоличност на участниците.

(4) За определяне на реда за участие в интервюто кандидатите се подреждат по
азбучен ред за всяко търговско дружество.

(5) По определения ред кандидатите представят пред комисията кратко резюме на
концепцията им за управление, съдържаща идеите им за развитието на съответното
общинско публично предприятие за целия период на договора.

(6) Всеки член на конкурсната комисия задава въпроси по темата на представената
концепция, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава
професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

(7) Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз
основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно
Приложение № 5.

(8) Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е сбор от оценките на всеки от
членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала.

(9) Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при
провеждането на теста и интервюто, съгласно Приложение № 6.

(10) Минималният резултат, при който който кандидатът се счита успешно издържал
конкурса, е 100 точки. Минималният резултат е 2/3 от максималния. Максималният
резултат за конкурса се формира като сбор, получен от максималния резултат от
представената концепция за развитие на общинското публично предприятие (бизнес-
програма), който е 50 точки и максимален резултат от интервюто, който е 100 точки (5-
степенна скала Х 4 критерия за оценяване Х 5 броя членове на конкурсната комисия).
Сборът е 150 точки, а 2/3  от максималния резултат е 100 точки.

(11) Неуспешно издържалите конкурса кандидати не участват в класирането.
 Чл. 22. (1) Въз основа на проведения конкурс комисията класира успешно

издържалите конкурса кандидати и определя спечелилия конкурса.
(2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат обжалване.
(3) Комисията предлага за одобрение от Общински съвет Перник представилия се

най-успешно на проведения  конкурс кандидат и класирането по ред на следващите
участници.

(4) Списъкът на класираните кандидати за всяко общинско публично предприятие се
поставя на определените за това места и се публикува на електронните страници на
Общински съвет  Перник и Община Перник.

(5) Общински съвет Перник, на първото си заседание след провеждането на
конкурса, определя въз основа на резултатите от конкурса членовете на органите на
управление (съвет на директорите и управители)   и утвърждава проекто-договор за
възлагане на управлението.

(6) Общински съвет Перник може да не утвърди протокола с предложеното
класиране, като с решението посочва мотивите за това.

(7) В 7-седем дневен срок от утвърждаване на предложеното класиране по реда на
ал.5, комисията обявява класирането на електронните страници на Общински съвет –
Перник и Община Перник.

Чл. 23. В случай, че избраният кандидат не отстрани несъответствия с изискванията
на чл.20, ал.1,т.9-12 и на чл.20, ал.3 от Закона за публичните ппредприятия преди
сключването на договор за възлагане на управлението, на негово място може да се
избере вторият от класираните кандидати или да се обяви нов конкурс.

Чл. 24. (1) В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по чл. 21
ал.10, по –ниска от 100 точки, Общински съвет Перник прекратява процедурата и
обявява нов конкурс.

(2) В случаите, когато няма подадени документи, комисията предлата на Общински
съвет Перник да удължи срока за подаването им с до 15 дни. Решението за удължаване
на срока се оповестява по реда на чл. 12 ал.2.

(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал.2 няма подадени документи,
Общински съвет Перник взема решение за прекратяване на конкурса.

(4) В случаите по чл. 22, ал.6 Общински съвет Перник прекранява процедурата по
конкурса и обявява нов конкурс.

Чл. 25. (1) Всеки участвал в проведения конкурс кандидат, който не е класиран на
първо място, може да подаде в 7-дневен срок от публикуването на протокола на
комисията възражение до Общински съвет – Перник, в което да посочи мотивите за
своето несъгласие с преценката на комисията.

(2) Общински съвет – Перник се произнася с решение, като може да приеме
възражението за основателно или да го отхвърли.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Чл. 26. В двуседмичен срок от приемане на решението на Общински съвет Перник

по чл.22, ал.5, Кметът на община Перник сключва договор за възлагане на
управлението на съответното общинско публично предприятие с участника, спечелил
конкурса, който отговаря и на условията по чл.20, ал.1, т.9-12 и на чл.20, ал.3 от Закона
за публичните предприятия.

Чл. 27. При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да
заеме длъжността и да сключи договор, Общински съвет Перник може да предложи
кмета на общината да сключи договор с класирания на второ място кандидат или да
обяви нов конкурс.

Чл. 28. Управлението на общинските публични предприятия, в които правата на
общината като акционер или съдружник се упражняват от Общински съвет Перник, се
възлагат с договори за управление, които са сключени в съответствие с разпоредбите
на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, Търговския
закон и/или Закона за лечебните заведения.

Чл. 29. Преди сключването на договорите за управление с лицата, които работят в
общинската администрация извън администрацията на органа, упражняващ правата на
общината в съответното общинско публично предприятие, се изисква съгласие на
работодателя по основния трудов договор или на органа по назначаването по
служебното правоотношение.

Чл. 30. (1) Договорите за възлагане на управлението в общинското публично
предприятие, в които правата на общината като акционер или съдружник се
упражняват от Общински съвет Перник, се сключват за срок от 3-три години.

 (2) В договора за управление се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно

възнаграждение, която те дават за своето управление;
6. взаимоотношенията между страните в периода на прекратяване на договора до

заличаване на името на освободения член на орган за управляние в Търговския
регистър.

 (3) Членовете на съвета на директорите и управителите на съответните общински
публични предприятия дават парична гаранция в размер на 3-месечното им брутно
възнаграждение по договора за възлагане на управлението.

 (4) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и
след решението на общото събрание на съдружниците/акционерите за освобождаване
от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

Чл. 31. Възнагражденията на органите за управление на общински публични
предприятия, в които правата на Община Перник се упражняват от Общински съвет
Перник, се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните
предприятия и Правилника за прилагане на закона за публичните прадприятия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на

общинско публично предприятие, в което Общински съвет Перник упражнява правата
на общината или когато е проведен конкурс по реда на тези правила, но не е определен
участник, спечелил конкурса, може да се сключи договор за възлагане на
управлението с лице, което отговаря на всички нормативни изисквания и настоящите
правила, за срок до провеждането на конкурс, но за не-повече от 6-шест месеца.

§2.  В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни
обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) да е
дистанционно в електонна среда.

§3. Настоящите правила се издават на основание на чл.26 ал.1 от Наредба №11 за
реда за учредяване и упражняване правата на Община Перник в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на Общински съвет
Перник (приета с решение № 611 от 26.08.2021г. от Общински съвет Перник)  и съгласно
изискванията на Глава пета от Закона за публичните предприятия и Глава пета и Глава
осма от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

§4.Тези правила не се прилагат за избор на независими членове на органите за
управение в общинските публични предприятия, които са категоризирани като
«големи» въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и раздел II от
Закона за счетоводството.

§5. Тези правила се прилагат и за провеждането на конкурс за избор на контрольор/
и на публичните предприятия- еднолични дружества с ограничена отговорност, в които
Община Перник е собственик на капитала. С кандидатите, спечелили конкурса се
сключва Договор за контрол за срок от 3 години, който е в съответствие с
разпоредбите на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му,
Търговския закон и/или Закона за лечебните заведения.

Приложения:
1. Приложение №1- Информация за органа за управление на ОПП «....»
2. Приложение №2- Образец на заявление за участие в конкурс и  Информация за

обработване на лични данни
3. Приложение №3- Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
4. Приложение №4- Формуляр за преценка на кандидатите
5. Приложение №5- Формуляр за преценка на кандидатите
6. Приложение №6- Формуляр за окончателните резултати
7. Приложение №7- Образец на декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП
8. Приложение №8- Образец на декларация по чл.20, ал.1, т.т.3-8 и т.13  от ЗПП
9. Приложение №9- Образец на декларация по чл.20,ал.1 т.9-12, чл.20, ал.3 от ЗПП
10. Приложение №10- Образец на декларация по чл.21, ал.2 от ЗПП;
11. Приложение №11- Образец на декларация за член на комисията;
12. Приложение №12- Образец на договор за възлагане на управлението на ЕООД-

търговско дружество след проведен конкурс;
13. Приложение №13- Образец на договор за възлагане на управлението на ЕООД-

търговско дружество за срок до провеждане на конкурс;
14. Приложение №14- Образец на договор за възлагане на управлението на ЕООД-

лечебно заведение;
15. Приложение №15- Образец на договор за възлагане на уравлението на ЕАД;
16. Приложение №16- Образец на договор за възлагане на уравлението на АД;
17. Приложение №17- Образец на договор за контрол на ЕООД;

Приложение № 1 към чл. 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕН НА ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО

ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ „…………………” ЕООД/ЕАД/АД
за длъжност ............................................................................................
(наименование на длъжността)
на .............................................................................................................
(наименование на търговското дружество)
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни

актове:
- степен на образование .............................................................................
- професионален опит ................................................................................
2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз

основа
на компетентностите, които са необходими за ръководни

длъжности:

от страница 3

на страница 8
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ПРОДАВА:

1. Магазин, Мошино, 51 м2, нов - 65 000 лв.

2. Гарсониера, гр. Радомир, ет. 2, НОЕ, тер., с обзавеждане - 60 000 лв.

3. Двустаен, Хумни дол, ет. 5, 59 м2, саниран, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер. - 65 000 лв.

4. Двустаен, Димова махала, тухла, ет. 2(4), обзавеждане, 65 м2 - 76 000 лв.

5. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 9(15), след ремонт, с обзавеждане

   и оборудване, 3 тер., едната усвоена, PVC, ТЕЦ, климатик            - 57 500 евро

6. Тристаен, Пригаров район, ет. 3(8), преходен, 3 тер. - 82 000 лв.

7. Тристаен, Тева, ет. 3, лукс, 2 тераси, 96 м2, 2 мазета - 95  800 лв.

8. Къща, над Профилакториума, 3 етажа+мазе+сутерен - 370 000 лв.

9. Къща, Клепало, сутерен + 2 етажа, РЗП:210 м2, двор:271 м2, ПВЦ      - 80 000 евро

10.  Къща, Дивотино, дв:1430 м2, 2 етажа, ЗП: по 61 м2, с две стоп. сгради    - 59 000 евро

11. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 105 м2, сутерен + два етажа,

    може и поотделно, двор, дв: 760 м2                                                  - 145 000 евро

КУПУВА, за реални клиенти,

всякакви видове апартаменти и къщи

в центъра и кварталите

ПРОДАВА
1. Едностаен, Център, 37 м2, ет. 1, PVC, с обзавеждане, ремонтиран - 58 500 лв.
2. Едностаен, Център, 37 м2, т, за осн. ремонт, ет. 1 - 45 000 лв.
3. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
4. Едностаен, Тева, ет.2, панел, ТЕЦ, обзав., с изолация, поддържан вход - 49 500 лв.
5. Двустаен, Център, 68 м2, т, ет. 3, поддържан, добър вход,
    раб. асансьор, ТЕЦ, обзаведен - 83 710 лв.
6. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC, паркинг
    пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 89 900 лв.
7. Двустаен, Център, 69 м2, т, до парка, готов за живеене, ет. 5(5) - 84 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 66 м2, п, ет. 2, лукс, с обз., до детска градина и училище - 107 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, 60 м2, ЕПК, ет. 12 - 62 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
12. Тристаен, Ид. Център, 95 м2, т, ет. 5(5), лукс, обз., закрит к-кс, с гараж, ТЕЦ - 108 000 евро
13. Тристаен, Център, 76 м2, т, ет. 4(4), PVC, ТЕЦ - 47 000 евро
14. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ             - 53 500 евро / 104 700 лв.
15. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
17. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл,
       за осн. ремонт, ток, вода - 31 000 евро
18. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,
       ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 45 000 лв.
19. Къща близнак, Радомир, двор: 295 м2, 2 етажа по 75 м2,
       отделни входове, санирана - 57 000 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 10 септември 2021 г., брой 104 /7104/ година XХIX

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

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

0884 32 47 03

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

27 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Гарсониера, идеален център, ет. 3 - 74 000 лв.
2. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,
    бърз достъп до  София           - по договаряне
3. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,
   двор: 550 м2, канал, асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро
4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
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.
7. Къща Мошино, 1 етаж, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,
    двор: 380 м2          - по договаряне
8. Двустаен, Бела вода, 63 м2, ет. 1, ПВЦ - 32 000 лв.
9. ЗЕМ. ЗЕМЯ 5640 М2 , ДО ЯЗ. ЛОБОШ, АСФ. ПЪТ, ТОК, КАПТАЖ,
    ПОДХОДЯЩ ЗА СТРОЕЖ, ПОЧИВНА БАЗА - 87 000 ЛВ.

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
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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"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици
  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции

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

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

Гр.  Батановци,  ул.  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

Да готвим на български

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД
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МЯСТО ЗА
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Място за
вашата
реклама

kolbaso@kolbaso.bgkolbaso@kolbaso.bgkolbaso@kolbaso.bgkolbaso@kolbaso.bgkolbaso@kolbaso.bg
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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

лева, автомонтьори, машинисти

пътно - строителна техника, ел.

монтьори. 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".

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 картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

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

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 ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на

Перник. Цената включва обзавеж-

дане, стока в наличност(обувки и

чанти) и депозит за един наем за

магазина.Тел.: 098 613 4789

Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-

ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-

пад.Частично обзаведена,обширна

панорамна 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 Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-

ния и реномиран комплекс от зат-

ворен тип Делта Хил. Местополо-

жението е уникално, представлява

чудесно съчетание от панорамни

гледки, свеж въздух, спокойствие и

същевременно удобен достъп до

столицата посредством автомагис-

трала 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

Продавам помещение в центъра

за живеене и офис. Тел.: 0894 615

757

Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

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

работаSiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

   модели и размери   модели и размери   модели и размери   модели и размери   модели и размери

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи

Дом за възрастни хора
в Горна баня

набира санитари
за постоянна работа -

начално възнаграждение 900 лв.,
възможност за растеж,

удобен транспорт с влак.
0888 72 26 07
0888 33 01 25
0886 61 07 46



от страница 4 а) Компетентност, свързана с познаване и ползване на
нормативни да не актове (разбиране и ползване на основните

нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност; познаване
  да   не

б) Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното
постигане, очаквани резултати; умения за разпределение на задачите; способност за
мотивиране и развитие на членовете на екипа)   да   не

в) Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на
дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи; разработване на
алтернативни решения и подбор на оптималното от тях на базата на разполагаемите
ресурси и срокове   да   не

г) Комуникационна компетентност (умения за изготвяне на доклади и други
документи, които правилно отразяват ситуацията и са в съответствие с правилата за
разработване на основни писмени документи; способност за ефективно устно
изразяване пред групи) да   не

д) Компетентност за работа с потребители (познаване на основните групи
потребители на дейността, която се осъществява в рамките на тази длъжност;
способност да се обясняват сложни решения и правата на потребителите ясно и
непредубедено) да не

е) Компютърна компетентност (познаване на основните софтуерни продукти, които се
използватв процеса на работа в рамките на длъжността)      да       не

Забележка: Със знак “х” се отбелязват полетата “да” или “не” в зависимост от това,
дали съответната компетентност се изисква за длъжността.

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 За избор на орган за управление на общинското публично предприятие
„——————„ ЕООД/ЕАД/АД, гр.
Уважаеми дами и господа,
Моля, да бъда допуснат/а до участие в конкурс за избор на орган за управление на

общинско публично предприятие,
за длъжност ...............................................................................................
(наименование на длъжността)
на ................................................................................................................
(наименование на търговското дружество)
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена на кандидата
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес
Телефон, факс за контакти
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Вид и степен на завършено висше образование
Наименование на висшето училище Образователно-квалификационна степен

Специалност  Допълнителна квалификация
Тема (наименование на квалификационната програма или курс) Период и място на

провеждане Получени дипломи, сертификати, удостоверения
Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са

съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.
Компютърни умения
Посочете кои софтуерни продукти ползвате.
......................................................
......................................................
Чужди езици
Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на
на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която “5” е най-

високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка по
съответния език, отбележете ги в последната колона.

Чужди езици   Писмено Говоримо   Дипломи,сертификати, удостоверения
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в

която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като
свободна професия и/или самонаето лице.

Организации, в които сте работили Период Наименование на заеманите
длъжности Основни дейности и отговорности

Прилагам следните документи:
Плик №1
1 . .........................................
2 . .........................................
3. .........................................
/описва се видът и се посочва номер на представения документ, когато съдържа

такъв.Когато документът не съдържа номер се посочват други данни за
индивидуализирането му/

Плик №2
…………………………….
Запознат/а съм с условията за участие в процедурата, посочени в обявлението за

провеждането й.
Подпис:                                                Дата:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  за целите на конкурса,

съгласно чл.13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април, 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

1. Предоставвените лични данни на администратора на лични данни- Общински съвет
Перник и/или Община Перник, са необходими за ровеждането на конкурс за избор на
ЧЛЕН НА ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„…………………” ЕООД/ЕАД/АД, гр. Перник;

2. При непредставяне на горепосочените лични данни не могат да бъдат изпълнени
посочените законови изисквания за участие в конкурса;

3. Администраторът не извършва други действия на обработка по отношение на
лични данни, освен за целите на конкурса;

4. Срокът на съхранение на представените лични данни е съгласно действащата
нормативна уредба;

5. Участниците в конкурсната процедура имат право да изискват от администратора
заличаване и коригиране на личните данни, които пправа могат да упражняват чрез
отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по
електронен път.

Запознах се с представената информация.
Доброволно и информирано декларирам своето съгласие Общински съвет Перник и/

или Община Перник да обработва личните ми данни, във връзка с участието в конкурс
за избор на …………………………………….. на „…………………………….” ЕООД/ЕАД/АД,

гр.Перник.
Подпис:                                                Дата:
 ................................................................................................................................
Име, презиме и фамилия, написани собственоръчно

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 3
ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността ....................................................
(наименование на длъжността)
на .............................................................................................................
(наименование на търговското дружество)
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Тук се посочват документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата -

декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Тук се посочват минималните и специфичните изисквания, които са посочени в

обявата и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.
Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи които

се изискват според обявата (1) Удостоверяват ли представените документи,
съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за
длъжността (2) Основание за недопускане

(1) На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи
съответстват на изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу
името на кандидата, чиито представени документи не съот ветстват на изискваните в
обявата, в таблицата се по сочва конкретно кои документи не съответстват на обявата
или липсват.

(2) На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи
удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва
“да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не
удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата
се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
.....
Посочените кандидати трябва да се явят на (дата)..................................... от ...............

часа в  стая № ... в сградата на Община Перник за провеждане на конкурса.
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1.
2.
3.
4.
5.
Дата:

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

.......................................................................................................................................
                                            (име на търговското дружество)
Име, презиме и фамилия на кандидата Наименование на длъжността, за която

кандидатства
Член на конкурсната комисия:
..............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)                                                                 (подпис)
Критерии за оценка на програмата за управлениеМаксимален брой точки Резултат
Жизнеспособност на програмата:.- оригинална (работеща) бизнес идея;

устойчивост на бизнеса; - ресурсна обезпеченост, поддържане на определен брой
работнни места;- възможности за пазарна реализация на продукта (стоката/услугата);-
финансови показатели – продажби, печалба/намаляване на загубите, рентабилност,
нови пазари, инвестиции 25

. Обхват (пълнота) и структура на програмата:- цели;- маркетингова част;-
финансова част; 15

. Иновативност:- усвояване на нови продукти и производствени технологии,
ноу-хау;- използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ);-
използване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии 10

Общ резултат: ...........................................................
Забележка:
Всеки член на конкурсната комисия попълва този формуляр за всеки от кандидатите.

Приложение №5 към чл. 21, ал. 7
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

За................................................на .....................................................................................
Име, презиме и фамилия Наименование на длъжността, за която кандидатства

Подпис на кандидата
Член на конкурсната комисия:
..........................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)                        (подпис)
Критерии за преценка на кандидатите Резултат
1. Управленска компетентност
2. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативниактове
3.Комуникационна компетентност
4.Компетентност относно работа с потребители, промени и управлението им
Общ резултат:

.........................................................................
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала:
5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;-
4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 - не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди събеседването кандидатите се подписват на

формуляра.
на страница 9
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от страница 8 3. По преценка на конкурсната комисия може да се вземе
решение кандидатите да не

се преценяват по някои от критериите, ако съответната компетентност не се изисква
за длъжността.
4. Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от
интервюираните кандидати.

Приложение №6  към чл. 21, ал. 9
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Име, презиме и фамилия на кандидата Оценка на програмата за управление
Оценка от защитата на програмата за управление (интервю) Окончателен резултат

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1.
2.
3.
4.
5.
Дата:

Приложение №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.23, ал.2 и ал.3 от
Закона за публичните предприятия

Подписаният/та:__________________________________________________от
гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за независим
член на съвета на директорите на общинското публично предприятие
„………………………………..........” ЕАД/АД, гр.Перник

 ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм служител в дружеството;
2. не съм акционер в дружеството;
3. не съм лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с

дружеството;
4. не съм едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество,

което има същия или сходен предмет а дейност като този на дружеството;
5. не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството;
Дата:___________________ ДЕКЛАРАТОР________________________

Приложение № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.20, ал.1, т.3-8 и
т.13 от  Закона за публичните предприятия

Подписаният/та:__________________________________________________от
гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за член на
съвета на директорите/управител на общинското публично предприятие
„………………………………..........” ЕООД/ ЕАД/АД, гр.Перник

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин или гражданин на друга държава-членка на

Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за европейското
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;;

2.  не съм поставен/а под запрещение;
3. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
4. не съм лишен/а от правото да заема съответната длъжност;
5. не съм обявен/а в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;

6. не съм бил/ член на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не съм съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до
втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление
и контрол на същото публично предприятие;

8. отговарям на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.  .
Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от

НК.
Дата:___________________ ДЕКЛАРАТОР________________________

Приложение № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.20, ал.1 т. 9-12 и
на чл.20 ал.3 от  Закона за публичните предприятия

Подписаният/та:__________________________________________________от
гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за член на
съвета на директорите/управител на общинското публично предприятие
„………………………………..........” ЕООД/ЕАД/АД, гр.Перник

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не заемам висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
не е член на политически кабинет и секретар на община;

2. не извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име;
3. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с

ограничена отговорност;
4. не съм управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго

публично предприятие;
5. не работя по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели

във висше училище по служебно или по трудово правоотношение, освен като
преподаватели във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в
лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от
НК.

Дата:___________________ ДЕКЛАРАТОР________________________

Приложение № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.21, ал.2 от
Закона за публичните предприятия

Подписаният/та:__________________________________________________от
гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за избор на
член на съвета на директорите/управител на общинското публично предприятие
„………………………………..........” ЕООД/ЕАД/АД, гр.Перник

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Мога да отделям достатъчно време за изпълнение на възложените ми задължения
като __________________________________/посочва се позицията и общинското
публично предприятие/ за целия срок на възлагане на управлението.

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от
НК.

Дата:___________________ ДЕКЛАРАТОР________________________

 Приложение № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я

 (За член на комисията)
Подписаният/та:__________________________________________________от

гр._________________с ЕГН____________________________,  телефон за връзка
____________________________като член на комисията за избор на член на съвета на
директорите/управител на общинското публично предприятие
„………………………………..........” ЕООД/ЕАД/АД, гр.Перник, избран с решение № ……..,
Протокол № на Общински съвет Перник,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Няма да разгласявам обстоятелствата, станали ми известни във връзка с работата

на комисията по провеждане на конкурс за избор на член на съвета на директорите/
управител на общинското публично предприятие „………………………………..........”
ЕООД/ЕАД/АД, гр.Перник.

2. Нямам личен интерес от провеждането ан конкурса и нямам отношения, които да
пораждат основателни съмнения за липса на безпристрастност, с кандидатите в
конкурса за избор на   член на съвета на директорите/управител на общинското
публично предприятие „………………………………..........” ЕООД/ЕАД/АД, гр.Перник

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от
НК.

Дата:___________________ ДЕКЛАРАТОР________________________
/име и фамилия/

Приложение № 12
             О Б Щ И Н А     П Е Р Н И К           /Образец/

Д О Г О В О Р
№ ……..

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ-
ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
«.......................................................................................................» ЕООД, гр. Перник

Днес, ……..............…., в гр.Перник, на основание чл.141, ал.7 от Търговския закон,  и
съгласно чл.70 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия
във връзка с чл.20 и чл. 21 ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл. 24 ал.2 от
Наредба №11 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Перник в
публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и
Решение № ………., Протокол №.......... от ............ 20......г. на Общински съвет Перник, се
сключи настоящия договор между:

1. ______________________________________________________ – Кмет на Община
Перник, в качеството си на пълномощник от доверителя – Общински съвет Перник и

2. ______________________________________________________, наричан в следващите
текстове „УПРАВИТЕЛ” за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Доверителят възлага, а управителя приема да управлява и представлява

общинското публично предприятие - еднолично търговско дружество с ограничена
отговорност «_________________________ - Перник»  ЕООД - град Перник, с едноличен
собственик на капиала Община Перник, седалище и адрес на управление в град
Перник, ................................................ и ЕИК .........................................., в съответствие с
действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет Перник, действащ в
качеството си на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в
търговското дружество и в рамките на предоставените му пълномощия съгласно
Устава на дружеството,   Търговския закон,  ЗПП, ППЗПП, Наредба №11 за реда за
учредяване и упражняване правата на Община Перник в публични предприятия и
търговки дружества с общинско участие в капитала и клаузите на настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Този договор се сключва за срок от 3 (три) години,  считано от датата на

вписването на управителя в търговския регистър при Агенцията по вписванията.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл.3. Доверителят:
1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Приема годишния счетоводен отчет и баланс след заверка на определения експерт

счетоводител;
3. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
5. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни

права върху тях;
6. Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции –

собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или
разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

7. Дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
8. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори

за задължително застраховане на имущества;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на

дружеството;
10. Взема решение за прекратяване или приватизиране, или прави предложения

пред компетентните държавни органи за приватизиране на дружеството, когато общата
балансова стойност на материалните дълготрайни активи, отдадени под наем или под
аренда, на материалните дълготрайни активи, вещни права, които са внесени в
граждански дружества и на финансови дълготрайни активи, надхвърлили 50 на сто от
общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството;

11. При прекратяване на дружеството, предприема мерки за ликвидация, освен в
случаите на несъстоятелност, като доверителя назначава ликвидатори и сключва
договори с тях.

Чл.4. Доверителят има право:
1. Да изиска от управителя необходимата информация за състоянието и дейността на

дружеството;
2. Да контролира дейността на управителя и определя срокове, в рамките на които

управителят да отстранява констатирани недостатъци в работата;
3. Да намалява размера на определеното с този договор възнаграждение с до 30 на

сто, в случай, че управителят не изпълни негово мнение или действие в нарушение на
задълженията по настоящия договор;

4. На свободен достъп до всички работни места в дружеството и клоновете му;
5. Да командирова управителя в чужбина.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ
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Чл.5. Управителят е длъжен:
1. Да постъпи на работа в 7 дневен срок от влизане на сила

на акта, с който доверителят го определя за управител;
2. Да организира в 7 – дневен срок подготовка и внасянето в Агенцията по

вписванията на необходимите документи, свързани с вписването в Търговския
регистър на обстоятелствата, съгласно нормативните разпоредби;

3. Да представи на доверителя отчет за дейността на дружеството, както и за
резултатите от изпълнението на критериите по утвърдената бизнес задача в 30 – дневен
срок след приключване на всяко тримесечие на основание чл.20 ал.8 от Наредба № 11
за реда за учредяване и упражняване правата на Община Перник в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала;

4. Да уведомява в 3 – дневен срок доверителя за настъпилите обстоятелства по чл.25
ал.1 от Наредба № 11 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Перник
в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала;

5. Да създава условия за социално развитие на колектива в дружеството и за
подобряване условията на труд;

6. Подписва и изпълнява Колективния трудов договор;
7. Да представя на доверителя копие от Ревизионния акт, след извършена финансова

ревизия;
8. Да извършва необходимите действия, свързани с подготовката на дружеството

или обособени негови части за приватизация, като ги съгласува само с доверителя.
Чл.6. Управителят има право:
1. Да сключва, изменя и прекратява трудови договори с работещи по трудови

правоотношения, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова
персонала на дружеството при спазване на действащата нормативна уредба;

2. Да сключва договори за получаване на кредити на дружеството с изключение на
такива обезпечени с ипотека на недвижимо имущество или със залог на дължимо на
дружеството имущество, след получаване правното съгласуване за това от страна на
доверителя;

3. Да разходва средства на дружеството за представителни цели, за тържества и
подаръци, в размер до установения необлагаем норматив;

4. Да ползва лек служебен автомобил при изпълнение задълженията си по този
договор.

Чл.7. Управителят няма право без разрешение на доверителя:
1. Да взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други

дружества;
2. Да взема решение за придобиване или отчуждаване недвижими имоти и вещни

права върху тях;
3. Да взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции –

собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или
разпореждане с дълготрайни финансови активи в чужбина;

4. Да дава обезпечаване в полза на трети лица;
5. Да сключва договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително

застраховане на имущества;
6. Да учредява ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
7. Да предоставя на физически лица, фирми, граждански дружества и др. дружества

– юридически лица информация за финансово – икономическото състояние на
дружеството;

8. Да извършва продажби, както и отдаване под наем на дълготрайни активи на
дружеството, чиято стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на
дълготрайните материални активи;

9. Докато е в сила този договор да извършва от свое или от чуждо име търговски
сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на др. дружества,
когато се извършва сходна дейност с тази на дружеството, както и да е съдружник в
събирателни, в командни дружества и в дружества с ограничена отговорност или да е
управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично
предприятие;

10. Да огласява служебна информация и сведения за дружеството докато е в сила
настоящия договор, както и за срок от 5 години след прекратяването му;

11. Да извършва конкурентна дейност спрямо дружеството до 3 години след
прекратяването на този договор;

12. Да заема висша публична длъжност по чл.6,ал.1,т.1-38 и чл.41-45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
както и да е член на политически кабинет и секретар на община.

13. Да работи по служебно или по трудово – правоотношение,освен като
преподавател във висше училище;

14. Да извършва разпоредителни сделки с  имущество на дружеството, както и за
теглене на кредити в размер на 10 на сто от стойността на дълготрайните активи на
дружеството в периода от постъпване на предложение за приватизация от органите по
Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

15. Да ангажира сумарно повече от 50 на сто от общата балансова стойност на
дълготрайните активи чрез отдаване под наем или под аренда на дълготрайните
материални активи.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл.8.  Доверителят определя месечно възнаграждение на управителя по реда на

чл.56 от ППЗПП и в съответствие с решението на едноличния собственик на капитала
по чл.56 ал.13 от ППЗПП, неразделна част от настоящия договор.

Чл.9. (1) Възнаграждението на управителя е за сметка на разходите на дружеството с
ограничена отговорност, а данъка върху общия доход се извършва, съгласно Закона
за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този
договор и за изплащането на полагащия се данък общ доход носи управителят.

Чл.10. Доверителят не гарантира размера на възнаграждението на управителя и не го
компенсира при липса на средства в дружеството.

Чл.11. Съгл. чл.4 ал. 1, т.7 от КСО, управителят е задължително осигурен за всички
осигурителни социални рискове, като размера на осигурителните вноски е определен в
КСО.

Чл.12. В случаите на временна неработоспособност на управителя се изплаща
парично обезщетение, съгласно КСО.

Чл.13. За времето на ползване на неприсъствени дни по този договор, на управителя
се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му среднодневно
възнаграждение за последния месец, предхождащ ползването на отпуска, през който
управителят е изпълнявал задълженията си най – малко 10 работни дни.

Чл.14. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен с решение на Общинския
съвет, считано от датата на заличаване името на управителя в Търговския регистър, а в
случаите по чл.14 (3) т.1 на този договор - от датата на възникване на основанието.

(2) С изтичане на срока на договора;
(3) Предсрочно, без виновност на страните :
1. При преобразуване, прекратяване и след приватизация на дружеството;
2. В случаите на смърт или поставяне под запрещение на управителя, съответно при

обявяване на несъстоятелност на дружеството;
3. По взаимно съгласие на страните;
4.С решение на доверителя в интерес на работата, като настоящия управител бъде

отстранен от работа, докато не бъде заличено името му в Търговския регистър като
управител.

5. При обективна невъзможност на управителя да изпълнява задълженията си за
повече от 6/шест/ месеца.

6. По искане на управителя- подаване на молба за освобождаване, изразена писмено
пред доверителя с предизвестие не по малко от 3-месеца;

7. При възникване на някое от обстоятелствата, обуславящи забрана или
ограничение на управителя за изпълнение на съответните функции -несъвместимост с
изискванията по чл.20 от Закона за публичните предприятия;

(4) Предсрочно, по вина на управителя:
1. При тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
2. При извършване на действия или бездействия на управителя, довели до

влошаване на финансовия резултат на дружеството или от които са произтекли щети
за дружеството;

3. Предоставяне от управителя на доверителя на невярна информация за
състоянието на дружеството или съставяне и утвърждаване от управителя на
документи с невярно съдържание;

4. При осъждане на управителя за извършено умишлено престъпление от общ
характер;

5. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

6. При неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес-програма, както
и при неизпълнение на решения на доверителя, произтичащи от предоставените му
права, като представител на собственика на капитала на дружеството.

(5) По вина на доверителя, когато той не изпълнява задълженията си по този
договор.

 Чл.15. В случаите на прекратяване на договора по реда на:
1. Чл.14 ал.3, т.4 - на управителя се изплаща обезщетение в размер на едномесечното

му възнаграждение по този договор.
2.Чл.14 ал.4, т.1 до т.6, включително - управителя възстановява 3(три) месечни

възнаграждения по този договор.
3. Чл.14 ал.3, т.2 - на управителя се изплаща обезщетение в размер на 3(три) месечни

възнаграждения по този договор. В случаите на смърт, обезщетението се изплаща на
наследниците на управителя.

Чл.16. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор управителят е
придобил право на пенсия /за осигурителен стаж и възраст/, той има право на
обезщетение в размер на 2 (две) месечни възнаграждения, ако е работил при същия
работодател през последните 10 години – в размер на 6 месечни възнаграждения по
този договор, при положение, че не е ползвал това право на друго основание и
нормативните документи не се променят. При изплащане на това обезщетение, той
няма право на обезщетение по чл.19 от този договор.

Чл.17. Размерът на обезщетенията по чл.15,т.1, чл.15,т.3 и чл.16 се определя от
начисленото на управителя възнаграждение за последния пълен месец, през който той
е изпълнявал задълженията си по този договор.

Чл.18. При прекратяване на договора на управителя се изплаща обезщетение,
съответстващо на неизползваните от него неприсъствени дни на определеното му
възнаграждение по този раздел.

Чл.19. След прекратяване на договора по реда на чл.14, ал.3, т.1, на управителя се
изплаща обезщетение, съответстващо на възнаграждението му за времето, през което
е останал на работа, но за не повече от 1 месец.

Чл.20. Размерът на обезщетенията по чл.18 и чл.19 се изчисляват от начисленото на
управителя среднодневно възнаграждение за последния календарен месец,
предхождащ прекратяването на договора, през който управителя е изпълнявал
задълженията си най – малко 10 работни дни.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.21. Управителят има право на 30 платени неприсъствени дни за една календарна

година, извън празничните и почивните дни.
Чл.22./1/ Платените неприсъствени дни се ползват от управителя в рамките на една

календарна година, най – много с едно прекъсване. Управителят сам определя периода
на ползване на неприсъствените работни дни, като за целта уведомява писмено
доверителя, но не по-късно от 15 дни преди този период.

/2/ При доказани обективни причини, довели до невъзможност за ползване на
неприсъствените дни през текущата година, доверителят може да разреши на
управителя ползването на същите през следващата календарна година, след подадена
до края на текущата година молба от управителя.

Чл.23. Управителят няма право да ползва неприсъствени дни в по – голям размер от
полагащите му се за периода от влизане в сила на настоящия договор.

Чл.24. За времето на ползване на неприсъствените дни от управител, той се
задължава да определи длъжностно лице от дружеството, което да го замества докато
отсъства, като уведоми писмено доверителя минимум 15 дни преди това/при подаване
на личната молба за отпуска/.

Чл.25. Управителят ползва всички права за командироване в страната по реда на
Наредбата за командировките в страната и приетите вътрешно-дружествени правила, а
за чужбина със съгласието и със заповед на доверителя по докладна записка на
управителя. Средствата за командировка са за сметка на дружеството.

Чл.26. Управителят има право да ползва социалните фондове и формите на социално
обслужване, отразени в сключения КТД в дружеството, с изключение на тези, които
съгласно действащата нормативна уредба са елемент на брутното трудово
възнаграждение.

Чл.27. При прекратяване на договора за управление не по инициатива и без виновно
поведение от страна на управителя, той се ползува от Закона за насърчаване на
заетостта.

Чл.28. Страните могат да се договарят в условията на договора при последващи
промени на нормативната уредба или съществени изменения на икономическите
условия, като измененията се отразяват в допълнителни споразумения към настоящия
договор. В случаите на императивни промени в нормативната уредба настъпили след
влизането в сила на настоящия договор, те стават задължителни за двете страни без
да се сключва допълнително споразумение за изменение или допълнение  в клаузите
на договора.

Чл.29. Възникналите спорове между страните по този договор, неуредените с него
въпроси се решават в съответствие с действащото гражданско законодателство.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна и Агенцията по вписванията и влиза в сила, считано от датата на постъпване на
работа на управителя.

За УПРАВИТЕЛ:____________________                  За ДОВЕРИТЕЛ___________________
........................................                                (Кмет на Община Перник)

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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СК „Калоян – Ладимекс“ завърши
проект за хора с увреждания

Ямбол победи с 1:0
Струмска слава и
елиминира тима от
Радомир от турнира
за Купата на Бълга-
рия.

В герой на мача се
превърна Александър
Димитров от дома-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ñëàâàòà“ ïàäíà îò „ßìáîë“ çà Êóïàòà
Домакините очакват мач срещу „Арда“

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ В ГРУПАТА
НА „МИНЬОР“ И „СЛАВАТА“
11, Сеп 2021 г. Събота 14:15 ч.

ФК Струмска слава 1927 - Хебър 1918
ГС:    Петър Григоров Григоров
  АС1:    Петър Велизаров Митрев
  АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков
СН:    Иван Богданов Кюркчиев

11, Сеп 2021 г. Събота 19:00 ч.
Ботев Пд II - ФК Етър
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов
АС1:    Георги Любомиров Минев
 АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Илко Благоев Томов

12, Сеп 2021 г. Неделя 17:00 ч.
Спортист 2009 - Миньор
ГС:    Валентин Георгиев Станчев
 АС1:    Румен Емилов Иванов
 АС2:    Стефан Делчев Делчев
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков
СН:    Костадин Георгиев Стоичков

12, Сеп 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Септември

См
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров
АС1:    Мартин Иванов Димитров
   АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев
СН:    Йордан Веселинов Гулев

12, Сеп 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец

1945 II
ГС:    Васил Петров Минев
  АС1:    Иво Николаев Колев
  АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Крум Добринов Стоилов

12, Сеп 2021 г. Неделя 17:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Левски Лом
ГС:    Стилян Стоянов Колев
  АС1:    Александър Христов Апостолов
   АС2:    Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов
СН:    Стоян Иванов Вътев

12, Сеп 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС:    Димитър Цолов Буров
  АС1:    Асен Крумов Крумов
  АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров

12, Сеп 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Созопол - Марек 1915
ГС:    Мартин Живков Великов
  АС1:    Красимир Атанасов Атанасов
 АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Калоян Красимиров Цветков
СН:    Георги Иванов Хаджийски

13, Сеп 2021 г. Понеделник 17:00 ч.
ФК Марица 1921 - ФК Литекс
ГС:    Благой Кирилов Манов
   АС1:    Владимир Ангелов Велев
  АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен
СН:    Николай Георгиев Нанев

13, Сеп 2021 г. Понеделник 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Християна Красимирова Гутева
  АС1:    Красимир Владимиров Миланов
  АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Веселин Мишев Добриянов

18-годишна пише история на US Open
Стартиралата от квалификациите 18-го-

дишна британка Ема Радукану продължава
приказката си на US Open, след като срази
Белинда Бенчич с 6:3, 6:4 и се класира за
1/2-финалите на надпреварата.Родената в
канадския град Торонто тенисистка под
№150 световната ранглиста се нуждаеше
от едва 1:25 часа, за да стигне първи 1/2-
финал при едва второто си участие в ос-
новната схема на турнир от Големия
шлем.В спор за място на финала изненада-
та на тазгодишното издание на турнира ще
спори с победителката от двубоя между
Каролина Плишкова и Мария Сакари.

кините, който наме-
ри мрежата в десе-
тата минута.

До края на първо-
то полувреме Ди-
митров пропусна
още две положения
за гол, докато атака-
та на Славата беше

пасивна.
След почивката ре-

зервата Кристиан
Малаков докосна 2:0,
но гредата се оказа
помощник на стража
на гостите Петър
Маринов.

Така отборът от

Пернишки ветерани ще ритат в Дупница
Футболисти, под-

визаващи се по пер-
нишките терени през
90-те години от ще
вземат участие в
първия благотвори-
телен турнир Купа
Дупница,  Славните

ветерани ще покажат
незабравени футбол-
ни уменя на 18-ти сеп-
тември (събота).

Всички пернишки иг-
рачи от близкото ми-
нало са лично покане-
ни от организатори-

те в лицето на Общи-
на Дупница, Сдруже-
ние „Дупница Спорт“,
БФС и ЕфбетТурни-
рът се провежда по
повод 43 години от
победата на ФК Ма-
рек над шотландския

ФК Абърдийн пред-
вождан в европейския
си дебют от Сър Але-
кс Фъргюсън на ста-
дион „Бончук“ в гр.
Дупница. Това е и еди-
нствената сагуба на
„сър“ Алекс от българ-

ски треньор.
Освен перничани в

турнира ще вземат
участие още пет от-
бора ветерани от Со-
фия, Кюстендил, Бла-
гоевград, Самоков и
Дупница.

Спортен клуб „КА-
ЛОЯН - ЛАДИМЕКС“ ус-
пешно завърши строи-
телно-монтажните
дейности в изпълнение
на Проект „Пълноценна
социална интеграция на
хора с увреждания чрез
адаптираща физическа
активност и спорт“,
финансиран от Аге-
нцията за хората с ув-
реждания.Материално-
техническата база на
Клуба вече е приспособе-
на за хора с увреждания
чрез осигуряването на
достъпна среда за тази
специфична група пол-
зватели на услугите,
предлагани от спор-
тния клуб.СК „Калоян-
Ладимекс“ повече от 10

години трайно и устой-
чиво работи с деца и
младежи с увреждания.
Чрез своята дейност
през годините, спор-
тният клуб е доказал,
че физическата актив-
ност в контролирана
среда и при наличие на
специфични треньорски
умения може   да   уле-
сни  социалното  включ-
ване,   интеграцията  и
осмислянето на концеп-
цията за равни възмож-
ности от хората с ув-
реждания. По отноше-
ние на лицата със зат-
руднения в пространс-
твеното си придвижва-
не, освен контролирана
среда и наличие на спе-
цифични треньорски

умения е необходимо и
техническо и материал-
но осигуряване на дос-
тъпна среда, което ве-
че е налично.

Ямбол вече мисли за
следващия етап от
състезанието, къде-
то трябва да срещне
Арда на Димитър Ди-
митров - Херо.

„Успехът срещу
Струмска слава е
плод на всички в клу-
ба – от ръководс-
твото до портиера.
Всички те живеят с
добрите моменти и
проблемите на ФК
Ямбол. Такива мачове
се печелят с психика.
Именно за това ка-
зах на футболисти-
те ни преди среща-
та: “Всичко е във ва-
шите глави“.

Доволен съм от
тях. Спазиха стрик-
тно тактическите
указания.

Беше много труден
мач, а съперникът,
воден от добър тре-
ньор, е сред най-сил-
ните във Втора ли-
га. Нямахме доста-
тъчно време за въз-
становяване след по-

бедата над Локомо-
тив II (Пловдив) за
първенството на
Югоизточната Тре-
та лига.

Въпреки това
бяхме напълно рав-
ностойни във физи-
ческо отношение на
добре балансирания
тим на Струмска
слава.

Друг радващ факт
е, че в двубоя взеха
участие 18-годишни-
те местни момчета
Калоян Данев, Крис-
тиан Малаков, Нико-
лай Йорджев, Стойко
Иванов и вратаря
Критиян Ван ден Тем-
пел на 21 г.

Очаквам срещу Ар-
да (Кърджали) още
повече фенове на
стадиона. Победата
не ни главозамайва.
Знаем си мястото и
продължаваме да ра-
ботим усърдно. Вече
мислим за срещата
от шампионата с Ро-
допа (Смолян)“.

ЦСКА си махна тирето
Вчера, 9 септември 2021 г., е денят, в

който ЦСКА  премахна тирето от регис-
трацията на клуба. Причината - навър-
шват се точно 5 години от фалита на
старото дружество ПФК ЦСКА АД и на
базата на минала давност “червените”
могат вече да използват абревиатурата
ЦСКА. Законът гласи, че преди изтича-
нето на този период нито едно дружес-
тво няма право да ползва тази регис-
трация.От юли 2016 година клубът е за-
писан като ЦСКА - София, включител-
но в БФС и УЕФА. От днес обаче и в
Бояна и в Нион трябва да се съобразят
с промяната в названието на “червени-
те”. Както е известно, на 31 май 2017 г.
клубът спечели търга за емблемата и
активите на фалиралото дружество и е
негов правоприемник, също така негов
стортен наследник. Последното вече
беше признато от ФИФА, УЕФА и
КАС.ЦСКА е актуален носител на Купа-
та на България и за втора поредна го-
дина ще играе в групи от евротурнири-
те. Остава обаче една цел, за която фе-
новете жадуват - титлата също да се
завърне на “Българска армия”.
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Петима от тях са от Афганистан и един е от Ирак

В ПЕРНИШКО ТЕЗИ ДНИ
МИНАВАТ ПОД ЗНАКА НА
БЕЖАНЦИТЕ - нелегални,
които се опитват да напуснат

България, която все пак им е давала под-
слон и нелегално да пресекат границата
със западната ни съседка Сърбия, за да
стигнат до Западна Европа. И винаги се на-
мират мераклии, които да пробват да при-
печелят от чуждата неволя. Не е ясно, поне
засега, за каква сума се е пазарил оня пер-
ничанин, който натоварил в джипа си пет-
надесетина афганистанци и иракчани и ги
повел към трънската граница. Вероятно е
смятал, че там по-лесно ще прекара "стока-
та", ама явно си е направил сметката  без
кръчмар. След като малко преди Стрезими-
ровци граничните полицаи го подгонили,
той запрашил през село Забел към връх
Руй по черен път. Не успял да се измъкне
обаче, щото 200 метра преди граничната
бразда все пак го пипнали. Оказало се, че
като капак на всичко и личната му карта
била с изтекъл срок. "Пътниците" в джипа
пък до един били регистрирани в Държав-
ната агенция за бежанците. Институцията
ще се занимава и с други шестима канди-
дат бежанци, пак от Афганистан и Ирак,
които бяха заловени край село Горно Дра-
гичево тази седмица, след като се отклони-
ли от определеното  място за пребиваване.
Сега и едните, и другите, освен на Агенция-
та, отвориха работа и на прокуратурата.
България и българите проявяват толеран-
тност и разбиране към люде, бягащи от ро-
дината си не от добро. Ама когато са ти да-
ли подслон, внимавай в картинката. Има си
закони и род и ги спазвай, щото държавата
ни все пак не е разграден двор, та всеки да
си прави каквото си иска. Иначе рискуваш
да поемеш обратния път към онова, от кое-
то бягаш…

ОТСАВНА НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЕДНА
ПИЯНСКА СВАДА ДА ЗАВЪРШИ СЪС
СКАНДАЛ И ПОБОЙ. Но преди да разма-
хаш юмруци, щото ни са кадърен да ре-
шиш един спор с думи прости, мисли за
последствията. Щото една непремерена си-
ла може да доведе до тежки последици,
които ще те докарат до съдебната зала. То-
ва се е случило с един 37-годишен наше-
нец, който така пребил опонента си, че му
нанесъл цели две средни телесни повреди.
Е, за бабаитлъка ще трябва да си плати -
вече е с повдигнато обвинение, а в подоб-
на ситуация присъдата няма да е просто
предупредително размахване на пръст от
страна на Темида. И в повечето случаи, ос-
вен наказанието, се присъжда и солидно
парично обезщетение за пострадалия.

Софиянка, карала здраво
надрусана, отива на съд

Любомира ПЕЛОВА
Столичанка отива на съд за управление на

автомобил след употреба на наркотични ве-
щества. На 10 юли тази година, на пътя Пер-
ник - София бил проверен лек автомобил "Пе-
жо", управляван от 23-годишна от гр. София.
При изпробването й с техническо средство е
отчетен положителен резултат за кокаин, ка-
набис и амфетамин. След проведено разслед-
ване е привлечена като обвиняема по чл. 343
"б", ал. 3 от Наказателния кодекс и работата
продължава съвместно с прокуратурата.

Обраха павилион в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Служители от Първо РУ разследват кражба
на пари, цигари и алкохол. Престъплението е
извършено в сряда през нощта, когато от па-
вилион на ул. "Струма" в областния град би-
ли откраднати около 60 лева в брой, еле-
ктронни цигари и бутилка водка. Извършен е
оглед от органите на реда и са предприети
действия за установяване на извършителите.
Започнато е досъдебно производство по чл.
194, ал. 1 от Наказателния кодекс и работата
продължава под надзора на прокуратурата.

Съдят 37-годишен побойник
Любомира ПЕЛОВА

37-годишен перничанин ще отговаря за
побой на свой съгражданин. Инцидентът е
станал на 28 април тази година, пред заве-
дение в областния град. Двама мъже на 37
и 38-годишна възраст се скарали, а впос-
ледствие и сбили. По-младият ударил опо-
нента си в областта на лицето и носа, с
което му причинил две средни телесни
повреди. След проведено разследване е
привлечен като обвиняем по чл. 129, ал. 2
от Наказателния кодекс и работата про-
дължава съвместно с прокуратурата.

Пред Темида - пиян
радомирски шофьор

Любомира ПЕЛОВА
60-годишен радомирец ше се изправи на

съд за управление на автомобил след упо-
треба на алкохол.

На 30 август тази година, в гр. Радомир
бил проверен лек автомобил "Фолксваген
Поло" с водач 60-годишен местен жител.
При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол са отчетени 1, 37 промила в
издишания въздух. Мъжът отказал кръвна
проба за химичен анализ. След проведено
разследване е привлечен като обвиняем
по чл. 343 "б", ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата продължава. Наложена му
е мярка за неотклонение "подписка".

Поредните пияни
шофьори - на съд

Любомира ПЕЛОВА
Двама отиват на съд за управление на

автомобили след употреба на алкохол.
На 13 юни тази година, в гр. Перник

бил проверен лек автомобил "Ауди" с
водач 28-годишен мъж от брезнишкото
с. Слаковци. Алкохолната му проба с
Дрегер се оказала над 1, 2 промила.
Анализът на кръвната му проба показал
2, 10 промила. Привлечен е като обвин-
яем по чл. 343 "б", ал. 1 от Наказател-
ния кодекс.

С 1, 97 промила алкохол в издишания
въздух е управлявал лек автомобил
"Фолксваген" 24-годишен жител на с.
Бистрица, община столична. Мъжът е
проверен на 04 юни тази година, на
кръстовището в с. Драгичево. Привле-
чен е като обвиняем по чл. 343 "б", ал.
1 от Наказателния кодекс.

Работата по двата случая продължава
съвместно с прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Шестима мигранти

са задържани на тери-
торията на община
Перник. Чужденците
са установени в райо-
на на пернишкото се-
ло Горно Драгичево,
уточниха от Облас-
тната дирекция на
МВР.

Служители на поли-
цията изяснили, че пе-
тима от тях са от
Афганистан и един
от Ирак. Мъжете са
на възраст 20-23 годи-
ни и са били с докумен-

ти на кандидат бе-
жанци. Те са се  откло-
нили се от постоянно-
то им място за преби-
ваване в Република
България. Връчени са
им предупредителни
протоколи и е уведо-
мена Държавна аге-
нция за бежанците.

Във вторник миг-
рантите са били за-
белязани от жител на
селото, който от
своя страна веднага е
реагирал. Обадил се на
кмета на Драгичево
Виктор Викторов,

Междуградски превозвачи
заплашват, че спират работа
Любомира ПЕЛОВА

Тежки дни се зада-
ват за хиляди пъту-
ващи ежедневно меж-
ду Перник и столица-
та - едни, които ра-
ботят там, други,
които се учат в сто-
лични учебни заведе-
ния. Застрашен е и
транспортът между
отделните населени
места в региона. Еди-
нствено Радомир, Зе-
мен и Перник са свър-
зани с ж.п. връзка.
Всички останали гра-
дове и села разчитат
на автобуси и при-
теснението на хора-
та от Пернишка об-
ласт е повече от се-
риозно. Причината е,
че междуградските
превозвачи, членува-
щи в Конфедерация-
та на автобусните
превозвачи, ще преус-
тановят работата
си от 28 септември,
ако държавата не
подпомогне бранша.
Вчера работещи в ту-
ристическия и ресто-
рантьорски бранш из-

лязоха на протест в
центъра на столица-
та. Превозвачите -
автобусни и товар-
ни, както и автоинс-
труктурите, също се
включиха в него. При-
чината за недоволс-
твото им - липсата
на мерки за помощ на
тези сектори от
страна на държава-
та, които обаче попа-
дат под ударите на
ограниченията за ко-
вид-кризата.

Пред журналисти
перничанката Магда-
лена Милтенова ко-
ментира, че протес-
тиращите от този
бранш настояват при
налагането на ограни-
чителни мерки да има
адекватни икономи-
чески мерки и подпо-
магане заради криза-
та, което, по думите
й, през последните
месеци е спряло. Тя из-
тъкна, че с промяна-
та на мярката "60 на
40" много малко фир-
ми могат да се въз-
ползват от нея.

"Мярката "290 лева"
за подпомагане на ав-
тобусния транспорт,
товарните превози,
ресторантьорите,
туроператорите, хо-
телиерите също бе-
ше преустановена
след 31 май и в момен-
та ние нямаме аде-
кватно подпомагане",
каза Милтенова и до-
пълни, че на фона на
това се налагат до-
пълнителни ограничи-
телни мерки. Тя из-
тъкна, че автобус-
ният транспорт е
сред най-пострадали-
те, защото при липса
на пътници само ге-
нерира преки и косве-
ни разходи. Очакваме
актуализация на бю-
джета, където има
специално предложе-
ние за автобусните
превозвачи да се уве-
личи субсидията с 15
млн. лева, съответно
да се отделят 40
млн.лева за подпома-
гане за средства за
ликвидност, допълни
Милтенова.

който от своя страна
е подал сигнала до 112.

"Полицията в Пер-
ник и София реагира
веднага. Млади момче-
та, които най-вероя-
тно са тръгнали към
сръбската граница, но
това ще го уточнява-
т властите. Важното
е, че след сигнала ни
беше реагирано много
бързо. Бежанците
бяха натоварени в бус
и откарани към съот-
ветните институ-
ции", сподели кметът
Викторов.

31 новозаразени с COVID-19 за ден
Силвия ГРИГОРОВА

31 новозаразени с
коронавирус са ре-
жистрирани на те-
риторията на об-
ласт Перник на
08.09.2021 г. по дан-
ни на Националната
информационна сис-
тема за борба с
COVID-19. Добрата
новина е, че сред
тях няма малки деца.

По информация на
Регионалната здрав-
на инспекция в Пер-
ник, новозаразените
са от

Общините: Пер-

ник, Радомир, Брез-
ник и Земен.

Най-много са зара-
зените на възраст
над 60 години- 15.
Следват възрасто-
вите групи: 50-59 г. -
9 лица; 40-49 г. - 3;
20-29 г. - 2; 30-39 г. -
1 и 10-19 г. - 1.

Към момента в об-
ластта са активни
345 болни от корона-
вирус. От тях 217
са на домашно лече-
ние и 70 са хоспита-
лизирани, от които
36 са в МБАЛ "Р. Ан-
гелова", 19 са  в

СБАЛББ Перник и 15
са в други болници
извън областта.

Карантинираните
в областта към
8.09.2021 г. са общо
345. От  тях 217 са
с положителни тес-
тове и 128 са общо
контактни и прис-
тигнали от рискова
зона.

От началото на
пандемията през
2020 г в региона са
излекувани 7 966 ко-
вид болни.

Починали - 433 ли-
ца.
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