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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.61 лв.

Сряда-четвъртък 28-29 април 2021г., бр.50 /7050/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. 9 мчци в Кизик(28)
Св. Донат, еп.
Еврийски(29)

Шах с
коня

Слави докара политиката до игра на
шах. Вярно, шахът е игра за интелигентни
хора, ама чак да мислим и премисляме в
дамски гамбити не ни се беше случвало.
Досега по-скоро правехме асоциации със
силовите спортове и то основателно. Да
не забравяме, че все още действащият ни
премиер и каратист плюс футболист.
Има и пояси от единия спорт и травми
от другия.

В шаха е нарицателно "шах с пешката".
Някак срамно е за потърпевшия. Вече има-
ме и шах с коня. Става дума за оня бял
кон, с който Слави триумфално ще се вър-
не в Министерския съвет след неизбежни-
те предсрочни избори. Като върна непо-
лучения още мандат, шоуменът политик
шахира всичко живо политическо. Шахира
даже и най-голямата ни шахматистка Ан-
тоанета Стефанова, като я превърна в
обикновена пощальонка, призвана еди-
нствено да вземе и мигом да върне манда-
та. Да го пита човек защо беше тая рекла-
ма с петте езика, дето ги знае. И на пет-
те езика ли ще благодари на президента?
Сигурно логиката е, че след Борисов всеки
може да е премиер. И още нещо мъчи де-
мокрацията. Борисов раздаваше пари от
джипката, а Слави издава заповеди от
фейсбук. Открийте разликите между два-
мата! Освен ако не сте матирани с коня.

СЪПЕРНИК

60 / 210

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно,
кратък дъжд

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

dlv.si@abv.bg

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

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
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www.aqelectric.com

Åâðîïðîåêò ñúáèðà ó÷åíèöè îò Ïåðíèê è ×åõèÿ
ПГОТ  "Свети Иван Рилски" посреща гостите си с традиционни чешки ястия

Проектът "Толеран-
тност и сътрудни-
чество между нации-
те"  e петият проект
по програма "Еразъм
+",  който  Професио-
налната гимназия по
облекло и туризъм
"Св.Иван Рилски" в
Перник изпълнява с
партньори от град
Иванчице, Чехия. Ос-
новната цел  на проек-
та е да се задълбочи
сътрудничеството и
т о л е р а н т н о с т т а
сред младото поколе-
ние от различни на-
ции. Ученици от 14 до
18-годишна възраст
от България и Чехия
ще обменят знания и
умения, ще споделят

интереси ,  занимания
и съвместно ще
творят и ще се за-
бавляват.

Дейностите по
проекта са разнооб-
разни и интересни,
реализират се  и  в
електронна среда при
голяма активност от
страна на учениците.
В проведения  конкурс
за написване на есе на
тема " Толерантност"
участваха 12 ученици
от България и 14 уче-
ници от Чехия.    Жури
от преподаватели
класира най-добрите
четири есета, а след
това  учениците  са-
ми чрез онлайн гласу-
ване извършиха класи-

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

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

www.vento-k.com
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  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД

SiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

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

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

рането от първо до
трето място. Спече-
лилите ще участват
в предвидените мо-
билности по проекта
през месец юни  -  пъ-
туване  до Прага и
гр.Иванчице  в Чехия и
до София и Перник.

Творчество и ориги-
налност  проявиха
учениците от ПГОТ ‚
Свети Иван Рилски",
които   написаха сти-
хотворение, озаглаве-
но "Приятелството".
То ще бъде част от
плануваната  съвмес-
тна работа за напис-
ване на химн на проек-
та и музика към него.

За предстоящите
срещи пернишките

ученици   проучиха
традиционни  чешки
ястия  и изготвиха ме-
ню, с  което ще изне-
надат  своите гости.

Във връзка с велик-
денските празници  и
тази година гимна-
зията  ще  участва с
многобройни инициа-
тиви -  презентации,
есета за толеран-
тност между нации-
те, приготвяне на
традиционни ястия,
проучване на инте-
ресни факти за Бълга-
рия и Чехия и други.
Всички инициативи
по проекта могат да
се видят на сайта на
гимназията : www.
pgotpernik.com
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Светла ЙОРДАНОВА
Традиционна велик-

денска изложба е под-
редена в галерия
"Кракра" в Перник. По-
казани са рекорден
брой творби - 49 на
29 автори, заяви ди-
ректорът на галерии
"Перник" Елена Темел-
кова. Произведенията

Ïðîäúëæàâà ðåìîíòúò ïî "Ñîôèéñêî øîñå"
Инфраструктурното обновление на града и селата ще продължи през цялата година
Любомира ПЕЛОВА

Продължава подм-
яната на бордюрите
и тротоарната нас-
тилка по улица "Со-
фийско шосе". Обща-
та  им квадратура до
пътен възел "Марина
бара" е над 6250
квадратни метра.
След приключването
на обновяването на
тротоарите ще за-
почне и полагането
на новата асфалтова
настилка по проте-
жение на улицата.
При подходящи ме-
теорологични усло-
вия е предвидено ра-
ботата по обекта да
приключи до края на
месец май.

По "Софийско шо-
се" е изградена и но-
ва дъждовна канали-
зация, която да  пре-
дотврати наводн-
яването на автога-

Лек спад на болните с COVID19
констатират от ЦСМП-Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Лек спад на заболелите от коронави-

рус  се наблюдава в областта през из-
миналата седмица.  През седмицата
екипите на Центъра за спешна меди-
цинска помощ в Перник са се отзовали
на 355, което е с 21 по-малко в сравне-
ние с предходната седмица. Извърше-
ните амбулаторни прегледи са 182, кое-
то е с 12 по-малко от предходната сед-
мица. Транспортираните болни с коро-
навирус през седмицата са били  55,
при 95 за предходната. На 4 пътно-тран-
спортни произшествия са реагирали
спешните медици през седмицата, като
всички са в община Перник. Това ин-
формира заместник-директорът на
ЦСМП-Перник д-р Веселина Шишкова.

"Все още имаме 4 болни медици- 3
лекари и 1 фелдшер, надявам се най-
скоро да се върнат на работа. Поддър-
жаме връзка с тях, чувстват се добре и
оздравяват вече. Имаме за сега всички
необходими предпазни средства и де-
зинфектанти. Една част ни ги осигурява
РЗИ, една част си докупуваме ние, но
сме обезпечени напълно. По празници-
те ще работят достатъчно екипи, които
да осигурят напълно здравното обслуж-
ване в региона. Добрата новина е, че
преди празника ни платиха полагащите
се по 1000 лева за работа на първа ли-
ния, което е много добре, защото има-
ше притеснения, че тези пари ще закъс-
неят. Наближават хубави празници. Не-
ка още малко да бъдем дисциплинира-
ни и да спазваме противоепидемичните
мерки, за да не ги помрачим", посъвет-
ва д-р Шишкова.

Кметството в Изток с инициатива
да се почисти стадион "Металург"

Любомира ПЕЛОВА
Футболен клуб "Металург", съвместно

с Кметство Изток организират инициа-
тива за почистване и освежаване на
стадион " Металург". Събитието ще се
проведе два последователни дни - 8
май

/събота/ и 9 май/неделя/ от 9:00 часа
на стадиона. Със съдействието на мага-
зин "МАЛ-МУК" и ICE-VAPЕ ще бъдат
осигурени червена и синя боя за боя-
дисване на оградата, четки, ръкавици и
чували.

ФК " Металург" и Кметство Изток
канят привържениците на отбора, състе-
зателите от школата, заедно с родите-
лите им, и всички граждани, които оби-
чат спорта, да заповядат на стадиона и
да помогнат.

"Стадионът е част от историята на на-
шия квартал. Много се зарадвахме на
тази инициатива, която ще осъществим
заедно с футболния клуб "Металург",
защото личният пример, който даваме,
е най-важен. Трябва да се научим да
съхраним и подобрим всичко, което е
създадено за нашия квартал!", заяви
кметът на кметство Изток инж. Десисла-
ва Стоянова.

рата и главен път I-6
при обилни дъждове.

През тази година
Община Перник пред-
вижда и пълното об-

Перник грее в празнична премяна
Светла ЙОРДАНОВА

Перник вече грее в пъстра пролетна
премяна по случай Великденските праз-
ници. Цветни яйца, цялото семейство Бар-
барони и зона за празнични снимки са
част от украсата на централния площад.
Улица "Търговска" също е решена със
стилна аранжировка, а мостовете над река
Струма са обсипани с цветя и птици.
Цялостната концепция е на Марина Стоя-
нова - преподавател по живопис в ОДК -
Перник и дизайнер на визиите на фестива-
ла "Сурва". Част от творческия колектив е
и Александрина Серафимова. Надписът
PERNIK отново е "облякъл" празничните
си дрехи, които са дело на Юлия Стояно-
ва. Украса има и в кварталите "Тева", "Из-
ток" и " Църква". Тя е изработена от възпи-
таниците на VI СУ " Св. Св. Кирил и Мето-
дий".

И Батановци се готви за Великден
Любомира ПЕЛОВА

Серия
от Ве-
ликден-
с к и
прояви
свърза-
ни с
н а й -
светлия
х р и с -
тиянски
п р а з -
н и к ,
п о д -
готвят в
Батановци -втория град в община Перник,
сподели кметът Радослав Петров.

В неделя на Великден манастирът
"Св.Възнесение Господне" ще бъде отво-
рен за миряните.Отец Иван ще отслужи
празнична литургия.

 В понеделник ще има голямо Великден-
ско хоро с богата музикална програма.
Началото е от 14.00 часа на площада - при
лошо време в читалището.

От кметството са подредили и специална
Великденска украса в града, което създа-
ва още по-празнично настроение сред ба-
тановчани и гостите на града.

Великденски изложби в две галерии
са изработени с раз-
лична техника - живо-
пис, графика, мета-
лопластика, иконопис,
дървопластика. Укра-
сена тематично с ве-
ликденски яйца е и са-
мата зала.

Галерията ще бъде
отворена и в нощта на
Възкресение. По тра-

д и ц и я
хората
на път
към чер-
квата се
о т б и -
ват тук
и се по-
л у ч а в а
м н о г о
х у б а в
празник,
к о м е н -
т и р а
Елена Те-
мелкова.

О щ е
една ве-
ликден-

ска изложба е подреде-
на в галерия "При кме-
та". В нея са показани
произведения от фон-
да на читалище "Нови
хоризонти". Експози-
цията съдържа 37
творби живопис на 14
художници. "Картини-
те са изключително
стойностни, те са от
фонда на 10-годишна-
та ни галерия. Сред
тях има и творби на
починалите автори
Ангел Атанасов, Иван
Букарски, Венцислав
Александров", комен-
тира секретарят на
читалището Владимир
Русев. По думите му
много малко от произ-
веденията са рисувани
в последните панде-
мични месеци.

Изложбата ще оста-
не в галерия "При кме-
та" до края на май. Тя е
традиционна и се орга-
низира за 12-ти път.

Светла ЙОРДАНОВА
В партньорство с

РИМ Перник Народно
читалище "Нови Хори-
зонти 2009" представя
изложбата "Престилка,
опрежка, фута." Излож-
бата бе открита офи-
циално на 23 април. Съ-
битието приветства-
ха заместник кмета на
община Перник Стефан
Кръстев и директора
на РИМ Перник Милан
Миланов в качеството
му на домакин. Низ от
граовски фути в
своеобразен пърфор-
манс посрещна първите

Изложба на престилки в музея
гости на изложбата
пред входа на музея. Ка-
то истински произве-
дения на народния бит
останалите образци са
подредени на стативи
във фоайето на РИМ
Перник. Инициаторът
на изложбата Елена Ди-
митрова разказа за иде-
ята и престилката ка-
то елемент от бита на
българката. ЖФПГ Сед-
мошарица поздрави гос-
тите на откриването с
две граовски песни от
своя репертоар. Повече
от трийсет тради-
ционни женски престил-

ки са подредени в исто-
рическия музей в Пер-
ник. Те са от различни
краища на България и са
предоставени за излож-
бата от притежатели-
те им Йоана Викторо-
ва, Виолина Върбанова,
Христина Христова,
Вангелина Петрова,
Магдалена Боянова, Ва-
лентина Славчева, Елена
Димитрова, Милчо
Георгиев, Маргарита
Зарева, Ива Райчева, Жа-
на Йорданова, Веселина
Велинова, Виктория На-
зърска и Нонка Кръсте-
ва.

новяване на асфалто-
вата настилка по
главната улица на
квартал "Тева" - "Ос-
вобождение", където

ще бъде подменен и
водопроводът, както
и преасфалтиране на
улица "Отец Паисий".

Освен това през

2021 година е предви-
дено на  възлови и на-
товарени кръстови-
ща да бъдат изграде-
ни кръгови. Приори-
тет са кръстовище-
то на улица "Юрий
Гагарин" и улица "Св.
Св. Кирил и Мето-
дий" при квартал
"Димова махала" и
кръстовището на
"Шахтьор".

Инфраструктурно-
то обновление на
града и селата на те-
риторията на Общи-
на Перник ще продъл-
жи през цялата годи-
на. Своевременно ще
информираме перни-
чани за хода на рабо-
тата и предвидени-
те за ремонт улици,
водопроводни трасе-
та и други дейности,
съобщават от об-
щинската админис-
трация.
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"Åíåðãåòèöèòå â òîïëîôèêàöèèòå ñà ìàãüîñíèöè!"
Инж. Кремен Георгиев, от АТДБ пред в. "Съперник"

 -Инж.Георгиев, Вие -Инж.Георгиев, Вие -Инж.Георгиев, Вие -Инж.Георгиев, Вие -Инж.Георгиев, Вие
сте председател насте председател насте председател насте председател насте председател на
Асоциация на топлофи-Асоциация на топлофи-Асоциация на топлофи-Асоциация на топлофи-Асоциация на топлофи-
кационните дружествакационните дружествакационните дружествакационните дружествакационните дружества
в България. Считатев България. Считатев България. Считатев България. Считатев България. Считате
ли, че КЕВР ще одобрили, че КЕВР ще одобрили, че КЕВР ще одобрили, че КЕВР ще одобрили, че КЕВР ще одобри
увеличенията на цена-увеличенията на цена-увеличенията на цена-увеличенията на цена-увеличенията на цена-
та на парното, коитота на парното, коитота на парното, коитота на парното, коитота на парното, които
искат топлофикации-искат топлофикации-искат топлофикации-искат топлофикации-искат топлофикации-
те в страната за но-те в страната за но-те в страната за но-те в страната за но-те в страната за но-
вия регулаторен пе-вия регулаторен пе-вия регулаторен пе-вия регулаторен пе-вия регулаторен пе-
риод?риод?риод?риод?риод?

  -Не съм човекът,
който ще реши. КЕВР
има право да удовлет-
вори исканията, посоче-
ни в заявленията, да не
ги удовлетвори или
например, най-вероя-
тното според мен, а
именно да ги удовлет-
вори, но в по-малка сте-
пен. В КЕВР работят
квалифицирани експер-
ти с дългогодишен
трудов стаж, които
притежават изключи-
телен професионали-
зъм и съм сигурен, че
ще вземат адекватно
решение.

  - Като професиона-  - Като професиона-  - Като професиона-  - Като професиона-  - Като професиона-
лист в областта налист в областта налист в областта налист в областта налист в областта на
енергетиката, какви са,енергетиката, какви са,енергетиката, какви са,енергетиката, какви са,енергетиката, какви са,
според Вас, причинитеспоред Вас, причинитеспоред Вас, причинитеспоред Вас, причинитеспоред Вас, причините
за исканото поскъпва-за исканото поскъпва-за исканото поскъпва-за исканото поскъпва-за исканото поскъпва-
не на цените на парно-не на цените на парно-не на цените на парно-не на цените на парно-не на цените на парно-
то от голяма част отто от голяма част отто от голяма част отто от голяма част отто от голяма част от
топлофикациите?топлофикациите?топлофикациите?топлофикациите?топлофикациите?

  - Причините са ком-
плексни и голяма част
са породени от специ-
фиката на работа.    Ев-
ропейските политики
за намаляване на изпус-
каните вредни емисии,

които налагат на дру-
жествата да реализи-
рат огромни инвести-
ции и нововъведения,
неминуемо се отраз-
яват върху цената на
услугата, но положи-
телното е, че водят до
значително подобрява-
не на екологичните по-
казатели.

  -Посочете причини- -Посочете причини- -Посочете причини- -Посочете причини- -Посочете причини-
те за изискваното пос-те за изискваното пос-те за изискваното пос-те за изискваното пос-те за изискваното пос-
къпване.къпване.къпване.къпване.къпване.

 - Основните причини
за поисканото увеличе-
ние на парното са пос-
къпването в цената на
природния газ, рекор-
дните стойности на
цената на квотите за
въглеродни емисии, как-
то и необходимостта
от сериозна рехабили-
тация на топлопренос-
ната мрежа, която изи-
сква колосални инвес-
тиции.  Ако искаме на-
шите деца да изпол-
зват топлина, произве-
дена от зелена енергия,
както изисква "Зелена-
та сделка", трябва да
правим огромни инвес-
тиции сега.

  -  Разкажете ни една -  Разкажете ни една -  Разкажете ни една -  Разкажете ни една -  Разкажете ни една
по една за всяка отпо една за всяка отпо една за всяка отпо една за всяка отпо една за всяка от
причините. Как ще из-причините. Как ще из-причините. Как ще из-причините. Как ще из-причините. Как ще из-
пълним изискването напълним изискването напълним изискването напълним изискването напълним изискването на
Европа за създаване наЕвропа за създаване наЕвропа за създаване наЕвропа за създаване наЕвропа за създаване на
н и с к о в ъ г л е р о д н он и с к о в ъ г л е р о д н он и с к о в ъ г л е р о д н он и с к о в ъ г л е р о д н он и с к о в ъ г л е р о д н о
производство на ене-производство на ене-производство на ене-производство на ене-производство на ене-
ргия?ргия?ргия?ргия?ргия?

 - Чрез огромни инвес-
тиции в обновяване на
основните енергийни

мощности и закупуване
на нови съоръжения.
Накратко, за да запазим
работещи дружества-
та на въглища, както и
работните места на
персонала, трябва да
бъдат направени инвес-
тиции в съоръжения,
които произвеждат
енергия от по-екологич-
ни горива. Стъпките
вече са предприети от
много енергийни дру-
жества, работещи на
въглища, защото за
тях тежестта е най-
голяма. Те са задължени
да купуват и най-големи
количества квоти въг-
леродни емисии.  "Топло-
фикация Сливен" заме-
ни част от въглищата
с биомаса, "Топлофика-
ция Русе" и "Топлофика-
ция Перник" работят
усилено по реализация-
та на проекти за произ-
водство на енергия от
природен газ. "ТЕЦ Бо-
бов дол" обяви, че има
планове за създаване на
голям фотоволтаичен
парк. Всички предприя-
тия показват амбиция-
та си да направят
производствената си
дейност по-екологична
и да запазят работни-
те места на персонала.

 - Споменахте, че кво- - Споменахте, че кво- - Споменахте, че кво- - Споменахте, че кво- - Споменахте, че кво-
тите за въглероднитите за въглероднитите за въглероднитите за въглероднитите за въглеродни
емисии са достигналиемисии са достигналиемисии са достигналиемисии са достигналиемисии са достигнали
рекордни стойности.рекордни стойности.рекордни стойности.рекордни стойности.рекордни стойности.
Ще се задържи ли уве-Ще се задържи ли уве-Ще се задържи ли уве-Ще се задържи ли уве-Ще се задържи ли уве-
личаването?личаването?личаването?личаването?личаването?

Омбудсманът към КЕВР:
Недопустимо е драстично

поскъпване на топлото
Любомира ПЕЛОВА

Омбудсманът Диана Ковачева призова Ко-
мисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) да не приема заявленията за драс-
тично поскъпване на топлата вода и парното,
внесени от някои топлофикационни дружес-
тва за новия ценови период 1 юли 2021 г. - 30
юни 2022 г.

 "Предложеното повишаване на цените на
топлинната енергия: Велико Търново -  71%;
Перник - 61%, Враца  -  41%,  Бургас  -  32%;
Пловдив - 23%; Плевен - 16%; София - 15%,
не е в интерес на клиентите на топлофика-
ционните дружества, които следва да бъдат
защитени съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за
енергетиката", подчерта общественият за-
щитник.Становището на омбудсмана е, че
драстичното увеличение на цените на топ-
линната енергия е неприемливо.

Диана Ковачева специално подчерта, че
трудните социално-икономически условия в
страната и последиците от сложната епиде-
мична обстановка засилват ролята и значе-
нието на държавното регулиране в сектор
"Топлоенергетика".

Тя апелира за следващия ценови период 1
юли 2021 г. - 30 юни 2022 г. КЕВР коректно
да възстанови на потребителите надвзетите
суми от топлофикационните дружества
вследствие по-ниските действителни цени на
природния газ в сравнение с прогнозата на
КЕВР за цените на природния газ за настоя-
щия ценови период.

Омбудсманът очаква от регулатора при
анализа на подадените заявления да обърне
специално внимание на случаите, когато
дружествата заявяват високи технологични
разходи по преноса на топлинната енергия.

Доц. Ковачева настоява също така изпъл-
нението на показателите за качество, утвър-
дени от КЕВР за топлопреносните предприя-
тия, да намери справедливо отражение в це-
ните на топлинната енергия за новия ценови
период.

В заключение тя изразява увереност, че
регулаторът ще използва своите правомо-
щия за постигане на баланс на интересите на
топлофикационните дружества и битовите
клиенти.

Започна поетапно спиране
на парното в града

Силвия ГРИГОРОВА
"Топлофикация - Перник" АД започна от

26 април  изключване на отоплението във
всички сгради, поради край на отоплителен
сезон 2020/2021г. и дългосрочната прогно-
за за трайно затопляне. Това информираха
от ръководството на  дружеството. От там
поясниха още, че всички изисквания за
цялостно спиране на топлоснабдяването в
града, заложени в наредбата, са изпълне-
ни. Освен това, в края на април приключва
отоплителният сезон 2020/2021 г.

 -Да. Натискът за по-
бързо ликвидиране на
въглищата и премина-
ване към по-екологично
производство на ене-
ргия, е причината за
поскъпването на кво-
тите въглеродни еми-
сии, което ще продъл-
жава.  Последните сед-
мици цените вървят
нагоре и достигат ре-
корд след рекорд. Пос-
ледният рекорд е от 22
април, когато цените
на въглеродните еми-
сии минаха 47 евро за
тон. Цена, която не е
достигана в история-
та на търговията с те-
зи квоти. Сами разбира-
те, че ако през 2015 г.
топлофикациите са
плащали 5 евро за тон, а
6 години по-късно поч-
ти 10 пъти повече,
няма как да не е необхо-
димо повишаване на це-
ните на услугите. Се-
бестойността на топ-
линната енергия, произ-
веждана от топлофика-
ции на въглища, се е
вдигнала в пъти, но
дружествата все пак
успяват да създадат
баланс и да не се стига
до сериозни увеличения
на крайната цена към
потребителите. Ене-
ргетиците в топлофи-
кациите в България са
магьосници!

 -  Какво е състояние- -  Какво е състояние- -  Какво е състояние- -  Какво е състояние- -  Какво е състояние-
то на топлопреносна-то на топлопреносна-то на топлопреносна-то на топлопреносна-то на топлопреносна-
та мрежа в страната?та мрежа в страната?та мрежа в страната?та мрежа в страната?та мрежа в страната?
Нуждае ли се тя отНуждае ли се тя отНуждае ли се тя отНуждае ли се тя отНуждае ли се тя от
твърде много инвес-твърде много инвес-твърде много инвес-твърде много инвес-твърде много инвес-
тиции?тиции?тиции?тиции?тиции?

 - Положението във
всеки град е различно.
Има топлофикации,
които са построени по-
скоро, има и такива,
които са с по-стара
топлопреносна мрежа.
Например "Топлофика-
ция Перник" тази годи-
на става на 70 години.
Като всяка техника и
тръбите по топлопре-
носните трасета се
нуждаят от рехабили-
тация и подмяна. За да
се извършва тя,  са

необходими големи ин-
вестиции, но все от
някъде трябва да се за-
почне. Навременната
подмяна на тръбите,
част от топлопренос-
ната мрежа е единстве-
ния начин да се гаран-
тира качествено и на-
деждно топлоподаване.
Но като всяка една дей-
ност, и тази изисква го-
леми инвестиции. По
груби сметки средно
подмяната на 1 км
струва около 1 000 000
лева. А голяма част от
предварително предви-
дените средства за ре-
хабилитация, се влагат
в непредвидени ремон-
ти, поради аварии в
топлопреносната мре-
жа. Освен това, всеки
срив в топлопреносна-
та мрежа означава риск
за инвестициите, кои-
то се правят за произ-
водство на електричес-
ка енергия с оглед реа-
лизиране на "Зелената
сделка".  Ако за котлите
можем да кажем, че са
"сърцето" на една топ-
лофикация, то топлоп-
ренонсната мрежа е
нейният "бял дроб". Ко-
гато мрежата не поема
и не доставя топлина,
котлите не могат да
работят нормално.

- Как ще обобщите- Как ще обобщите- Как ще обобщите- Как ще обобщите- Как ще обобщите
ситуацията в топло-ситуацията в топло-ситуацията в топло-ситуацията в топло-ситуацията в топло-
фикациите?фикациите?фикациите?фикациите?фикациите?

  - В дългосрочен план
повишението на цени-
те е в интерес на клиен-
тите, защото ще оси-
гури екологично цен-
трално отопление за
бъдещите поколения,
което е в интерес на
България! Основните
причини за изисквано-
то увеличение на пар-
ното са поскъпването
на природния газ, рекор-
дните цени на въгле-
родните емисии и нуж-
дата от рехабилитация
на топлопреносната
мрежа.

102-ма заразени с коронавирус се лекуват в МБАЛ
Силвия ГРИГОРОВА

 Наблюденията ни
върху постъпващите в
болницата заболели от
коронавиус показват,
че за сега броят им се
задържа без увеличава-
не, дори може да се ка-
же, че има незначител-
но намаляване, което ни
дава някаква надежда,
че третата вълна на
COVID19 започва да
преминава. Това инфор-
мира директорът на
МБАЛ"Р. Ангелова" в
Перник д-р Анатоли Ми-
тов.

 "Макар че е рано да
сме оптимисти, но мо-
га да кажа, че натискът
върху здравната систе-
ма в Перник започва да
отслабва, което поз-
волява на нашите меди-
ци, както се казва, да си
поемат въздух. В мо-
мента в болницата се
лекуват 102 -ма заразе-
ни с коронавирус. За съ-
жаление не са малко па-
циентите, при които
болестта преминава с
усложнения, затова и
Интензивното отделе-
ние е пълно. Да съжале-

ние, в  неделя имахме  6
смъртни случая, а в по-
неделник -нито един.
Важното е, че за сега ме-
диците са ни здрави и
успяват да обгрижват
болните пациенти. Наб-
лижава едни от най-ху-
бавите християнски
празници- Великден. Апе-
лирам жителите на об-
ластта да спазват про-
тивоепидемичните
мерки, защото все още
заразата върлува. Нека
не си помрачаваме праз-
ниците", апелира д-р
Митов.

ПОКАНА
УС на ЗПК „Единство-93“с.Мещица,община Перник

Уведомява всички член-кооператори,че на 15.05.2021 г./събота/,ще се проведе общо
събрание в Дневния център за възрастни хора/в читалището/ от 10.00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на кооперацията за периода 2019-2020 год.
2.Приемане на годишен финансов отчет /ГФО/ за 2020 год.
3.Дава съгласие за публикуване на ГФО в агенцията по вписванията.
4.Информация за производствените резултати за 2020 г. до настоящият момент.
5.Отчет на КС и одобрение.

6.Упълномощава Председателя на ЗПК да сключва договори за наем на земеделска
земя и всичко останало по дейността на кооперацията

7.Приема решение на УС за размера на договорената рента за 2020 г.

Съгласно закона при липса на кворум събранието се отлага с един час,след което е за-
конно и може да взема решения.
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Èçïîëçâàíå íà UV - C áàêòåðèöèäíè ëàìïè
РЗИ алармира за опасност от неправилна експлоатация
Силвия ГРИГОРОВА

По повод запитвания
в Министерство на
здравеопазването,  в
Регионалната здравна
инспекция в Перник е
постъпило писмо от
заместник-министъра
на здравеопазването
със становище относ-
но ползването на UV - C
бактерицидни лампи в
училища, детски заведе-
ния и други обекти. То-
ва информираха от
РЗИ. Публикуваме пис-
мото без никаква редак-
торска намеса, с цел  уп-
равителите на различ-
ни обекти и граждани
от областта да полу-
чат важна информация
и предотвратяване на
неправилно използване
на UV - C бактерицидни-
те лампи:

"Във връзка с продъл-
жаващи да постъпват
в Министерство на
здравеопазването за-
питвания, касаещи ин-
сталиране в помещения
на училища и детски за-
ведения, на UV - С бак-
терицидни лампи, как-
то и въпроса дали тези
технически съоръже-
ния са медицински изде-
лия, Ви предоставям
следната обобщена ин-
формация изготвена
въз основа на предоста-
вените ни становища
от експертите на На-
ционалния център по
обществено здраве и
анализи, Националния
център по заразни и па-
разитни болести и На-
ционалния център по
радиобиология и радиа-
ционна защита и Изпъл-
нителна Агенция по ле-
карствата:

Ултравиолетовото
излъчване е част от
спектъра на слънчева-
та светлина. Слънцето
е най-мощният естес-
твен източник на ул-
травиолетово лъчение.
Ултравиолетовите
вълни, които са с дезин-
фекциращо действие,
спадат към UVC диапа-
зона и са с обхват от
100 до 280 nm.

Ултравиолетовото
лъчение, включително
UVC лъчите, не се нат-
рупва във въздуха. То се
регистрира или при на-
личие на естествена
светлина от слънцето
или при включен изкус-
твен източник - еле-
ктрически уред, който
го продуцира (например
бактерицидна лампа).

UVC лъчите премина-
ват само през определе-
ни материали, като
кварцово или натриево-
бариево стъкло и не
преминават през мате-
риали като пластмаса,
метал, обикновено
стъкло, текстил и дру-
ги материали, използва-

ни в бита. Поради тази
причина при масово
конструираните UVC
излъчватели от затво-
рен тип не съществува
риск от облъчване и те
могат да се използват
като превантивна
мярка за редуциране на
микрофлората на въз-
духа в помещенията, в
които са монтирани.

Лъченията, използва-
ни за дезинфекция на
въздух и повърхности в
помещенията са от
UVC диапазон на оптич-
ния спектър с дължина
на вълната около. 253
nm и не са йонизиращо
лъчение. В този смисъл
не може да се говори за
"радиация" (в смисъла
на рентгеново или гама-
лъчение от електромаг-
нитния спектьр);

При най-често изпол-
званите UVC излъчва-
тели (с ниско налягане)
спектърът на излъчва-
не се характеризира с
два пика - при 253.7 nm и
185.0 nm. В резултат на
облъчването на възду-
ха с дължина на вълната
185 nm, като реакция с
кислорода се произвеж-
да озон. Тъй като труд-
но може да се контроли-
ра концентрацията на
озон във въздуха, важ-
но условиe е UVC пури-
те, използвани в затво-
рените и отворените
бактерицидни устрой-
ства да не продуцират
озон (ozone-free).

Според конструкция-
та си бактерицидните
излъчватели (лампи) се
разделят на следните
две категории:

- директни: от "от-
крит тип" - излъчвате-
лите (пурите на източ-
ника) са открити, няма
преграда за лъчението,
което е достъпно за
пребиваващите в съот-
ветното помещение;

- от "закрит тип" с
принудена вентилация -
при този тип бактери-
цидни лампи излъчва-
щите ултравиолетово
лъчение пури са поста-
вени в затворен корпус,
като въздухът в поме-
щението се дезинфек-
цира чрез принудено
движение на въздушния
поток около излъчва-
телите (поставен вен-
тилатор в корпуса на
лампата). При тази
конструкция е възмож-
но да се регистрира ул-
травиолетово лъчение
при вентилационните
отвори на източника
по време на излъчване-
то им.

Предвид горното при
избора, монтажа и ек-
сплоатацията на раз-
личните типове бакте-
рицидни излъчватели
следва да се спазват
следните основни изи-

Манолова внесе предложение
за преизчисление на пенсиите

Любомира ПЕЛОВА
С промени в КСО Манолова предлага

добавката от 120 лв. за храна към пен-
сиите да обхване и пенсиите под 300 лв.

Председателят на парламентарната
група "Изправи се! Мутри вън!" Мая Ма-
нолова внесе промени в Кодекса за со-
циалното осигуряване за преизчисле-
ние на пенсиите.

Предложението е всички пенсии пре-
ди 2018 г. да бъдат преизчислени на ба-
за средноосигурителния доход за 2018
г. - 889,90 лв. По този начин ще са под-
крепени 1 570 000 пенсионери или 75 %
от пенсиите ще са преизчислени, под-
чертава Манолова в мотивите към зако-
нопроекта.

Преизчисляването на пенсиите ще
струва на държавния бюджет допълни-
телно 110 млн. лв. на месец до 1 юли
2021 г., 185 млн. лв. на месец след това,
а за 2022 г. - 2,28 млрд. лв.

Целта е да се създаде баланс между
пенсиите на хората, пенсионирали се
преди 2018 г. и тези след това. В същото
време ще се намалят диспропорциите в
размера на пенсиите заради големите
разлики в средния осигурителен доход
през годините, пише още в мотивите.

С промените в КСО Манолова предла-
га и финансовата подкрепа в размер на
120 лв. за хранителни продукти, въведе-
на със Закона за държавния бюджет за
2021 г., да се отнася и за пенсионерите
с пенсия до 300 лв. В момента помощта
е предвидена за пенсионерите, които
заедно с добавките и компенсациите
взимат пенсия между 300,01 лв. и 369
лв. включително.

Допълнителната подкрепа ще получат
289 хил. пенсионери. За мярката са
необходими близо 35 млн. лв. допълни-
телно от държавния бюджет.

Изрисуваха трафопост на ЧЕЗ
с призив за опазване на пчелите

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България предос-

тави за изрисуване стените на трафо-
пост в Плевен на художника Павлин Ме-
тодиев, по-познат под псевдонима Pa-
vArt. Красиви графити с кауза озариха
бул. Христо Ботев в града.

Творецът, който получи възможност
да претвори своята идея върху фасада-
та на електроразпределителното съоръ-
жение, изрази своята благодарност към
дружеството и сподели посланието на
образите, залегнали в произведението
му.

"Да се замислим за опазването на
околната среда и спасяването на пчели-
те е призивът в основата на работата ми.
Ако освен да донеса позитивно настрое-
ние на преминаващите, успея да прив-
лека вниманието на поне няколко чове-
ка и те си дадат сметка, че пчелите за
заплашени от изчезване, да проучат за-
що, то за мен това ще е успех", коменти-
ра PavArt.

Близо 90% от дивите цъфтящи расти-
телни видове в света зависят от опраш-
ването на пчелите, заедно с повече от
75% от хранителните култури и 35% от
световната земеделска земя.

За последните 15 години близо 40% от
пчелите са изчезнали и популацията им
все повече намалява.

През 2017 г. ООН  определи  20 май за
световен ден на пчелите, с призив да се
повиши осведомеността за значението
им, заплахите, с които се сблъскват и
техния принос за устойчиво развитие.

сквания:
- за излъчвателите

от "открит тип" - да не
се включват по време
на учебния процес, про-
цесите в детските за-
ведения и при присъс-
твие на хора в помеще-
нието. За този вид из-
лъчватели следва да се
осигури дистанционно
включване и изключва-
не или използване на ав-
томатичен таймер, за-
даващ периоди на об-
лъчване, напр. през нощ-
та или части от деня, в
който няма ученици/де-
ца и персонал в помеще-
нията. При използване
на лампите през деня,
това следва да става
при забрана за достъп,
най-добре заключване
на помещенията, за де
се избегне случайната
експозиция с ултравио-
летово лъчение;

- за излъчвателите
от "закрит тип" - ул-
травиолетово лъчение
не се натрупва във въз-
духа и не се регистрира
извън кутията при най-
често проектираните
UVС облъчватели от
затворен тип. За този
тип източници е необ-
ходимо монтиране на
излъчвателите на по -
голяма височина, извън
зрителното поле на
пребиваващите в поме-
щението/сградата, та-
ка че да се избегне попа-
дане на лъчението вър-
ху незащитени очи или
кожа на намиращите се
в съответното поме-
щение.

Излъчвателите от
"закрит тип" могат да
се използват по време
на учебния процес, при
условие, че са спазени
изискванията за мон-
таж на лампите, посо-
чени по горе, и същите
са предназначени за
съответната кубату-
ра/площ на помещение-
то.

Обръщаме внимание,
че независимо от декла-
рираните характерис-
тики от страна на
производителя, следва
излъчвателите, незави-
симо от типа им, да бъ-
дат проверени чрез из-
мерване с оглед:

- осигуряване на обща
безопасност и безопас-
ност на хората, преби-
ваващи в помещенията
при лампите от "зак-
рит тип";

- доказване на бакте-
рицидната им ефектив-
ност.

Измерването е необ-
ходим процес от гледна
точка на възможнос-
тта да се коригира
мястото на поставяне,
ъгъла на монтаж, както
и да се определи допус-
тимото време на безо-
пасен престой в поме-

щението, без да се из-
ключват лампите от
"закрит тип". На осно-
вата на измерване на
ултравиолетовото лъ-
чение могат да се опре-
делят мерки за безопас-
ното им приложение.

По отношение на тех-
ническите изисквания
към излъчвателите, те
трябва да отговарят
най-малко на следните
изисквания:

- да излъчват в UV-C
диапазон на UV спек-
тър, който е с макси-
мална бактерицидна
ефективност;

- да са придружени с
документация за спек-
търа и мощността на
излъчване;

- да има данни от
производителя по от-
ношение на кубатурата
на помещението, за кое-
то са предназначени и
времето на експозиция
за постигане на опреде-
лена дезинфекционна
ефективност.

На пазара се предла-
гат и излъчватели с до-
пълнителна, възмож-
ност за озониране на
въздуха. Независимо от
положителните ефе-
кти и бактерицидното
действие на озона,
трябва да се има пред
вид, че в големи концен-
трации той може да бъ-
де токсичен и е необхо-
димо проветряване на
помещението, преди то
отново да се използва
по предназначение.

Следва да имате
предвид, че озона се
класифицира като опа-
сно вещество, съглас-
но европейското хи-
мично законодателс-
тво (Регламент (ЕО) №
1272/2008 относно
к л а с и ф и ц и р а н е т о ,
етикетирането и опа-
коването на вещества
и смеси). Част от ка-
тегориите на опаснос-
т, в които озона се
класифицира са следни-
те: Оксидиращи газо-
ве, категория на опа-
сност 1, H270, Коро-
зия/дразнене на кожа-
та, категория на опа-
сност 1B, H314, Се-
риозно увреждане на
очите/дразнене на
очите, категория на
опасност 1, H318, Ос-
тра токсичност (ин-
хал.), категория на опа-
сност 1. В тази връзка
поради риска от про-
дуциране на озон и с
цел предотвратяване
увреждането на чо-
вешкото здраве, се
препоръчва UVC пури-
те, използвани в зат-
ворените и отворени-
те бактерицидни ус-
тройства да притежа-
ват сертификат, че не
продуцират озон
(ozone-free).

Независимо от дек-
ларираните характе-
ристики от страна на
производителя и пре-
доставените докумен-
ти и първоначални
протоколи, за да се га-
рантира безопаснос-
тта и ефективнос-
тта на съответните
устройства е необхо-
димо от страна на пол-
звателите да се възла-
га извършването на
периодични измерва-
ния с оглед осигурява-
не на безопасност на
хората от една страна
и доказване на бакте-
рицидната им ефе-
ктивност от друга.

По отношение на
поставения въпрос,
свързан с принадлеж-
ността на бактери-
цидните излъчватели
и пречистватели на
въздуха към групата
на медицинските изде-
лия, Ви информираме,
че по данни на ИАЛ, в
качеството ? на кон-
тролен орган в облас-
тта на медицинските
изделия, агенцията не
е уведомена за пусна-
ти на пазара и/или в
действие на терито-
рията на Р България
UV лампи и пречиства-
тели за въздух, опреде-
лени от производи-
теля като медицински
изделия. За същите в
европейската база дан-
ни за медицинските из-
делия (EUDAMED) не е
налична информация.

Съгласно предоста-
веното от ИАЛ стано-
вище, посочените про-
дукти не попадат в об-
хвата на приложното
поле на Закона за меди-
цинските изделия, Ди-
ректива 93/42 EC и Рег-
ламент (ЕС)2017/745
за медицинските изде-
лия.

В заключение моля:
- министерство на

образованието и нау-
ката да уведоми Ре-
гионалните управле-
ния по образование за
посочената по-горе
информация, които
да предоставят съ-
щата на директорите
на училищата и дет-
ските градини, рабо-
тещи в съответния
регион за сведение,
ползване и изпълне-
ние;

- регионалните
здравни инспекции да
предоставят посоче-
ната по-горе инфор-
мация на директори-
те на детски ясли и
други обекти с общес-
твено предназначе-
ние, работещи в
съответния регион,
използващи бактери-
цидни излъчватели,
за сведение, ползване
и изпълнение."



ПРОДАВА:

1. Ново помещение, Център, партер, 47 м2 - 26 000 евро.

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

3. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2  - 100 000 лв. с ДДС

4. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.

5. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ  - 100 000 лв.

6. Едностаен, Център, ул.Кракра, ет:4(4), ТЕЦ, 52 м2, тер, подобр.      - 65 000лв.

7. Двустаен, Хумни дол, ет. 5, 59 м2, саниран, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ПВЦ, 72 м2, ТЕЦ, 2 тер. - 71 500 лв.

9.Тристаен, Ид. център, ет. 1, ТЕЦ, тер., 78 м2, с гараж 18 м2 - 66 000 евро

10. Тристаен, пригаров район, ет. 3(9), преходен, 3 тер. - 82 000лв.

11. Тристаен Димова махала, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 65 500 лв.

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

13.  Къща, Клепало, 2 етажа, ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 70 000 лв.

14. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП:170 м2, подобр.                                 - 85 000 евро

15. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,

      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 145 000 евро

КУПУВА

1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 50 000 лв.

2. Двустаен - Център - до 85 000 лв.

3. Двустаен, Изток, Мошино, Проучване, Дараци - до 75 000 лв.

4. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 85 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Едностаен, ул. Кракра, ет. 3, преустр.,тх, без тер. - 68 500 лв.
3. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
5. Двустаен, Радомир, Център, 65 м2, ет: 6, след основен ремонт,
     с обзавеждане, раб. асансьор - 57 500 лв.
6. Двустаен, Пазара, ет: 2, ПВЦ, готова баня - 62 000 лв.
7. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 2, тх - 52 900 евро
11. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
12. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
13. Първи етаж от къща, Владая, ЗП:80кв.м., тх, пл - 35 500 евро
14. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
15. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
16. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
17. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
18. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
19. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл,
       за осн. ремонт, ток, вода - 31 000 евро
20. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,
       ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 45 000 лв.
22. Къща близнак, Радомир, двор: 295 м2, 2 етажа по 75 м2,
       отделни входове, санирана - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Магазин, ул. Брезник, 40 м2, ъглов, големи витрини - 850 лв.
2. Двустаен, Център, 9-етажните блокове, ет:2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади - 400 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда-четвъртък, 28-29 април 2021 г., брой 50 /7050/ година XХIX

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

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

0884 32 47 03

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

27 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

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

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

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

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

    двор: 380 м2          - по договаряне

9. Двустаен, Бела вода, 63 м2, ет. 1, ПВЦ - 32 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2                     - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
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ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28 600

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ

2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16

e-mail : office@vento-k.com
www.vento-k.com

Гр .  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

Да готвим на български

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg

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

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД
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Това е
мястото

за
вашата
реклама
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вашата
реклама
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Давам под наем луксозни поме-

щения, 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

"Менпауър Груп" търси машинни

оператори за международна

производствена компания.

Предлагаме ви  атрактивно

стартово възнаграждение между

1000-1200 лв. и осигурен транспорт.

Позвънете на 0879 958 620 -

Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898

704 678

Фирма “ДЛВ” набира шофьори

от категории С и С + Е - с надница

70 лева, автомонтьори, машинисти

пътно - строителна техника, ел.

монтьори. Тел.: 076/ 67 1000, 0889

338 388 или на адрес “Кралевски

път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси да

назначи ел. инженер и ел.

монтьор. Тел.: 0885 525 211 или гр.

Перник, ул. "Пирин" 12А

Фирма спешно набира шофьори

за работа с категория D, трудов

договор, добро заплащане. Тел.:

0889 279 727

"АК Електрик" АД, град Радомир

търси да назначи настройчици на

абканти с ЦПУ, електрозаварчици,

оператори на машини, монтажници

метални конструкции. Тел.: 077 78

22 02, email:  filip.vitanov@aqg.se

или на адрес град Радомир, ул.

"Райко Даскалов" № 68 - отдел

"Човешки ресурси".

Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на

Перник. Цената включва обзавеж-

дане, стока в наличност(обувки и

чанти) и депозит за един наем за

магазина.Тел.: 098 613 4789

Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен

етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-

пад.Частично обзаведена,обшир-

на панорамна гледка към града и

околните планини. Тел.: 0897 951

954

Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.

Ноевци, ремонтиран покрив. Цена

42 000 лв. Тел.: 0884 753 013

Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-

ния и реномиран комплекс от зат-

ворен тип Делта Хил. Местополо-

жението е уникално, представлява

чудесно съчетание от панорамни

гледки, свеж въздух, спокойствие и

същевременно удобен достъп до

столицата посредством автомагис-

трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна, санирана,

ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по

договаряне. 0893 702 592

Продава място в кв. Драгановец

 850 м2, с ток. Цена 40 000 евро,

възможно споразумение. Тел.:

0878 853 799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара

"Ал. Димитров, на 10 км. след

Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892 774

899

Продавам помещение в центъра

за живеене и офис. Тел.: 0894 615

757

Продавам апартамент в Бела

вода, 63 кв.м., ет:1, ПВЦ дограма, 2

мазета, климатик, 30 000лв. Тел.:

0889 096 619

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили наем

разни

Продава:

Тристаен, пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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МЯСТО ЗА

РЕКЛАМА

SiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

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

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи
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О Б Я В Л Е Н И Е
 На основание чл. 5 от раздел II на Наредба No 7 от 14. 11.1997 (обн.,

ДВ, бр. 109 от 21.11.1997 г., доп., бр. 37 от 1.04.1998 г., изм., бр. 15 от
19.02.1999 г., бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г.; изм.бр.102 от
20.12.2005г.; в сила от 01.01.2006г.)  за продажбата на движими вещи
частна държавна собственост, стопанисвани и управлявани от
териториалните  поделения към Югозападно държавно предприятие
– град Благоевград и съгласно писмо с рег.индекс РД-07-159 от
08.02.2021 г. на директора на „ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград във връзка
с Решение № 3176/25.09.2020 г. и Протокол № 333/25.09.2020 г. от
проведено заседание на управителния съвет на „ЮЗДП“ ДП гр.
Благоевград и във връзка с гореописаното ТП „ДЛС Витошко-
Студена“ организира търг с тайно наддаване за продажба на товарен
автомобил „Грейт Уол Стийд“, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБАТА, НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА
 Предмет на продажбата
1.1 Предмет на търга с тайно наддаване е бракуван товарен

автомобил „Грейт Уол Стийд 5“. Автомобилът не е в движение, с
блокирал двигател и лошо общо техническо състояние.

 1.2. Веща е обособена в една тръжна позиция с начална
тръжна цена от 2690.00 (две хиляди шестстотин и
деветдесет) лева без вкл. ДДС.

2. ВИД НА ТЪРГА
2.1. Търг с тайно наддаване.
3.ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
3.1. Откриване на тръжната процедура, започване на

огледите и начален срок за подаване на оферти: 14.5.2021
год. от 10.00 часа

3.2.Място за подаване на оферти: административната
сграда на  ТП ДЛС “Витошко-Студена” с. Кладница.

3.3 Място за извършване на огледите: с. Кладница, обл.
Перник.

3.4 Краен срок за извършване на оглед и подаване на
оферта: 21.05.2021 г. вкл.

4. ДЕПОЗИТИ
4.1.Размера на депозита за участие в търга за вещите е 10% от

обявената начална тръжна цена на същите и е в размер на 269.00
(двеста шестдесет и девет) лева.

4.2. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка
на ТП „ДЛС Витошко-Студена“: IBAN: BG76CECB979010F6141200,
BIC: CECBBGSF.

4.3. Депозитът на спечелилия търга за вещите се задържа до
плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за
спечелил,  да плати посочената от него цена, депозитът му се
задържа и се предлага на класирания на второ място да закупи
вещите по предложената от него цена, която не може да бъде по-
ниска от първоначалната посочена в тръжната документация.

4.4.Връщането на депозитите на не спечелилите търга участници се
извършва в три дневен срок след подписване на тръжния протокол.

5.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ВРЕМЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД
НА ВЕЩИТЕ ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА

5.1.Местонахождение на вещите предмет на търга:
-  с. Кладница, обл. Перник
5.2.Време и условия за оглед на вещите:
Огледа на вещите може да се извършва всеки работен ден от

09,00 ч.  до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,00ч. през работни дни за
времето от 14.05.2021 г. до 21.05.2021г. вкл., в присъствието на
представител на ТП ДЛС „Витошко-Студена“ с. Кладница.

6. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА
6.1. До участие в търга се допускат физически и юридически

лица внесли депозит за участие и подали оферта за закупуване
на вещта в посочения срок.

6.2. Офертата по образец може да бъде свалена от интернет
сайта на стопанството ТП Държавно ловно стопанство
“ВИТОШКО – СТУДЕНА” (dls-vitoshko.com) или да бъде получена
в деловодството на стопанството в рамките на работния ден.

7. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
7.1. Подаване на оферта и необходими документи за участие :

всеки работен ден  от  08,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00 ч. от
14.05.2021 г. до 21.05.2021г. вкл.

Участника попълва офертата си и я предоставя в запечатан
плик като представя и следните документи:

7.1.1.Копие от документ за внесен депозит
7.1.2. Съответен документ за ЕИК по Закона за Търговския

регистър (в сила от 01.01.2008 г.) – комисията служебно
проверява актуалното състояние на кандидата към датата на
провеждане на търга. Когато участника е физическо лице –
копие от документ за самоличност; чуждестранните лица
представят еквивалентен документ на удостоверението за
актуално състояние, издаден от съдебен или административен
орган на държавата, в която са установени, в официален превод.
Когато участникът е обединение на физически и/или юридически
лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се
представя документ за учредяване на обединението;

7.1.3. Пълномощно при участие чрез представител - нотариално
заверено-представя на комисията в деня на търга. 

8. ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
8.1. След изтичане на крайни срок за приемане на офертите,

комисията отваря урната, в която се държат и класира офертите
в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени
оферти и тръжните номера на кандидатите.

(2) За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-
висока цена.

(3) Когато двама и повече кандидати предложат една и съща
цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребии.

За справки и информация: ТП ДЛС „Витошко-Студена” с.
Кладница, обл. Перник; тел.: 0886899026; електронна поща :
tpdlsvitoshkostudena@gmail.com; лице за контакти и информация
: Владимир Панайотов - юрисконсулт.

ОБЯВА
Община Брезник на основание Решение №249/19.03.2021г. на

Общински съвет – Брезник и Заповед №РД_2-265 от 26.04.2021
год.,  качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info
обявява :

I. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за
възлагане на добив на дървесина от горските територии,
общинска собственост,  на основание  чл. 12, ал. 1, във връзка с
чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от  НУРВИДГТДОСПДНГП:

 1. ОБЕКТ Красава, Озърновци, отдел/подотдел 58-п,58х,
землище на с. Красава и отдел/подотдел 58-р, землище на село
Озърновци – общо: 95 пл.куб.м за 3325.00лв, начална тръжна
цена, гаранция за участие-166.25лв.

2.Обект Непразненци, Ноевци, отдел/подотдел 73-з1; 75–и1,
землище на с. Непразненци, общ. Брезник и отдел/подотдел 81–б,
землище на с.Ноевци –общо: 200 пл.куб.м за 7000.00лв, начална
тръжна цена, гаранция за участие-350.00лв.

 3.Обект Гигинци, Кошарево, отдел/подотдел: 87-а, землище
на с. Гигинци, общ. Брезник и  отдел/подотдел: 95-н, 95-п, 95-р,
землище на с. Кошарево-общо: 375 пл.куб.м за 13125.00лв,
начална тръжна цена, гаранция за участие-656.25лв.

II. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА –

31.05.2021г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община
Брезник.

III. ПОВТОРЕН ТЪРГ: 07.06.2021 год. от 14.00ч. в
заседателната зала на Общината.

IV.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-ниска
предложена цена”.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ТЪРГА / 5%/.
Документите за участие се закупуват на касата на Община

Брезник от 08.00 часа на 25.05.2021г до 16.00 часа на
27.05.2021г. включително и подават в дирекция ОСПО.
Документите за участие в повторният търг се закупуват и подават
от 08.00часа на 02.06.2021 год до 16.00 часа на 03.06.2021 год.
включително .

До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и
търговски дружества), вписани в публичния регистър към
Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите
за дейността „добив на дървесина” и внесли гаранция за
участие.

Кандидатът или упълномощен от него представител подава
заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик. Заедно
със документите за участие се подават и писмени ценови
предложения.

Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета на
търга.

 За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/
2160.

К М Е Т: (В. Узунов)

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

О  Б Я В А
Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г.  на

Общински съвет Брезник и Заповед  № РД_2-272/27.04.2021г.,
качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info  обявява :

1. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем за  временно  и възмездно ползване на
имоти с НТП „нива“ от общинският поземлен фонд, находящи се в
землищата на община Брезник, както следва:

1.1. Село Гърло- 40.081дка, начална цена 773.68лв.
1.2. Село Муртинци -  76.944дка, начална цена 819.44лв.
1.3. Село Конска- 139.663дка, начална цена 1778.21лв.
1.4. Село Видрица- 234.751дка, начална цена 2247.20лв.
1.5. Село Садовик- 147.568дка, начална цена 1410.75лв.
1.6. Село Ребро –95.092дка, начална цена 909.08лв.

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – на
09.06.2021г. в големият салон на Читалище “Просвещение 1870”
с адрес: гр. Брезник, пл. “Девети септември” №2 от 10.00часа.

3. Повторен търг: 30.06.2021г. в големият салон на Читалище
“Просвещение 1870”  с адрес: гр. Брезник, пл. “Девети
септември”№21 от 10.00 часа.

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-висока
предложена цена”.

Документите за участие в търга /заявление и квитанция от
внесен депозит/ се приемат на гише №4 в Община Брезник от
08.00 часа на 31.05.2021г. до 16.00 часа на 04.06.2021г.
включително. За повторният търг подаването на документите е
от 08.00 часа на 24.06.2021г. до 16.00 часа на 25.06.2021г.
включително.

Кандидатите в търга трябва да са навършили 18г.  и да нямат
задължения към Община Брезник.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/
2160.

         К М Е Т: (В. Узунов)

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК
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ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ - гр. БРЕЗНИК

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ГПК „НАРКООП” -гр. БРЕЗНИК

на основание Протоколно решение от 18.03.2021 година
и чл.16, т.1 от Закона за Кооперациите

чл.23, т.1 и чл.25, т.1 от Устава на Кооперацията

СВИКВА

ГОДИШНО ОТЧЕТНО  ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на
13.05.2021 г. от 11.00 ч. в управлението на кооперацията-

гр. Брезник

Дневен ред:

1.Приемане на нови член – кооператори и освобождаване на
досегашни членове на кооперацията.

Докладва :Председателя на събранието
2.Отчетен доклад за дейността на УС на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник

през 2020г.
Докладва: Председателя на УС

3.Докладване на ГФО на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник към
31.12.2020г. и предложение за разпределение на печалбата .

Докладва Гл. Счетоводител
4.Отчет на Контролния съвет за дейността му през 2020г.

Докладва Председателя на КС
5.Докладване на Бизнес – плана на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник за

2021г.
Докладва Гл. Счетоводител

6.Вземане на решение по Отчета на УС и КС, ГФО и
разпределението на печалбата, приемане на Бизнес – плана за 2021г.

Докладва: Председателя на събранието
7.Определяне на средства за дейността на КС за 2021г.

Докладва: Председателя на събранието

8.Даване на пълномощия на УС да сключва необходимите
договори за текущата 2021година за необходимите кредити/срещу
ипотека на недвижимо имущество/, участия в АД,ООД, ЕООД и
между кооперативни предприятия.

Докладва: Председателя на събранието
9.Даване на Вещни права на УС на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник за

закупуване, отдаване под наем, ипотекиране, продажба на
недвижими имоти.

Докладва: Председателя на събранието
10.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на УС,

КС и Председателя на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник
Докладва: Председателя на събранието

11.Избор на Председател на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник
Докладва: Председателя на комисията по

предложенията
12.Избор на Управителен и Контролен съвет на ГПК „Наркооп“

гр. Брезник
Докладва: Председателя на комисията по

предложенията
13.Избор на пълномощници за Годишно отчетно изборно

събрание на РКС гр. Перник
Докладва: Председателя на комисията по

предложенията
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място

1 час по-късно.
Материалите за събранието са на разположение на адрес:

Гр. Брезник ул.“ 9-ти Септември „№ 10
Всеки ден от 10.00 до 17.00 часа

Поканват се всички член – кооператори на Годишно –  отчетно
изборно събрание!

УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  на
ГПК  Наркооп „ –  гр. Брезник

О  Б Я В А
Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г.  на

Общински съвет Брезник и Заповед  № РД_2-271/27.04.2021г., качени
на сайта на община Брезник: www.breznik.info  обявява :

1. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем за  временно  и възмездно ползване на имоти
с НТП „нива“ от общинският поземлен фонд, находящи се в
землищата на община Брезник, както следва:

1.1. Село Долни Романци- 9.198дка, начална цена 88.20лв.
1.2. Село Горни Романци -  16.604дка, начална цена 230.13лв.
1.3. Село Красава- 90.288дка, начална цена 1156.51лв.
1.4. Село Бабица- 127.311дка, начална цена 1437.16лв.
1.5 Село Гоз- 50.401дка, начална цена 589.21лв.
1.6. Село Арзан –1.700дка, начална цена 16.33лв.
1.7. Град Брезник  -4.003дка, начална цена 55.48лв.

1.8. Село Ярославци- 31.445дка, начална цена 300.63лв.
2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – 16.06.2021г.

в големият салон на Читалище “Просвещение 1870”  с адрес:
гр. Брезник, пл. “Девети септември” №2 от 10.00 часа.

3. Повторен търг: 07.07.2021г. в големият салон на Читалище
“Просвещение 1870”  с адрес: гр. Брезник, пл. “Девети
септември”№21 от 10.00 часа.

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-висока
предложена цена”.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ТЪРГА / 10%/.
Документите за участие в търга /заявление и квитанция от внесен

депозит/ се приемат на гише №4 в Община Брезник от от 08.00
часа на 07.06.2021г. до 16.00 часа на 11.06.2021г. включително
и подават в дирекция ОСПО. . За повторният търг подаването на
документите е от 08.00 часа на 01.07.2021г. до 16.00 часа на
02.07.2021г. включително.

Кандидатите в търга трябва да са навършили 18г.  и да нямат
задължения към Община Брезник.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.
К М Е Т:  (В. Узунов)

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

О  Б Я В А
Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г.  на

Общински съвет Брезник и Заповед  № РД_2-270/27.04.2021г., качени
на сайта на община Брезник: www.breznik.info  обявява :

1. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем за  временно  и възмездно ползване на имоти
с НТП „нива“ от общинският поземлен фонд, находящи се в
землищата на община Брезник, както следва:

1.1. Село Слаковци- 121.091дка, начална цена 1684.71лв.
1.2. Село Бегуновци -  116.121дка, начална цена 16410.91лв.
1.3. Село Гигинци- 274.931дка, начална цена 3082.87лв.
1.4. Село Непразненци- 5.230дка, начална цена 70.64лв.
1.5 Село Сопица- 171.059дка, начална цена 1640.46лв.
1.6. Село Велковци –49.758дка, начална цена 635.34лв.
1.7. Село Ноевци –9.571дка, начална цена 133.61лв.
1.8. Село Станьовци –37.714дка, начална цена 522.72лв.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

1.9. Село Долна Секирна–23.165дка, начална цена 300.77лв.
1.10. Село Ръжавец–17.911дка, начална цена 248.24лв.
1.11. Село Банище –4.509дка, начална цена 43.24лв.
2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – на

23.06.2021г. в големият салон на Читалище “Просвещение 1870”
с адрес: гр. Брезник, пл. “Девети септември” №2 от 10.00часа.

3. Повторен търг: на 14.07.2021г. в големият салон на Читалище
“Просвещение 1870”  с адрес: гр. Брезник, пл. “Девети
септември”№21 от 10.00 часа.

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-висока
предложена цена”.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ТЪРГА / 10%/.
Документите за участие в търга /заявление и квитанция от внесен

депозит/ се приемат на гише №4 в Община Брезник от 08.00 часа
на 14.06.2021г. до 16.00 часа на 18.06.2021г.  включително. За
повторният търг подаването на документите е от 08.00 часа на
08.07.2021г. до 16.00 часа на 09.07.2021г. включително.

Кандидатите в търга трябва да са навършили 18г.  и да нямат
задължения към Община Брезник.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.
К М Е Т:  (В. Узунов)

ТПК"СПЕКТЪР-92" -  ПЕРНИК

П О К А Н А
На основание чл.16, ал.1  от Устава на ТПК"Спектър-92" -  Перник

УС Ви кани да вземете участие в заседание на Общото отчетно
събрание на ТПК"Спектър-92" град Перник, което ще се проведе на
19.05.2021 г. от 17.30 ч. в Клуба на ветераните и офицерите от запаса
в гр.Перник, ул."Св.св. Кирил и Методий" № 11   (старата банка) при
следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Отчет за дейността и финансовото състояние на ТПК"Спектър-

92" за 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет на ТПК"Спектър-92" - Перник за 2020

г.
Докл.: Председателя на КС
3. Освобождаване от отговорност председателя на кооперацията,

и  членовете на  УС и КС за дейността им през отчетния период.
4. Разпределяне на дивиденти за 2020 г.
Докл.: гл.счетоводител
5. Разни.
При липса на кворум,  заседанието  на Общото отчетно  събрание

ще се проведе  на същата дата и място и при същия дневен ред с
един час по-късно.

Председател: /п/
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Днес няма нужда да обвинявате другите, ако са-
ми не може да се справите с нещо. Така или иначе,
напоследък постоянно избягвате отговорност-
та и новите неща. Опитайте се да завършите за-
дачите, без да нарушавате обществените норми.
Възможни са проблеми в отношенията с роднини-

те. Избягвайте крещенето и грубите жестове.

Днес може неочаквано да се депресирате, без
конкретна причина. Вероятно финансовата кри-
за, се отразява на настроението ви. Разширете
границите си, за да постигнете целите си. Вни-
мателно следете за постъпките си и след това
критикувайте хората около вас. Има шанс да

срещнете човек, с когото да започнете красив и дълъг роман.

Днес трябва да се занимавате с образованието
на по-младото поколение. И няма значение за кой
става дума - брат, племенник или млад служител.
Все едно ще трябва да го насочите по правилния
път. Спорът с любимия човек, може да прерасне в
бурна кавга. Сдържайте емоциите си дори в мо-

мента, когато се опита да ви прегърне.

Днес ви очакват срещи, надежди и съвпадения.
Вашият ум няма да може да усвои толкова много
информация за един ден. Полезна ще е физическа-
та работа, затова ако имате възможност отиде-
те на вилата или се заемете с ремонт. Откаже-
те се от всякакви финансови инвестиции. Сега не

е момент да пилеете спестяванията си на всички страни.

Ще искате рязко да смените работата си. И
всичко това заради неотдавнашен конфликт с
шефовете. А, къде сте виждали шеф, който само
милва по главата? Примирете се за известно
време, ако все още не сте намерили подходящо
място. Страхотен ден за инвестиции. Ако вложи-

те пари в правилният бизнес, скоро ще бъдете богати!

Денят е потенциално опасен по отношение на
здравето. Трябва да сте максимално внимателни,
за да не стигнете до болница. Откажете се от
екстремните спортове, а също и не се претовар-
вайте физически. Що се отнася до пазаруването,
то ще бъде успешно във всеки смисъл. Но мерете

внимателно дрехите, за да не ги връщате по-късно.

Днес трябва да сте много концентрирани, за да
не изпаднете в неприятна ситуация. Ако сте пла-
нирали бизнес среща или преговори, тогава не заб-
равяйте документите. По пътя са възможни зад-
ръствания, които да доведат до забавяне, така че
тръгвайте по-рано. Проверявайте по-няколко пъ-

ти сметките си, за да не се изненадате - къде отиват парите.

Насочете енергията си в посока успех в рабо-
тата. Няма да е трудно да го направите, ако ста-
нете по-рано от обикновено. Не отлагайте важни
преговори, дори и да нямате време да уредите
всичко. Рецептата за щастие в любовна връзка е
проста - изключете ревността. Правилният на-

чин на мислене, ще ви помогне да уредите нещата.

Добър ден за подписващи договор или замина-
ващи в командировка. Вие сте на правилния път,
не се съмнявайте. За да укрепите финансовото
си положение, подредете своите мисли и докумен-
ти. Всичко е взаимосвързано, не отхвърляйте до-
ри и най-малките детайли. Системност ще е

необходима в семейния живот и особено в ежедневието.

Препоръчително е днес навреме, да си кажете
„стоп“. Това ще бъде сигнал, че сте отиш-
ли??твърде далеч в критиката, самонадеяността
и нечестните действия. Манията на един от коле-
гите, ще пречи на основната работа. Ако е въз-
можно, се дистанцирайте или работете от дома.

Успехът в екипа е непредсказуем, не се стремете към него.

Не е необходимо да въвличате други, в своята
упорита работа. Дори и да е умствена, ограниче-
те се в собствените си манипулации и съображе-
ния. И не се оплаквайте от съдбата, днес тя няма
да ви обиди. Особено в парично изражение - очак-
вайте печалба. Благодарение на подкрепата на

приятел, ще бъде възможно да разрешите стар проблем.

Днес може да се оплетете в проблеми, ако за-
почнете да правите безполезни неща от сутрин-
та. Не губете време и енергия за неща, които са
вредни за вашето настроение и бюджет. Удовол-
ствие в този ден може да получите, само от це-
ленасочени действия. Намерете начин да разре-

шите ежедневните проблеми, без да използвате големи суми.
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беше създадена от
гостите от Радомир
в 13-ата минута. Ан-
тон Тунгаров се ока-
за свободен в наказа-
телното поле на Ми-
ньор, последва удар
с глава, но Даниел
Леонтиев улови. "Чу-
ковете" отговориха
с изстрел на Божи-
дар Васев, но този
път Драгомир Пет-
ков внимаваше, изби-
вайки в корнер. В 23-
ата минута Божидар
Васев поиска 11-мет-
ров наказатален уда-

р за домакините, но
реферът Васил Ми-
нев даде знак играта
да продължи.

В 34-ата минута
продължително раз-

Миньор (Перник)
завърши 1:1 като до-
макин на Струмска
слава. Срещата пред-
ложи интересен
футбол, като за
първи път от дълго
време насам имаше
фенове на трибуни-
те на Стадиона на
мира. Борислав Нико-
лов откри за гости-
те в началото на
второто полувреме,
а Борис Галчев израв-
ни минути по-късно
от дузпа.

Първата опасност

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ìèíüîð“ è „Ñëàâàòà“ íå ñå ïîáåäèõà
Головете паднаха в рамките на три минути през втората част

ВАР стартира и в
българското първенство
ЦСКА – Арда ще бъде първият мач в

историята на българския футбол, в който
ще се използва ВАР.

Както е известно, системата влиза в
сила в плейофите на родния елит, а двата
тима ще открият тази фаза на първенс-
твото.Двубоят е в понеделник, 3 май, от
20 часа на стадион „Българска армия“,
пишат колегите от "Тема Спорт". Другите
две срещи от плейофите на първата шес-
тица Лудогорец – Берое и Локомотив
Пловдив - ЦСКА 1948 ще се състоят във
вторник.Очаква се тези дни БФС да об-
яви официално програмата по дни и ча-
сове.Припомняме, че ЦСКА и Арда ще
играят и на финала за Купата на Бълга-
рия, който е на 19 май на Националния
стадион „Васил Левски“.Последният
двубой между двата тима се изигра на
10 април на "Армията". Тогава шампио-
натната среща завърши 1:1, след като
гостите изравниха от дузпа в добавеното
време, която беше бурно оспорвана от
"червените".

Съдийски назначения в
групата на „Миньор”

 и „Славата“
29, Апр 2021 г. Четвъртък 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец

1945 II
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов
АС1:    Костадин Димитров Тановчев
  АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Иво Величков Боев
29, Апр 2021 г. Четвъртък 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Нефтохимик

1962 АД
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев
   АС1:    Петър Велизаров Митрев
  АС2:    Андрей Венков Николов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов
СН:    Тихомир Георгиев Боболов
29, Апр 2021 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добру-

джа 1919
ГС:    Стилян Стоянов Коле
в    АС1:    Ивайло Пламенов Атанасов
  АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Мирослав Константинов Кузма-

нов
СН:    Галина Лазарова Донева
29, Апр 2021 г. Четвъртък 17:30 ч.
Септември См - ОФК Локомотив Горна

Оряховица
ГС:    Иван Стефанов Иванов
 АС1:    Павлин Цветанов Михайлов
 АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Стефан Спасов Иванов
30, Апр 2021 г. Петък 18:30 ч.
ФК Созопол - Спортист 2009
ГС:    Димитър Иванов Желязков
АС1:    Теодор Пешев Петров
 АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров
СН:    Борис Димитров Борисов
3, Май 2021 г. Понеделник 15:15 ч.
Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Николов Кабаков
  АС1:    Георги Валентинов Стамбол-

джиев
АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен
СН:    Тихомир Димитров Костовски

Влади Димитров: Съдията можеше
да покаже еднакъв критерий

"Не успяхме да реализираме положе-
нията, които създадохме и е нормално
да не спечелим. Само липсата на спо-
койствие и майсторство пред гола ни
лиши от трите точки.

Допуснахме грешка, ако бяхме за-
държали 10 минути след първия гол,
щяхме да спечелим мача. Видяхте, че
при 1:1 също можехме да затворим ма-
ча. Получи се добър двубой, публиката
е нормално да не е доволна, след като
техният тим не победи.

Аз съм приятно изненадан от фенове-
те. Оказаха ми достатъчно внимание,
чувствам се като звезда. Що се отнася
до съдията,можеше да се покаже една-
къв критерии в някои ситуациаии, но си
има съдийски наблюдател, който да ка-
же.

Доиграваме сезона, пробваме резлич-
ни схеми. Трябва да спечелим още ня-
коя друга точка, но няма за какво да се
борим", заяви Димитров.

Христо Янев: Равенството
не беше логично

Наставникът на Миньор (Перник) Христо Янев бе разочаро-
ван от равенството 1:1 срещу Струмска слава, но от друга
страна е доволен от представянето на играчите си в дадени
моменти от срещата. “Има логични и нелогични неща във фут-
бола. Днес се случиха няколко такива и от двете. Не мога да
бъда недоволен от желанието на момчетата. Това, че другия
отбор се защитава с всички възможни средства е затруднява-
що.

Първото полувреме играхме добре, но през второто се раз-
покъсахме и лесно губехме топката. Те са отбор, който не ис-
кат да играят футбол. Това е тяхната философия и ние трябва-
ше да намерим път към тяхната врата. Това е тяхната страте-
гия”, каза Янев. Дузпа на Марадона от Добринище донесе точ-
ка на Миньоро срещу Славата (видео)“Все пак сме отбор, кой-
то в дълга поредица не е допуснал гол и това ни радва. Стра-
хотно е, че отново има публика. Тук ще бъде изключително
неприятно за всеки, който дойде да играе срещу нас. Имаме
време да работим и да се подобряваме и мисля, че това ще се
случи. Трябва хората, които управляват футбола тук да напра-
вим една среща, за да се предначертае пътя. За мен е важно
да направим организация за бъдещето, защото тези фенове
заслужават да имат отбор в най-високото ниво на футбола ни”,
каза още наставникът.

Резултат: Миньор  -  Струмска слава 1:1
0:1 Борислав Николов (49), 1:1 Борис Галчев (53 - дузпа)
Състави: „Миньор“: Леонтиев, Андреас Васев, Славчев, Купе-

нов, Садулла, Вес.Васев, Галчев, Бож.Васев(60 Христов), Слишков
(78 Б.Будинов), Мир.Будинов(78 Божилов), Кючуков(53 Йосифов)

Струмска слава: Петков, Дилчовски, Сандев, Костов, Мицаков,
Иванов, Янев,(85 Ник.Борисов) , Тунгаров( 85 Граминов), Илиев (62
Аспарухов), Николов, Халил

Гл.съдия Васил Минев, асистенти: Мартин Русев, Мартин Анге-
лов, 4-ти съдия: Мирослав Кузманов

Стадион „Миньор“ 1000 зрители

бъркване в пеналте-
рията на Славата не
доведе до удар към
вратата. Такъв беше
осъществен след ми-
нута, когато Мирос-
лав Будинов шутира
от 7-8 метра, но вра-
тарят Петков уло-
ви. Началото на вто-
рото полувреме бе-
ше шеметно.

В 49-ата минута
Борислав Николов да-
де аванс на Струм-
ска слава. Гостите
от Радомир поведоха
след добра акция
през центъра, която
изведе Николов сам
срещу Леонтиев и
нападателят не
сбърка - 1:0 за Слава-
та. Само след три

минути съдията от-
съди дузпа за дома-
кините, след като
вратарят Петков
извърши нарушение
срещу Будинов в на-
казателното поле.
Зад топката застана
Галчев и техничарят
не сбърка - 1:1. Вед-
нага след изравнява-
нето "чуковете" мо-
жеха и да поведат,
но Драго Петков спа-
си изстрел на Буди-
нов.До края гостува-
щият състав напра-
ви няколко пропуска
пред рамката на
Леонтиев и този до-
бър мач за стандар-
тите на Втора лига
завърши без победи-
тел.

Пиронкова среща Севастова в Мадрид
Най-добрата бъл-

гарска тенисистка
Цветана Пиронкова
ще започна участие
срещу водачката в
схемата на квалифика-
циите Анастасия Се-

вастова на силния
турнир на червени
кортове в испанската
столица Мадрид. Сре-
щата е последна чет-
върта на корт номер
4 утре и се очаква да

започне в късния сле-
добед.31-годишната
латвийка е 54-а в све-
товната ранглиста,
но е достигала до 11-
ото място. Тя има че-
тири титли в карие-

рата си, а досега не се
е срещала с 33-годиш-
ната българка, която
е 116-а в класацията
на WTA (Женската те-
нис асоциация).При
победа Пиронкова ще

играе за влизане в ос-
новната схема срещу
победителката от
срещата между Мар-
та Костюк от Украй-
на и Маргарита Гас-
парян от Русия.
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Той е обвинен в умишлена безстопанственост заради водната криза в Перник

И ЗАЩО РУЧАХМЕ ЖА-
БЕТАТА? Това се пита оби-
кновеният избирател тези дни,
след като стана ясно, че Сла-

ви Трифонов, на когото мнозина гледаха
като на бащицата - спасител, който ще ни
изведе до невиждани върхове и ще жи-
веем в една нова, различна България, не
иска властта. Днес президентът ще връчи
управленския мандат на посочената /или
по-скоро - нарочената/ за премиер Антоа-
нета Стефанова, а тя ще го върне на мига.
Щото това е решение на лидера на "Има
такъв народ". Мотивите на Трифонов са
неясни. Щото е повече от несериозно оно-
ва обяснение, че няма с кого да управл-
ява, понеже нито една от останалите пар-
тии, влезли в новия парламент, не става за
партньор, а неговите двадесетина депута-
ти не стигат за обещаните генерални про-
мени. Та се пита човек дали пък не си е
правил илюзии, че целокупният българ-
ски гласоподавател ще се юрне към урни-
те и ще му осигури с вота си нужното за
управленски разкош мнозинство. Едва
ли. Не е толкова наивен. Та наистина, ако
не е имал намерение да се нагърбва с
поемането на властта и отговорностите,
свързани с нея, защо изобщо му трябва-
ше тая игра на "иди ми - дойди ми"? Сега
големият въпрос е при кого ще отиде тре-
тият мандат? Ще бъде ли връчен изобщо
той, или ще се отиде на предсрочни избо-
ри? И ако се стигне до тях - кой ще отиде
изобщо да гласува? Щото избори посред
лято - време отпускарско, предопределят
ниска избирателна активност. Няма да е
малък процентът и на онези, които няма
да почиват, ама няма и да гласуват, защо-
то са разочаровани от случващото се
днес. Разбити илюзии… Така ни мамят ве-
че три десетилетия и пак не си научаваме
урока, че обещаването няма нищо общо с
даването! Хващат ни нови и стари полити-
ци като рибки на кукичката, маскирана
със сладки приказки, пържат ни в тигана
на лъжите, хапват ни на един залък, а ние
продължаваме да таим някаква крехка
надеждица за морал, съвест, грижичка за
ближния. Ама не би… Та ако пак тръгнем
към избирателната урна, нека се обърнем
към случилото се през последните седми-
ци и да се държим трезво и отговорно,
преди да пуснем бюлетината. А колкото
до това, че от хазната ще изтекат поред-
ните над сто и половина милиона лева за
нови избори, вместо да отидат при болни-
те, при бедните, при старите хора, за нещо
смислено и градивно, коментарът е изли-
шен.

Стриктно спазване на
противоепидемичните мерки!

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с организиране и провеж-

дане на предстоящите Великденски
празници  и с цел опазване живота и за-
щита здравето на гражданите, Регио-
налната здравна инспекция напомня за
стриктно спазване на противоепидемич-
ните мерки.

РЗИ напомня, че е от ключово значе-
ние задължителното спазване на основ-
ните противоепидемични мерки в храмо-
вете и посещенията в домовете.

Те са:
·         Задължително е спазването на

физическа дистанция от поне 1,5 м.
между лицата;

·         Носене по време на службите на
защитна маска за лице, която да покри-
ва носа и устата, от всички лица, с из-
ключение на свещенослужителите;

·         Осигуряване на дезинфектант за
ръце на входа на храма;

·         Извършване на дезинфекция на
всички често докосвани повърхности,
като маси, дръжки на врати, парапети,
столове и други;

·         При възможност, редовно про-
ветряване чрез естествена вентилация
(отворени врати и прозорци);

·         Регулиране на потока и броя на
лицата, които посещават храмовете;

·         Обособяване, доколкото е въз-
можно, на еднопосочно движение в хра-
мовете с отделни входни и изходни ко-
ридори;

·         Поставяне на видими места на
информационни табли и др. относно пра-
вилата за движение в храма и основни-
те противоепидемични мерки;

·         При възможност намаляване
продължителността на църковната
служба/ритуал.

Допълнително, отчитайки спецификата
на ритуалите/службите и епидемичната
обстановка от COVID-19 в страната, счи-
таме за целесъобразно присъстващите
лица да не докосват реликвите и да не
целуват иконите.

Препоръчваме също да се избягва ор-
ганизирането на обществени и църковни
мероприятия, свързани със струпването
на много хора на закрити пространства.

При проява на симптоми на COVID-19
незабавно да се търси връзка с личен
лекар или с Център за спешна медицин-
ска помощ.

Считаме, че с общи усилия, споделена
отговорност и съпричастност на всички
граждани, ще бъде възможно да пос-
рещнем в здраве и с вяра един от най-
светлите християнски празници.

Перничанин ще отговаря за
документно престъпление

Любомира ПЕЛОВА
3 5 - г о д и ш е н

ще отговаря за
д о к у м е н т н о
престъпление.

През месец
февруари мина-
лата година, на
гишетата на сек-
тор "Пътна поли-
ция" при Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник били подадени документи за
издаване на свидетелство за правоуправ-
ление от 35-годишен перничанин. Мъжът
представил диплома за завършено основ-
но образование, която се оказала неистин-
ски официален документ. Привлечен е като
обвиняем по чл. 316, ал. 1 от Наказателния
кодекс.  Законът предвижда лишаване от
свобода до 8 години.

Работата продължава съвместно с проку-
ратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Екс министър Нено

Димов е обвинен в уми-
шлена безстопанстве-
ност заради водната
криза в Перник. Бив-
шият министър на
околната среда Нено
Димов вчера влезе в
следствието. Той е
призован, за да му бъ-
дат предявени мате-
риалите по делото за
водната криза в Пер-
ник през 2019 година.
Тогава градът беше на
воден режим.

В 9,30 часа Нено Ди-
мов влезе в Национал-
ната следствена служ-
ба, за да му бъдат пред-
явени материалите по
делото за водната кри-
за, съобщи Нова теле-
визия. На практика то-
ва е последният ход на
разследващите, преди
Димов да бъде преда-
ден на съд. Той е обви-
нен в умишлена безсто-
панственост.

В хода на разследване-
то бе установено, че
Димов е довел с уми-
шлените си действия
до разпиляване на вода
за питейно-битови
нужди от язовир "Сту-
дена", както и до други
значителни вреди чрез
засягане на стопанска-
та дейност на търгов-
ско дружество "ВиК
Перник" ООД

Установените щети
са в размер на 1 025 303
кубически метра вода
на стойност 1 901
937,06 лева, представл-
яващи незаконосъоб-
разно разрешени и из-
ползвани количества
вода за промишлени це-
ли от търговските
дружества "Стомана
Индъстри" АД и "Топ-
лофикация Перник" АД.

Тогавашната времен-
но изпълняваща длъж-
ността кмет на общи-
ната Севделина Коваче-
ва е обвиняема за това,

че през периода октом-
ври - ноември 2019 г. не
изпълнила служебните
си задължения, произ-
тичащи от Закона за
местното самоуправ-
ление и местната адми-
нистрация и не пред-
приела съответните
действия (издаване на
заповед) за въвеждане
на режим на водопол-
зване в община Перник.

 "Аз бях временно из-
пълняващ кмет точно
за месец. Очевидно не-
щата са се случвали
много преди това", е
заявила Ковачева.

В момента Нено Ди-
мов е с най-леката
мярка за неотклоне-
ние - подписка. Той пре-
кара три месеца зад
решетките, преди да
излезе под домашен
арест. Очаква се дело-
то срещу бившия ми-
нистър да бъде внесе-
но в съда след Велик-
ден.

Ученици от ПГИ втори
на Международен панаир
Светла ЙОРДАНОВА

И тази година по тра-
диция ученици от XI-те
класове на Професио-
нална гимназия по ико-
номика, обучавани в че-
тири учебни предприя-
тия, представиха учи-
лището на XXIV между-
народен панаир на уче-
бните предприятия
"ТФ ФЕСТ 2021 - Млад
предприемач", което се
проведе онлайн от 21
до 23 април 2021г. Най-
голямото събитие в
българската мрежа на
учебните предприя-
тия, които се осъщест-
вява с подкрепата на
Министерството на
образованието и наука-
та.

Тази година се вклю-
чиха в надпреварата
166 фирми от 8 държа-
ви: България, Белгия, Ис-
пания, Литва, Люксен-
бург, Румъния, Слове-
ния и Черна Гора.

Това е вторият меж-
дународен онлайн па-

наир на учебно-трени-
ровъчните фирми в
България.

Имената на фирмите
са: "Шевица" от 11а
клас специалност "Би-
нес администрация",
"Даймънс уединг" и
"Обиколи света" от 11
б клас, специалност
"Икономическа инфор-
матика" и "Катлея" 11в
клас специалност "Еле-
ктронна търговия", с
ръководител г-жа Симо-
на Кирилова.

Панаирът на учебно-
тренировъчните фир-
ми е форум, на които
учениците прилагат на
практика уменията си
свързани с представ-
яне на продукт, услуга,
водене на преговори,
сключване на сделки, ра-
бота по проект и др.

Учениците започнаха
усилена подготовка ме-
сеци преди самото ме-
роприятие. Разработи-
ха проект, рекламни ма-
териали, брошури, пре-

зентации, каталози,
уеб-сайтове, видео за
най добър екип, създа-
доха страница в INSTA-
GRAM и електронен ма-
газин.

По време на онлайн
панаира учениците има-
ха възможност да
водят преговори в b2b
канал в Discord, където
имаха възможност да
сключват сделки, офо-
рмяха документи и пре-
веждаха суми. Въпреки
интензивната и нато-
варена работа пред ком-
пютъра, възпитаници-
те на ПГИ участваха и в
различни конкурси.

Учебно предприятие
"Даймъндс уединг"- от
XI б клас, специалност
"Икономическа инфор-
матика" с представи-
тел на екипа Белослава
Евгениева Методиева и
ръководител - г-жа Си-
мона Кирилова спечели
2-то място в катего-
рия "Млад счетоводи-
тел".

Показаха традициите на Цветница
Светла ЙОРДАНОВА

И тази година на
Цветница фолклорни-
те състави при ОМД
пресъздадоха тради-
цията "Кумичене" - из-
бор на новата кума ла-
зарка. Лазарките плето-
ха венци от върбови
клони и показаха тради-

цията за наричането и
хвърлянето им в река-
та.С много песни и тан-
ци децата и младежите
от фолклорен ансамбъл
"Чудно оро" с хореог-
раф Йовчо Георгиев и
танцьорите от "Прия-
тели чрез танца" създа-
доха празнично нас-

троение на перничани.
Те представиха танци
от всички фолклорни
области на България.По
традиция пред култур-
ната институция бе
вързана и цветната
люлка, на която за здра-
ве сядаха и малки, и голе-
ми.
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