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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.63 лв.

Понеделник-вторник 28-29 юни 2021г., бр.73 /7073/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

† Св. първовърховни
апостоли Петър и

Павел (Петровден)(29)

Буря от
имоти

Бурята, която удари половин България,
е само прелюдия на друга подобна, която
се чака с интерес. Ако скършените клони и
отнесените покриви създадоха тягостно
настроение пред непредвидимата приро-
да, то очертаващата се имотна буря ще
скърши много повече клони и ще повали на
земята бая едри политически "дървета".
Както винаги напоследък, вътрешният
министър Рашков е предприел тактиката,
че най-добрата защита е нападението и на
твърденията на ГЕРБ, че е безумно богат,
обеща да извади списък на политици с имо-
ти в чужбина. Това винаги е интересно. До-
ри никакъв списък да не извади, духът от
бутилката е пуснат и интригата е завър-
зана. Какво друго може да извади българи-
на от летаргията, ако не списък на бога-
ташите и цената на имотите им по света
и у нас. Особено по света...

Така за нула време имотите на Рашков и
жена му ще бъдат забравени, за да се от-
вори широка ниша за всенародни въздишки
около родните шейхове, чиито имена по-
назнайваме, но друго си е да ги видиш из-
типосани черно на бяло. Този "имотен ре-
гистър" ще подейства като студена бира
в жегата. Хем ще ти замае главата, хем ще
те отпусне в сладки размисли. И ще започ-
не една буря, та ще гълташ бирите като
за Европейско...

СЪПЕРНИК
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Ñòðàøíà áóðÿ óäàðè Ïåðíèê
Отстраняват последиците от нея
Любомира ПЕЛОВА

Страшна лятна
буря премина през
Перник снощи. Вих-
рушката се изви към
18,30 часа, вилня два-
десетина минути и
помете дървета, на-
несе тежки щети.

 и помете куп дър-
вета след себе си в
рамките на десетина
минути.

Перничани спо-
делят, че е било
страшно - във всички
посоки са хвърчали
потрошени клони и
всевъзможни предме-
ти, които ураганния-
т вятър е помел от
балкони и покриви. А
циркът, позициони-
ран в квартал Изток,
едва не се срутил вър-
ху главите на зрите-
лите.

Страшна е била кар-
тината и в много от

пернишките села, в
част от които пъти-
щата са били отряза-
ни от паднали дърве-
та. Градушка е помл-
яла дворове и гради-
ни.

Аналогична е била
картината и в Брез-
нишко.

От общината съоб-
щиха, че веднага е нап-
равена организация за
отстраняване на ще-
тите от бурята, коя-
то премина през Пер-
ник. Премахват се
дървета от улиците,
почистват се и клони-
те от пешеходните
пространства. Рабо-
тата по почистване-
то ще продължи дока-
то не бъдат отстра-
нени всички последи-
ци от вилнялата сти-
хия. Екипите най-нап-
ред започнаха работа
в квартал "Изток",

където пораженията
са най-тежки.

Брагодарим на жи-
тели на селата Диво-
тино и Драгичево,

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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Отлагат спирането на топлата вода със седмица
Силвия ГРИГОРОВА

Една седмица от-
срочка ще имат пер-
ничани за времето,
в което топлата во-
да трябваше да
спре.

Според предвари-
телните планове на
"Топлофикация Пер-
ник",  крановете на
батериите трябва-

ше да изстинат на
5-ти юли.

Сега обаче това
ще стане на 12-ти
юли.

Според ръководс-
твото на топлофи-
кационното дружес-
тво, отсрочката е
заради ремонт на
съоръженията.

Със седмица се от-

лага и пускането на
топлата вода - вмес-
то на 2-ри август,
тя ще дойде на 9-ти.

Всички дейности
по ремонтите ще се
извършват по гра-
фик.

Те включват ре-
монт и подмяна наг-
ревателните повър-
хности на парогене-

раторите , модерни-
зация на хладилния
цикъл на турбогене-
ратор №5, ремонт и
подмяна на участъ-
ци от корпусите и
пещните камери на
парогенераторите,
ревизия и проверка
на предпазните  сис-
теми на парогенера-
торите, основен ре-

монт на мелничните
системи на пароге-
нераторите, реви-
зия и ремонт на съо-
ръженията за пре-
чистване на димни-
те газове, реможнт
и подмяна на уча-
стъци от главни
спомагателни трасе-
та по топлопренос-
ната мрежа.

които своевременно
са премахнали дърве-
та от улиците в две-
те села! Благодарим
на перничани за пода-

дените сигнали, кои-
то улесниха работа-
та по почистването,
заявиха от общинска-
та администрация.



Съперник2 28-29 юни 2021 г. ОБЛАСТТА

Áðåçíèê ïîñðåùíà ìíîãî ãîñòè íà ñúáîðà "Âèäîâäåí"
Открито бе и първото по рода си фермерско тържище

Любомира ПЕЛОВА
Временна организа-

ция на движението на
моторни превозни
средства бе създаде-
на в Брезник  във
връзка с провеждане-
то на тазгодишното
издание на Граовския
събор "Видовден". Ав-
томобилите не може-
ха да преминават през
централния градски
площад и улиците до
кръстовището при
Градската в Брезник, а

ПРОГРАМА НА
ЦЪРНОГОРСКИ СЪБОР 2021
3 юли, събота
10:00 "Представяне на обновените ма-

настири и храмове в Краище" - колок-
виум

Фолклорна програма "Поколения от
Граово"

Водещи: Ива и Ева Валентинови
11:30 Откриване
11:45 Ансамбъл "Граовска младост",

Перник
12:45 Самодейни състави от читали-

щата в Перник, Радомир, Горна баня,
Дивотино, Самораново

14:40 Гости от Гоце Делчев
17:00 Спомен за големите Граовски

гласове
17:10 Поколения от Граово: Оркестър

"Средец", Валерия Момчилова, Веселе-
на Делийска, Илияна Найденова, Руми
Алексова, Ива и Ева Валентинови, Ор-
кестър "Краси бенд", квартет "Славей"

20:00 Ансамбъл "Филип Кутев"
4 юли, неделя
Водещ: Милчо Георгиев
10:45 Спомен за големите Граовски

гласове
11:00 Георги Гьолски, Радка Алексо-

ва и Весела Асенова,
Елена Божкова с Полина, Диди Куш-

лева, Дияна Василева
12:30 Хоровод с Ива Давидова, Ана

Мария, Сорина Богомилова,
Антонио Симеонов и Асти денс
14:00 Ансамбъл "Граово"
Съпътстваща програма
Надиграване - хора и ръченици
Игрите на нашите баби
Родови срещи
Ателиета: "Просфорният печат", "Кам-

банен звън", "Коливо по светогорски",
"Ръкоделието на монаха"

Скари
Фермерски пазар
Изложение на манастирски стоки
Изложение на животни

Тежки щети от
стихията и в Трънско

Любомира ПЕЛОВА
Бурята в Трънско, която се разрази в

неделната  вечер, около 18 часа, събори
дървета по пътя за село Ярловци, в ра-
йона на село Слишовци и .други насе-
лени места в пограничната община. Сти-
хията нанесе материални щети и в са-
мия град Трън, където се редуваха гра-
душка, проливен дъжд и бурен вятър.
Частично бяха изпочупени прозорци на
жилищни блокове и къщи.

Изпокъсани бяха и електрически ка-
бели по второкласен път 63 в района на
община Трън паднаха след бурния
вятър. Електрически кабел с чашката
провисна над главния път в махала "Ил-
иин хан" в град Трън, където за кратко
прекъсна електричеството. Кабел беше
скъсан и на главния път в трънското се-
ло Слишовци, в района на паметника-
костница.

Екипи на ЧЕЗ и Районна служба "По-
жарна безопасност и защита на населе-
нието"-Трън са в районите на възникна-
лите произшествия.

посетителите на
Граовския събор "Ви-
довден" можеха да се
разхождат необезпо-
коявани по улиците и
да разглеждат какво
предлагат десетките
търговци със сергии.

От Агенция "Пътна
и н ф р а с т р у к т у р а "
бяха оповестили и об-
ходен маршрут за пре-
минаването на мо-
торни превозни
средства.

Събитията, свър-

зани със събора на
Брезник, стартираха
още в петък. Граов-
ският събор "Видов-
ден" започна с детски
пленер на открито
пред музея в Брезник.
И през трите дни в
центъра на града де-
сетки търговци бяха
разпънали сергии и
шатри, предлагайки
голямо разнообразие
на стоки - от храни-
телни до сувенири и
предмети за бита.

Обичайно улиците
с търговци се изпъл-
ниха с хора още вечер-
та на откриването
на Граовския събор
"Видовден", а пото-
кът не намаля и през
следващите два дни.
Ансамбъл "Чинари" и
трио "Българина" от-
криха празника.

На изключителен
интерес се радваше и
първото по рода си

събитие в региона -
уникалното фермер-
ско тържище, което
събра на едно място
малки и средни мес-
тни земеделци, жи-
вотновъди и заная-
тчии, които предла-
гаха своите продук-
ти и услуги на гости-
те от околните гра-
дове и села.

Фермерският пазар
бе организиран от Ре-
гионалния младежки
център в Брезник и
Центъра за развитие
на устойчиви об-
щности. Инициато-
рите информират, че
това е първото от
поредицата фермер-
ски тържища, които
ще бъдат организира-
ни и в останалите об-
щини в областта. Па-
зарът бе открит в
двора на бившата
Гимназия по селско
стопанство под име-

Перник - градът стана на 92 години
Любомира ПЕЛОВА

Навършиха се 92 го-
дини от обявяването
на Перник за град. С
Указ 402 на Цар Борис
III на 26 юни Перниш-
ката селска община е
преобразувана в град-
ска. Историята на на-
селеното място за-
почнала още в средата
на VI-ото хилядолетие
пр. Хр. Селището Пер-
ник е съвременник на
Казанлъшката гробни-
ца, на Тракийското
съкровище, свидетел
е на завоеванията на
Александър Македон-
ски, Олимпийските иг-
ри, управлението на
Перикъл в Атина.
Предполага се, че име-
то Перник идва от Пе-
рун, към което е при-
бавен суфиксът -ИК.
Окончанието е харак-
терно за прабългар-
ския език. Перник е
един от най-дългите
градове в България, ка-
то от запад на изток
дължината му по про-
тежение на котлови-
ната достига 20 км. В
града са се случили
много неща за първи
път у нас, отбеля-
зват от Регионалния
исторически музей.
Тук е заработила пър-
вата родна топлоцен-
трала, която носела
името на града. През
1931 г. с български и
белгийски капитали за-
почнало строителс-
твото на фабрика
"Кристал" за произ-
водство на плоска и
куха стъклария. Съща-
та година в Перник би-
ло произведено първо-
то българско стъкло.

През 1933 г. започнало
изграждането на пър-
вото в страната
предприятие за валцу-
вани метали "Българ-
ски железни заводи".
Година по-късно била
пусната в експлоата-
ция първата брикет-
на фабрика. Тук бил
построен и първият
машиностроителен
завод в България
"Струма". Произведе-
ните в него машини се
изнасяли на три кон-
тинента. Открита
била и фабрика за су-
шене на плодове и зе-
ленчуци, която през
1951 г. прераснала в
единствения завод на
Балканите за произ-
водство на пектин.
Всички природни изко-
паеми на страната в
продължение на десе-
тилетия са били уп-
равлявани от перниш-
ката минна дирекция,
а пернишкият въгле-
добив до началото на
седемдесетте години
бил основен източник
на българската енерге-
тика. В металургич-
ния завод "Ленин" /се-
га "Стомана"/ била из-
лята първата българ-
ска стомана. Датата,
на която това се е
случило - 6 ноември, и
до днес се чества ка-
то Ден на металурга.
Бурното индустриал-
но развитие на Перник
продължило и през
следващите години.
Открити били заводи-
те за токоизправите-
ли, феромагнити, за
големогабаритни ме-
талорежещи машини,
за специални стомане-

ни профили, за зава-
ръчни машини. С раз-
работването на нови-
те рудници и открива-
нето на новите про-
мишлени заводи гра-
дът се разрастнал
многократно. Перник
е първият български
град с модерен гра-
доустройствен план,
с водоснабдяване и ка-
нализационна система.
Жилищният квартал
"Твърди ливади", пос-
троен в периода 1926-
1928 г., пък станал
първият планиран ра-
ботнически квартал в
България. Миньорско-
то селище има железо-
пътна връзка със Со-
фия още от 1893 г.
През 1895 г. в Перник
светнала първата еле-
ктрическа крушка в
България, дори преди
Царския дворец. Чети-
ри години по-късно би-
ла построена и първа-
та българска електро-
централа. В края на
1901 г. село Перник
имало своя "музикален
състав" - първия граж-
дански духов оркес-
тър у нас. Преди да
бъде обявен за град
Перник имал парк, в
който всяка вечер сви-
рел минният струнен
оркестър, театър,
добра спортна база,
изградени културно-
просветни, благотво-
рителни, културни и
спортни организации.
Сега от индустриал-
ната гордост на Пер-
ник е останал само ме-
талургичният завод
"Стомана". На място-
то на първия маши-
ностроителен завод

то "Западно фермер-
ско тържище". Уча-
стниците предлагаха
млечни продукти и
месни деликатеси,
екологичен мед, биоп-
лодове и зеленчуци,
автентични ястия,
грънчарски произве-
дения по традицион-
ната технология на
бусинските майсто-
ри и други стоки, ин-
формира Милен Мила-
нов от екипа на Мла-
дежкия център.

В тържището уча-
стваха както произ-
водители от Перниш-
ко, така и от Кюстен-
дилско. Тържището в
Брезник е част от
дейностите по меж-
дународен проект
"Младежта в дей-
ствие". Водещ парт-
ньор по проекта е
Хърватия. В него уча-
стват още България,
Испания и Румъния.

има хипермаркет, няма
и спомен от уникални-
я завод "Пектин", ТЕЦ
"Перник", "Български
железни заводи" и др.
На територията на
бившия завод "Крис-
тал" пък наскоро по-
лицаите разкриха мо-
дерна нарколаборато-
рия. Перник днес жи-
вее със самочувствие
на столично предгра-
дие. Жилищното
строителство расте,
интересът към заку-
пуване на имоти в
града се е увеличил с
30 процента, по данни
на брокери. Местната
управа полага усилия
за създаване на все
по-добра транспор-
тна връзка със Со-
фия. Около 30 000 ду-
ши ежедневно пъту-
ват до столицата.
Според кмета Станис-
лав Владимиров, гра-
дът може да е нов
дом на всички, устре-
мили се към столица-
та. Паралелно се рабо-
ти и по подобряване
на индустриалната
зона с надеждата за
привличане на инвес-
титори. Градът пре-
живя две големи изпи-
тания - земетресение-
то на 22 май 2012 г. и
водната криза през
2019-2020 г. Щетите
от земетресението
са възстановени, а не-
достигът на вода ве-
че е само един спомен.
Новото съоръжение,
свързващо водопре-
носните мрежи на
Перник и София га-
рантира, че в бъдеще
градът няма да изпад-
не в подобна ситуа-

ция. Тече ремонт и на
пречиствателната
станция за питейни
води, всеки момент
трябва да стартира
и водният проект.
Предстоят също ре-
дица проекти със
собствено и с евро-
пейско финансиране.
Община Перник оча-
ква средства от евро-
пейския проект за
справедлив енергиен
преход, касаещ въг-
лищните райони. Пла-
нира се те да бъдат
насочени към подобр-
яване на икономичес-
ката среда и търсене
на алтернативни из-
точници, които да
осигурят нормално
топлоподаване на
перничани. Перник е
н а й - т о п л о ф и ц и р а -
ният град и ние не мо-
жем без въглищната
централа, заяви кме-
тът Станислав Вла-
димиров. Той апелира
към обособяване на
все повече независи-
ми сгради - със собс-
твени миницентрали,
или по-функционални,
за да бъдат енерго- и
т о п л о н е з а в и с и м и .
Перничани два пъти
годишно почитат
своя покровител -
Свети Иван Рилски.
Това се случва тради-
ционно на празника на
Перник - 19 октомври.
От девет години на
22 май жителите на
града правят курбан
и благодарят на Бог и
на Рилския светец, че
градът не даде нито
една жертва по време
на земетресението
през 2012 г.
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Óèêåäà ñå âêëþ÷âàò â Ïåðíèê â Summer Fest
Ути Бъчваров и европейското първенство по футбол откриват фестивала

Светла ЙОРДАНОВА
Между 2-11 юли на

"Конно игрище" в
централен парк в
Перник ще се проведе
първото издание на
Pernik Summer Fest,
което ще предложи
на перничани и гости
на града разнообраз-
на културна програ-
ма, както и кулмина-
цията от Европей-
ското първенство
по футбол.

Всички дни с фут-
болни срещи ще бъ-
дат с вход свободен

и разнообразна прог-
рама включваща фил-
ми и забавления.
Представленията и
концертите ще бъ-
дат с вход, билети
могат да бъдат заку-
пени в мрежата на
Eventim или на място.

Фестивалът ще
бъде открит на 2
юли от Ути Бъчва-
ров, който подготвя
специално "футбол-
но, пернишко мезе", с
което да подгрее фе-
новете за мачовете
от Европейското по

Прожекциите в лятното
кино продължават

Светла ЙОРДАНОВА

"Бодигард на убийцата" е новата пре-
миера в пернишкото лятно кино. Бpaйc,
кoйтo e пoд нaблюдeниe oт влacтитe и вce
oщe нямa oxpaнитeлeн лицeнз, e въвлeчeн
oбpaтнo в игpaтa oт мeждyнapoднaта
измaмницa Coня Kинкeйд. Пpeкpaчвaйки
гpaницитe нa зaкoнa, те ce oкaзвaт
въвлeчeни в глoбaлeн зaгoвop и cкopo
ocъзнaвaт, чe caмo тe дeлят Eвpoпa oт
пълeн xaoc…

Световният феномен "Бързи и яростни"
се завръща на големия екран с най-ма-
щабното, експлозивно и вълнуващо прик-
лючение в поредицата до момента - "Бър-
зи и яростни 9"

Другото ново заглавие, което перничани
ще могат да гледат е компютърно-анима-
ционен фентъзи комедиен филм "Лятното
приключение на Лука", продуциран от Pix-
ar Animation Studios.

Заповядай и се наслади на едни от най-
актуалинте заглавия! Лятно кино в Севе-
рен Парк - Перник, над сградата на поли-
цията.

В Ковачевци ще гласуват
с хартиени бюлетини

Любомира ПЕЛОВА
Избирателите на една от общините на

Перник ще гласуват изцяло на хартия. Как-
то стана ясно за първи път парламентарни-
те избори насрочени за 11 юли ще се про-
ведат електронно чрез машнно грасуване,
а бюлетините на хартия ще бъдат по-скоро
изключение, отколкото правило.

Перничани също ще гласуват масово
електронно, но в най-малката пернишка об-
щина - Ковачевци гласуването ще се про-
веде чрез хартиена бюлетина.Това съобщи
новата шефка на РИК Анастасия Соколова.

Тя допълни, че подготовката за изборите
върви по график. Но и на този вот не лип-
сват размествания в секционните избира-
телни комисии. В началото на седмицата
например само в община Трън са сменени
13 членове на различни секционни коми-
сии.  Според Соколова причините са раз-
лични - влязохме вече в активния отпус-
карски сезон и хората са планували отдав-
на отпуските си, други пък не се чувстват
достатъчно подготвени за задълженията, с
които е свързана работата им в комисиите.

Бързо производство образувано
заради нерегистриран мотопед

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производство за управление на

нерегистриран мотопед е започнато от слу-
жители на Първо РУ.

Моторното превозно средство, управл-
явано от 49-годишен мъж от с. Вискяр било
проверено на разклона за с. Расник снощи,
около 21, 00 ч. Установено е, че не е регис-
трирано по надлежния ред в Р. България.

Започнато е разследване по чл. 345, ал. 2
от Наказателния кодекс и работата продъл-
жава.

Ученици от 10-то ОУ
на среща с кмета
Светла ЙОРДАНОВА

Кметът на Община
Перник Станислав
Владимиров се срещна
с ученическия отбор
по "Безопасност на
движението" на X ОУ
"Алеко Константи-
нов". Учениците за-
воюваха четвърто-
то място сред конку-
ренцията на 16 отбо-
ра на националното
състезание по "Безо-
пасност на движение-
то" по пътищата в
Габрово, което
включваше ученици
от 5, 6 и 7-ми клас .
Отборът на учили-
щето бе представен
от Давид Граховски

от 7 "Б" клас, Гергана
Руменова от 7 "Б"
клас, Валери Евста-
тиев от 6 "Б" и Дария
Боянова от 5"Б" клас.
Ръководители на от-
бора са г-жа Елена Ни-
колова и г-жа Емилия
Никифорова. Заедно с
тях бе и директорът
на училището Десис-
лава Стефанова. "Уче-
ниците ни активно
участват в занима-
нията по БДП и ще
продължим да рабо-
тим в посока все по-
вече ученици да се
включват в подобни
инициативи", каза
тя.

"Похвално е, че ва-

футбол. Програмата
в следващите дни
включва детски
представления, кон-
церт на Иво Димчев
и 100 Кила, моноспек-
такъла на Влади Вър-
гала - "Мемоарите на
един въргал", "Фут-
болни приказки" от
"Пощенска кутия за
приказки", концерт
на Васил Найденов и
концерт на Bad City с
Уикеда, които са най-
новото попълнение
към силната програ-
ма на Pernik Sumer
Fest.

Пълна Програма:
02 юли:
17:00 часа - Ути Бъч-

варов представя
"Футболно, пернишко
мезе"

19:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол 1/4 финал

22:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол 1/4 финал

03 юли:
11:00 часа - Нероде-

на мома - детско пред-
ставление - вход с би-
лети

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник

Представят проекта за
Младежки център в Перник

Светла ЙОРДАНОВА

Община Перник и екипът на Междунаро-
ден младежки център - Перник ще прове-
дат откриващо събитие за представяне на
проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на
младежки център Перник - модел за висо-
ки стандарти на младежка работа", финан-
сиран по процедура "Изграждане на мла-
дежки центрове" на Програма "Местно
развитие, намаляване на бедността и по-
добрено включване на уязвимите групи"
финансирана от ФМЕИП 2014-2021 г.

Събитието ще се проведе на 30 Юни
2021 г. (сряда) в 11:00 часа в Заседателна
зала на общинска администрация Перник,
като всички желаещи могат да го прос-
ледят и на живо във Фейсбук страницата
на центъра: https://bit.ly/3vToVZ1

Същевременно екипът на младежкия
център търси млади и мотивирани хора,
които да бъдат назначени на позиции об-
разователни медиатори и младежки работ-
ници.

19:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол 1/4 финал

22:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол 1/4 финал

04 юли:
11:00 часа - Голямо-

то жабешко пътешес-
твие - детско пред-
ставление - вход с би-
лети

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник

20:00 часа - Концерт
на Иво Димчев и 100
Кила - вход с билети

05 юли:
20:00 часа - Влади

Въргала представя
"Мемоарите на един
въргал" - вход с биле-
ти

06 юли:
19:00 часа - Спортен

филм
21:00 часа - Европей-

ско първенство по
футбол 1/2 финал

07 юли:
19:00 часа - Спортен

филм
22:00 часа - Европей-

ско първенство по
футбол 1/2 финал

08 юли:
20:00 часа - Пощен-

ска кутия за приказки

- "Футболни приказ-
ки" - вход с билети

09 юли:
20:00 часа - Уикеда и

Bad City, концерт -
вход с билети

10 юли:
11:00 часа - Ненчо

Илчев - детско шоу с
фокуси - вход с биле-
ти

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник

20:00 часа - Васил
Найденов - концерт -
вход с билети

11 юли:
11:00 часа - Пати-

ланско царство - дет-
ско представление

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник

22:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол Финал

Pernik Summer Fest се
провежда благодаре-
ние на община Перник
и с подкрепата на Са-
ми М.

Фестивалът ще се
проведе между 2-11
юли на "Конно игри-
ще" в централен парк
на града. Билети в
мрежата на Eventim
както и на място

шите ученици ра-
ботят по проблема за
безопасността на
движението и че ини-
циативата тръгва
от вас - техните учи-
тели. Спазването на
правилата трябва е
приоритет, защото
са създадени, за да
пазят всички нас, а не
да ни пречат", каза
кметът Владимиров.
В края на срещата
той обяви, че Община
Перник ще закупи три
велосипеда за отбора
на училището, за да
могат участниците
да се подготвят за
следващото голямо
състезание.
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200 ñàìîäåéöè ó÷àñòâàõà âúâ ôåñòèâàëà íà Åíüîâäåí
Продължавайте да предавате на младите родолюбието, пожела кметът на “Изток”

Светла ЙОРДАНОВА
200 самодейци взеха

участие в IX-тия Ре-
гионален фестивал на
любителското твор-
чество на възрастни-
те хора - Еньовден в
местността Ладови-
ца в кв. Изток. Праз-
никът започна с из-
пълнение на ритуала
за Еньовден, а уча-
стниците и гостите
преминаха за здраве
под изработените
венци от билки и
цветя.

Във фестивала със
свои изпълнения се
включиха Дамска во-
кална група " Палит-
ра" при НЧ " Искра -
1960 г" и клуб на пен-
сионера " Ален мак",

кв. Изток; Фолклорна
група при НЧ" Искра"-
1932 г", с. Слаковци;
Вокална група "Крак-
ра" при Клуб на желез-
ничаря, град Перник;
Индивидуални изпъл-
нители при Пенсио-
нерски клуб " Никола
Вучков", кв. Църква;
Женска фолклорна
група при НЧ " Евлоги
Агайн-1927 г", с. Вла-
димир; Женска фол-
клорна певческа група
при НЧ " Отец Паисий
- 1928 г", с. Витанов-
ци; Женска фолклорна
певческа група при НЧ
" Иво войвода - 1928
г", с. Долна Секирна;
Женска фолклорна
група при НЧ " Прос-
вета - 1927 г", с. Не-

вестино; Индивидуал-
ни изпълнители при
НЧ "Пробуда - 1935 г",
кв. Бела вода; Женска
певческа група " Ка-
лиакра ритми" при НЧ
" Данчо Иванов - 1927
г", кв. Калкас; Женска
фолклорна група
"Граово" при НЧ " Ва-
сил Левски - 1968 г", с.
Рударци; Фолклорна
певческа група "Росна
китка" при НЧ "Прос-
вета - 1909" и Клуб на
пенсионера "Рахила
Ангелова" , кв. Цър-
ква; Индивидуален из-
пълнител при НЧ
"Христо Ботев - 1928
г", с. Копаница; Женска
фолклорна певческа
група "Седмошарица "
при НЧ "Нови хоризон-

"Топлофикация Перник": Няма пречка
изравнителните сметки да бъдат издадени в срок
Силвия ГРИГОРОВА

Въпреки пандемия-
та, отчитането на
топломерите на
клиентите на "Топ-
лофикация Перник"
приключи в срок. То-
ва увериха от топ-
л о ф и к а ц и о н н о т о
дружество. От там
поясниха, че израв-
нителните сметки
ще бъдат изпратени
в срок- през юли.

"Клиентите, кои-
то са избрали "Топ-
лофикация Перник"
за топлинен счето-
водител, няма да
имат изравнителни
сметки за периода
2020/2021.

Това се отнася за
всички клиенти към
дадена абонатна
станция, на които
топлинен счетово-
дител е "Топлофика-
ция Перник" и преди
стартиране на ото-
плителния сезон са

"Аурубис" и ЧЕЗ ЕСКО изграждат
най-големия соларен парк
за собствено потребление

Силвия ГРИГОРОВА
"Аурубис" започна изграждането на

10-мегаватова (MW) фотоволтаична еле-
ктроцентрала до медодобивния завод в
България на територията на община Зла-
тица. Това ще бъде най-големия сола-
рен парк за собствено потребление в
страната. Проектът е част от стратеги-
ческата цел на Групата "Аурубис" за
въглеродно неутрално производство,
която да бъде постигната най-късно до
2050 г. Фотоволтаичният парк ще бъде
изграден от ЧЕЗ ЕСКО, дружество от
ЧЕЗ Груп в България.

Началото на изграждането на Соларен
парк "Аурубис-1" бе дадено на 24 юни
2021 г., Еньовден, в седмицата с най-
дългите слънчеви дни през годината, на
строителната площадка върху рекулти-
виран терен до завода на медодобивна-
та компания. На събитието присъстваха
министърът на икономиката Кирил Пет-
ков, главният изпълнителен директор на
Групата "Аурубис" Роланд Харингс, ре-
гионалният мениджър на "ЧЕЗ Груп" за
България Карел Крал, кметовете на Зла-
тица и Пирдоп инж. Стоян Генов и Ангел
Геров, представители на местните влас-
ти, медиите и бизнеса.

"Соларен парк "Аурубис-1" е важен
стратегически етап за цялата Група по
пътя ни към бъдеще без въглеродни еми-
сии. Това показва и постоянният ни анга-
жимент към производството в Бълга-
рия", каза Роланд Харингс, главен из-
пълнителен директор на Групата "Ауру-
бис".

"Инвестициите на "Аурубис" в източни-
ци на чиста енергия показват тяхната от-
говорност към обществото и околната
среда. Дейността на компанията допри-
нася за експортния потенциал на страна-
та ни, за по-високия стандарт на живот в
региона, където е разположен заводът,
за прозрачни правила и ясни взаимоот-
ношения с местния бизнес", заяви ми-
нистърът на икономиката Кирил Петков.

Проектът предвижда инсталирането на
над 20 000 фотоволтаични панела върху
104 хил. кв.м. рекултивирана площ. Цен-
тралата ще покрива 2.5% от средното
потребление на електроенергия на ме-
додобивния завод, като по време на пи-
ковите часове през деня ще задоволява
до 12% от потребностите му.

 "Две компании, които са лидери в
своите сектори в България, дават до-
бър пример за синергия между грижата
за околната среда и инвестициите в
енергийна ефективност. Високо оце-
няваме решението на "Аурубис Бълга-
рия" да ни довери този мащабен за тях
и за страната проект - изграждането на
най-големия фотоволтаичен парк за
собствени нужди в България", каза Ка-
рел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ
за България.

Фотоволтаичната централа "Аурубис-
1" ще оптимизира външното потребле-
ние на ток в медодобивния завод с 11
700 MWh годишно, а за период от 15 го-
дини общото производство на възобнов-
яема енергия ще възлезе на 170 000
MWh. Електроенергията, която ще се
произвежда за една година, може да
захранва 3500 домакинства или българ-
ски град с население от 14 000 души.

Благодарение на фотоволтаичната еле-
ктроцентрала ще бъдат спестени 15000
тона въглеродни емисии годишно, ако
електричеството се произвеждаше от
въглищна централа или над 225 000 тона
за планирания период на експлоатация.

Соларен парк "Аурубис-1" е само част
от стратегията на компанията за преми-
наването към зелена енергия. Целта на
българския завод е да покрива 20% от
енергийните си нужди чрез възобновяе-
ми източници в средата на 2030 г. и 50%
до 2050 г.

ти - 2009 г" , гр. Пер-
ник, Владислав Стои-
лов от фолклорно
трио лудата гайда,
Александра Василева -
народна певица.

"Този празник е една
чудесна инициатива,
която дава възмож-
ност на хора от всич-
ки поколения да се до-
коснат до магията на
българските тради-
ции.

Благодаря на всички
участници, които
всяка година се
включват с желание и
докосват сърцата ни!

монтирали уреди за
дистанционен от-
чет.

Съгласно норма-
тивната уредба, ко-
гато отчетът в се-
зона е ежемесечен и
всички клиенти към
дадена абонатна
станция са осигур-
явали достъп не се
изготвя изравни-
телна сметка. В слу-
чая, благодарение на
предимствата на
д и с т а н ц и о н н о т о
отчитане не е необ-
ходимо осигуряване
на достъп до жили-
щето на клиенти-
те", поясни Ясен Ка-
царов, изпълнителен
директор на дружес-
твото и добави:

"Искам да изкажа
огромната си благо-
дарност към всички
останали клиенти,
които позволиха на
топлинните счето-
водители да отче-

тат уредите в до-
мовете им. Много
малка част са потре-
бителите, които,
поради непредвиде-
ни обстоятелства,
не успяха да се
вместят в една от
двете дати за от-
чет.

След това обаче
сами са потърсили
съответните фир-
ми за дялово разпре-
деление, за да се из-
върши отчета на
уредите", каза Ясен
Кацаров. Радостно-
то е, че с всяка из-
минала година клиен-
тите, които не са
осигурили достъп
до домовете си за
отчитане, намал-
яват".

Според директора
на "Топлофикация
Перник" до края на
юни или началото на
юли вече всички
клиенти ще получат

и з р а в н и т е л н и т е
сметки за периода
май 2020 - април
2021 година.

Ще се постараем
да спазим законовия
срок и до 15 юли из-
равнителните смет-
ки да стигнат до
абонатите. Той до-
пълни още, че преди
да бъдат изготвени
о к о н ч а т е л н и т е
сметки за отмина-
лия отоплителен се-
зон, клиентите мо-
гат да поискат ко-
рекции, ако това се
налага. Крайният
срок за допълнител-
ни отчети, възраже-
ния и рекламации е
до 31 август.

Ясен Кацаров на-
помни, че след прие-
тите изменения в
Закона за енергети-
ката до 2027 г. за-
дължително всички
уреди трябва да бъ-
дат с дистанционно

отчитане.
"Промените са из-

цяло в полза на
клиента. Така той
вече няма да има ан-
гажимент за осигур-
яване на достъп за
отчет, а възможнос-
тта да се снемат
показанията на
всички уреди навед-
нъж и от разстоя-
ние спестява неу-
добството за абона-
тите да осигуряват
достъп до дома си
на отчетниците и
да получават по
няколко изравнител-
ни сметки заради
преработване.

Освен това уреди-
те за дялово разпре-
деление с дистан-
ционен отчет поз-
воляват изготвяне
на ежемесечни смет-
ки на база реалното
потребление, а не
прогнозно", посочи
Кацаров.

Продължавайте все
така да предавате на
младите хора родолю-
бието, за да се запази
българският дух си-
лен и несломим! Чес-
тит празник!", заяви
кметът на кметство
Изток инж. Десислава
Стоянова.

Гости на празника
бяха инж. Мирослав
Стоицев - зам.-кмет
на Община Перник,
Стефан Кръстев -
зам.-кмет на Община
Перник и Мартин
Жлябинков - секретар
на Община Перник.



ПРОДАВА:

1. Ново помещение, Център, партер, 43 м2 - 26 000 евро.

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

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

4. Гарсониера, гр. Радомир, ет. 2, НОЕ, тер., с обзавеждане - 65 000 лв.

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

6. Тристаен, Ид. център, ет. , 84 м2, мазе 18 м2, таван 18 м2 , 2 тер., ТЕЦ    - 60 000 евро

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

8. Тристаен, Пригаров район, ет. 3(9), преходен, 3 тер. - 82 000лв.

9. Тристаен, Изток, ул. Рашо Димитров, ет. 5, две тераси - 95 000 лв.

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

11. Тристаен, Хумни дол, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 63 000 лв.

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

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

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

15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП:170 м2, подобр. , двор 1/3 от 416 м2  - 85 000 евро

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

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

17. УПИ, Дивотино, 625 м2, лек наклон - 20 000 лв.

18. УПИ, с. Дивотино, 1100 м2, кладенец, равен - 29 000 лв.

КУПУВА, за реални клиенти,
всякакви видове апартаменти в центъра и кварталите

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

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

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

0884 32 47 03

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

27 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Гарсониера, идеален център, ет. 3 - 72 000 лв.

2. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

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

7. 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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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".

Хлебар с опит търсим за пекарна

в с. Кладница. Тел.: 0889 494 112

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

Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работаSiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

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

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
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Ако се ръководите от фактите,
сте прав. Нови проучвания доба-
вят към досегашните доклади
здравословните ползи от кафето,
включително защита срещу диа-
бет тип 2, болест на Паркинсон,
чернодробно заболяване, рак на
простатата, болестта на Алцхай-
мер, болка от гърба на компютъра
и др., съобщава Си Ен Ен.

Но ако решите да повярвате на
мита, също бихте били прави.
Има моменти, когато кафето е
вредно за вас и зависи от ваша-
та генетика, възрастта ви и дори
начина, по който го приготвяте.

Любители на кафето, радвайте
се! Вече има достатъчно проуч-
вания, които препоръчват да се
пие кафе за добро здраве.

Мащабно изследване на пове-
че от 25 000 любители на кафе в
Южна Корея показва, че умере-
ната дневна консумация, т.е. три
до пет чаши на ден, е свързана с
по-нисък риск от калций в коро-
нарните артерии. Този фактор е
чудесен предиктор за бъдещи
сърдечни заболявания и в ми-
налото не е изучаван много.

Кафето полезно ли е за вас?

Наскоро е установено също, че
четири чаши кафе на ден умерено
намаляват риска от меланом, мно-
го опасен рак на кожата. В проуч-
ването обаче, кафето без кофеин
не осигурява никаква защита.
Проучването подкрепя предишно
откритие за връзка между кафето
и намаления риск от базално-кле-
тъчен карцином, най-често среща-
ният вид рак на кожата.

Друго скорошно проучване
разглежда консумацията на ка-
фе и множествената склероза.
Установено е, че консумацията
на много кафе, т.е. четири до
шест чаши на ден, намалява
риска от заболяване от множес-
твена склероза. Сега изследова-
телите искат да проучат въздей-
ствието на кафето върху рециди-
вите и дългосрочните уврежда-
ния при множествена склероза.

Като добавим към това същес-
твуващи изследвания за болест-
та на Паркинсон и Алцхаймер,
сега изследователите вярват, че
кафето може да е невропротек-
тор, което означава, че напитка-
та може да потиска производ-

ството на възпалителни маркери
в мозъка. И за това може да не е
виновен само кофеина. Изсле-
дователите започват да търсят
други съединения в кафето, кои-
то също могат да помогнат.

Преди да се втурнете към лю-
бимото си кафене за двойно мо-
ка лате, имайте едно наум за те-
зи проучвания.

Повечето изследвания опреде-
лят "чаша" кафе като 5 до 8 ун-
ции, около 100 mg кофеин и чер-
но или може би с малко сметана
или захар. Нито едно от онези
чудовища от 24 унции, покрити с
карамел и бита сметана.

Проучването за проследяване
на здравните специалисти в
Харвард, което започва през
1986 г., и проучването за здра-
вето на медицинските сестри,
което започва през 1976 г., от
десетилетия проследяват нави-
ците на пиене на кафе на здрави
мъже и жени.

„Не открихме връзка между
консумацията на кафе и пови-
шен риск от смърт по каквато и
да е причина, смърт от рак или
смърт от сърдечно-съдови забо-
лявания. Дори хората, които
пият до шест чаши кафе на ден,
не са изложени на повишен
риск от смърт”, пише д-р Роб ван
Дам от Харвардското училище
по здравеопазване.

Предишни проучвания не ви-
наги са вземали предвид се-
риозните здравословни ползи,
придружаващи кафето, като пу-
шене и липса на физическа ак-
тивност. Днешното пиене на ка-
фе не отговаря непременно на
тази плесен и изследователите
са по-склонни да изследват това
поведение в своите резултати.

Докато ползите за здравето от
кафето продължават да се поя-
вяват, цялата история не е тол-
кова розова. В някои проучва-
ния много високата консумация
(шест или повече чаши на ден)
намалява ползите.

Някои популации могат да на-

мерят консумацията на кафе по-
тенциално вредна. Хората с
проблеми със съня или некон-
тролиран диабет може да се на-
ложи да се консултират с лека-
ря си, преди да добавят кофеин
към диетата си. Съществува и
загриженост относно употребата
на кофеин сред младите хора.

И има генетична мутация, коя-
то много от нас имат, която мо-
же да повлияе колко бързо те-
лата ни метаболизират кофеина.
Генът се нарича CYP1A2 - ако
имате бавната версия, това би
обяснило защо имате толкова
много енергия, която прелива
само след чаша или две или за-
що това може да допринесе за
високото ви кръвно налягане.

Жените трябва да обърнат спе-
циално внимание. Кафето може
да увеличи горещите вълни в
менопаузата. А бременните жени
може да са по-склонни да абор-
тират (това все още се обсъжда),
но кофеинът достига до плода и
може да ограничи растежа. Ле-
карите препоръчват само една
чаша на ден по време на бре-
менност.

И интересното е, че начинът, по
който приготвяте кафето си, мо-
же да промени и вашето здраве -
в мазната част на кафето има съе-
динение, наречено кафестол, кое-
то може да увеличи лошия хо-
лестерол или LDL. Тази част оста-
ва в хартиените филтри, така че
докато ги използвате за пригот-
вяне на сутрешното си кафе, рис-
кът намалява. Но ако сте любител
на френската преса, турското ка-
фе или вареното кафе, популяр-
но в Скандинавия, може да изло-
жите здравето си на риск.

За много от нас кафето е бла-
гословия. И докато избягвате
проблемите му, съвременната
наука изглежда казва, че можете
да продължите да му се наслаж-
давате, без да чувствате вина.

Кафето е полезно за вас, но е
добре да го пиете в точното ко-
личество.

Колко минути на ден на слънце е здравословно?
Зрял човек се нуждае от 15-20 минути, за да укрепи здравето си със слънчеви бани и

трябва да започне с пет минути на ден, заявява пред РИА Новости Андрей Тяжелни-
ков, главен специалист в първичното здравно обслужване за възрастни от Москов-
ското министерство на здравеопазването.

"Слънцето допринася за производството на витамин D, който е важен за организма.
Поради това е полезно да бъдете на слънце. Главното е да не прекалявате, за да не по-
лучите топлинен удар и да не се изгорите. За зрял човек са нужни 15-20 минути прес-
той на слънце като винаги се започва с не повече от 5 минути. Ако се отпускате по
време на лятната отпуска на морето, не забравяйте да прекарате останалото време на
сянка “, казва Тяжелников.

Лекарят добави, че когато се разхождате, трябва да носите летни шапки и леки, за
предпочитане светли дрехи.
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З А П О В Е Д
№1042

гр.Перник 22.06.2021 год.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, глава VIII и глава IХ от Наредба №8 за общинското
имущество на територията на Община Перник приета с Решение
№1093 по Протокол №4, т.6 от 07.03.2019 г. на Общински съвет –
гр.Перник, съгласно Решение №545 по Протокол №7, т.19 от 10.06.2021
г. на Общински съвет – гр.Перник; Решение №546 по Протокол №7,
т.20 от 10.06.2021 г. на Общински съвет – гр.Перник; Решение №547
по Протокол №7, т.21 от 10.06.2021 г. на Общински съвет – гр.Перник.

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

недвижими имоти  - частна общинска собственост, както
следва:

1.ТЕРЕН, представляващ УПИ XIV /урегулиран поземлен имот
четиринадесети/ в кв.10 /десети/ целият с площ от 146 кв.м. /сто
четиридесет и шест кв.м/ по регулационния план на с.Чуйпетлово,
утвърден с Решение № 586 от 30.11.2006 г. от Общински съвет Перник,
при граници: от североизток - УПИ  XI-135, от югоизток – улица с
о.т. 114-115-116, от югозапад - улица и от северозапад - XII-12, за
който е съставен АОС № 14391/04.03.2021 г., утвърден от Кмета на
Община Перник вписан в Служба по вписванията гр. Перник
Дв.вх.№978, Вх.рег.№998/12.03.2021 г., Акт №75, т.4, дело №471/21,
Партиди:74588, при начална тръжна цена 6 280,00 лв. /шест хиляди
двеста и осемдесет лева и нула стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в
размер на 1 256,00 лв. /хиляда двеста петдесет и шест лева и нула
стотинки/ или обща сума в размер на 7 536,00 лв. /седем хиляди
петстотин тридесет и шест лева и нула стотинки/, съгласно пазарна
оценка на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител, регистриран в КНОБ и стъпка за наддаване в размер на
10% от началната тръжна цена.

2.ТЕРЕН, представляващ УПИ XV-1248 /урегулиран поземлен имот
петнадесети с планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и
осем/ в кв.101 /сто и първи/ целият с площ от 492 кв.м. /четиристотин
деветдесет и два кв.м/ по регулационния план на с.Студена,
утвърден със Заповед №2070 от 17.11.2000 г. от Кмета на община
Перник, при граници: от североизток - УПИ VII-1247, от югоизток -
УПИ XIV-1249, от югозапад - улица с о.т.439-440, и от северозапад -
УПИ XVI-1245, за който е съставен АОС № 12359/24.04.2018 г., утвърден
от Кмета на Община Перник, вписан в Служба по вписванията гр.
Перник Дв.вх.№1801, Вх.рег.№1834/04.05.2018 г., Акт №22, т.6, дело
№904/18, Партиди:61944, при начална тръжна цена 21 340,00 лв. /
двадесет и една хиляди триста и четиридесет лева и нула стотинки/
без ДДС и 20% ДДС в размер на 4 268,00 лв. /четири хиляди двеста
шестдесет и осем лева и нула стотинки/ или обща сума в размер на
25 608,00 лв /двадесет и пет хиляди шестстотин и осем лева и нула
стотинки/, съгласно пазарна оценка на основание чл.41, ал.2 от
ЗОС, предоставена от независим оценител, регистриран в КНОБ и
стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

3.ТЕРЕН,  представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.501.1873 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първо, кадастрален район петстотин и едно, имот
хиляда осемстотин седемдесет и трети/, с площ 123 кв.м. /сто
двадесет и три квадратни метра/ съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Перник, одобрени със Заповед РД-
18-91/13.10.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот и от 21.10.2020 г., с адрес на имота:
гр.Перник, кв.„Бела вода“; Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до
10m); Предишен идентификатор 55871.501.320; 55871.501.1014; Номер
по предходен план: 501.1014; квартал: 462; парцел ХХVI, Съседи:
55871.330.99, 55871.501.1870, 55871.501.1871, 55871.501.317, за който
съгласно регулационния план на гр. Перник, кв. „Бела вода“ е
отреден УПИ ХХVI-501.1014 в кв.462, за който е съставен АОС №14080/
31.08.2020 г., утвърден от Кмета на Община Перник, вписан в Служба
по вписванията гр.Перник Дв.вх.№3327, Вх.рег.№3410/29.09.2020 г.,
Акт №6, т.12, дело №1498, Партиди:72156, при начална тръжна цена
3 392,04 лв. /три хиляди триста деветдесет и два лева и четири

стотинки/ без ДДС и 20% ДДС в размер на 678,41 лв. /шестстотин
седемдесет и осем лева и четиридесет и една стотинки/ или обща
сума в размер на 4 070,45 лв /четири хиляди и седемдесет лева и
четиридесет и пет стотинки/, съгласно пазарна оценка на основание
чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим оценител,
регистриран в КНОБ и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

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

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

документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице;

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

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

6. Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/;
Време и място на провеждане търга – 16.07.2021 г. от 10:00ч.

в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За всеки терен, за който се участва в търга, се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация
за терените и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата
на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник –
Център за информационно и административно обслужване –
партер, гише №8, за сумата от 50 лв., след което се получава в отдел
“Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и управление
земеделие”, ет.9, стая №4.

Документите за участие се подават до 16:00 ч. на 15.07.2021 г.  в
отдел „Център за информационно и административно обслужване”,
при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената
цена се внася в  ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/
BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч.
на 15.07.2021 г.

 Когато се яви само един кандидат на търга, същият се счита за
непроведен и се определя повторен търг с начало – 10:00 ч. на
23.07.2021 г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви
етаж на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16:00 ч.
на 22.07.2021 г.  в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска за отложения търг в размер на 10%  от
обявената начална тръжна цена, се внася в ЦКБ АД – клон Перник
по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/
CECBBGSF до 16:00 ч. на 22.07.2021 г.  За всеки терен и обект се
кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат
предложилите най-висока цена за всеки отделен терен.

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

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

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

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

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

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

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

КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /П/
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

З А П О В Е Д
№1056

гр.Перник 22.06.2021 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за

общинската собственост, глава IХ от Наредба №8 за общинското
имущество на територията на Община Перник приета с Решение
№1093 по Протокол №4, т.6 от 07.03.2019 г. на Общински съвет –
гр.Перник, съгласно Решение №544 по Протокол №7, т.18 от
10.06.2021 г. на Общински съвет – гр.Перник

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

недвижими имоти - частна общинска собственост,  както
следва:

1. ТЕРЕН, представляващ УПИ XXXII /
урегулиран поземлен имот тридесет и втори/ Продължава на стр. 10
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Продължава от стр. 9 в кв.18 /осемнадесети/ целият с площ от 508
кв.м. /петстотин и осем кв.м/ по

регулационния план на с. Драгичево, утвърден със Заповед № 437
от 05.03.1999 г. от Кмета на община Перник, при граници: от север -
дере, от изток - дере, от юг - улица с о.т.142-143, и от запад - ПИ 1419
и УПИ - XXXIII, за който е съставен АОС № 6736/18.11.2021 г., утвърден
от Кмета на Община Перник, вписан в Служба по вписванията гр.
Перник Вх.рег.№3953/27.12.2011 г., Акт №59, т.13, дело №1739/11,
Партиди: 216, при начална тръжна цена 29 130,00 лв. /двадесет и
девет хиляди сто и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС и 20%
ДДС в размер на 5 826,00 лв. /пет хиляди осемстотин девдесет и
шест лева и нула стотинки/ или обща сума в размер на 34 956,00
лв /тридесет и четири хиляди деветстотин петдесет и шест лева и
нула стотинки/, съгласно пазарна оценка на основание чл.41, ал.2
от ЗОС, предоставена от независим оценител, регистриран в КНОБ.

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

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

документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице;

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

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

6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7.  Документ за внесен депозит /оригинал/;
8.  Оферта (предлагана цена).
Време и място на провеждане търга – 16.07.2021 г. от 11:00

ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За терени и обекти, за които се участва в търга, се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, в която се съдържа
информация за терените,  обектите и изискванията към кандидатите,
се заплаща в касата на Община Перник – Център за информационно
и административно обслужване – партер, гише №8, за сумата от 50,00
лв. /петдесет лева/. Заплатената тръжна документация се получава
в отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и
управление земеделие”, ет.9, стая №4.

Документите за участие се подават до 16:00 ч. на 15.07.2021 г.,
в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ
номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената
цена се внася в  ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /сметка/
BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч.
на 15.07.2021 г.

 Когато на търга се яви само един кандидат, за даден имот
по изброената по-горе точка, същият се счита за непроведен
и се определя повторен търг с начало – 11:00 ч. на 23.07.2021
г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на
Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16:00 ч.
на 22.07.2021 г.   в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от
обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник
по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/
CECBBGSF до 16:00 ч. на 22.07.2021 г.

За даден имот по изброената по-горе точка се кандидатства с едно
заявление. За спечелил търга се счита предложилия най-висока
цена.

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

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

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

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

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

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

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

КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /П/
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ



Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Любка Пешева

СЧЕТОВОДСТВО
Донка Вирянска

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тф: 076 603129, 0888503237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел. 076 60 13 72
2. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 076 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си
Читателските писма се публикуват
без редакторска намесаПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Дежурен редактор:
Яне АНЕСТИЕВ

Съперник 1128-29 юни 2021 г.СПОРТ

„Славата” взе канадец
за централен нападател

на значително по-доб-
ре срещата и след ня-
колко опасности пред
вратата на Леонтиев
в крайна сметка в 15-
ата минута резулта-
тът бе открит. Лу-
кас Диас успя да пра-
ти топката зад вра-
тата, макар и след на-
меса на вратаря. В
близост до голлиния-
та бе избита. Съдия-
та обаче прецени, че
кълбото е преминало
с целия си обем зад
чертата. Така или
иначе веднага след

Отборът на „Цар-
ско село” победи с 4:1
„Миньор” (Перник) в
приятелски мач, иг-
ран на комплекса в
Южна София. Всички
попадения в срещата
бяха дело на нови по-
пълнения. На два пъ-
ти за победителите
вкара Петър Атана-
сов, който дойде от
Ботев (Враца), а по
един добавиха Лукас
Диас и Миси Мезу. За
“чуковете” се разпи-
са Методи Костов.

Царско село започ-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Öàðñêî ñåëî” âêàðà ÷åòèðè íà „Ìèíüîð”
Методи Костов отбеляза единственото попадение за „чуковете”

Христо Янев: Не
ни е добро нивото
“Ако резултатът е показателен, не ни е добро

нивото. Имаме доста работа да свършим, но това
е нещо, към което се стремим. Правим всичко
възможно новите да разберат какво се иска от
тях. Качествата им са ни нясни, въпросът е да
разберат какви са изискаванията ни към
тях.Имам за цел да играем добър футбол и да сме
отбор който печели, но това зависи от желанието
на целия отбор, не само от моето.На този етап то-
ва са футболистите, които искаме да са при нас.
Надявам се контузените да се възстановят и кол-
кото е възможно по-бързо да правим нещата, кои-
то искаме”, заяви ХристоЯнев след мача с „Цар-
ско село”.

Брезнишките ветерани
спазиха традицията

Футболните ветерани на Брезник спазиха тра-
дицията и изиграха поредния мач в събота  на Ви-
довден, който се играе повече от 25 години. Вяр-
но е,че този път срещата беше на малки вратички
поради понатрупаните години и топлото време, но
желанието за игра не намалява с времето. През
годините на тези срещи са се изявявали Григор
Григоров, Люсиен Балтов и други футболисти, ос-
тавили трайна диря в българския и пернишкия
футбол.

Свободните агенти направиха
1:1 срещу „Марек” в Брезник
Отборът на играчите без договор, организиран

от Асоциацията на българските футболисти, стар-
тира с равенство контролите от тренировъчния си
лагер в град Брезник. Свободните агенти завър-
шиха 1:1 срещу новия член на Втора лига - Марек
(Дупница), в приятелски мач, който се игра днес
на стадиона в Брезник. Всичко най-интересно в
спаринга се случи през второто полувреме. В 55-
ата минута, при една върната към защитник топ-
ка, Димитър Чечев от Марек първи стигна до нея,
след което падна в наказателното поле и съдията
отсъди дузпа. Потърпевшият застана зад топката
и реализира за 0:1. След попадението воденият
от треньора Румен Стоянов отбор на АБФ бе зна-
чително по-активен и създаде няколко чисти си-
туации за гол. В 75-ата минута Николай Хаджини-
колов изведе 17-годишния Росен Виденов сам
срещу вратаря на Марек, но младокът пропусна.
В 87-ата минута отново след центриране на Хад-
жиниколов последва разбъркване в наказателно-
то поле на дупничани, при което най-съобразите-
лен се оказа Александър Славейков и той шути-
ра в мрежата за 1:1. Веднага след гола Баръш
Николаев бе изведен сам срещу вратаря на Ма-
рек, но пропусна да донесе победата за тима на
свободните агенти.

„В тази жега при 5 дни подготовка е трудно да
се играе и футболистите направиха сериозни
усилия. Изключително съм доволен от показано-
то от нашия отбор. Бих похвалил младите момче-
та, които се включиха с много желание“, заяви
след края на контролата треньорът на отбора на
АБФ Румен Стоянов. Втората контрола на футбо-
листите без договор ще е срещу Струмска слава
(Радомир) на 30 юни от 17,30 часа на стадиона в
Добринище. Отборът на играчите без договор се
организира за 14-и пореден път от Асоциацията
на българските футболисти, с подкрепата на
БФС.

Целта на проекта е футболистите да водят нор-
мален тренировъчен процес и да се подготвят за
новия сезон, докато търсят нови отбори, в които
да продължат кариерата си.Тимът на свободните
агенти игра срещу Марек в състав: Стоян Деспо-
тов, Виктор Колев, Пламен Ангелов, Любомир
Деспотов, Николай Хаджиниколов, Петко Петков,
Хосеин Трайков, Владислав Георгиев, Баръш Ни-
колаев, Кристиан Миланов, Мартин Минков (Нико-
лай Радев, Анатоли Киков, Итън Стоилов, Алек-
сандър Славейков, Росен Виденов).

Трима контузени в
лагера на „Миньор”

Миньор приключи
първия етап от под-
готовката си се приб-
ра за няколко дни в
Перник. При отлични
условия, педоставени
им в Етрополе, перни-
чани набледнаха на фи-

зическата подготов-
ка. Последните три
дни под ръководство-
то на Христо Янев и
щаба му се готвиха 20
футболисти. По-рано
през седмицата, зара-
ди травми, от лагера

това и Милчо Анге-
лов прати топката в

ЦАРСКО СЕЛО 4:1 МИНЬОР (ПЕРНИК)
1:0 Диас (14)
1:1 Костов (49-д)
2:1 Мезу (62-д)
3:1 Атанасов (66)
4:1 Атанасов (83)
ЦАРСКО СЕЛО: 30. Хритиян Василев, 13. Луи Нганиони, 3. Мартин

Кавдански, 8. Иван Бандаловски, 6. Христо Попадийн, 10. Лъчезар
Балтанов, 17. Лукас Диас, 93. Божидар Томовски, 7. Димо Бакалов, 11.
Андерсон, 9. Милчо Ангелов

МИНЬОР (ПЕРНИК): 1. Даниел Леонтиев, 2. Виктор Райчев, 3. Ан-
тон Славчев, 5. Веселин Васев, 7. Калоян Йосифов, 14. Четин Садула,
15. Емил Ценов, 17. Иван Вълчанов, 20. Андреас Васев, 25. Марсел Асе-
нов, 26. Ивайло Димитров

мрежата, така че ня-
маше място за пре-
тенции от страна на
"чуковете".

В началото на вто-
рото полувреме гос-
тите изравниха. Ва-
сев нахлу в наказател-
ното поле и понечи
да стреля, но топка-
та се удари в ръката
на защитник на Цар-
ско село и съдията
отсъди дузпа. Зад
топката застана но-
вото попълнение Ме-
тоди Костов и израв-
ни.

В 62-ата минута и
домакините получиха
право да изпълнят
дузпа за нарушение
срещу Ален Стевано-
вич. Миси Мезу из-
пълни точно и отно-
во даде преднина на

Царско село.
Малко по-късно дой-

де и трети гол за "бе-
лите". Дилян Геор-
гиев центрира от-
лично към Петър
Атанасов, който ус-
пя да засече кълбото
за 3:1. В 83-ата мину-
та отново Атанасов
бе точен и реализира
четвъртото попаде-
ние, след като бе из-
веден на стрелкова
позиция.

При този резултат
дойде и последният
съдийски сигнал. Иг-
рачите на Антони
Здравков записаха
втора победа с чети-
ри гола. Преди някол-
ко дни надиграха с 4:0
Струмска слава в
първата си проверка
от подготовката.

си тръгнаха Кристиян
Слишков, Любомир
Христов и Анжело Кю-
чуков.Във вторник
Миньор се връща в
Етрополе, където ще
продължи предсезон-
ната си подготовка.

„Струмска слава”
осъществи трети
входящ трансфер.
Това е 22 годишният
Джон Пол. Джон е ка-
надец и играе на пос-
та централен напа-
дател. Той бе на про-
би в лагера на радо-
мирци и вчера взе

участие в контрола-
та срещу Царско се-
ло. В неия той не от-
беляза попадение, но
явно е оставил доб-
ро впечатление в ръ-
ководството на от-
бора, тъй като вече
подписа договор със
„Струмска слава”.

„Славата” взе канадец
за централен нападател
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ПГОТ "Св.Иван Рилски" награди несимволично най-активните участници

В ОНЕЗИ ДАЛЕЧНИ ГО-
ДИНИ, КОИТО НАРИЧА-
МЕ ТОТАЛИТАРНИ, еди-
нственият питеен водоизточ-

ник на Перник и още десетки населени
места в общината, а  вече и на Радо-
мир, който също черпи от него скъпо-
ценната течност, бе зона, която така се
охраняваше, че и пиле не можеше да
прехвръкне.

В днешните времена обаче там си е
като селска бахча и всеки третира са-
нитарно -охранителната зона като ба-
щиния. А понятието санитарно-охрани-
телна зона си е само понятие. Там мо-
же всеки да проникне през вдигната
бариера, която иначе би трябвало да е
заключена с катинар, да си къмпингу-
ва, да си хвърля въдиците, но по-прес-
тъпното е, че има случаи, в които из-
ползва тази зона като сметище.

Граждани алармират за случващото
се, но до момента няма някакъв видим
сериозен резултат.

Не е ясно какво очакват отговорните
институции - да стане беля с питейната
ни вода? Хайде да се вземат в ръце, за
да не се обърне колата. Щото тогава
колкото и пътища да се намерят, ще е
след дъжд качулка.

ИМА ХОРА, ЗА КОИТО ЗАКОНЪТ
Е ВРАТА В ПОЛЕТО И СМЯТАТ, че
могат да минат метър, без да ги пипнат.
Да, ама не, както казваше един голям
български журналист. А още по-стран-
но е, когато се опитваш да преметнеш
полицията. Най-често това става с фал-
шивите дипломи, които някои пред-
ставят, опитвайки се да получат шо-
фьорска книжка. Не става, такива ви-
наги органите на реда ги пипват. И ги
пращат да се обясняват с Темида защо
ползват дипломи - ментета.

Всъщност, то е ясно защо. Мързяло
ги е на времето да учат, пък сега оле-
ле. И още по-страшно ще стане, когато
се стигне до хората в тоги. Само на-
помняме на други тарикати да не опи-
тват. Номерът не минава, а законът е
ясен - предвижда лишаване от свобода
до 8 години.

Колко ще отредят съдиите на 47-го-
дишният перничани, опитал през сеп-
тември миналата година именно с фал-
шив документ да получи свидетелство
за правоуправление на МПС, тепърва
ще разберем. Но няма да му се разми-
не леко…

Съдят перничанин за
документно престъпление

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин отива на съд за документно

престъпление.
На 30 септември миналата година, пред

служители на сектор "Пътна полиция" при
ОДМВР - Перник била представена дипло-
ма за средно образование от 47-годишен
перничанин. Това станало по повод издава-
не на свидетелство за правоуправление на
МПС. След проведено разследване е уста-
новено, че документът е неистински. Мъжът
е привлечен като обвиняем по чл. 316, във
връзка с 308, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Законът предвижда лишаване от свобо-
да до 8 години.

Ел.табло изгоря в Изток
Любомира ПЕЛОВА

Електрическо табло е изгоряло в пер-
нишкия квартал  "Изток". Сигнал за пожа-
ра е подаден във вторник, около 12,18 ч.
Граждани алармирали, че на улица "Юрий
Гагарин" гори табло. Съоръжението е уни-
щожено напълно. Причината е късо съеди-
нение. Няма пострадали хора и нанесени
други материални щети.

На 65 години
си отиде си обичаният

актьор, общественик, приятел
Васко ЧУШЕВ

Вчера десетки перничани го изпратиха в

последния му път.
Загубата за семейството му, за цените-

лите на изкуството, за общeствеността е
огромна!

Изказваме искрени съболезнования на
семейството и близките на Васко Чушев.

Поклон пред паметта му!

В последните учебни
дни ПГОТ "Свети Иван
Рилски" финализира
два европейски проек-
та и награди най-зас-
лужилите си участни-
ци. Единият проект
беше на тема "Инова-
тивното образование
в хармония с науката,
изкуството и техно-
логиите" и се осъщес-
тви съвместно с уче-
ници от сродни учили-
ща в Полша и Турция в
продължение на 5 дни.
Другият, "Толеран-
тност между народи-
те", включваше изяви
на пернишки и чешки
ученици и продължи
10 дни.

Проектите пред-
виждаха взаимно гос-
туване и обмяна на
опит между ПГОТ "Св.
Иван Рилски" и нейни-
те партньори, но по-
ради епидемичната
обстановка в Европа

се проведоха онлайн. В
рамките на двата
проекта бяха ангажи-
рани 45 деца. Сред най-
атрактивните дей-
ности бяха рисуване-
то на комикси на ем-
блематични герои от
страните /България
бе представена естес-
твено от Бай Ганьо/,
както и използването
на техниката "стоп
моушън", при която
се наслагват снимки,
имитиращи движение.
Творческа тръпка бе-
ше изработването на
макраме върху листо.
Нашите ученици напи-
саха и текста на химн
на проекта "Толеран-
тност между народи-
те", а чешките им
приятели - музиката.
България и Чехия бяха
представени чрез уче-
нически презентации.
Темата за толеран-
тността беше основ-
на и в есетата и сти-
ховете , които бяха на-
писани по проекта.
Макар и онлайн, запоз-
нанството и комуни-
кацията между пер-
нишките и чешките
ученици предизвика
дълбоки емоции и обе-
щаващи бъдещи кон-
такти.

Особено интересни
бяха игрословиците
на английски език, при
които учениците
трябваше да сглоб-
яват думи от разбър-
кани букви. Оценява-
нето беше взаимно.

За финал на проекта,
освен взаимните по-
даръци, учениците
от ПГОТ "Св. Иван
Рилски" учиха чешки-
те си приятели да иг-
раят нашенското
"Право хоро", а чехите
ги учиха на мазурка.

По проекта за ино-
вативното образова-
ние в центъра на вни-
манието бяха пробле-
мите,  свързани с мла-
дежката безработица
в България, Турция и
Полша. Обсъждани
бяха около 100 идеи за
професии на бъдеще-
то, чрез които да се
преодолее този социа-
лен проблем.

Официалното фина-
лизиране на двата
проекта бе свързано с
награди за най-заслу-
жилите. Те бяха връ-
чени от директора на
гимназията и ръково-
дител на проектите
инж. Мария Герчева.
"С тези проекти ние
се утвърдихме като
истински граждани на
Европа и желан парт-
ньор сред сродните
гимназии от близо и
далеч", подчерта в
словото си тя. Всич-
ки 45 ученици получи-
ха европейски серти-
фикати, а 20 от най-
дейните - нови лапто-
пи. ПГОТ "Св. Иван
Рилски" досега е уча-
ствала в около 10 ев-
ропейски проекта. От
есента гимназията се
включва в 4 нови.

Пожар в Брезнишко заради небрежност
Любомира ПЕЛОВА

Навес и машини са
изгорели при пожар в
Брезнишко.

Пламъците лумнали
около 21 часа в чет-
въртък. Причината е

небрежност при бора-
вене с открит огън.

Екип на брезнишка-
та пожарна локализи-
рал огъня. Унищожени
са 40 кв. м. покривна
конструкция, агре-

гат, бормашини, во-
доструйка, телеви-
зор, машина за цепене
на дърва и други ве-
щи.

Няма пострадали хо-
ра.

IN MEMORIAM

Памет!
Загубихме най-скъпия си приятел!
Отиде си Васко Чушев!
Отиде си един невероятен баща, съпруг, син, брат!
Отиде си от този свят един добър и любящ човек, покоряващ

със своята искреност и доброта!
Отиде си един прекрасен актьор, един невероятен ментор за

младите!
Дано си се преселил в един по-добър свят, свят без болка, без

страдание, без горчилка!
Ние винаги ще те обичаме и ще те носим в сърцата си, Васко!

Любомира и Захари
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