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позволи на желаещите
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
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♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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Малко
гимнастика

В тия размирни времена малко гимнастика
не ни е излишна. Щото навява нежни и красиви
спомени за едни времена, когато самото поня-
тие звучеше гордо. И правеше горди милиони
българи. В разгара на предизборната битка
Световното по гимнастика в София отново
ни напомни, че в живота има и красота, и побе-
да, и медали, и много, много гордост. Това пър-
венство сякаш ни изпрати в един друг свят -
на положителни емоции, радостни сълзи и на-
ционална гордост, които толкова ни липсват.

Жалко, че такива първенства се провеж-
дат само веднъж годишно. Мизерията, коя-
то затиска обикновения българин, трудно
може да бъде забравена сред емоционалния
взрив в зала "Арена Армеец". Времето е опус-
тошително откъм позитивизъм, белите
лястовици на надеждата са твърде малко, а
сълзите са горчиви. Но все пак дори и тези
няколко дни на щастие бяха достатъчни да
се почувстваме по-иначе. Малко по-изправе-
ни, по-надъхани, дори по-щастливи. В залата
нямаше инфлация, политически боричкания,
съмнителни социологически проучвания.
Липсваше злобата към опонента, каруцар-
ското словотворчество, егоистичната над-
менност. Беше друг свят. В който знамето
на България се вееше гордо, а "Мила Родино"
те пращаше във висините. Малко гимнасти-
ка, която преражда. И надеждата, за която
ни говорят предизборно, вече се е сбъднала...

СЪПЕРНИК

Българска
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регионалните
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Кмет и министър за проблемите на Перник
Българските общини са изправени пред изпитание заради законови неуредици
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на община
Перник Станислав
Владимиров се срещна
с вицепремиера Ата-
нас Пеканов. На сре-
щата бяха обсъдени
проблемите, пред кои-
то са изправени бъл-
гарските общини,
свързани с липсата на
законова рамка за ин-
дексиране на стойнос-
тите на договори по
обществени поръчки
в условията на пос-
тоянно повишаване
на цените. Основни-
те теми на разговора
бяха Националният
план за възстановява-
не и устойчивост и
липсата за насоки за
кандидатстване по
много от мерките,

както и Механизма за
справедлив преход, по
който община Перник
е един от целевите
региони. Министър
Пеканов подчерта, че
има още промени в
нормативната база,
които трябва да се
случат. Той потвър-
ди, е служебното пра-
вителство работи по
промени, които след-
ващият редовен пар-
ламент да приеме. Ви-
цепремиерът обясни,
че е впечатлен от ак-
тивността на екипа
на кмета Владимиров
по различни междуна-
родни донорски проек-
ти и програми.

Кметът на община
Перник от своя стра-
на заяви, че е изключи-

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА
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

       0700 10 010
  https://electrohold.bg

ЕЛЕКТРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ
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Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg
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телно важно държав-
ните институции да
информират местни-
те администрации и
гражданите за разра-
ботването на програ-
мите за подобряване
на енергийната ефек-
тивност на общес-
твени и жилищни
сгради. Той добави, че
все по често в адми-
нистрацията се полу-
чават въпроси свърза-
ни със санирането, за
което все още няма
обявени правила за
кандидатстване, но
без ясно разписани
правила няма как хора-
та да получат отго-
вори. Вицепремиерът
Пеканов обясни, че
преди отварянето на
програмите ще бъде

        #ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

                         ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка

0888 50 32 37
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Батановци празнува с обновен център
Любомира  ПЕЛОВА

Напълно е обновен
централния площад
в Батановци. Подме-
нена е 1200 кв. м.
настилка, монтира-
ни са и нови освети-
телни тела.

Ден преди празни-
ка на града се извър-
шват и довършител-
ните работи по озе-
леняването на райо-
на.

В пространството
пред сцената в гра-
да са поставени но-

ви пейки, кофи за
смет и кашпи с цве-
тя.  На площада е
монтирана и чешма.
Всички дейности са
извършени от об-
щинското търгов-
ско дружество "Жил-
фонд".

Ремонт на площад-
ното пространство
не е правен откакто
е изградено. Кметът
на града Радослав
Петров обясни, че
това е прекрасна
придобивка.

„Радостен съм, че
работата бе извър-
шена в срок и можем
да посрещнем праз-
ника си именно тук,
на обновения пло-
щад“, добави Пет-
ров.

Денят на града в
събота започна с ли-
тургия в манастира
„Възнесение Господ-
не“ Свети Спас и
продължи до късно
вечерта с богата
програма и за деца, и
за възрастни.

проведена широка
кампания, която да
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обяви, че с
р е ш е н и е
на Управи-
телния съ-
вет на На-
ционално-
то ловно-
рибарско
с д р у ж е -
ние, пред-
с е д а т е -
лят на
Ловно-ри-
б а р с к о
сдружение
" Р у й “ ,
Иван Ис-
кренов, е

удостоен със звание-
то заслужил деятел
на ловното движение.
От името на предсе-
дателя на Национал-
ното сдружение, Да-
ниел Тошков връчи на
Иван Искренов и поче-
тен плакет по повод
юбилея.

Поздравление към
трънските ловци, по
повод юбилея, отпра-
ви и кметът на общи-
на Трън Цветислава
Цветкова. “Създаде-
ните отношения и ви-
соката степен на орга-
низираност на члено-
вете от Ловно-рибар-
ско сдружение „Руй“
помагат за съхранява-
не и обогатяване на
неговите традиции.
Повече от век сдруже-
нието опазва природ-
ните местообитания
и дивечовите попула-
ции, спазва традиции-
те и съхранява прин-
ципите и идеалите на
организираното ловно
движение в България.
Вярвам, че всички ние
заедно ще следваме пъ-
тя на традициите и
ще пазим едни от най-

Ловно-рибарско сдружение "Руй" - на 130 години
Юбилеят събра в Трън много гости от приграничната община и цялата страна

"Дигитална раница" ще предоставя
безплатни уроци и тестове

Светла ЙОРДАНОВА
Електронна платформа или т.нар. „Диги-

тална раница“ ще даде възможност от та-
зи учебна година учениците да се запоз-
нават безплатно с различни форми на уро-
ци, създадени от учители, тестове и обра-
зователно съдържание.

Това съобщи министърът на образова-
нието и науката проф. Сашо Пенов.

До платформата, която в най-скоро вре-
ме ще бъде отворена, ще имат достъп и
родителите, за да могат да проследяват
какво учат децата им, съобщиха от МОН.
Министърът изрази надежда обучението
да е максимално присъствено, а натрупа-
ният опит по време на онлайн уроците и
новата образователна платформа да нап-
равят ученето още по-интересно. Като ва-
жен приоритет проф. Пенов очерта и рабо-
тата по механизма за обхват – да се от-
крие всяко дете и да се приобщи в обра-
зователната система.

Ученици и учители се включиха
в кампанията по почистването

Светла ЙОРДАНОВА
Ученици и учители от X ОУ „Алеко Кон-

стантинов“, ГПЧЕ „Симеон Радев“ и ПГТЕ
„Христо Ботев“ също взеха участие в кам-
панията „Да изчистим България заедно“.
В сутрешните часове учителският колек-
тив и ученици от X ОУ „Алеко Константи-
нов“ събраха битови и зелени отпадъци и
облагородиха района около училищния
двор. Заедно със своите родители бяха
ученичка от втори „В“ клас  и братчето й,
което е в предучилищна група. Директо-
рът Десислава Стефанова сподели, че е
щастлива, че възпитаниците на училище-
то откликват на подобни инициативи и до-
бави, че така децата разбират колко важ-
но е отпадъците да бъдат изхвърляни на
определените за това места.

Учениците от ГПЧЕ „Симеон Радев“ съби-
раха отпадъци в парковото пространство
около училището. Заедно със своите учите-
ли те почистиха района и заявиха, че е важ-
но обществото да осъзнае, че за да живеем
в чиста и приветлива среда е нужно малко.

„Благодаря на учениците, които  отклик-
наха доброволно на обществената чув-
ствителност по въпросите, свързани с
опазване на околната среда.  Отпадъците
тази година са по-малко, но все пак ги
има“, каза директорът на ПГТЕ „Христо
Ботев“ инж. Соня Милкова.

И Пернишко се включи
в „Да изчистим България“

Любомира ПЕЛОВА
Десетки перничани, сред които служите-

ли в общинската и областната администра-
ция, доброволци, представители на мла-
дежки организации, служители да РСПБЗН
– Перник и РУО – Перник се включиха в
инициативата на bTV Media Group "Да из-
чистим България заедно". Почистването
започна рано сутринта в района на мине-
ралните чешми в село Рударци, където бя-
ха събрани над 15 чувала пластмасови бу-
тилки, битови и други отпадъци. Събраният
от мястото чувал с пластмасови капачки
ще бъде предаден на доброволците, под-
държащи металното сърце в центъра на
Перник. Десетки чували с битови отпадъци,
автомобилни гуми, части от мебели, дрехи
и други събраха доброволците от подходи-
те към Пернишката крепост, районът около
Профилакториума и Западния парк. Слу-
жители в кметство Изток и жители на квар-
тала пък продължават да събират отпадъци
по велоалеята, районът около Дома на ме-
талурга, жп спирка „Метал“ и участъка от
бл.64 и 66 на ул. „Благой Гебрев и жп. ли-
нията Перник-София. В почистването на
нерегламентирани сметища с битови и зе-
лени отпадъци се включи и специализира-
на техника. Всички отпадъци ще бъдат из-
возени от ОП „ФЛОР“.

Силвия ГРИГОРОВА
Л о в н о - р и б а р с к о

сдружение (ЛРС) “Руй”
в Трън отпразнува
130-годишнината си.
Празникът започна с
тържествено освеща-
ване на реплика на зна-
мето на сдружение-
то, което е извезано
преди 130 години и в
момента се намира в
музея на Национална-
та ловна организация.
Освен него бяха осве-
тени и знамената на
още 17 ловни дружин-
ки от сдружението.

В приветственото
си слово към ловците
и риболовците, и към
присъстващите на
тържеството, пред-
седателят на Ловно-
рибарско сдружение
“Руй” Иван Искренов
разказа за историята
на трънското сдруже-
ние. Двайсет и пет
ентусиазирани трън-
чани през 1892 г. са
поставили началото
на организираното
ловно движение в ра-
йона. Първи председа-
тел на ловнострелчес-

кото дружество ста-
нал адвокатът Тодор
Ахтаров, който е и
собственик на мини.
Активът на ловнос-
трелческата органи-
зация е един от ини-
циаторите за учредя-
ване на национална
ловна организация в
България. Трънското
дружество било цен-
тър на лова в Запад-
ните покрайнини.

ЛРС “Руй” е регис-
трирано през 2001 г.
по Закона за юридичес-
ките лица с нестопан-
ска цел. В момента в
него членуват около
980 ловци. Всяка дру-
жина има собствена
база в гората. Ловци-
те се грижат за 56
000 ха, което пред-
ставлява цялата адми-
нистративна терито-
рия на община Трън.
"Продължава направа-
та на хранилки, изора-
ване на дивечови ниви
и изнасяне на храна в
тежките зимни дни.
Благоустрояват се къ-
палата, правят се со-
лища и др., които бла-
гоприятстват за усъ-

вършенстване на ес-
тествената среда на
обитаване на дивеча.
Просичат горски пъ-
теки, оправят горски
пътища, организират
и други мероприятия,
които влияят върху
ефективността на ло-
ва. Затова трънските
ловци  отчитат през
2021 г отстреляни 344
диви прасета, което е
рекорд от създаване-
то на сдружението.

Даниел Тошков - за-
местник-председател
на Националното
сдружение на ловците
и риболовците в Бъл-
гария поздрави трън-
ските ловци по повод
юбилея. Той подчерта,
че малко сдружения в
страната могат да се
похвалят с подобна
дългогодишна исто-
рия. „Националното
сдружение е работило
и ще продължава да
работи единно, така
че българските ловци
да защитават своите
права и наред с това
да пазят природата и
дивеча в България“,
подчерта Тошков. Той

Д-р Адриан Симеонов вече оглави
Медицинския център към болницата
Силвия ГРИГОРОВА

Д-р Адриан Симео-
нов е назначен за уп-
равител на Медицин-
ския център към
МБАЛ“Р. Ангелова“, с
решение на борда на
директорите на бол-
ницата.

Той вече е вписан в
съда като управител
на , в което имат ка-
бинети лекари с раз-
лични специалности.
Много от тях имат
договори с РЗОК-Пер-
ник.

„След като се запоз-
ная с дейността и фи-
нансовото състояние
на центъра, ще мисля
варианти за неговото
развитие по-нататък.
Но той е много важен

за мен, защото е важ-
на част от реформа-
та, която обмислям.
Целта е да се привле-
кат в него определени
специалисти, които
ще помогнат и на
Детско отделение“,
поясни д-р Адриан Си-
меонов.

От 23 септември д-
р Симеонов ще започ-
не работа в Детско
отделение на перниш-
ката болница.

Той вече се е срещ-
нал с борда на дирек-
торите на болницата
и е разговарял по
проблемите на Дет-
ско отделение.

Той заварва в отде-
лението лекарка на 75
години и млада специа-

Цената на масовия бензин
падна под 3 лева в Перник!

Силвия ГРИГОРОВА
Цената на литър бензин А95 на някои

пернишки бензиностанции варира между
2.92-2.95 лв., а на литър дизел – от 3,12 лв.
до 3,15 лв.

За сравнение преди около три седмици
жителите на Перник плащаха за бензин
А95 между 3,22 лв. и 3,25 лв. за литър и от
3,35 до 3,45 лв. за литър дизел.

Според Георги Илиев, от Перник, отстъп-
ката от 25 ст. за литър, която прави държа-
вата, облекчава семейния му бюджет.
Въпреки това, според него, за страната, на
базата на възнагражденията, които се по-
лучават в момента, масовият бензин и ди-
зелът са скъпи. Масовият бензин, не тряб-
ва да бъде над 2.20 лв. за литър, а дизе-
лът- 2.40 лв. за литър. Георги недоумява,
защо дизелът стана по-скъп от бензина,
когато той на практика се явява отпадъ-
чен продукт при преработката на петрола
в рафинериите. Според Георги, контролът
върху качеството на горивата в страната е
много слаб. Той изпитал това на собствен
гръб - заредил колата си с А95, който се
оказал много некачествен и създал проб-
леми на автомобила му.

лизантка, която е на
непостоянно място.

На въпроса- има ли
идеи не само за стаби-
лизирането, но и за
развитието на Дет-
ско отделение, д-р Си-
меонов заяви:

“Разбира се, имам
вече някои идеи и вяр-
вам, че ще успея да ги
реализирам със съдей-
ствието на ръковод-
ството на болница-
та“.

Д-р Адриан Симео-
нов е асистент-препо-
давател в Детска кли-
ника на Александров-
ска болница. Той има
специалност „Детски
болести“ и магистра-
тура по „Здравен ме-
ниджмънт“.

скъпите морални ка-
чества, които ни заве-
щаха предците ни- лю-
бов и отговорност
към природата, всеот-
дайност, единство и
грижа за животинския
свят. Носете в сърца-
та си любовта към
природата и наслука“,
заяви Цветкова.

По повод празника,
бяха получени поздра-
вителни адреси от
ЮЗДП-Благоевград,
РДГ Кюстендил и дру-
ги.

След това бяха  наг-
радени  най-възрастни-
те членове на ЛРС
„Руй“ и такива, които
са допринесли много с
труда си за сдруже-
нието.

Безспорно голям ин-
терес предизвика под-
редената в читалище
„Гюрга Пинджурова“
голяма трофейна из-
ложба, съдържаща око-
ло 300 екземпляра. По
случай празника бе ра-
зиграна томбола с три
награди - ловна пушка,
ловен нож и боеприпа-
си. Средствата, събра-
ни от томболата ще
се използват за финан-
сиране на модерно
стрелбище, което из-
гражда в момента
сдружението.

И, както повелява
традицията на подо-
бен празник, имаше и
песни, и поздравления.
Дъждът и лошото
време не успяха да
помрачат настроение-
то на присъстващите
на тържеството по
повод 130-годишнина-
та от създаването на
Ловно-рибарско сдру-
жение “Руй” в Трън.
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Губернатори бистриха изборите с премиера
Те обсъждаха и проблемите на регионите и пътищата за решаването им

Любомира ПЕЛОВА
Организирането на

честни и свободни из-
бори, както и добрата
координация с облас-
тните управители за
решаването на редица
заварени проблеми бяха
основните теми, кои-
то министър-председа-
телят Гълъб Донев пос-
тави на вниманието на
участниците в работ-
ната среща днес в рези-
денция „Бояна“. Пре-
миерът, министри от
служебния кабинет и

областни управители
обсъдиха действията
на правителството по
подготовката на избо-
рите, като акцент бе-
ше поставен върху пре-
вантивните мерки за
противодействие на
контролирания и купе-
ния вот. Изтъкнати
бяха мерките за гаран-
тиране сигурността
на машините за гласу-
ване. Целта е с реални
действия да бъдат раз-
сеяни всякакви съмне-
ния в обществото, че

вотът може да бъде
манипулиран.

Премиерът Гълъб До-
нев акцентира върху
значението на цялос-
тната координация
между изпълнителната
власт и териториални-
те й органи в лицето
на областните управи-
тели. Министър-пред-
седателят добави, че
се работи целенасочено
по темата за постига-
не на напредък, защото
по-добрата координа-
ция ще подобри и качес-

твото на живот на
българските граждани.
Като пример за добро
взаимодействие пре-
миерът Донев посочи
действията по преодо-
ляването на последици-
те от бедствието в
Карловско. „Когато ра-
ботим организирано и
в синхрон, можем да се
справим и с големи бе-
ди“, отбеляза минис-
тър-председателят и
открои усилията на ин-
ституциите и граж-
данската активност.
„Животът в кризи доп-
ринася за възстановя-
ване на загубеното до-
верие към държавата и
нейните механизми да
се грижи за своите
граждани, не само като
ги подкрепя финансово
в трудни за тях момен-
ти, но най-вече като
създава условия за об-
ществен живот в нор-
ма“, заяви още премие-
рът Гълъб Донев.

Дървата за огрев бя-

Стартира конкурсът
"Кмет на годината" 2022

Любомира ПЕЛОВА
Стартира националният конкурс "Кмет

на годината" 2022, организиран от
Kmeta.bg. В десетото юбилейно издание
всички български граждани могат да оце-
нят работата на градоначалниците с гласу-
ване в платформата Kmetnagodinata.bg.

Гласуването ще се проведе от 0.00 ч. на
15 септември до 23.59 ч. на 30 септември,
само от IP от адреси от България.

В надпреварата имат право да участват
всички 265-има кметове на общини в стра-
ната. Изключение тази година е направе-
но само за община Вълчидол, област Вар-
на, където в момента управлява изпълня-
ващ длъжността кмет и предстоят частич-
ни местни избори на 9 октомври 2022 г.

Категориите в конкурса "Кмет на годи-
ната" 2022 са:

Кмет на годината ;
Кмет на гражданите;
Смарт сити;
Зелена община;
Градска среда;
Туризъм и култура;
Развитие на спорта.
Всеки може да гласува за своя фаворит

само в една от петте специализирани кате-
гории, както и да даде подкрепата си в ед-
на от двете основни категории - Кмет на
годината или Кмет на гражданите.

Служителите на реда се погрижиха
за спокоен 15-ти септември

Любомира ПЕЛОВА
Засилено полицейско присъствие в ра-

йоните на училищата имаше в първия уче-
бен ден.

В навечерието на 15-ти септември в Об-
ластната дирекция на МВР в Перник тра-
диционно бяха предприети мерки за оси-
гуряване на спокойна и безопасна учебна
година. В празничния за деца и родители
ден имаше засилено полицейско присъс-
твие в районите на всички учебни заведе-
ния в региона. Извършени бяха охрани-
телни обследвания на сградите на учили-
щата и детските градини в областта. Про-
ведени бяха работни срещи с ръковод-
ствата на охранителните фирми, извър-
шващи охрана и пропускателен режим в
учебните заведения. Служители от поли-
цейските управления и Пътна полиция бя-
ха извършили огледи на сигнализацията и
пътната маркировка, уличното осветление
и предпазните огради и пешеходните ог-
раждения. Изпратени бяха сигнални пис-
ма до кметства и собственици на пътя за
отстраняване на констатирани нередности.
Планирани бяха специализирани полицей-
ски операции в питейни и увеселителни
заведения, с цел недопускане присъствие-
то на малолетни  и непълнолетни в тях,
както и продажбата на алкохол и тютюне-
ви изделия на деца. Осъществяваше се
контрол на търговските обекти в близост
до детски и учебни заведения за недопус-
кане продажбата на забранени изделия.
Имаше готовност при необходимост да бъ-
дат съставяни предупредителни протоко-
ли на нарушителите или съответните сан-
кции предвидени в закона.

Полицейските наряди имаха за задача и
да следят за продажбата на наркотични
вещества в районите на училищата. Слу-
жителите, подпомагащи пътното движе-
ние, регулираха трафика на автомобили и
пешеходци, с цел осигуряване на безопас-
ното пресичане на децата и техните прид-
ружители. Продължават съвместните гра-
фици и за посещение и изнасяне на бесе-
ди в часовете на класа, в рамките на На-
ционалната програма „Работата на поли-
цията в училище“. През периода на пред-
стоящата учебна година ще се осигури по-
лицейско присъствие, с превантивен
ефект преди и в края на учебните часове.

И тази година ще продължат изнасянето
на 10-минутни беседи по пътна безопас-
ност от служители на Пътна полиция.

Пред старт изграждането на
STEM центровете в страната
Любомира ПЕЛОВА

В следващите ме-
сеци започва изграж-
дане на STEM цен-
трове във всички
региони на страна-
та в училища, които
предстои да се избе-
рат. Това заяви пред
журналисти в Пер-
ник служебният ви-
цепремиер Атанас
Пеканов, който бе
гост на първия уче-
бен ден в Средно
училище с разшире-
но изучаване на чуж-
ди езици (СУРИЧЕ)
"Д-р Петър Берон".
По думите му STEM
центровете ще бъ-

дат обособени през
следващите 4 годи-
ни със средства от
Плана за възстано-
вяване и устойчи-
вост.

Те ще дадат дос-
тъп до наука на
всички ученици. Там
те ще получават
знания, които ще ги
направят бъдещите
откриватели на Бъл-
гария, заяви вицеп-
ремиерът. Ще има
възможности за ал-
тернативно отопле-
ние на учебните за-
ведения,посочи още
Пеканов. По думите
му до края на годи-

ната ще започне
процедурата, в коя-
то ще могат да се
изграждат възобно-
вяеми енергийни из-
точници в училища-
та. Освен това е
възможно чрез общи-
ните да се канди-
датства и за покач-
ване на енергийната
ефективност чрез
саниране на училищ-
ните сгради. Това в
средносрочен план
ще помогне да се
справим с високите
цени и огромните
разходи в сферата
на енергетиката,
подчерта Пеканов.

ха друга тема, която
беше обсъждана в хода
на срещата. От стра-
на на правителството
бе заявено категорич-
ното намерение да има
пълна прозрачност по
проблема, както и без-
компромисност по от-
ношение на злоупотре-
би. Работи се също по
подготовката на зако-
нодателни предложе-
ния, които да запълнят
дефицити в норматив-
ната уредба и които да
бъдат предложени на
вниманието на следва-
щия редовен кабинет.
Сред другите теми, об-
съждани на срещата,
бяха трудностите при
тежкотоварния тра-
фик, зимното почис-
тване и почистването
на речните корита,
състоянието на ин-
фраструктурата по
места, както и подкре-
пата за малкия и среден
бизнес по линия на евро-
пейските средства.

Художници подкрепят изграждането
на военен паметник в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

На 27- ми септем-
ври в двора на Под-
земния минен музей
ще се открие изложба
на известни българ-
ски художници. 15
изявени творци и
пет талантливи въз-
питаници на Обеди-
нения детски ком-
плекс в Перник ще
участват с по една
картина в изложба-
та.  Тя е част от ма-
щабно събитие под
названието „Арт

Перник”.
Творбите на авто-

рите вече са в Пер-
ник и предприемерно
са подредени в ОДК.
Освен художествена
стойност, събитие-
то има и кауза.Част
от средствата от
продажбата на кар-
тините ще бъдат да-
рени за изграждане-
то на паметник на
загиналите в Бакан-
ските войни пернича-
ни, каза Георги Чер-
нев - председател на

Академия „Знание и
самоусъвършенства-
не”. Ръководената
от него организация-
заедно с Обединения
детски комплекс и Ре-
гионалния историчес-
ки музей в Перник са
съорганизатори на
събитието. В името
на каузата, художни-
ците са се съгласили
картините да бъдат
с еднаква цена.

Сред художниците
има и петима перни-
чани.

Областният и екипът му чистиха
в местността „Мечката“

Любомира ПЕЛОВА
Областна администрация Перник и през та-

зи година съдейства за реализирането на
кампанията „Да изчистим България заедно“.
За 10-та поредна година териториалните
структури в областта се включиха в кампа-
нията за чиста околна среда на bTV Media
Group. Областният управител Людмил Весе-
линов и служителите на Областна админис-
трация Перник подкрепиха инициативата като
почистиха едно от най-обичаните места за от-
дих на перничани – местността "Мечката" под
хижа Славей. Екипът на администрацията
събра десетки чували с пластмасови бутилки,
битови и други отпадъци.

На 15 септември губернаторът
бе гост на пернишки училища

Любомира ПЕЛОВА
С тържествено откриване започна новата

учебна година в училищата на територията на
област Перник. В най-вълнуващия ден за учи-
телите, учениците и техните родители, облас-
тният управител Людмил Веселинов и зам.-
областният управител Илинка Никифорова
уважиха поканите на ръководствата на учеб-
ните заведения и бяха гости на тържествата
по случай старта на учебната година. Облас-
тният управител Людмил Веселинов откри
новата учебна година в ТПГ “Мария Кюри” и
ПГТС “Арх. Йордан Миланов” в Перник.

„Скъпи ученици, хванете здраво ръката на
своите учители, доверете им се, защото те са
най-верните ви спътници в пътешествието
към знанието. Уважаеми учители, бъдете все
по-близо до своите ученици от днешния ден
нататък! Бих преформатирал една мисъл на
гениалния Салвадор Дали: “Художник не е
онзи, който се вдъхновява, а този, който
вдъхновява другите”. Бъдете художници,
вдъхновявайте своите ученици!“, с тези думи
областният управител даде старт на новата
учебна година.

Зам.-областният управител Илинка Никифо-
рова бе гост на тържествата в ПГЕМП “Христо
Ботев” и ПГОТ “Св. Иван Рилски” в Перник.
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Спешни мерки срещу пътния травматизъм у нас
Те бяха набелязани от държавата и неправителствения сектор

Промяна в органи-
зацията на контрола
на МВР с акцент на
превенцията; дено-
нощни проверки на
водачите, извършва-
щи обществен пре-
воз на пътници и то-
вари; подобряване на
координацията меж-
ду всички ангажирани
институции и общи
инспекции на пътя.
Това са част от
спешните мерки за
намаляване на път-
н о т р а н с п о р т н и я
травматизъм в Бъл-
гария, които бяха
приети на заседание
на Държавно-общес-
твената консулта-
тивна комисия по
проблемите на безо-
пасността на движе-
нието по пътищата.
Комисията е най-вис-
шият консултати-
вен орган, в който
участие вземат
представители на
всички ангажирани
институции и непра-
вителствения сек-
тор.

Заседанието бе от-
крито от заместник
министър-председа-
теля по обществен
ред и сигурност и ми-
нистър на вътреш-
ните работи Иван
Демерджиев.

„Трябва да пред-
приемем трайни мер-
ки, а не инцидентни“,
посочи министър Де-
мерджиев. „Още при
встъпването си в
длъжност подчертах-
ме, че решаването на
проблема с катастро-
фите е наш приори-
тет“, допълни той.

Дискусиите бяха
водени от Мария Ла-
зарова, заместник-
председател на Дър-
жавна агенция „Безо-
пасност на движение-
то по пътищата“
(ДАБДП).

Стартираха ежеме-
сечни всеобхватни
проверки на терито-
рията на страната, с
участието на всички
контролни органи:
МВР, Изпълнителна
агенция „Автомобил-
на администрация“
(ИААА), Агенция

„Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ), НАП и
Агенция „Митници“.
Организацията и
координацията им
ще се извършва от
ДАБДП. Единното
синхронизирано дей-
ствие на контролни-
те институции дока-
зано води до възмож-
но най-силен ефект
на превенцията. Така
при една проверка
всеки контролен ор-
ган ще проверява
пътното превозно
средство в зависи-
мост от своите ком-
петенции, а общите
инспекции ще нама-
лят корупционния
риск, стана ясно по
време на заседание-
то.

Заедно с това за-
почват общи ежеме-
сечни проверки  на
екипи на ИААА и АПИ
за претоварването
на тежкотоварни ав-
томобили. „Тема, коя-
то бих определила ка-
то силно приоритет-
на, особено с оглед на
тежките инциденти,
на които станахме
свидетели през пос-
ледните дни и годи-
ни, с претоварени
тежкотоварни авто-
мобили“, подчерта
Мария Лазарова.

Засилени проверки
в пунктовете за пе-
риодични технически
прегледи, съвместно
от Икономическа по-
лиция, ИААА и НАП,
ще се извършват
още от този месец.
Анализът показва, че
делът на превозни
средства, които не
успяват да преминат
периодичен техничес-
ки преглед поради
техническа неизправ-
ност, е под 1%. Съ-
щевременно България
е държавата с най-
стар автопарк в Ев-
ропа. „Данните кате-
горично показват, че
са нужни действия за
проследяване дей-
ността на пунктове-
те, защото това е
област, изцяло свър-
зана с превенцията
на пътни инциден-
ти“, коментираха

участниците в засе-
данието.

МВР вече започна
промяна в начина на
планиране и осъщес-
твяване на контрол-
ната си дейност, ка-
то резултатите от
тези мерки бяха пред-
ставени на внимание-
то на Комисията.
Екипите на Пътна
полиция осъществя-
ват контрол по вре-
ме на движение, прио-
ритетно на пътни
участъци с интензи-
вен трафик, с преван-
тивен и дисциплини-
ращ ефект върху во-
дачите. Допълнител-
но пътните полицаи
ще завишат провер-
ките за поставяне на
обезопасителни кола-
ни. ДАБДП предоста-
ви данни, според кои-
то близо 90% от хо-
рата признават, че
не поставят колани-
те си, когато пъту-
ват на задните се-
далки. Тази тенден-
ция ще бъде промене-
на в следващите ме-
сеци с много по-заси-
лени проверки, като
очакванията са, че

това ще се отрази и
на нивата на пътния
травматизъм в
страната.

Мярка, отлагана
от повече от три де-
сетилетия – от този
месец ще се осъщес-
твява денонощен
контрол над водачи-
те, извършващи об-
ществен превоз на
пътници и товари, за
спазване на времена-
та за управление и
почивка, както и за

техническа изправ-
ност на превозните
средства. В много
спешен план новият
изпълнителен дирек-
тор на ИААА Бойко
Рановски е създал ор-
ганизация за промяна
на работата в рамки-
те на сегашния чис-
лен състав, като де-
нонощните инспек-
ции стартират в
най -натоварените
откъм трафик облас-
ти и постепенно ще
бъдат разширявани в
цялата страна.

Пътните отсечки
в района на Креснен-
ското дефиле и По-
ликраище ще станат
еталон на прилагане
на подхода „Безопас-
на система“. Идеята
е на тях да се прило-
жат всички мерки за
активна и пасивна бе-
зопасност, като пос-
тигнатите резулта-
ти след това бъдат
основа за планиране и
защита на по-високи
инвестиции в пътна-
та безопасност.

Пътнотранспор -
тните произшес-
твия в крайпътното
п р о с т р а н с т в о
(преобръщане, удар в
дърво, стълб и др.) се
характеризират с
тежки последствия –
за последните три
години са настъпили
3 051 произшествия,
при които са загина-
ли 400 лица, а други 3
820 са били ранени.
Само до края на ме-
сец август са настъ-
пили 675 със 78 заги-
нали и 879 ранени. За-
това бе решено до
средата на 2023 г.
АПИ да изготви план-

програма и да стар-
тира поетапното
обезопасяване на
крайпътното прос-
транство. Сигнализа-
цията е друга прио-
ритетна тема, в коя-
то са натрупани мно-
го проблеми през го-
дините. Затова Ко-
мисията възложи на
АПИ в същия срок да
направи пълен прег-
лед и актуализиране
на сигнализацията с
пътни знаци и пътна

маркировка.
Изготвяне на ана-

лиз на дейността на
центровете за спеш-
на медицинска помощ
за 2020 г. и 2021 г.
относно реакцията
при настъпило ПТП;
подготовка на пред-
ложения за намалява-
не на времето за
реакция от потвър-
ждението и поемане-
то на сигнал до прис-
тигане на мястото
на инцидента, са мер-
ките, по които ще
работи Министер-
ството на здравео-
пазването.

Акцент бе поста-
вен и на работата с
децата в училищата
и детските градини.
Припомнено бе, че
всяко учебно заведе-
ние трябва да има
действаща Комисия
по безопасност на
движението по пъти-
щата, като тяхната
работа е особено
важна в навечерието
на първия учебен ден.

Заместник-предсе-
дателят на ДАБДП
Мария Лазарова под-
черта, че всички мер-
ки са били разработе-
ни в тясна координа-
ция с ангажираните
институции и изрази
надежда, че те ще бъ-
дат подкрепени от
неправителствения
сектор. „Само ако
обединим усилия – ве-
домствата, органи-
зациите и цялото ни
общество, можем да
постигнем резулта-
тите, които всички
искаме в борбата с
пътните инциден-
ти“, каза тя.

В заседанието учас-

тие взеха и Венцис-
лав Катинов, замес-
тник-министър на
вътрешните работи,
Захари Христов, за-
местник-министър
на регионалното раз-
витие и благоус-
тройството,  Нико-
лай Найденов, замес-
тник-министър на
транспорта и съоб-
щенията, представи-
тели на неправител-
ствени организации
и медии.

Засилен контрол в цялата страна
върху тежкотоварните автомобили

Любомира ПЕЛОВА
КАТ и Изпълнителна агенция „Автомобил-

на администрация“ съвместно ще засилят
контрола и ще проверяват за тежкотоварни
автомобили, превишаващи допустимата нор-
ма за натовареност. Това съобщи директорът
на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко
Рановски след заседанието на Държавно-об-
ществената комисия по безопасност на дви-
жението по пътищата, проведена в Министер-
ски съвет. В нея влизат представители на
държавни институции и неправителствени
организации, като целта на заседанието бе да
се обсъдят и приемат мерки за борба с война-
та по пътищата и подобряване на пътната ин-
фраструктура. „Мерките имат краткосрочен
диапазон, както и дългосрочен по отношение
на инфраструктурата. Краткосрочните мерки
са насочени основно към контролната дей-
ност, включително контрол на тежкотоварни-
те автомобили за евентуално превишаване
на допустимата товарна маса. Мерките, които
са предвидени за ИА „Автомобилна админис-
трация“ са съвместно с АПИ, имаме изготвен
план с МВР за съвместни проверки, изготвя-
ме такъв съвместен план и с колегите от АПИ,
за да се обхванат основни пътни направле-
ния, където се движат товарни автомобили –
в близост до пристанища, в близост до зър-
нобази, където най-често се допусна прето-
варване“, конкретизира той. Ще се промени
и работното време на служителите на ДАИ,
които в момента работят от 6 до 22 часа, като
през останалото време тежкотоварният тра-
фик на практика е безконтролен. „Предвижда
се преминаване на работа на смени. Подгот-
вяме промени във вътрешните правила, ре-
дица вътрешнонормативни актове трябва да
се променят, за да бъде всичко законно“, ка-
за Рановски. Денонощният режим на работа
ще влезе в сила от 1 октомври, уточни той. И
посочи още – поради това, че служителите на
подопечната му агенция са едва 130 в цялата
страна, нощните екипи ще работят в намален
състав, но ще покрият основните пътни арте-
рии, както и подходите към границите, инфор-
мира Факти.бг.

Вътрешният министър за
травматизма по пътищата

Още при встъпването си в длъжност ка-
то ръководител на МВР подчертахме въпро-
сите с пътната безопасност и травматизмва
по пътищата като наш приоритет. Заявихме
го с ясното съзнание, че нещата там никак не
са добре.Това каза министърът на вътрешни-
те работи Иван Демерджиев. Вицепремиерът
присъства на дискусия, на която представи-
тели на правителството и неправителствени
организации обсъждат спешни мерки за на-
маляване на пътнотранспортния травмати-
зъм. Тя се провежда в Министерския съвет.
Не може повече да се търпи развитието на то-
зи процес в тази посока, и трябва да излезем
от тази тенденция, като променим ситуация-
та. Мерките не трябва да са инцидентни и
симптоматични, а трябва да са перманентни и
да доведат до резултати. За мое щастие ця-
лото правителство прие моята стратегия, и
премиерът Донев обяви това като приоритет
на служебното правителство, коментира Де-
мерджиев. Трябва да се ползва капацитета
на НПО и на всички държавни агенции така,
че заедно да намерим работещи решения,
които чувствнителнто да променят ситуация-
та по пътищата. Набелязахме като наш прио-
ритет шофьорите, които шофират без книжки,
след употреба на алкохол и наркотици, а вече
извършените мерки имат резултати. На 16
септември ще бъдат обявени обобщени дан-
ни, съобщи още министърът. Важно е да на-
бележим следващите стъпки и стратегии за
справяне с този проблем. Всяка институция,
която има своята отговорност, трябва да се
включи. Разчитам изключително много на
решенията, които ще се вземат. Така че още
следващата година да отчетем напредък в та-
зи сфера, и да сме спокойни, че сме направи-
ли необходимото войната по пътищата да се
прекрати, добави Демерджиев./Вести.бг



1. ПРОДАВА ИМОТИ И ПАРЦЕЛИ (500 М22222, 800 М22222, 1000 М22222) В ГЪРЦИЯ,

   В РАЙОНА НА КЕРАМОТИ (МОНАСТИРАКИ, ХАЙДЕФТО, АГИАЗМА)

      - ОТ 20 ЕВРО/М22222 ДО 50 ЕВРО/М22222

2. ПРОДАВА ДВА ПАРЦЕЛА, С. КАМЕН БРЯГ, ПЪРВА ЛИНИЯ,

   30 ДКА, 10 ДКА, УПИ, ТОК, ВОДА, ПЪТ, КАНАЛ,

   УРБАНИЗИРАНИЗА СТРОИТЕЛСТВО - 20 ЕВРО/М22222

3. ПРОДАВА ДВА ПАРЦЕЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ПАЗАРДЖИК,

   С. ДРАГОР, 14 ДКА, 64 ДКА, УПИ, ТОК, ВОДА, ПЪТ, КАНАЛ,

   УРБАНИЗИРАНИ ЗА СКЛАДОВИ БАЗИ И ЛОГИСТИКА    - 20 ЛВ./М22222

4. ПАРЦЕЛ 400 М2, ВИЛНА ЗОНА КАЛКАС, ЧЕРЕН ПЪТ, НА ЪГЪЛ   - 36 000 ЛВ.

5. УПИ ДО “МИНЕРАЛМАШ” - 3 БРОЯ Х 2500 М22222 И 1 БРОЙ

   ОТ 3500 М22222,ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ - 20 ЕВРО/М22222

6. ПОМЕЩЕНИЕ КАЛКАС, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, 120 М22222, 180 М22222,

  ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

    - ПО ДОГОВАРЯНЕ

7. УПИ, С. ЦЪРКВА, 914 М22222, ОГРАДЕНО, РАВНО - 31 000 ЛВ.

8. УПИ, С. ЦЪРКВА, 896 М22222, РАВЕН - ПО СПОРАЗУМЕНИЕ

9. КЪЩА, С БЕРЕНДЕ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, 2 ЕТ.,

    ДВОР: 1 ДКА, ВОДА, КЛАДЕНЕЦ, ГРУБ СТРОЕЖ - 52 000 ЛВ.

10. УПИ, С НОЕВЦИ, 680 М22222, С КЪЩА НА 2 ЕТ. - ПО ДОГОВАРЯНЕ

11. КЪЩА, С. МЕЩИЦА, ДВОР: 744 М22222, ОБИТАЕМА,

      ТОК, ВОДА, 1 ЕТАЖ - 52 000 ЛВ.

12. УПИ, С. КРАЛЕВ ДОЛ, 846 М22222, ТОК, ВОДА - 54 000 ЛВ.

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА     В ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИК

ПРОДАВА

1. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC,

    паркинг пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 94 900 лв.

2. Двустаен, Тв. ливади, 50 м2, мазе, 15 м2, с двор, изолация, ПВЦ - 85 000 лв.

3. Тристаен, Център, 100 м2, кв. Рено, ет. 9(11), тх, без ТЕЦ, ПВЦ,

    интериорни врати, асансьор - 70 000 евро

4. Тристаен, Изток, 149 м2, 2009г., ет. 2(3), тх, без ТЕЦ - 68 300 евро

5. Тристаен, Изток, 155 м2, ет. 2(3), мезонет - 71 400 евро

6. Мезонет, Изток, 228 м2, ет. 2(3), 2009г. , тх, без ТЕЦ - 97 000 евро

7. Земеделска земя, 3 дка., Радина чешма, с къща, ток, вода - 47 000 лв.

8. Къща, с. Ковачевци, груб строеж, РЗП: 78 м2, 2 ет., покрита,

      1989г., двор: 592 м2, гараж - 34 000 лв.

9. Къща, с. Рударци, 2008г., РЗП: 482м2, 3 ет., двор: 576 м2, масивен гараж - 250 000 евро

10. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.

11. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,

      ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 39 900 лв.

12. Къща, с. Жабляно, за гости, готова, обзаведена, РЗП: 500 м2,

      двор: 1 116 м2, център - 185 000 евро

13. Къща, Изток, 3 ет., РЗП: 789 м2, двор: 834 м2 - 297 300 евро

14. Парцел, Рударци, 880 м2, ул. София, равен - 45 000 евро

15. Имот, Д. Диканя, 2300 м2, с ферма за зайци, работеща,

    с готова клиентела, част от което магазин “Фантастико - 120 000 евро

16. Парцел със стара къща, Драгичево, 921 м2, къща 40 м2, ток, вода      - 75 550 лв.

17. Овощна градина, 27 300 м2, с. Долна Гращица, череши, кайсии, сливи - 111 555 лв.

18. С. Враня стена, 4 сгради с РЗП: 2500 м2, в/у 10 дка площ,

      част. асфалтиран терен, до главен път, асфалт, път, вода,

      подходящ за хотел, хоспис иинвестиция - 160 000 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Понеделник-вторник, 19-20 септември 2022 г., брой 106 /7254/ година XХX

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

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237      0886 16 22 56

ТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТА
ПРОДАВА КЪЩА, КВ. РАЛИЦА, РЗП: 289 М22222,
ТУХЛА, 4 ЕТАЖА, 4 ТЕРАСИ, ДВОР: 300 М22222

БОНУС ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО
ОТ 50 М22222, С ТЕРАСА, ПАНОРАМНА ГЛЕДКА,

БЛИЗО ДО АВТОГАРАТА

145 000 ЕВРО

0888 50 32 37
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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"

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 ЬО 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

Очакваме кандидати за позициите:

♦Отлични условия на труд и работно облекло
♦Конкурентно възнаграждение
♦Законово осигуряване
♦Ежемесечни бонуси и ваучери за храна
♦Допълнително здравно застраховане
♦Социални придобивки
♦Работа на двусменен режим

Документи се приемат на адрес: град Радомир, ул. "Райко Даскалов" 68, на "Рецепция"
За информация:  0879 80 70 02

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

- 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:

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

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

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

       0700 10 010

  https://electrohold.bgwww.toplo-pernik.bg

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

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска

до 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена

до 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./ден

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

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./см22222

Пълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 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 - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 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
- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец
- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец
- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см22222

- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см22222

"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД

- локомотивен машинист
- маневрист
- ревизор вагони
- стрелочник
- механо шлосер
- елшлосер
- машинен оператор
- разтоварач вагони

ГР. ПЕРНИК
площад "Свети Иван Рилски" №1

076/632292

Търсят се:

                                    Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал
ЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчик

Оператор на машинаОператор на машинаОператор на машинаОператор на машинаОператор на машина

Кандидатите трябва да притежават чувство на отговорност и дисциплинираност.

Изграждане
на нови

ел. инсталации
088 529 63 81

ЕЛЕКТРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ
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МЯСТО ЗА

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

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

Търся горски работници,
събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124

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
шлайфист, полировач метал,
електрозаварчик, оператор
на машина. Тел.: 0879 80 70
02 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 картофи за
посев, сорт “Сорая". Тел.:
0879 26 56 25

Изграждане на нови ел.
инсталации. Тел.: 088 529 63
81

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили наем

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

работа

„Топлофикация Перник“

търси да назначи работници за позиция
„ОСС – дробилка“

в цех „Въглеподаване“.
Работно време e от 7 ч. до 19 ч.,

на график 2/2.
Работещите  се водят втора категория труд.

Предлаганото трудово
възнаграждение е до 1600 лв. чисто

месечно, при изпълнение на плана.
Кандидатите за работа могат да получат

повече информация на телефон:
0882477177, от  Д. Михалкова

siAN

                    0888 50 32 37

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
лимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облекла

#ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка

0888 50 32 37

разни
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мястото
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вашата
реклама
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Обсебени от партньора си? 5 съвета как да действате
Ако обичате някого толкова мно-

го, че буквално сте обсебени от не-
го, това не е здравословно нито за
вас, нито за вашата половинка. Ако
не желаете да съсипете връзката
си, вижте 5 въпроса, чиито отгово-
ри ще ви позволят отново да си
върнете контрола върху любовния
живот.

Срещате страхотен човек. Влюб-
вате се. Той отговаря на вашите
чувства и започвате прекрасни от-
ношения. Толкова сте влюбени
обаче, че издигате половинката си
на пиедестал. Той е най-най-най
във всяко едно отношение.

Всъщност идеализирането е ти-
пично за периода на влюбване, но
не и за времето, когато той отмине.
В крайна сметка хората се научават
да обичат истински човек, когато
са видели неговите недостатъци и
са го приели с тях.

Вашата любов обаче е по-спе-
циална, според вас дори по-силна.
Партньорът ви е вашият свят и цен-
тър на вашата вселена. В един мо-
мент вие се оказвате обсебени от
него, което не е здравословно нито
за вас самите, нито за половинката
ви, нито за вашата връзка.

Обсебеният човек в повечето
случаи започва да се чувства неси-
гурен във връзката си, в чувствата
на своя любим човек и това по-
ражда редица проблеми в отноше-
нията на двойката. Ако разпозна-
вате себе си в редовете по-горе,
имате нужда от един нов и по-реа-
лен поглед над ситуацията.

 Отговорете честно на следващи-
те 5 въпроса. Техните отговори ще
ви помогнат да се отърсите от ма-
ниакалното чувство и отново да
добиете увереност:

1.  Харесвам ли себе си?
Може да ви звучи като клише, но

е вярно: „Човек не може да обича
истински друг, преди да се е нау-
чил да обича себе си“. Така че за-
питайте се – харесвате ли себе си,
смятате ли, че имате много достой-
нства като личност? Много пъти не-
сигурността във връзката се бази-
ра на комплексите и несигурности-
те, които изпитва един от партньо-
рите. Може би това сте вие? За да
се почувствате по-добре, помисле-
те за своите качества, за нещата, в
които ви бива и не бъдете строги
към себе си – всички имаме недос-
татъци и не умеем да бъдем пер-
фектни. Не очаквайте съвършен-
ство от самите вас. И не на послед-
но място – харесвате ли себе си,
когато сте с половинката си? Има
вероятност и той самият да подко-
пава вашата увереност, манипули-
райки ви и карайки ви да сте обсе-
бени от него.

2.  Какво харесвам в него?
Понякога, когато имаме силни

чувства към някого, ние забравяме
да гледаме на него като на нормал-
но човешко същество. Половинка-
та ви има както своите положител-
ни страни, така и негативни. Какво
всъщност харесвате в него? Реал-
ността доближава ли се до вашата
изкривена представа за любимия
човек? Опитайте се да бъдете обек-
тивни и да гледате реално на неща-
та. Само по този начин ще спрете
да бъдете обсебени от един илюзо-
рен перфектен човек, който всъщ-
ност не съществува.

3.  Какво заслужавам? Получа-
вам ли го в момента?

Вероятно се чувствате като най-
голямата късметлийка на света,
имайки до себе си такъв чудесен
човек. А той чувства ли се по съ-
щия начин по отношение на вас?
Дали вашето обсебване не се дъл-

жи именно на факта, че вашият
партньор не ви отвръща със също-
то? Помислете за това, което зас-
лужавате и бъдете честни пред се-
бе си, когато се запитате дали
всъщност го получавате в момента.

4.  Като цяло – по-щастливи или
по-нещастни се чувствате, откакто
сте с този човек?

Той може да е всичко, за което
сте мечтали, но очевидно нещо в
приказката ви не е както трябва,
след като вие сте обсебени от него
и се чувствате несигурни. Дали той
всъщност не ви е давал някакви
сигнали, че нещо не е наред? Зас-
лужава си да инвестирате чувства,
време и усилия само във връзка, в
която през повечето време сте
щастливи и спокойни. Ясно е, че
нито едни любовни отношения не
могат да бъдат безпроблемни и

идеални, както и хората. Но все
пак, чисто математически – кое
настроение преобладава във връз-
ката ви, откакто сте с този човек –
щастливото или нещастното?

5.   Какво друго ме прави щастли-
ва?

Със сигурност, колкото и щастли-
ви да се чувствате с партньора си,
той не е единственият ви „източ-
ник“ на положителни емоции. Ве-
роятно имате семейство и прияте-
ли, на които държите. Както и ня-
кое хоби, което ви доставя радост.
Така че, за да не сте толкова обсе-
бени от своя партньор, насочете
вниманието си към другите хора и
занимания, които ви правят щас-
тливи. Това ще ви помогне да пре-
възмогнете своята несигурност,
както и да погледнете по-реално на
живота и връзката си.

Ежедневният прием на хап-
че, съдържащо четири лекар-
ства, може да намали броя
на инфарктите и инсултите с
една трета, показва проучва-
не. Таблетката съдържа раз-
реждащ кръвта аспирин, ста-
тин за понижаване на холес-
терола и две лекарства за по-
нижаване на кръвното наля-
гане.

Изследователите - в Иран и
Великобритания - казаха, че
хапчето има огромно въздей-

ствие, но струва само стотинки на ден. Те предлагат да се дава на всеки
над определена възраст в по-бедните страни, където лекарите имат по-
малко възможности и са по-малко способни да преценяват здравослов-
ното състояние на хората.

Коронарна болест на сърцето и инсулта са първите две причини за
смърт в световен мащаб, при които загиват повече от 15 милиона души
годишно. Тютюнопушенето, затлъстяването и намалената физическа ак-

тивност увеличават риска от сърдечни заболявания.
Изследването, публикувано в Lancet, е базирано на данни от повече от

100 села в Иран и в него са участвали около 6 800 души.
Половината от хората са получили таблатката и съвети как да подобрят

начина си на живот, а другата половина просто са получили съвети за
здравословен живот.

След пет години резултатите са били следните:
202 основни сърдечно-съдови събития при 3,421 души, получаващи

таблетката. и 301 в 3,417, които не са я взимали. При тази скорост, дава-
нето на превантивната комбинация от лекарства на 35 души би предот-
вратило появата на сериозен проблем със сърцето в продължение на
пет години.

Според Би Би Си таблетката е довела до големи намаления на лошия
холестерол, но е имала само лек ефект върху намаляването на кръвното
налягане, показа проучването. Лекарството са получавали хора на въз-
раст над 50 години, независимо дали са имали предишен проблем със
сърцето или не.

„Като се има предвид достъпността на хапчето, то има значителен по-
тенциал да се подобри сърдечносъдовото здраве и да се предотврати
водещата причина за смъртта в света“, заяви д-р Низал Саррафзадеган
от Университета по медицински науки в Исфахан, Иран

Хапче „четири в едно” бори една трета от сърдечните проблеми
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гр.Перник 15.09.2022 год.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, глава VIII и глава
IХ от Наредба №8 за общинското имущество на територията на Община Перник
приета с Решение №1093 по Протокол №4, т.6 от 07.03.2019 г. на Общински съвет
– гр.Перник, съгласно Решение №928 по Протокол №11, т.17 от 31.08.2022 г. на
Общински съвет – гр.Перник; Решение №946 по Протокол №11, т.38 от 31.08.2022
г. на Общински съвет – гр.Перник; Решение №849 по Протокол №8, т.12 от
31.05.2022 г. на Общински съвет – гр.Перник.

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

имоти  - частна общинска собственост, както следва:
1.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.507.520 /

землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и седми, имот петстотин и двадесети/, с площ 349 кв. м /триста
четиридесет и девет квадратни метра/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/13.10.2008г. на
Изпълнителния директор на АГКК,  последно изменение на КК и КР, засягащо
поземления имот: няма данни за изменение;  Адрес на поземления имот:
гр.Перник, ул.“Съединение“; Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); Предишен
идентификатор: няма; Номер по предходен план: 7038, квартал 191, парцел: IX, за
който съгласно регулационния план на гр. Перник, кв.“Тева“ е отреден УПИ IX -
7038, кв.191. Съседи 55871.507.521, 55871.507.518, 55871.507.519, 55871.507.554,
55871.507.523, за който е съставен АОС №15095/23.06.2022 г., утвърден от Кмета
на Община Перник, вписан в Служба по вписванията гр.Перник Вх.рег.№3023,
Дв.вх.№2949/08.07.22 г., Акт №108, том 10, дело №1058/22; Имотна партида: 81969,
при начална тръжна цена в размер на 11 569,90 лв. /единадесет хиляди петстотин
шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 2
313,98 лв. /две хиляди триста и тринадесет лева и деветдесет и осем стотинки/
или обща сума в размер на 13 883,88 лв. /тринадесет хиляди осемстотин
осемдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/, съгласно пазарна оценка на
основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим оценител, регистриран
в КНОБ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

2.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.509.2109 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и девети, имот две хиляди сто и девети/, с площ 900 кв. м /деветстотин
квадратни метра/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за
изменение; Адрес на поземления имот: гр. Перник, п.к.2300, ул.“Света Петка“;
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:
За паркинг; Предишен идентификатор: 55871.509.719, 55871.509.699, 55871.509.75,
55871.509.69, 55871.509.812; Номер по предходен план: квартал: 8120, парцел: VII.
Съседи: 55871.509.75, 55871.509.69, 55871.509.719, 55871.509.2108, 55871.509.699, за
който съгласно регулационния план на гр.Перник, кв.“Могиличе“ е отреден УПИ
VII - 2109, кв.8120, за който е съставен АОС №14973/19.05.2022 г., утвърден от Кмета
на Община Перник, вписан в Служба по вписванията гр.Перник Дв.вх.№2197,
Вх.рег.№2250/01.06.2022 г., Акт №178, том 7, дело №770/2022 г., Партиди: 81315,
при начална тръжна цена в размер на 53 100,00 лв. /петдесет и три хиляди сто
лева и нула стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 10 620,00 лв. /десет
хиляди шестстотин и двадесет лева и нула стотинки/ или обща сума в размер на
63 720,00 лв. /шестдесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева и нула
стотинки/, съгласно пазарна оценка на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена
от независим оценител, регистриран в КНОБ и стъпка за наддаване в размер на
10% от началната тръжна цена.

3.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9679 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин седемдесет и девети/
с площ 1597 кв.м /хиляда петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 266, парцел: I-9679. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ I-9679 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.266;  Съседи: 55871.514.9687, 55871.514.9680, за който е съставен
АОС №11630/20.10.2016 г., утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба
по вписванията гр. Перник Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018 г., Акт №107, т.3,
дело №507, Партиди: 61129, преактуван с АОС №15130/09.09.2022 г., утвърден от
Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.Перник
Дв.вх.№3938, Вх.рег.№4029/13.09.2022 г., Акт №148, т.13, дело №1430/2022, Партиди:
82780, при начална тръжна цена в размер на 175 000.00 лв. /сто седемдесет
и пет хиляди лева и нула стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на
35 000.00 лв. /тридесет и пет хиляди лева и нула стотинки/ или обща
сума в размер на 210 000.00 лв. /двеста и десет хиляди лева и нула
стотинки/, приета с Решение №849 по Протокол №8, т.12 от 31.05.2022
г. на Общински съвет – гр.Перник и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

4.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9680 /

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесети/ с площ
2387 кв.м /две хиляди триста осемдесет и седем квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 266, парцел: II-9680. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ II-9680 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.266; Съседи: 55871.514.9687, 55871.514.9685, 55871.514.9549,
55871.514.9681, 55871.514.9679, за който е съставен АОС №11630/20.10.2016 г.,
утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.Перник
Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018 г., Акт №107, т.3, дело №507, Партиди: 61129,
преактуван с АОС №15129/09.09.2022г., утвърден от Кмета на Община Перник,
Вписан в Служба по вписванията гр.Перник Дв.вх.№3932, Вх.рег.№4030/13.09.2022
г., Акт №143, т.13, дело №1424/2022, Партиди: 82779, при начална тръжна цена в
размер на 262 000.00 лв. /двеста шестдесет и две хиляди лева и нула
стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 52 400.00 лв. /петдесет и
две хиляди четиристотин лева и нула стотинки/ или обща сума в размер
на 314 400.00 лв. /триста и четиринадесет хиляди четиристотин лева и
нула стотинки/, приета с Решение №849 по Протокол №8, т.12 от
31.05.2022 г. на Общински съвет – гр.Перник и стъпка за наддаване в размер
на 10% от началната тръжна цена.

5.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9681 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесет и първи/
с площ 1881 кв.м /хиляда осемстотин осемдесет и един квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 266, парцел: III-9681. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ III-9681 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.266;  Съседи: 55871.514.9687, 55871.514.9549, 55871.514.9680, за който
е съставен АОС №11630/20.10.2016 г., утвърден от Кмета на Община Перник,
Вписан в Служба по вписванията гр.Перник Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018
г., Акт №107, т.3, дело №507, Партиди: 61129, преактуван с АОС №15124/09.09.2022
г., утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията
гр.Перник Дв.вх.№3934, Вх.рег.№4035/13.09.2022 г., Акт №145, т.13, дело №1426,
Партиди: 82778, при начална тръжна цена в размер на 205 000 лв. /двеста и
пет хиляди лева и нула стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на
41 000.00 лв. /четиридесети и една хиляди лева и нула стотинки/ или
обща сума в размер на 246 000.00 лв. /двеста четиридесет и шест
хиляди лева и нула стотинки/, приета с Решение №849 по Протокол
№8, т.12 от 31.05.2022 г. на Общински съвет – гр.Перник и стъпка за наддаване
в размер на 10% от началната тръжна цена.

6.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9682 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесет и втори/ с
площ 2287 кв.м /две хиляди двеста осемдесет и седем квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 266, парцел: V-9682. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ V-9682 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.266;  Съседи: 55871.514.9684, 55871.514.9683, 55871.514.9688,
55871.514.9549, 55871.514.9685, за който е съставен АОС №11630/20.10.2016 г.,
утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.
Перник Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018 г., Акт №107, т.3, дело №507, Партиди:
61129, преактуван с АОС №15131/09.09.2022 г., утвърден от Кмета на Община
Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.Перник Дв.вх.№3930, Вх.рег.№4028/
13.09.2022 г., Акт №141, т.13, дело №1422/2022, Партиди: 82777, при начална тръжна
цена в размер на 250 000 лв. /двеста и петдесет хиляди лева и нула
стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 50 000.00 лв. /петдесет хиляди
лева и нула стотинки/ или обща сума в размер на 300 000.00 лв. /триста
хиляди лева и нула стотинки/, приета с Решение №849 по Протокол
№8, т.12 от 31.05.2022 г. на Общински съвет – гр.Перник и стъпка за наддаване
в размер на 10% от началната тръжна цена.

7.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9683 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесет и трети/ с
площ 2200 кв.м /две хиляди и двеста квадратни метра/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/13.10.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение,
с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m);
Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план: квартал:
266, парцел: VI-9683. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ VI-9683 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.266; Съседи: 55871.514.6213, 55871.514.6214, 55871.514.9688,
55871.514.9682, 55871.514.9685, 55871.514.9687, 55871.514.9684, за който е съставен
АОС №11630/20.10.2016 г., утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба
по вписванията гр.Перник Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/
07.03.2018 г., Акт №107, т.3, дело №507, Партиди: 61129, Продължава на стр. 10



преактуван с АОС №15125/09.09.2022 г., утвърден от
Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по

вписванията гр.Перник Дв.вх.№3941, Вх.рег.№4034/13.09.2022 г., Акт №151, т.13,
дело №1433/2022, Партиди: 82776, при начална тръжна цена в размер на 240 000
лв. /двеста и четиридесет хиляди лева и нула стотинки/ без ДДС и 20%
ДДС в размер на 48 000.00 лв. /четиридесет и осем хиляди лева и нула
стотинки/ или обща сума в размер на 288 000.00 лв. /двеста осемдесет
и осем хиляди лева и нула стотинки/, приета с Решение №849 по
Протокол №8, т.12 от 31.05.2022 г. на Общински съвет – гр.Перник и стъпка
за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

8.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9684 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесет и четвърти/
с площ 2191 кв.м /две хиляди сто деветдесет и един квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 266, парцел: VIII-9684. За който съгласно регулационния план на
гр.Перник, кв.“Изток“ е отреден УПИ VIII-9684 „За жилищно строителство и
обслужващи дейности“, кв.266; Съседи: 55871.514.6213, 55871.514.9683,
55871.514.9682, 55871.514.9685, 55871.514.9687, за който е съставен АОС №11630/
20.10.2016 г., утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по
вписванията гр. Перник Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018 г., Акт №107, т.3, дело
№507, Партиди: 61129, преактувана с АОС №15126/09.09.2022 г., утвърден от Кмета
на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.Перник Дв.вх.№3940,
Вх.рег.№4033/13.09.2022 г., Акт №150, т.13, дело №1432/2022, Партиди: 82775, при
начална тръжна цена в размер на 240 000 лв. /двеста и четиридесет хиляди
лева и нула стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 48 000.00 лв. /
четиридесет и осем хиляди лева и нула стотинки/ или обща сума в
размер на 288 000.00 лв. /двеста осемдесет и осем хиляди лева и нула
стотинки/, приета с Решение №849 по Протокол №8, т.12 от 31.05.2022
г. на Общински съвет – гр.Перник и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

9.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9685 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесет и пети/ с
площ 2502 кв.м /две хиляди петстотин и два квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 266, парцел: IX-9685. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ IX-9685 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.266; Съседи: 55871.514.9684, 55871.514.9683, 55871.514.9682,
55871.514.9549, 55871.514.9680, 55871.514.9687, за който е съставен АОС №11630/
20.10.2016 г., утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по
вписванията гр.Перник Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018 г., Акт №107, т.3, дело
№507, Партиди: 61129, преактувана с АОС №15127/09.09.2022 г., утвърден от Кмета
на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.Перник Дв.вх.№3999,
Вх.рег.№4032/13.09.2022 г., Акт №144, т.13, дело №1425/2022, Партиди: 82774, при
начална тръжна цена в размер на 270 000 лв. /двеста и седемдесет хиляди
лева и нула стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 54 000.00 лв. /
петдесет и четири хиляди лева и нула стотинки/ или обща сума в размер
на 324 000.00 лв. /триста двадесет и четири хиляди лева и нула стотинки/
, приета с Решение №849 по Протокол №8, т.12 от 31.05.2022 г. на
Общински съвет – гр.Перник и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната
тръжна цена.

10.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.514.9686 /
землище петдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно, кадастрален район
петстотин и четиринадесети, имот девет хиляди шестстотин осемдесет и шести/ с
площ 1495 кв.м /хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/
13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, с адрес на имота: гр.Перник; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от
10 до 15 m); Предишен идентификатор: 55871.514.6799; Номер по предходен план:
квартал: 265, парцел: III-9686. За който съгласно регулационния план на гр.Перник,
кв.“Изток“ е отреден УПИ III-9686 „За жилищно строителство и обслужващи
дейности“, кв.265; Съседи: 55871.514.6212, 55871.514.6373, 55871.514.9687,
55871.514.6378, 55871.514.2032, за който е съставен АОС №11630/20.10.2016 г.,
утвърден от Кмета на Община Перник, Вписан в Служба по вписванията гр.Перник
Дв.вх.№884, Вх.рег.№904/07.03.2018 г., Акт №107, т.3, дело №507, Партиди: 61129,
преактуван с АОС №15128/09.09.2022 г., утвърден от Кмета на Община Перник,
Вписан в Служба по вписванията гр. Перник Дв.вх.№3939, Вх.рег.№4031/13.09.2022
г., Акт №149, т.13, дело №1431/2022, Партиди: 82773, при начална тръжна цена в
размер на 161 000 лв. /сто шестдесет и една хиляди лева и нула стотинки/
без ДДС и 20% ДДС в размер на 32 200.00 лв. /тридесет и две хиляди
двеста лева и нула стотинки/ или обща сума в размер на 193 200.00 лв.
/сто деветдесет и три хиляди двеста лева и нула стотинки/, приета с
Решение №849 по Протокол №8, т.12 от 31.05.2022 г. на Общински съвет
– гр.Перник и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

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

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

3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице;

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

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

6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/.
Време и място на провеждане търга - 06.10.2022 г. от 10:00ч. в

Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За всеки терен, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените и изискванията
към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата
на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване
– партер, гише №8, за сумата от 50 лв., след което се получава в отдел “Общинска
собственост, контрол търговия, транспорт и управление земеделие”, ет.9, стая
№4.

Документите за участие се подават до 16:00 ч. на 05.10.2022 г.  в отдел
„Център за информационно и административно обслужване”, при Община
Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването
им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася
в  ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков
код/ CECBBGSF до 16:00 ч. на 05.10.2022 г.

 Когато се яви само един кандидат на търга, същият се счита за
непроведен и се определя повторен търг с начало - 10:00 ч. на 13.10.2022
г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община
Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16:00 ч. на
12.10.2022 г.  в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска за отложения търг в размер на 10% от обявената начална
тръжна цена, се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/
BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч. на 12.10.2022
г.  За всеки терен и обект се кандидатства по отделно. За спечелили търга се
считат предложилите най-висока цена за всеки отделен терен.

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

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

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

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

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

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

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Стефан Кръстев - Зам.-
Кмет на Община Перник.

КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /П/
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

Две жени изпратили мъжете си на риболов. Два-три дни не се връщат
и едната казва на другата:
- А ма, да не са заминали при други жени?
- Ти пък все най-лошото си мислиш, може да са се удавили.

* * *
На изпит по химия професорът пита студента:
- Кажете как да получим сяра?
Студентът отговаря:
- Взимаме сероводород и го подгряваме. Водородът излита, а
сярата остава.
- Много добре! Пиша Ви шестица: четворката излита, а двойката оста-

ва.
* * *

Учителка към ученик:
- Можеш ли да изброиш десет животни, които живеят в нашите
гори?
- Пет вълка, четири лисици и една мечка.

* * *
Учителката пита Иванчо:
- Иванчо, кое е бъдеще време на глагола прозявам се?
- Спя.
Учителката изпитва Иванчо:
- Иванчо, каква форма има земята?
- Ами, кръгла госпожо.
- Докажи го де.
- А, няма да споря с вас, квадратна е тогава.

*** С М Я Х ***
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„Миньор” се засили към Трета лига
„Чуковете” загубиха от дубъла на ЦСКА 1948

Велизар Димитров бил принуден
да си тръгне от „Миньор”

Изпълнителният директор на Миньор
Перник Велизар Димитров напусна клуба.

Той е подал оставката си в петък, но не е
пожелал новината да излиза в публичното
пространство, за да не се нагнети напре-
жението у футболистите на тима преди до-
макинството на втория отбор на ФК ЦСКА
1948 София, съобщи клубният сайт на пер-
ничани.

Димитров излезе с обръщение към фут-
болната общественост и привържениците
на клуба.Ето написа   той:

Приятели,
Обръщам се към всички, които обичат

истински Миньор Перник. Един от най-спе-
циалните моменти в моя професионален
живот бе, когато през януари 2021-ва, след
21 години се завърнах в родния си клуб,
приемайки предизвикателството да заема
поста на изпълнителен директор.Опитах се
са предамнатрупания в кариерата ми опит.
Желанието ми бе да изградим нова и мо-
дерна визия на клуба. Вярвам, че постиг-
нахме не малко, а в резултат на усилията
на целия екип се случи нещо, което бе от-
давна забравено – Миньор отново има на-
ционални състезатели и осъществи изхо-
дящ трансфер, за което получи трансфер-
на сума.В тази връзка искам да благодаря
за всеотдайността и работата на всички
служители от администрацията, спортно-
техническия екип, треньорите и футболис-
тите. Благодаря за разбирането и помощта
от страна на Община Перник и всички
спонсори. Благодаря и поклон пред при-
вържениците на клуба, които подкрепяха
безрезервно тима, както в хубавите, така и
в трудните моменти.За съжаление сега
съм принуден да кажа “Довиждане”. Тръг-
вам си от Миньор с високо вдигната глава
и огорчение, че не успяхме да довършим
започнатото. Решението ми е продиктува-
но изцяло от несъгласието ми с факта, че в
последните седмици вмешателството на
нефутболни хора върху спортно-техничес-
кия процес придоби застрашителни разме-
ри, а това по никакъв начин не кореспон-
дира с моите принципи и разбирания.На
тези хора искам да кажа, че да си гледал
500 мача не означава, че си играл 500 ма-
ча, както и ако си гледал 500 политически
дебата по телевизията, това не те прави
нито добър футболен експерт, нито добър
политик.

За мен бе, както удоволствие, чест и при-
вилегия, така и голяма отговорност да ра-
ботя в името и за каузата “Миньор” – едно
от най-славните и доказали се в годините и
футболната ни история имена.Искам да по-
желая много успехи и радостни мигове на
отбора. Продължавам да нося родния си
отбор в сърцето и да стискам палци.

С уважение:
Велизар Димитров

И шефът на фенклуба си тръгва
Нещо става и във фенклуба. Ето какво

написа непосредствено след мача него-
вият досегашен шеф Ангел Вангелов.
Днес, 17 09 2022 г,  подавам оставка като
шеф на фен клуб „Миньор”. Благодаря на
хората които бяха плътно зад гърба ми
през цялото време. Благодаря на Орките
във Вас ми е надеждата да продължите за-
почнато , а на тези които през цялото вре-
ме се опитваха да ми подливат вода живи
и здрави, мястото е свободно дано се
справите по-добре Миньор верни до
смърт!

Отборът на „Мин-
ьор” отстъпи с 1:4 в
мача си от десетия
кръг на Втора лига и
остана на шестнаде-
сетото място в кла-
сирането, с шанс да се
смъкне с още едно на-
долу при победа на
„Витоша”(Бистрица)
над „Литекс”. Около
500 души пренебрегна-
ха лошото време в съ-
бота, дъжда и студа,
за да подкрепят своя
отбор, пък и да видят
как ще изглежда той
след оставката на
Христо Янев. Чест
прави на агитката,че
не спря да пее и да
подкрепя отбора до
последната минута,
когато на практика се
знаеше,че мачът ще
приключи със загуба.
Чест прави и на фут-
болистите, че отидо-
ха да поздравят фено-
вете, въпреки че едва
ли са били в добро нас-
троение след четвър-
тия им неуспех от на-
чалото на първен-
ството. Първата
опасност в мача се
случи още в третата
минута , когато при
опит да избие една
топка, Михаел Орачев
за малко  не си отбеля-
за гол. Десет минути
по-късно гостите
стигнаха до първия си
успех. При центрира-
не отляво на Стоян
Стоичков цялата за-
щита на домакините
изгледа как топката
мина ниско над тере-
на и успоредно на вра-
тата. На далечната
греда я чакаше Си-
меон Петров, който
плонжира и я заби в
мрежата на вратата,
пазена от Даниел
Леонтиев. Пет мину-
ти по-късно интрига-
та в мача до голяма
степен приключи. При
фаул на двайсетина

метра от вратата
Денислав Александров
направи едно наисти-
на майсторско изпъл-
нение. Изстреляната

от него топка се заби
точно в десния горен
ъгъл на вратата, пра-
вейки Леонтиев  наис-
тина безпомощен.  В
36-та минута гости-
те можеха да напра-
вят преднината си
класическа. Симеон
Петров засече ново
центриране, този
път отдясно, но от
границите на вратар-
ското поле прати
топката над напреч-
ната греда. През вто-
рата част се очаква-
ще миньорци да на-
тиснат в опит да
обърнат резултата,
но се получи точно
обратното. По-актив-
ни се оказаха столич-
ните футболисти и
голът в тяхна полза
не закъсня. Осем ми-
нути след подновява-
нето на играта Денис-
лав Александров цен-
трира отдясно , Ва-
лентин Йосков надско-
чи всички и от седем-
осем метра вкара

топката във врата-
та за 0:3. Треньорско-
то ръководство на
домакините , което
също беше странно,
все пак взе правилно-
то решение. Странно,
защото за старши-
треньор беше обявен
Петър Анестиев, а
указанията от квад-
рата се даваха от
Виктор Райчев. Все
пак смените в лицето
на Стелиън Георгиев
и Борис Тютюков по-
раздвижиха нападение-
то и сътвориха някол-
ко опасности пред
вратата на Генадий
Ганев. В 70-та минута

Методи Костов нахлу
в наказателното поле
на гостите, стигна
до аутлинията и вър-
на топката на крака
на Стелиън Георгиев,
който хладнокръвно я
прати в мрежата.

Така надеждите на
публиката се посъжи-
виха и за няколко ми-
нути имаше надеж-
да,че може да се вземе
нещо от този мач.
Надеждите обаче
траяха само шест ми-
нути, защото в 76-та
след центриране от-
ляво се създаде поред-
ната опасност пред
миньорската врата.
Даниел Леонтиев изби
топката, но тя по-
падна в краката на
най-активния от гос-
тите , Денислав Алек-
сандров, който от не-
посредствена близост
вкара второто си по-
падение в мача, пра-
вейки резултата 1:4.
Три минути по-късно
съдията Кристиян Ко-

лев, който не песте-
ше картоните , изго-
ни за втори жълт кар-
тон Георги Купенов. С
десет души на терена
и три гола пасив
„Миньор” се опита да
направи нещо, но
стигна само до един
хубав диагонален удар
на Борис Тютюков,
спасен майсторски от
Генадий Ганев. Така
миньорци регистрира-
ха четвъртото си по-
ражение в първите де-
сет кръга от начало-
то на първенството
и поставя под сериоз-
но съмнение оцелява-
нето си във Втора ли-

га в един сезон, който
започна с надежда да
промоция в елитния
футбол.

До края на сезона
има много мачове и
всичко може да се про-
мени в положителна
насока, но нещата
вътре в отбора явно
са тотално объркани

след като един след
друг си тръгват
футболисти, треньо-
ри и ръководители и
никой нищо не казва, а
всичко се свежда до
благодарности за
свършеното и пожела-
ния за добро бъдеще,
което няма как да е
добро при тази ат-
мосфера и постигна-
тите от началото на
първенството до то-
зи момент резулта-
ти, които не радват
никого.

Резултат: МиньорРезултат: МиньорРезултат: МиньорРезултат: МиньорРезултат: Миньор
– ЦСКА 1948 II 1:4– ЦСКА 1948 II 1:4– ЦСКА 1948 II 1:4– ЦСКА 1948 II 1:4– ЦСКА 1948 II 1:4

Голмайстори: 0:1 13-
та Симеон Петров,
0:2 18-та Денислав
Александров, 0:3 53-та
Валентин Йосков , 1:3
70-та  Стелиън Геор-
гиев, 1:4 76-та Денис-
лав Александров.

Състави: Миньор:
Леонтиев, Славчев (
74 Ив.Иванов), Васи-
лев, Купенов, Орачев,
Ценов (79 Прамата-
ров),Казаков (59 Тю-
тюков), Петков (59
Георгиев), Слишков,
Вес.Васев, М.Костов

ЦСКА 1948 II : Ганев,
Александров, Марин,
Цонков, Петров,
Г.Иванов, Грънчов ( 76
Хайдаров), Йосков, Ха-
лил, (59 Ал.Аспарухов),
Александров, Стоич-
ков (59 Златков)

Жълти картони:
Славчев, Купенов, Ва-
сев, Костов (Миньор),
Г.Иванов, Хайдаров,
Йосков, Халил( ЦСКА
1948 II)

Главен съдия: Крис-
тиян Колев, асистен-
ти: Николай Чакъров,
Румен Емилов

Стадион „Миньор”
500 зрители
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Пернишкият бияч Михайлов нямал средно
19-20 септември 2022 г.

Съдът му отказа да го пусне да излезе от килията, за да продължи образованието си

СЛЕД СЛЕДОВИТЕ КУЧЕ-
ТА, С КОИТО ПОЛИЦАИТЕ
често запознават децата, рабо-
тата на пожарникарите и демон-

страциите, които те им организират по вре-
ме на Седмицата на пожарната безопасност,
буди най-много емоции у малчуганите. И то-
ва го доказват техните рисунки на тема „С
очите си видях бедата“. Какво по-вълнува-
що от това? Може би изложбата с рисунки,
участвали в едноименния конкурс, която
възпитаниците на трънското СУ „Гео Ми-
лев“ подредиха в обновената сградата на
пожарната, е развълнувала батковците с
шлемовете. Защото сърцата на децата са
чисти, те претворяват с обич и вълнение
съпричастността си към страдащите. И въз-
торга си от смелите хора, които се борят с
бедата и понякога плащат с живота си, спа-
сявайки нашия.

ВЧЕРА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ ЮРНА
ДА ЧИСТИ боклуците, дето самите ние, по-
даниците на иначе така красивата на роди-
на, сме натворили. И се сещаме за оная при-
казка „Сливи за смет“. Ако трябваше да за-
меняме боклуците за вкусния плод, нямаше
овошките да ни стигнат. Щото е някак тъпо
цяла година да мърсиш, един ден на чис-
тиш. А най-тъпото е, че не след месец, след
седмица онези така наречени нерегламенти-
рани сметища пак ще се появят – като гъби
след дъжд. Сметища, сътворени от нашите
ръце. Дали пък чак толкова сме безхаберни,
та не ценим собствените си усилия, се пита
човек. И още един въпрос търси отговор,
ама едва ли ще го получи – дали сред доб-
роволците, които и в дъжда в събота пълне-
ха чувалите с отпадъци, имаше поне един –
двама от ония, които си изхвърлят сметта в
реките, в горите, по ливадите и в канавките
край пътя? За себе си всеки знае...

КОЛКО ТРЯБВА ДА СИ НАГЪЛ И
ПРОСТ, ТА ДА СЕ НАДРУСАШ И ДА
СЕДНЕШ ЗАД ВОЛАНА? Колко обаче
трябва да си безмозъчен, та първо да посег-
неш към дрогата, а после да подкараш теж-
ко возило? Ей това е направил един
„юнак“, когото органите на реда по време
на т.н. широкообхватен контрол пипнали да
кара влекач след като се надрусал с амфе-
тамини. И какво от това, че все пак въпрос-
ният шофьор не е нашенец, а е от Видин-
ско? Има ли значение подобен факт, ако не
го бяха хванали и под въздействието на
дрогата въпросният водач беше предизви-
кал пътен инцидент, беше ранил или убил
себе си или друг участник в движението? И
какво от това, че го чака бърз съд? Дано на-
казанието, което Темида му отреди, поне е
по-сурово, та да му е като обица на ухото.

Пожари в Перник и Земен
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил и лятна постройка са го-
рели в Перник и Земен.

Около 2,15 часа в четвъртък срещу петък
през нощта,  е подаден сигнал за горящо
„БМВ“ в областния град, собственост на
31-годишен перничанин. Служители на по-
жарната локализирали пламъците, но на
автомобила са нанесени значителни мате-
риални щети в резултат на огъня. Причи-
ната не е установена. Извършен е оглед от
разследващ полицай при Първо РУ и е за-
почнато досъдебно производство.

Техническа неизправност е причината за
пожар в лятна кухня, възникнал в четвър-
тък около обяд вЗемен. Изгорели са около
20 км. м. дървена ламперия, бяла, черна и
компютърна техника и газова бутилка. Ня-
ма пострадали хола, а са спасени съседни
жилищни и стопански сгради от земенски-
те огнеборци.

Делото срещу Нено Димов
продължава в СГС

Любомира ПЕЛОВА
Делото срещу бившия министър на окол-

ната среда и водите Нено Димов продъл-
жава в Софийския градски съд (СГС). Това
е един от първите процеси, които премина-
ха от закрития Специализиран съд в СГС.

Специализираната прокуратура внесе в
съда обвинителния акт по делото в края
на юли миналата година. Нено Димов и
Севделина Ковачева са обвинени за
умишлена безстопанственост. Обвинение-
то твърди, че Димов е дал приоритет за
ползването на вода за промишлени нуж-
ди, въпреки че е знаел, че водата в язовир
"Студена" намалява, предаде БТА.

Изпълняващият длъжността кмет на
Перник по време на водната криза е обви-
нена за това, че не е положила изискуема-
та от закона грижа за своевременно въ-
веждане на режим на водоподаване в об-
щина Перник. В кметството е била налична
информация, че водният ресурс на язовир
"Студена", който е единственият питеен
водоизточник за областния град и десетки
села в община Перник, е силно занижен.

През април 2020 г. Нено Димов излезе от
ареста. Той беше задържан на 9 януари съ-
щата година.

По случая са разпитани 156 свидетели и
е изготвена деветорна техническа експер-
тиза. Събрани са над 40 000 страници дока-
зателства.

Заради водната криза в Перник, започ-
нала в края на 2019 г., на ръководителя на
ВиК-Перник също беше повдигнато обви-
нение, но материалите по него бяха отде-
лени и изпратени по компетентност на Ок-
ръжната прокуратура в Перник.

Шофьор на камион
карал дрогиран

Любомира ПЕЛОВА
Шофьор на товарен автомобил е задър-

жан за управление след употреба на нар-
котични вещества.

На 15 септември, в рамките на проведен
„Широкообхватен контрол“, на автомагис-
трала „Струма“ е спрян за проверка вле-
кач „Мерцедес“, управляван от 27-годи-
шен от Видинско. Тестът му за наркотични
вещества се оказал положителен за амфе-
тамин. Мъжът дал кръвна проба за хими-
чен анализ. Задържан е за до 24 ч. с поли-
цейска мярка и е започнато бързо произ-
водство.

През денонощието на 15 септември на
територията на региона са проверени 186
МПС и 195 лица. Съставени са 13 акта и 44
фиша за нарушения на Закона за движе-
ние по пътищата. Връчени са 19 фиша за
вече възникнали нарушения и са издаде-
ни 2 заповеди за прилагане на принуди-
телни административни мерки.

Засиленият контрол продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Прокурорският син

Васил Михайлов нямал
завършено средно об-
разование. Той е с най-
тежката мярка за
неотклонение „задър-
жане под стража“ и е
поискал тя да бъде
сменена с по-мека, да
излезе от килията, за
да завърши 12-ти
клас. Софийският
градски съд му отказа
категорично. Припом-
няме, че синът на бив-
шия вече зам.-окръжен
прокурор на Перник
Бисер Михайлов бе
арестуван през юни
за побой в миньорския
град.

В основанието за ис-
кане за изменение на
мярката му за неот-
клонение сега защита-
та му твърди, че Ва-
сил нямал срочни и го-
дишни оценки и не мо-
гъл да завърши учеб-

Любомира ПЕЛОВА
Демонстрации пред

децата от детски гра-
дини в Брезник и Трън
проведоха служители на
пожарната. Инициати-
вите са част от мероп-
риятията, свързани със
„Седмицата на пожар-
ната безопасност“.

Демонстриране на
тактико-технически
способности на сили-
те и средствата за
реагиране при пожари,
бедствия и извънред-

ни ситуации проведо-
ха служители от
РСПБЗН – Брезник и
Трън. Децата от дет-
ска градина „Брези-
ца“в Брезник и „Ален
мак“ в Трън с интерес
проследиха реакциите
на пожарникарите и
се докоснаха до техни-
ката и оборудването,
използвани при пожа-
рогасене и аварийно-
спасителни дейности.

В обновената сграда
на РСПБЗН – Трън беше

представена изложба на
рисунки, участвали в
конкурса „С очите си
видя бедата“ на учени-
ци от СУ „Гео Милев“ .

В събота служите-
лите от всички район-
ни служби в региона се
включиха в инициати-
вата „Да изчистим
България заедно“. По-
чистени бяха дворни-
те места и районите
около тях. С това ед-
носедмичните мероп-
риятия приключиха.

ната година. Пред-
стояли му изпити, на
които трябвало да се
яви. Освен това спо-
ред адвоката му ме-
диите го били „демо-
низирали“ и така го
лишили от възмож-
ността да завърши
образованието си. Ма-
гистратите обаче го
оставят в килията. В
мотивите си градски-
те съдии посочват,
че има достатъчно
данни за авторство
на престъплението.
Освен това, ако е на
свобода, Михайлов-син
може да извърши дру-
го престъпление. Дея-
нието, за което е об-
винен, е с висока сте-
пен на обществена
опасност, деецът съ-
що, твърдят магис-
тратите и допълват,
че макар да е млад,
той е „агресивен и не-
контролируем“.

Малчугани от Брезник и Трън се
запознаха с работата на пожарната

Почина шофьорът, обърнал
се на пътен възел Даскалово
Любомира ПЕЛОВА

47-годишен пернича-
нин е починал след ин-
цидент на пътен възел
„Даскалово“.В четвър-
тък, около 19,15 часа, е
подаден сигнал на тел.
112 за скъсана манти-
нела и паднал от моста
на надлеза автовоз
„Скания“, който пре-
возвал един автомо-
бил.

Служители на поли-
цията установили, че
сканията се е движела
от столицата в посо-
ка Перник. Слизайки
от автомагистрала
„Струма“ на пътен
възел „Даскалово“,
шофьорът загубил
контрол над управле-

нието на тежкото во-
зило, което скъсалое-
ластичната мантине-
ла и паднало от моста.

На място са пристиг-
нали спасителни екипи
от РСПБЗН – Перник,
които след продължи-
телна работа и рязане
на кабината са извади-
ли шофьора. Той неза-
бавно е транспортиран
за преглед в пернишка-
та болница. По-късно е
съобщено, че е починал,
тъй като според меди-
ците травмите, полу-
чени при катастрофа-
та, се оказали несъв-
местими с човешкия
живот.

Трупът е закаран в
Съдебна медицина –

Перник за аутопсия. Ве-
черта е извършен ог-
лед на местопроизшес-
твието, а в петък сут-
ринта  е направен пов-
торен. Причините за
случилото се са в про-
цес на установяване.

Операцията по из-
важдането на шофьо-
ра е продължила близо
3 часа.

Ремаркето на авто-
воза е останало на
шосето, не е паднало
заедно с кабината,
твърдят очевидци.

Започнато е досъ-
дебно производство и
действията по раз-
следването продължа-
ват под надзора на
прокуратурата.

Заради поста на
таткото делото на
младежа бе преместе-
но в София още през
юни. Съответно в
столицата се решава-
ше и за ареста му. В
средата на август
Михайлов поискал из-
менение на мярката
си за неотклонение.
Софийският районен
съд обаче пратил пап-
ките в Перник по под-
съдност. Магистра-
тите в миньорския
град си направили от-
води заради познан-
ството с бащата на
момчето. Накрая ВКС
решил мярката да се
гледа в столицата. Та-
ка папките отново се
върнали в СРС, който
решил да остави Ва-
сил в ареста, а СГС
пък потвърди опреде-
лението в началото
на септември. То е
окончателно.
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