
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

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

Севделина Ковачева,
секретарят Радосла-
ва Манова, начални-
кът на РУО Ваня Коко-
нова, бивши и настоя-
щи учители и учени-
ци, родители.

Емоционално беше
словото на директора
на учебното заведение
Адриана Ольова, която
не криеше вълнението,
което я съпътстваше.
Тя се поклони пред про-
фесионализма на коле-
гите си и им благодари
за труда и усилията,
които полагат.

Øåñòîòî ñ þáèëåé - ñòàíà íà 175 ãîäèíè!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.63 лв.
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Св. Исидор. Св. мчк
Йоан Български

Малко и
за себе си

Има нещо идиотско всяка година в
началото на май да ти съобщават, че
вече работиш за себе си. По някаква
световна икономическа статистика,
популярна в развитите страни, но не
и у нас, около 4 -5 месеца работещият
човек печели пари, които държавата
му взема като данъци и осигуровки, а
останалите 7 - 8 месеца прибира пари-
те си лично. И българинът барабар
Петко с мъжете от вчера е във втора-
та класация.

Това е най-отвратителната статис-
тика, която може да се поднесе на на-
шенеца. Да работиш толкова време за
някой друг, та бил той и държавата, е
пълен абсурд. Та нали всеки е свикнал
да работи само и единствено за себе
си. Държавата кучета я яли. Да, всеки е
наясно, че държавата тайно и полека
му измъква бая пари от джоба, но има
компенсаторни механизми, които се
владеят до съвършенство. Например
безконечното пиене на кафе през ра-
ботно време, пазаруването по същото
време, сиестата,  наложена по гръцки
модел, да не говорим за кражбите, кои-
то дават смисъл на целия трудов про-
цес от започването на работа, та чак
до пенсия. Вече официално работим /и
крадем/ за себе си. Колкото - толкова.

Валентин ВАРАДИНОВ

90 / 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

Той беше честван с грандиозно тържество в Двореца на културата
Светла ЙОРДАНОВА

Незабравим и вълну-
ващ беше патронният
празник на VI-то СУ
"Св. Св. Кирил и Мето-
дий", посветен на 175-
годишна на училище-
то. Юбилеят беше
честван с грандиозно
тържество в Двореца
на културата.

Театралният салон
едва успя да побере
гостите, които бяха
дошли да уважат го-
дишнината. Сред тях
бяха кметът Вяра Це-
ровска, зам.-кметът

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

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

Представят новата система
за видеонаблюдение в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Днес ще бъде пре-
зентирана новата
система за видеонаб-
людение в Община
Перник. На събитие-
то ще присъстват
кметът Вяра Церов-
ска,  министърът на
вътрешните работи
Валентин Радев, как-
то и представители
на фирмите, подкре-
пили проекта. Систе-
мата за видеонаблю-
дение е  изградена
съвместно от Общи-
на Перник,  "Стомана
индъстри" АД  и "Мо-
билтел" ЕАД. Тя е съг-

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

факс: 076/588 008       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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САМИ-МСАМИ-МСАМИ-МСАМИ-МСАМИ-М®®®®® ЕООД ЕООД ЕООД ЕООД ЕООД
Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

Пияна шофьорка от Радомир
се изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
41-годишна радомирка ще бъде изпра-

вена пред Темида заради шофиране на ав-
томобил в нетрезво състояние.

Нарушението на Закона за движение по
пътищата е засечено на 4-ти май тази годи-
неа, около 22,30 часа, когато на паркинга
пред пицария "Амичи" на ул. "Васил Левски"
патрулен екип на Районното управление на
МВР в Радомир спрял за проверка лек авто-
мобил  "Тойота Ярис ". Японското возило е
било управлявано от 41 -годишна жена. След
извършената проверка с дрегер се оказало,
че тя е седнала зад волана на автомобила
под въздействието на алкохол - 2,42 промила.

Привлечена е като обвиняема и й е нало-
жена мярка за неотклонение "Подписка".

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

Â ÒÐÚÍ - “Ñ ÏÅÑÍÈÒÅ ÍÀ
ÃÞÐÃÀ ÏÈÍÄÆÓÐÎÂÀ”

ÁÐÅÇÍÈÊ ÏÎ×ÅÒÅ ÏÀÌÅÒÒÀ ÍÀ
ÅÂÐÅÈÒÅ-ÐÎÁÈ ÊÐÀÉ ÃÐÀÄÀ
ÑËÀÂÈ ÃÎÖÅÂ ÈÑÊÀ ÄÀ ÇÀÂÚÐØÈ
ÊÀÐÈÅÐÀÒÀ ÑÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß

ласувана предвари-
телно с Областната
дирекция на МВР, поя-
сниха от кметство-
то.  Мобилните каме-
ри са монтирани  на
кръстовища, пешеход-
ни пътеки и
сгради, които
са  общинска
собственост.

Новата сис-
тема ще даде
реален ефект
срещу крими-
налния кон-
тингент и на-
рушителите
по улиците и
п ъ т и щ а т а .

Перник е една от мал-
кото общини, които
разполагат с подобна
модерна технология
за видеонаблюдение,
поясниха от общин-
ската управа.
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Ïðàçíèê â Òðúí "Ñ ïåñíèòå íà Ãþðãà Ïèíäæóðîâà"
Емблематичната певица прослави родния си град в цяла България

Силвия ГРИГОРОВА
За четвърта поред-

на година Община
Трън организира праз-
ник, посветен на име-
нитата българска на-
родна певица Гюрга
Пинджурова. На праз-
ника присъстваха кме-
тът на Трън Цветис-
лава Цветкова, пред-
седателят на общин-
ския съвет Бойчо Ха-
ралампиев, служители
в общинската адми-
нистрация, общински
съветници, кметът
на Перник д-р Вяра Це-
ровска, кметове от
община Перник.

Кметът на Трън
Цветислава Цветко-
ва поздрави трънча-
ни и гостите на пог-
раничното градче с
добре дошли на праз-
ника, "С песните на
Гюрга Пинджурова".
"Градът ни има дос-

татъчно поводи за
гордост- ждрелото на
река Ерма, Бусинската
керамика, скалната
черква "Света Пет-
ка", легендите и пре-
данията, които се
сливат с историята
на нашия град. Несъм-
нено най-голямото бо-
гатство винаги са би-
ли хората. Тук са роде-
ни хора, които са ос-
тавили трайни следи
не само в историята
на трънско, а и на
цяла  България. Такъв
човек е и забележи-
телната певица, в
чест на която сме се
събрали днес-Гюрга
Пинджурова, нарича-
на от своите съвре-
менници с обич- Тута.
Със своите песни тя
се превръща в изрази-
тел на душевността,
радостите и трево-
гите на трънчани. За

прекрасния й глас
няма пречка да из-
пълнява както тежки
бавни песни, пълни с
тъга, така и бързи иг-
риви мелодии, пресъз-
даващи блестящото
чувство за самоиро-
ния, което трънчани
имат. Няма трънча-
нин, който през годи-
ните да не е спомена-
вал името на Гюрга
Пинджурова с обич и
признателност. Не е
случайно, че когато
общинският съвет в
Трън реши да удо-
стоява известни и
заслужили наши съг-
раждани със званието
Почетен гражданин,
първият удостоен бе
именно изпълнителка-
та на "Омиле ми Яго-
до" и "Гугутка гука в
усое". Тя е  заслужила
не само това звание.
Заслужила е много по-

вече, защото без зна-
чение къде я отнася
живота, Гюрга пее
неизменно родния си
фолклор", заяви  Цве-
тислава Цветкова.

В над осемчасовата
празнична програма
взеха участие над 500
фолкрорни певчески и
танцови състави от
7 области: Ловеч, Пле-
вен, Търговище, Вра-
ца, Благоевград, Со-
фия, Перник. В праз-
ничната програма
участваха представи-
тели на 15 общини-
попово, Враца, Луко-
вит, Банкя, Самоков,
Борован, Гоце Делчев,
Червен бряг, Брезник,
Радомир, София-град,
Ковачевци, Земен,
Перник и Трън. Освен
тях се включиха и
представители на на-
родни читалища, пен-
сионерски клуб, сдру-

жения, 14 индивидуал-
ни изпълнители и 31
формации.

Първа поздрави
трънчани и гостите
на Трън Силвия Влади-
мирова от Мистерия-
та на българските
гласове. В репертоара
си тя има не малко
граовски и трънски
народни песни. Тя из-
пя песента "Завърти
оро".

До късно следобяд
на сцената се редяха
певчески и танцови
състави и индиви-
дуални изпълнители.
Въпреки че празникът
нямаше конкурсен ха-
рактер, за всички има-
ше грамоти за уча-
стие, а за най-добри-
те и медали. А накрая,
по традиция, всички
участници се хванаха
на голямо празнично
хоро.

Шестото с юбилей -
стана на 175 години!

Приветствие към
учителския колек-

тив и учениците поднесе и кметът Вяра Це-
ровска.

"175 години, от една тънка нишка, пре-
върнала се в един утъпкан, здрав и сигурен
път, през който са преминали поколения
перничани, за да получат своята духов-
ност, своето образование и своето бъдеще.
Това наистина е история, която впечатлява
и респектира. Благодаря ви, че на този ху-
бав ден имам честта и радостта да бъда с
вас, да се вълнувам с вас и да празнувам с
вас . Желая ви здраве, упоритост, креатив-
ност, запазете това, което е отличително за
Шесто училище.   За мен е чест и удоволс-
твие да изразя своето отношение и висока
оценка за вашия всеотдаен труд, защото
вие сте първите, които откликнахте за на-
шите тържества , за да направите Перник
за всички по-красив и по-истински", поже-
ла в приветствието си кметът Вяра Церов-
ска. По-късно ръководството на училището
удостои градоначалникът със специална
икона на светите братя Кирил и Методий,
изработена в Троянския манастир. Призът
беше връчен за съдействието и осигурени-
те средства за закупуване на нови фанфа-
ри, с което бъдещето на училищния оркес-
тър е гарантирано за още дълги години.

Празникът продължи с прекрасни изпъл-
нения на талантливите ученици, които пяха
танцуваха и играха.

Традиционен събор събра
домакини и гости в "Тева"

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на най-младия пернишки квар-

тал - "Тева", се събраха на традиционния
вече събор. Той се провежда винаги в
деня, в който православната църква от-
белязва светите братя Кирил и Методий.

Лошото време не попречи на домакини и
гости да се забавляват. А празникът на
квартала бе уважен от кмета на общината
д-р Вяра церовска, заместниците й севде-
лина Ковачева и Йордан павлов, секре-
тарят на общинската администрация Ра-
дослава Манова. В празничната програма
взеха участие момичетата и момчетата от
фолклорен ансамбъл "Граово" с ръководи-
тел Александър Нецов.

Само няколко дни преди празника, гра-
доначалникът и зам.-министърът на регио-
налното развитие и благоустройство Дени-
ца Николова прерязаха лентата на обнове-
ните красиви кътове в квартала. Проектът е
на стойност 1,2 милиона лева и след реали-
зацията му и децата, и възрастните получи-
ха красиви кътчета за отдих, а за жителите
на "Тева" остава отговорността да ги пазят.
Те си пожелаха да се обнови целият квар-
тал, защото хората го заслужават.

Празникът завърши с общо хоро в рамки-
те на иницитивата "Розите на България".

За първи път празникът на квартал "Тева"
бе отбелязан през 2012 година по идея на
живеещите в комплекса. В Тева живеят
близо 8000 души, сред които много семей-
ства с малки деца. На негова територия се
намира най-новото училище в Перник - Ос-
новно училище "Св. Константин Кирил фи-
лософ". В района има  нова детска гради-
на, а през последните години бяха изгра-
дени и няколко детски площадки.

КО "Орфей" свири
с шестима солисти

Светла ЙОРДАНОВА
На  15 май  2018 г., /вторник/ от 18.30 ч. в

Музикално фоайе  на Двореца  на  култура-
та - Перник ще бъдат изпълнени от Камерен
оркестър "Орфей" концерти за два солира-
щи инструмента и оркестър с диригент Рай-
чо Христов.

Солисти: Ива Любомирова - флейта, Евге-
ни Ноев - цигулка, Георги Иванов - обой,
Стефани Трендафилова - обой, Цветомир
Коцев - кларинет, Иван Памуков - кларинет.

В програмата: Два концерта за флейта,
цигулка и оркестър от А. Вивалди; Концерт
за два обоя и оркестър от А. Вивалди; Кон-
цертна пиеса за два кларинета и оркестър
от Ф. Менделсон; Сонатина от В. А. Моцарт.
Цената на билетите е по 4 лв. и по 3 лв. за
ученици и пенсионери.

Перник бе домакин на слънчев
фестивал, организиран от "Грийнпийс"
Светла ЙОРДАНОВА

Перник бе домакин
на двудневен слънчев
фестивал, организи-
ран от "Грийнпийс".

В първия ден, на 11
май, се проведе  кръг-
ла маса на тема "Рол-
ята на общините в
насърчаването на ене-
ргията, произвеждана
от гражданите и об-
щностите". Гости на
кръглата маса бяха
Емили Рошон от Client
Earth и Такис Григориу
от "Грийнпийс" - Гър-
ция. Емили Рошон е ад-
вокат и се занимава с
възобновяеми източ-
ници на енергия.

Тя очерта  възмож-
ностите за енергий-
ната независимост
пред гражданите и
местните общности
и тяхната огромна
роля в прехода към въ-
зобновяема енергия.
Такис Григориу е ене-

ргиен експерт, който
разказа  за  прехода в
Гърция към слънчева-
та енергия и сподели
практически опит от
община Лариса, къде-
то градската управа
поставя върху покри-
ва на училище соларни
панели и намалява зна-
чително разходите си
за електричество.

Прогнозните данни
на CE Delft за България
са, че 1 от всеки 7
българи би могъл да
произвежда електрое-
нергията, която из-
ползва, и така да бъ-
дат задоволени 26%
от количеството,
необходимо за страна-
та.

Общините могат да
се включат в този
процес благодарение
на своята ключова
роля като представи-
тели на местното са-
моуправление. Ене-

ргийната независи-
мост може да означа-
ва за тях допълнител-
на самостоятелност,
създаване на работни
места, привличане на
млади, добре образо-
вани хора.

Вторият ден на
Слънчевия фестивал,
12 май,  предложи за-
бавления за най-малки-
те и техните родите-
ли, заедно със Сдруже-
ние за български се-
мейни ценности, тра-
диция и култура "Бъл-
гарче".  В Двореца на
културата децата
имаха възможност да
играят на 12 различ-
ни игри, сред които
"Приключения в пеще-
рата на мистериите",
мъдрости с думите
на Рошльо, игра с тек-
ста на "Хубава си моя
горо". Бе показана и
пиесата "Прахоляшка
в Черното кралство".

от страница 1
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Историята трябва да се опазва в нейната цялост, каза председателят на "Шалом"  д-р Александър Оскар

Заради недостиг на овчари, ще
ги внасяме от Далечния Изток

Силвия ГРИГОРОВА

Заради недостиг на работна ръка Бълга-
рия ще внася овчари и козари от далечни и
екзотични държави, сред които бившите
съветски републики и Виетнам. Това съоб-
щи Симеон Караколев, съпредседател на
Националната овцевъдна и козевъдна асо-
циация (НОКА).

В България желаещи да се занимават с
пастирство няма, въпреки че заплатите
които фермерите дават на работещите в то-
зи бранш са между 1000 - 1500 лв., съобщи
той. Към момента у нас има дефицит на
около 1000 овчари, въпреки сериозно на-
малелия брой на овцете, които по данни на
асоциацията са около 1 милион. Според
Караколев през следващите 10 години
днешното полуномадско овцевъдство ще
премине изцяло към оборно отглеждане на
животните.

Дни преди откриването на традиционния
Седми национален събор на овцевъдите,
ръководителите на браншовата асоциация
алармират за сериозните проблеми, пред
които са поставени. Един от тези проблеми
е свързан с използването на растителни
мазнини в продукти, обявявани от прера-
ботвателите за истински млечни такива. То-
ва води до огромно заблуждение сред пот-
ребителите и създава здравни проблеми. А
наред с това създава и лош имидж на Бъл-
гария пред света. Симеон Караколев съоб-
щи, че например за САЩ България изнася
овче сирене за 2,90 долара килото. "Сами
можете да си направите изводите колко е
овче и колко е сирене този продукт и какъв
имидж си създаваме пред Америка", въз-
мущава се Караколев. Другият сериозен
проблем е с вноса на агнета от други евро-
пейски страни, основно Румъния, предста-
вени у нас като родно българско произ-
водство.

Според ръководителите на НОКА изхо-
дът от създалата се предкатастрофална си-
туация е вземането на мерки от страна на
Министерството на земеделието за поощр-
яване на родното овце и козевъдство и за
развързване на ръцете на дребните живот-
новъди, на които да се даде възможност
да могат да произвеждат готова продук-
ция, която сами да продават. А не както се-
га да са тотално зависими от изкупвачите.
Освен това трябва да се повиши и цената
на българското прясно мляко, което сега
се търгува на смешните 1,10 лв. за литър.
От националната асоциация вече са прове-
ли срещи с представители на ресорното
министерство, както и с представители на
големите търговски вериги, на които са
взети конкретни положителни решения.
Като редовно обявяване на промоции на
български млечни и месни стоки по хипер-
маркетите. Освен това да се създаде и ме-
ханизъм, които да дава възможност за
проследимост на суровините, от които е
направен дадения продукт.

Проблемите пред браншовия сектор ще
бъдат в основата и на тазгодишния Нацио-
нален събор на овцевъдите, които ще се
проведе от 11 до 13 май край Петропавлов-
ския манастир до град Лясковец. В него
ще се включат представители на 17 дър-
жави от Европа. Съборът ще е на терен от
140 дка, на който ще има две сцени и над
5500 кв.м. изложбени площи.

Любомира ПЕЛОВА
Паметна плоча бе

открита в местнос-
тта "Гледан" край
Брезник. Тя бе поста-
вена в памет на всич-
ки български евреи,
полагали принудите-
лен робски труд в
пясъчната кариера в
местността "Гледан"
в периода 1941 - 1944
година.

Инициативата е на
Организацията на ев-
реите в България
"Шалом" и е част от
Националната програ-
ма за отбелязване на
75 години от спасява-
нето на българските
евреи от изпращане в
лагерите на смъртта
и почитане на памет-
та на евреите от Бе-
ломорска Тракия, Вар-
дарска Македония и

гр. Пирот, депорти-
рани в нацистките ла-
гери. Полагането на
робски труд в еврей-
ските трудови дру-
жини, които включ-
ват трудовите гру-
пи, е известно на све-
товната обществе-
ност и се оценява ка-
то една от най-жес-
токите репресивни
мерки по Закона за за-
щита на нацията.

Тя е първата по ро-
да си в България, ста-
на ясно на тържес-
твото. Участници в
него изразиха задо-
волство за засилва-
щите се връзки с ор-
ганизация "Шалом",
защото те показват
силата на приятелс-
твото между българ-
ските евреи и съна-
родниците им от раз-

лични етноси у  нас.
Изразена бе и трево-
га, че по време на
спортни събития и
най-вече - на футбол-
ни мачове фенове из-

ползват фашистки
символи, които об-
ществото ни отрича
и затова ще продъл-
жи да се противопос-
тавя на подобни нега-
тивни явелния.

Сред официални гос-
ти на събитието
бяха кметът на общи-
на Перник Вяра Церов-
ска, зам. - министъ-
рът на външните ра-
боти Георг Георгиев и
народният предста-
вител д-р Александър
Александров.

"Днес сме се събрали
да открием мемориа-
лен знак в памет на
евреите, полагали
робски труд в тази
местност. Евреите
тук са работили в не-
човешки условия. Об-
щина Брезник е съпри-

Питейната вода в
региона - в норма

Силвия ГРИГОРОВА
Никакви отклонения от качеството на пи-

тейната вода, съгласно изискванията, кои-
то са записани в Наредба №9, не е устано-
вила Регионалната здравна инспекция в
периода от 23.04.2018 г. - 06.05.2018г. През
този период здравната инспекция е извър-
швала ежедневен мониторинг на питейната
вода. Изследвани са питейни водоизточни-
ци в 9 населени вестта.  Изследвани са
проби от питейна вода при консуматорите
от: централно водоснабдените населени
места, при консуматорите от ведомствени
водоизточници, от обществени местни во-
доизточници, от обществени минерални во-
доизточници и от повърхностни водоизточ-
ници. Изследването е направено по пока-
зателите, включени в постоянния монито-
ринг. При изследванията не са открити от-
клонения от изискванията, които са запи-
сани в Наредба №.9. От РЗИ твърдят, че
всички предписания, които са издадени на
"В и К",  на общините и кметствата, при от-
криването на отклонения в качеството на
водата,  са изпълнени, така че няма повод
за тревога, по отношение на качеството на
питейните води в областта в момента. Во-
дата, използвана за питейно-битово водос-
набдяване отговаря на изискванията на
Наредба №9. Изключение все още прави
само село Забел, в община Трън. Водос-
набдяването с питейна вода там се осъ-
ществява все още  чрез доставяне на бути-
лирана вода.

Училищата се включиха
в "Розите на България"
Светла ЙОРДАНОВА

Кръшни хора извиха
пернишки ученици
навръх празника на
Светите братя Кирил
и Методий- 11 -и май.
Така  училищата в Об-
щина Перник  се вклю-
чиха  в инициативата
"Розите на България".
В мащабното съби-
тие  българи в над 40
точки по света заиг-
раха  единно хоро в
един и същи ден.

В 10.30 часа в праз-
ничния петъчен ден
пред сградата на Мла-
дежкия дом в Мошино
извиха кръшно хоро
ученици от четири
училища - ПГТС "Йор-
дан Миланов", ТПГ
"Мария Кюри", ГПЧЕ
"Симеон Радев" и СУ
"Олимпиец".

В кампанията  уча-
стваха  и всички учи-
лища на територия-
та на общината, чии-
то ученици  се хванаха
за ръце. Дворът на

ОУ "Св. Иван Рилски и
ПМГ "Христо Смир-
ненски" беше  огласен
точно в 12.30 часа.

Инициативата бе  ор-
ганизирана  от Минис-
терството на образо-
ванието и науката, съв-
местно с българските
общности зад граница
и в партньорство с Ми-
нистерството на кул-
турата и Държавната

частна към всички
страдания, които е
преживял еврейският
народ", заяви на свой
ред кметът на Брез-
ник Васил Узунов.

"Днес стоим на зем-
ята, която преди 75
години беше напоена с
кръвта на всички те-
зи евреи, позорно при-
нудени да строят
мостове, пътища и
сгради далеч от свои-
те близки", бяха думи-
те на председателя
на Организацията на
евреите в България
"Шалом" д-р Алексан-
дър Оскар. Той бе ка-
тегоричен, че исто-
рията трябва да се
разказва в нейната
цялост без да се
спестява нито едно
обстоятелство.

агенция за българите в
чужбина.

"Убедени сме, че на
11 май ние, българи-
те, можем да покажем
своя патриотичен
дух и единство по це-
лия свят, да предиз-
викаме все повече хо-
ра да мислят, да пре-
живяват и да обичат
България", казаха ор-
ганизаторите.
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Срещата с кметове на общини и кметства е инициирана от областния управител

ЧЕЗ с мобилни приемни
в Западна България

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ организира поредица от мобилни

приемни за битови и бизнес клиенти в За-
падна България. Приемните се осъщест-
вяват със съдействието на партньорската
организация „Изипей“. Инициативата има
за цел да подобри обслужването на потре-
бителите в по-малките населени места.

В мобилните приемни клиентите на ЧЕЗ
ще могат да правят справки, да получават
информация и да задават въпроси, касае-
щи дейността на „ЧЕЗ Електро България“
АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Потребителите ще имат възможност да се
възползват от всички безплатни услуги на
компаниите, сред които са актуализацията
на данни, заявяване на електронна факту-
ра, сключване на споразумение за дистан-
ционно обслужване и други.

Първата приемна ще се проведе на 31
май в град Летница, на 5 юни приемната
ще бъде в град Кнежа, а на 3 юли в гр. Яб-
ланица.Повече информация клиентите мо-
гат да получатна телефон 0700 10 010 или
на имейли: klienti@cez-rp.bg по въпроси,
касаещи дейността на „ЧЕЗ Разпределе-
ние България“ АД и info@cezelectro.bg, по
въпроси, касаещи дейността на „ЧЕЗ Еле-
ктро България“ АД.

Светла ЙОРДАНОВА
Проблемите, свърза-

ни с неравнопоставе-
ността, дискримина-
цията и насилието
изобщо, във всичките
му форми, става все
по-актуален за общес-
твото, което започва
да вижда последиците
от този феномен.
Последици, които се
отразяват на подрас-
тващите, които пов-
лияват образовател-
ната, икономическата,
социалната сфери.
Последици, които въз-
препятстват нормал-
ното обществено
функциониране и
водят до бедност, со-
циално изключване, за-
губа на човешки и со-
циален капитал.

Отговаряйки на
нуждата за комплек-
сна подкрепа на пос-
традалите от насилие
и широк дебат в об-
ществото ни, от на-
чалото на месец Април
2018 г. фондация
„П.У.Л.С.”, гр. Перник
стартира работата
по проект: „Личнос-
тно развитие срещу
насилието“. Проек-

Фондация “П.У.Л.С.” стартира
проект срещу насилието

Любомира ПЕЛОВА
Днес областният

управител Ирена Со-
колова инициара се-
рия мероприятия в

целия регион, свър-
зани със сигурнос-
тта на населението
и новите условия и
разпоредби при ус-

тът се осъществява
с  финансовата под-
крепа на Фонд „Со-
циална закрила“ към
Министерство на
труда и социалната
политика.

Проектът си пос-
тавя за цел да опти-
мизира и надгради ра-
ботата на центъра за
социална рехабилита-
ция и интеграция към
Фондация „П.У.Л.С.”
чрез включването на
дейности, целящи из-
граждане на капаците-
та на пострадалите и
търсенето на силни-
те им страни.

На второ място
проектът цели да се
осигури устойчивост
и перспективност за
валидизиране и актив-
но участие на хората,
пострадали от наси-
лие, в обществения и
икономическия живот
чрез различни програ-
ми за грижа и рехаби-
литация, вкл. трудо-
терапия, както и прог-
рама за придобиване
на социални умения и
самочувствие

И не на последно
място проектът цели

да се продължи натру-
паният опит от прог-
рамите за рехабилита-
ция, превенция и  по-
мощ към пострадали-
те от насилие чрез
участието на младе-
жи, които са бъдещи
родители,  възпитани
в целите и мисията на
организацията и кои-
то да създадат семей-
ства и отношения без
насилие.

Проектът е насочен
хора, пострадали или в
риск от насилие, кои-
то са включени в прог-
рамите на центъра за
социална рехабилита-
ция и интеграция на
рискови социални гру-
пи.

„Личностно разви-
тие срещу насилието“
е насочен към предос-
тавяне на комплексни
услуги и защита пра-
вата на пострадалите
от домашно насилие,
като: рехабилитацион-
ни  програми за хора,
пострадали от наси-
лие –психологически
консултации, трудо-
терапия, водене на
случай, юридически
консултации и др.

Шести конкурс “Учителят,
който ме вдъхновява”

Светла ЙОРДАНОВА
За шеста поредна години младежите

от Консултативния съвет за младежка
политика към Кмета на Община Перник
организират конкурса „Учителят, който
ме вдъхновява”. В продължение на ме-
сец ученици от основните и средните
училища на територията на общината
имат възможността да номинират своите
вдъхновяващи учители, чрез специално
създадената за тази цел интернет плат-
форма

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / … /
1MHnzDGqZqo4JissBJk6MND…/view-
form…

В традиционния вече конкурс ученици-
те отличават своите любими преподава-
тели и засвидетелстват своята благодар-
ност и уважение към тях. Провеждането
му дава възможност гласът на младите
да бъде чут – кои часове посещават с
интерес и кои са учителите, които ги
вдъхновяват да търсят нови знания.

Условия за участие:
1.Право да номинират учителите, които

ги вдъхновяват, имат само ученици от
основните и средни училища на терито-
рията на община Перник.

2.В специално създадената интернет
платформа всеки ученик може да номи-
нира не повече от 3-ма преподаватели.
Задължително посочва име, училище и
предмет, по който преподава учителят/
учителите, както и кратка мотивация за
неговото/тяхното номиниране.

3. Посочва трите си имена, училището,
в което учи, телефон и имейл за връзка.

4. Краен срок за гласуване – 27 май
2018 г.

По традиция в средата на месец юни
учителят с най-много номинации ще по-
лучи приза „Вдъхновяващ учител на
2018 г.”, а един от всички гласували уче-
ници, изтеглен на лотариен принцип, ще
получи таблет, осигурен от Община Пер-
ник.

Инициативата е част от Общинския го-
дишен план за младежта 2018 и от Го-
дишния план на Консултативния съвет
за младежка политика към Кмета на об-
щина Перник.

Повече информация за конкурса „Учи-
телят, който ме вдъхновява 2018”, както
и платформата за гласуване можете да
намерите на сайта на КСМП: http://
www.ksmp-pernik.com,както и на фей-
сбук страниците Консултативен съвет за
младежка политика и Перник на млади-
те.

Нова наредба за НЗОК
Силвия ГРИГОРОВА

Министерският съвет прие Наредба за кри-
териите и реда за избор на лечебни заведе-
ния за болнична помощ, с които Национална-
та здравноосигурителна каса сключва дого-
вори, съобщиха от правителствената прес-
служба.

С нормативния акт се регламентират усло-
вията и критериите за обективна оценка при
избора на лечебни заведения, с които район-
ните здравноосигурителни каси сключват
договори в областите, в които броят на легла-
та за болнично лечение надвишава конкрет-
ните потребности от брой легла по видове, оп-
ределени с Националната здравна карта,
гласи съобщението от Министерски съвет.

Същевременно се гарантира спазването
на принципите за равнопоставеност на ле-
чебните заведения, недопускане на дискри-
минация, пропорционалност, публичност и
прозрачност. По този начин се осигурява ме-
ханизъм за планиране и осигуряване на ме-
дицинските дейности, заплащани с публичен
ресурс, на териториален принцип, съобразно
потребностите на населението и нуждите на
националната система на здравеопазване,
твърдят от там.

С Наредбата се гарантира по-добро плани-
ране на ресурсите на НЗОК, както и достъпът
на населението до своевременна и качестве-
на медицинска помощ, заплащана с публи-
чен ресурс, съобразно потребностите на об-
ластно и национално ниво.

Досегашната липса на ясни критерии за
оценка и избор на договорни партньори не
предоставяше основание за отказ от страна
на НЗОК да сключва договори с някои бол-
ници. Това доведе до разпределяне на огра-
ничения финансов ресурс за болнична по-
мощ, въпреки неговото ежегодно нараства-
не, между все повече лечебни заведения,
без да се гарантира необходимото ниво на
качество в медицинското обслужване, заяв-
яват още от правителствената пресслужба.

Тази наредба бе приета от МЗ по времето,
когато Петър Москов бе начело на здравното
министерство и впоследствие, миналата го-
дина,  бе отменена от Върховния админис-
тративен съд.

Тази година МЗ отново публикува такава
проектонаредба.  Сред критериите за избор
на болници от страна на НЗОК са такива като
своевременност и непрекъснатост, комплек-
сност, обем и сложност, качество на диагнос-
тично лечебните дейности и удовлетвореност
на пациентите от оказваните от лечебното за-
ведение медицински услуги, гласи наредба-
та. Предвидени са и допълнителни критерии
за сравнителна оценка на болничните струк-
тури, формирали еднаква крайна оценка.

тановяването на
конфликт на интере-
си, в които ще уча-
ства и вътрешният
министър Валентин
Радев..

От 11:30 ч., в засе-
дателна зала „Стру-
ма“ на Областна ад-
министрация – Пер-
ник са поканени всич-
ки кметове на общи-
ни и кметства от
област Перник за
среща с министър
Радев и главния сек-
ретар на МВР Мла-
ден Маринов. Темата
ще бъде сигурнос-
тта на гражданите
и проблемите и мер-
ките, които се пред-
приемат от страна
на МВР в шестте об-
щини от областта.

Вътрешният минис-
тър, Главният секре-
тар и областният
управител, ще се
срещнат с директо-
ра и служителите на
ОДМВР – Перник,
във връзка с анализ
на дейността и ре-
зултатите от рабо-
тата им. 

В 13.30 ч. с ръко-
водството на кмета
Вяра Церовска в об-
щина Перник ще бъде
стартирана новата
система за видеонаб-
людение на град Пер-
ник.

От 14:30 ч. започ-
ва заседанието на
Областния общес-
твен съвет за про-
тиводействие на ко-
рупцията и органи-

зираната престъп-
ност. Вътрешният
министър ще открие
форума, провеждан
под председателс-
твото областния
управител Ирена Со-
колова, на който
Пламен Димитров –
председател на Коми-
сията за противо-
действие на коруп-
цията и за отнемане
на незаконно придо-
бито имущество
(КПКОНПИ) и Младен
Маринов - главен сек-
ретар на МВР, ще бъ-
дат лектори по те-
мата за новите усло-
вия и разпоредби на
Закона за предот-
вратяване и уста-
новяване на кон-
фликт на интереси.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
4. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
9. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
10. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
11. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
12. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
15. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
16. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
17. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
19. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2  - 69 000 евро
20. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
22. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
23. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
24. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен - 300 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 70 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 65 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Понеделник, 14 май 2017 г., брой 88 /6436/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/ 620 696; 0878/ 620 925

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО

3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

2. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 90 000 ЛВ.

3. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 25 000 ЛВ.

4. С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М - 20 000 ЛВ.

5. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000 ЛВ.

6. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ - 30 ЛВ./КВ.М

7. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 Е/КВ.М

8. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27 Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40 Е/КВ.М

10. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 30 Е/КВ.М

11. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 20 Е/КВ.М

12. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32 Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 5, ремонтирана - 44 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, преустр. в Дв., ТЕЦ, тер.,
    средна, юг - 32 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2 - 67 000 лв.
6. Двустаен, Център, 56 кв.м, ет. 2, тх. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тх., 57 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 1 - 36 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8 - 29 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3 -  46 500 лв.
12. Тристаен, ул. Струма, 98 кв.м, ет. 4 - 52 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок - 81 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Тристаен, Радомир, Център, ет. 2 - 30 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
22. Спешно Двустаен, София, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 67 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Г. Бучино, сутерен, етаж, таван, гараж,
       ЗП:72 кв.м., двор:1100 кв.м - 32 000 евро
25. Къща, Даскалово, два етажа с по три стаи,
      таван, баня, WC, гараж - 95 000лв.
26. Самост. къща, Ид. център, 110 кв.м, мазе и етаж,
      двор: 600 кв.м - 56 000евро
27. Луксозна къща, Тева, два етажа, двор: 500 кв.м - 83 000 евро
28. Нова къща, Байкушева, 2012г., 290 кв.м, двор: 320 кв.м - 80 000 евро
25. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м,
      тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
26. Парцел, Даскалово, 700 кв.м, до Кметството, ток, вода, равен - 37 000 лв.
27. Парцел, Студена, 660 кв.м, ток, вода, равен - 14 000 евро
28. УПИ, Клепало, 497 кв.м - 26 000 лв.
29. УПИ, Мало Бучино, 3 дка - 10лв/кв.м
30. УПИ, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
31. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
3. Офис, ИЦ -   90 лв.
5. Тристаен, Тв.ливади, напълно обзаведен  - 300 лв.
6. Офис, ул. Хр. Смирненски, 50 кв.м, баня, WC, ПВЦ дограма,
    ет. 1, след основен ремонт, с всички разрешителни - 150 лв.

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
5. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
10. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

14. УПИ, Мошино, 340 м2, при Поликлиника - 42 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 460 м2; 546 м2      - 11 500 лв.; 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, Даскалово, 530 м2 - 24 000 лв.
20. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
21. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
22. УПИ 535 кв.м, 352 м2, 456 м2, с.Банкя, Трънско - 15лв./м2

23. УПИ, Дивотино, 590 м2, 460 м2      - 12 500 лв.; 12 000 лв.
24. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 6 000 лв.
25. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река - 2 400 лв.
26. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Боксониера, Център, тавански етаж, топла вода - 150 лв.
3. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
4. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 40 000 лв.

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

10. Къща гр. Батановци, 2 етажа, гараж,

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709



Съперник 714 май 2018 г.ИМОТИ

"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

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

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Къща, сутерен, етаж и таван,
до 7-мо у-ще, двор: 220 кв.м

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

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

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"



Продавам  УПИ, Рударци 840
кв.м, над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на улица, до
гора, с постройка на 1 ет., ЗП: 50
кв.м - 31 000 евро - Тел.: 0896
788 784; 0887 884 095
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 масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013
Продавам двустаен апартамент,

кв. “Изток”, тухен, обновен, ет.2.
Тел.: 0897 052 409

Давам магазин под наем, нами-
ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента е
работеща книжарница, но може да
бъде офис или друг вид бизнес.
Тел.: 0898520537
Давам двустаен апартамент под

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237 797
Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885

Фирма АСФ Сървис ЕООД търси
да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

Търсим продавач-косултант за
нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов

Продавам месингов корниз
(златист) 3 м, на две части, плюс
халки и клипси - 50 лв. Тел.: 0894
025 461

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам комплект обективи за
смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око) - 35 лв.. Тел. : 088 594 9293
Продавам розов полилей -

стъклено цвете - уникален - 40 лв.
Тел.: 0894 025 461

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база
В отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609
Продава се Шевролет “Авел” -

2007 г., много добро техническо
състояние, външни забележки,
първи собственик - 2000 евро. Тел.:
0894 025 461

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам в с. Блатешница къща

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Отдаваме под наем производствено

(складово) помещение - 200 м2, с
прилежащи паркоместа в охраняема
складова база. Тел.: 0888 925 48

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

категории С и С+Е - с надница 70 лв.,
ел.монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно- строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000, 0889 338
388 или на адрес “Кралевски път” №1

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Работа, пазаруване, фит-
нес, грижата за децата...
Може ли да се храните
здравословно, когато ня-
мате време?

КОЛКО КАЛОРИИ НА
ДЕН СА ВИ НУЖНИ?

Това зависи от физичес-
ката активност. При жена-
та тя изисква средно око-
ло 2000 калории. Но това
е само количествената
страна на въпроса за
здравословното хранене.
Необходимо е също да
има баланс между протеи-
ните, глюцидите и липи-
дите в консумираните
хранителни продукти.

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
– ПО 5 НА ДЕН?

Повечето от вас познават тази максима, но не е лесна за изпъл-
нение, а и въпросът за количеството крие неизвестни.  Всъщност
е съвсем просто – една порция плодове или зеленчуци е 80 гра-
ма. Като обем това се равнява на топка за тенис. Значи достатъч-
но е да консумирате по 5 такива „топки” от различни плодове и /
или/ зеленчуци. Внимавайте с производните – ако един портокал
тежи около 150 г, тоест равнява се на две порции, то два портока-
лови сока нямат същата стойност. Плодът трябва да е изяден цял,
заедно с фибрите, за да гарантира добро засищане.

КАКВО ДА ХАПНЕТЕ В ОФИСА?
Ако трябва да си вземете нещо от къщи, това може да е една

смесена салата, която да съдържа ориз, макарони или царевица.
Добавете различни зеленчуци и източник на протеини – шунка,
яйце или риба тон. Като включите в менюто си и едни плод, може-
те да смятате, че сте хапнали балансиран обяд. Не се хранете пре-
калено бързо. В случай, че обядвате в ресторант, изберете пор-
ция месо със зеленчуци и ориз или спагети. От време на време
можете да си позволите десерт, най-добре плодов.

ЗДРАВОСЛОВЕН САНДВИЧ – СЪЩЕСТВУВА ЛИ?
За да няма в какво да се упреквате, един сандвич трябва да съ-

държа пълнозърнест хляб, зеленчуци и шунка, яйце или риба. Ко-
гато го приготвяте сами, бъдете пестеливи с маслото. Опасността
при сандвичите идва от еднообразието, затова те трябва да оста-
нат просто един от вариантите за обяд, а не единственият.

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ВИНАГИ В ЗАПАС?
В кухненските шкафове винаги трябва да имате спагети и ориз,

подходящи и за топли, и за студени ястия. Не ги варете прекале-
но дълго, защото така се повишава гликемичният им индекс.
Нужни са ви също консерви белени домати, консерви риба /сар-
дина, скумрия, тон/. Балансираното хранене е невъзможно и без
зехтина. В хладилника ви пък е добре да се намират немазна шун-
ка, твърдо сирене, яйца.

Как да се храните, когато нямате време
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за

подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва
дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна
на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско

напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.
Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14 - 18 май 2018 г.
включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на
съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати
клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани
дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия

район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително
адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите
на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес
http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник
На 14.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кривонос;
На 15.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 10:30 - 11:30 ч. по искане на “ЕСО”

ЕАД/ На 18.05.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:45 - 16:30 ч./ - Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков,
Бърдо, Варош, Нестор Петров; Велковци, Общ. Брезник: 083011, местност Страище, махала
Пали Лула, С.Велковци, УПИ ²V-105, Кв.40; Ноевци; Селищен Дол; Слаковци; Сопица; Ярджиловци:
Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово,
Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 15.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Душинци; Садовик;
На 16.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ На 17.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Бърдо;
На 18.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ - Брезник;
Община Земен
На 16.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 17.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Земен: Земенски Манастир
Община Перник
На 14.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Перник: Кракра
На 14.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Драгичево: Байкал, Васил Априлов, Възраждане, Кракра,

Миньор, Никола Вапцаров, Пирин, Рила, Христо Ботев, Янтра
На 14.05.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ - Драгичево: V-14,Кв.83, V³³-555 Кв.80, Бор, Владайска,

Възраждане, Върла Стрън, Лебед, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Борова
Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно
Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Реката, Република

На 14.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Ярджиловци: Ален Мак, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги
Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Никола Вапцаров, Оборище, Осоица, Стара
Планина, Струма

На 15.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драгичево: Александър Боянов, Възраждане, Горно Драгичево,
Горно Драгичево/Гола Могила, Гранит, Ивайло, махала Крушите, местност Горно Драгичево,
местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно
Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите,
Мрамор, Панайот Волов, ПИ 1625,М.Серимеж, Серимеж

На 15.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Мърчаево: 10-та
На 15.05.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ - Драгичево: Байкал, Възраждане, Магистрала, Мария Луиза,

Пирин, Рила, Рударска, Стефан Караджа, Струма, Христо Ботев, Янтра
На 15.05.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ - Перник: Владайско Въстание
На 15.05.2018 г. /09:30 - 10:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ - Богданов Дол: Васил Левски,

Витоша, Георги Сава Раковски, махала Скочиловец, Рила, Струма, Цар Симеон
На 15.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Драгичево: Магистрала, Първа, Рударска
На 15.05.2018 г. /13:15 - 16:15 ч./ - Драгичево: Александър Боянов, Александър Танев, Владайска,

Възраждане, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Копринено Орище, Здравец, М.Копринено Орище
ПИ 324, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Оборище, ПИ
020003, Реката, Сава Асенов

На 16.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драгичево: Васил Левски, Калиница, Каменица, Люлин,
местност Горно Драгичево, Оборище, Република, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426

На 16.05.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ - Ярджиловци: Братя Чакрини, Витоша, Двадесет и Трети
Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Йордан Станоев, Китка, Марин
Зафиров, Методи Станимиров, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Стража

На 16.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Перник: Бела Вода, Емине, Симеон Радев
На 16.05.2018 г. /13:15 - 16:15 ч./ - Ярджиловци: Арда, Девети Септември, Йордан Станоев,

Китка, Кракра, Орниче, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Тодор Димитров,

Христо Смирненски
На 17.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Драгичево: Васил Левски, Витоша, Възраждане, Кокиче,

Никола Вапцаров, Оборище, Ропотамо, Средорек, Черни Връх
На 17.05.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ - Драгичево: Васил Априлов, Възраждане, Долно Драгичево,

Иван Вазов, Кракра, Мария Луиза, Никола Вапцаров, Рударска
На 17.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Ярджиловци: Витоша, Девети Септември, Орниче, Партизан,

Плиска, Рила
На 18.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Перник: Черешово Топче
На 18.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драгичево: Георги Бенковски, Кракра, Райна Княгиня,

Рударска, Стара Планина, Тинтява, Цар Симеон, Явор
На 18.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч.; 12:00 - 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 - 16:00 ч. по

искане на “ЕСО” ЕАД/ - Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/
На 18.05.2018 г. /12:00 - 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 - 16:00 ч. по искане на “ЕСО”

ЕАД/ - Горна Диканя; Даскалово: Втора; Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги Бенковски,
Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина,
Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра; Перник: Владайско
Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав,
Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски,
Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, махала Горна Църква, махала Тутулова, махала
Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица,
Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово; Рударци: 1452, 3-ти Март, LXXx³³³-1526 Кв.121,
XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза,
Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша,
Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав,
Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова,
Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна
Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, местност
Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля,
Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер
Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина,
Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов,
Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина,
Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра,
УПИ LXXXIV-2229,Кв.21., УПИ ²-1427 Кв.80б, УПИ Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев,
Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец;
Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил
Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава,
Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко
Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката,
Люлин, махала Бугьовец, махала Каназирова, махала Кюлова, махала Опашиница, махала
Шестакова, махала Язовира, местност Буката/И.Р./, местност Шарков Дол /И.Р./, местност
Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника,
Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна,
Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум,
Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра;

На 18.05.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Драгичево: Възраждане, Иван Вазов, Кокиче, Кракра,
Любен Каравелов, Физкултурна;

Община Радомир
На 15.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ - Батановци: 3ти Март, 6ти Септември,

Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово,
Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, махала
Кабранови, махала Яшарска, махала Андрейна, махала Андронова, махала Тричкова, Младост,
Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо
Село, Струма, Физкултурна; Борнарево: УПИи I-066007 Кв.66; Копаница; Лесковец, Общ. Перник:
Бившо Ткзс; Перник: Железничарска; Планиница, Общ. Перник: П-Л ХХ²², Кв.14, УПИ I-108, Кв.1;
Радомир: махала Арбанас; Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Еделвайс, Извор,
Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала
Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина,
Юрий Гагарин; Ярджиловци: Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин
Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван
Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче,
Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена
според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.
cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и
планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички
планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува,
както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

ОТКРИЙТЕ 7-ТЕ РАЗЛИКИ
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 Днес ще имате шанса да се справите с възник-
нал проблем. Преценете добре материалните си
възможности, преди да се впуснете да правите
инвестиции. Въздържанието от месни хранител-
ни продукти ще се отрази добре на здравето и
психиката ви. Ако се възползвате добре от въз-

можностите си, имате шанс да се поздравите с победа.

 Днес ще се открие възможност да сключите
изгодни договори, с който ще стабилизирате зна-
чително финансовото си положение. Определете
силните си страни и им дайте предимство. Ще
останете доволни от работата си. Не бива да
пренебрегвате собствените си нужди. Полезни

са промените и общуването с природата.

 Днес, ако правилно насочите усилията си в про-
фесионалната сфера, ще постигнете развитие-
то, на което се надявате. Обмислете внимател-
но проектите, с чиято реализация възнамерява-
те да се заемете в най-скоро време. Там където
знанията и опитът не са ви достатъчни, е пот-

ребно да разчитате на инстинктите си.

 Днес отложете големите покупки за момент,
когато ще се чувствате значително по-стабилни
в материално отношение. Действайте по начин,
който ще ви осигури стабилност във всички жи-
тейски направления. В случай че изпитвате неси-
гурност, на всяка цена проверявайте по няколко

пъти делата, които са изцяло във вашата отговорност.

 Днес ще бъде изключително трудно да преодо-
леете затрудненията си от материален харак-
тер, особено ако не сте готови да промените
някои свои навици. Действайте по начин, който
ще ви позволи да се справите с предизвикателс-
твата. Повишените ви отговорности ще се от-

разят на личното ви време, здраве и нерви.

 Днес организирайте времето си според потреб-
ностите си. Има какво да подобри настроението
ви и помогне по-лесно да се справите с труднос-
тите. Споделяйте намеренията си с хората.
Денят е добър за общуване с природата. Освен, че
ще проясни мислите ви и ще ви помогне по-лесно

да намерите отговорите.

 Днес много от вас ще получат важни известия,
благодарение на които ще подобрите материал-
ното си положение. Добре е да се погрижите за
укрепването на имунитета. Ако сте открили за
себе си нещо ново, на което смятате да се посве-
тите е препоръчително да го отложите за след-

ващите дни. Не предизвиквайте с нищо съдбата.

 Днес не давайте пари назаем, дори и да ви се
струва, че се радвате на стабилност в това нап-
равление. С подходящ подход ще съумеете да се
справите с изпречилите се на пътя ви предизви-
кателства. Направеният задълбочен анализ на
развитията около вас ще ви помогне по-добре да

се ориентирате в новостите и ги приложите в практиката си.

 Днес, в случай че се открие възможност, не се
колебайте да осъществите пътуване с цел да по-
добрите положението си в делови или в материа-
лен план. Преминавайте през трудностите с
вътрешната убеденост, че ще ги преодолеете.
Бъдете организирани и не правете компромис със

съвестта си, за да се възползвате от позитивния заряд.

 Днес с повишено внимание се отнасяйте към
осъществяването на всякакви инвестиции. Колко-
то по-адекватно действате сега, толкова е по-
малка вероятността в бъдеще да изпитате как-
вито и да било материални трудности. В личния
живот на много от вас настъпва раздвижване, не

семейните ще мислят за по-сериозно обвързване.

 Днес обмислете стратегия, благодарение на
която ще се справите с изпречващите се на пътя
ви трудности. Стремете се да бъдете честни и
справедливи към хората, които се отнасят с ува-
жение към вас. Други от вас ще насочат внима-
нието си към дома, предстоящи пътувания и раз-

влечения, които ще ви разнообразят приятно.

 Днес е препоръчително да се заемете с разре-
шаването на деловите въпроси, които не търпят
никакво отлагане във времето. Постарайте се
да формулирате целите си и да се заемете с реа-
лизирането на най-неотложните, от които ще
спечелите значително в материално отношение,

и то съвсем скоро.
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(Продължение)
Преди няколко броя

Ви представихме пър-
вата част от интер-
вюто с брезнишкия
волейболист Светос-
лав Гоцев.

Сега  Ви предлагаме
втората част от ин-
тервюто

Прибрахте се в Бъл-
гария и веднага започ-
нахте подготовка с
националния отбор.
Как се чувствате в
компанията на доста
млади играчи, които
повика Пламен Кон-

стантинов?
Все още не съм съв-

сем наясно с обста-
новката. Пътувах вед-
нага след финала.
Пристигнах в Бълга-
рия и отидох на фит-
нес. Все още не съм иг-
рал волейбол. Винаги е
хубаво да има млади
играчи отстрани.
Поставям се на тяхно
място. Знам каква е
емоцията да си за пър-
ви път в националния
отбор. Винаги съм
много положителен
към тях и се опитвам

да им бъда като при-
мер и да им помагам до
колкото е възможно.

Какво говори това,
че са повикани много
състезатели от бъл-
гарското първенс-
тво?

Това говори, че ни-
вото на българското
първенство се е пови-
шило с годините. По-
ложително е. Ще се
радвам някой ден да
завърша кариерта си
в български отбор, а
не да ходя в чужбина.

В кой отбор бихте

завършили кариерата
си в България?

Няма конкретен от-
бор. Играл съм три го-
дини в Пирин (Разлог)
и може би този отбор
е оставил най-голям
отпечатък в кариера-
та ми.

 Да се върнем към на-
ционалния отбор.
Подготовката започ-
ва с изключително
много контузии и то
на ключови състеза-
тели. Вие също сте с
травма в коляното.
Какво е състоянието
ви в момента?

Имам нормални
проблеми след края на
тежък сезон. Няма ни-
що притеснително.
Няколко дни ще трени-
рам на облекчен режим
и поетапно ще вляза в
подготовката. Ако
всичко е наред, от
следващата седмица
вече трябва да съм го-
тов на 100%.

Притеснява ли ви
големият брой конту-
зии още на старта на
подготовката?

Винаги е имало кон-
тузии. Голяма част
от националите иг-
раят в тежки пър-
венства и клубните
отбори ги изцеждат
максимално. Просто
това е националния
отбор. Затова имаме
доста и добри играчи
на различни постове.
Винаги сме показвали,
че имаме добри резер-
ви на основните игра-
чи.

Може ли пък в този
случай да изгрее звез-
дата на някой млад
състезател?

Това вече зависи от
треньора. Дали ще да-
де шанс на някой от
младите и приоритет
ли е Лигата на нации-
те. За мен би било доб-
ре да не я подценява-
ме, а да се опитаме да
се целим високо първо
там, а след това да
гледаме към световно-
то първенство.

Освен контузиите,
притеснително е и
малкото време за под-
готовка преди Лигата
на нациите...

Нямаме много време
за подготовка. Но как-
вото е за нас, такова е
и за останалите отбо-
ри. Ще бъде много
важно кой в каква фор-
ма се прибира от клуб-
ния си отбор.

Какви са очаквания-
та ви като за цяло за
представянето на от-
бора в турнира? До къ-
де можете да стигне-
те?

Първо, не трябва да
си правим сметки.
Трябва да се хвърлим
максимално в Лигата
на нациите и след то-
ва да мислим за све-
товното. За нас, ос-
вен като отбор, е важ-
но и за самите играчи
да стигнем до финали
и да се представим
добре. Националният
отбор е траплин, кой-
то може да те из-
стреля по-напред.

Миньор победи с класическото 3:0 Пирин
(Гоце Делчев) и записа 7-ми успех под
ръководството на Николай Тодоров.

Перничани можеха да разгромят съ-
перника си, тъй като създадоха над 15
чисти положения. Загубата, пък остави
неврокопци в зоната на изпадащите три
кръга преди края.

Мачът започна с ранен гол за домаки-
ните. В 4-та минута Кристиян Слишков
проби отдясно и поднесе топката в нака-
зателното поле. Лъчезар Георгиев се
размина пред вратата, но притичалият
на далечна греда Стоян Кадифчин не
остави шансове на Захари Димитров.

До края на полувремето превъзходс-
твото на „чуковете“ бе смазващо, но
„жълточерните“ се скъсаха да пропус-
кат. На три пъти Георгиев пропиля отлич-
ни възможности, Кадифчин също не
уцели вратата при добър пас отдясно, а
вратарят на Пирин извади удари на Се-
лимински и Кадифчин.

През втората част головите възмож-
ности пред вратата на Пирин продължи-
ха да следват една след друга, но лип-
сата на точен завършващ удар запази
преднината на Миньор крехка. В 57-та
минута и гредата помогна на Захари Ди-
митров. В 62-та минута Слишков получи
в дясно, напредна и с удар в долния ляв
ъгъл вкара гола на успокоението. 180
секунди по-късно с премерен шут Ка-
дифчин отбеляза красив гол за 3:0.

В оставащото време перничани удари-
ха още една греда чрез Илиян Илиев и
пропиляха още няколко добри ситуации.

ЦСКА иска трима от Първа лига
Трима играчи от

Първа лига са били
обсъждани ни за се-
лекцията на ЦСКА.
Става въпрос за вра-
таря на Черно море
Благой Макенджиев
(29г.), крилото на Бе-
рое Педро Еуженио
(27 г.) и нападателя

на Ботев Пд Стивън
Петков (23 2.).Еве-
нтуално тяхно прив-
личане е дискутира-
но неведнъж през
последните 2 месеца,
основно между доско-
рошния треньор
Стамен Белчев и се-
лекционното звено.

Щабът е на мнение,
че тези футболисти
могат да свършат
работа на армейците
с оглед до6рите си
изяви по родните те-
рени през последната
година.Не е изключе-
но ЦСКА да направи
опит да привлече

някой от тях през
лятото. Стивън
Петков е сред най-се-
риозните опции. Той
не получава много
минути в Ботев Пд,
но пък вкара цели 13
гола в елита. Напада-
телят призна, че не е
доволен от статута

си и намекна, че може
да се стигне до разд-
ялата му с "жълто-
черните". Петков е
юноша на Левски, ка-
то има 7 мача за
п р е д с т а в и т е л н и я
тим, а след това бе
за кратко и в Лудого-
рец

Магдалена Малеева стана втора на държавното по тенис
Хюлия Велиева

спечели титлата на
държавното пър-
венство по тенис
за жени, което се
проведе в София на
червените кортове
на ТК "Малееви" в

София с награден
фонд 2500 лева.
Втората в схемата
Велиева победи на
финала учатващата
с "уайлд кард" Маг-
далена Малеева с
5:7, 6:2, 6:1.43-го-

дишната Малеева,
бивша номер 4 в
световната ран-
глиста, която от
доста време не се
състезава профе-
сионално, взе ос-
порвания първи сет

с решаващ късен
пробив, но в пос-
ледствие 15 години
по-младата Велиева
наложи волята си и
стигна до обрат.В
надпреварата на
двойки поставени-

те род номер 1 Але-
ксандрина Илиева и
Цвети Йотова взе-
ха титлата след ус-
пех на финала над
Кристин Йорданова
и Никол Димитрова
с 6:4, 6:1..

Предвиждат 25 дни арест
за футболните хулигани
25 дни арест за футболно хулиганство.

Тази идея обсъжда работната група,
която подготвя нов закон срещу футбол-
ното хулиганство. Предвижда се на пър-
во време да се подготвят спешни зако-
нодателни промени, които да влязат в
сила до началото на първенството през
август. А до края на годината да бъде
приет и изцяло нов документ.Пред Да-
рик председателят на Комисията за де-
цата, младежта и спорта в Народното
събрание Славчо Атанасов обясни, че
обмисляните идеи са заимствани от све-
товната практика. Спешните мерки
предвиждат четири вида наказания."На
първо място до 25 дни арест в съответ-
ното поделение на МВР. На второ място
забрана за посещаване на спортни ме-
роприятия, като се почне една до някол-
ко години, а при особено грубо наруше-
ние, което е и престъпление, като напри-
мер момчето, което хвърли бомбата и
обезобрази полицайката, при такова на-
рушение на такъв привърженик ще му
бъде забранено да посещава спортни
мероприятия за цял живот", обясни
той."На трето място обществено полезен
труд. В зависимост от нарушението се
предвижда от 80 до 320 часа. И на чет-
върто място има и финансови глоби",
обобщи Атанасов.Наказанията ще за-
висят от степента на нарушение. "Едно е
да влезеш на спортното игрище, съвсем
друго е да издигнеш плакат, който съ-
държа нецензурни думи", коментира
още той.
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Надпреварата включва теоретическа и практическа част

ПРОСТО НЕ Е ЗА ВЯР-
ВАНЕ. ДНЕС Е ИСТОРИ-
ЧЕСКИ ДЕН ЗА ПЕРНИК
И ТОВА ТРЯБВА НЕ САМО

ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, НО И ДА СЕ ПО-
ЛЕЕ. Та кога е било накуп градът да се
залее с толкова позитивни новини. Чак
да останеш без сили за ръкопляскане.
Да, наистина един ден поколенията ще
ознаменуват с паметна плоча строите-
лите на съвременен Перник, а датата 14
май 2018 ще грее със златни букви.
Става въпрос за следното - вътрешният
министър, барабар с цялото местно
държавно и партийно ръководство, ще
открие новата система за видеонаблю-
дение на възлови обществени прос-
транства, чиято превенциална цел е
справяне с противообществените проя-
ви. Това е наистина достойно за исто-
рията. Денят Х за айдуците дойде. По-
вече никой няма да посмее да пипне
нито чужда дамска чанта, нито автомо-
бил, нито даже джобните на първолак.
Битовата престъпност отива в тъмното
минало. Градът ще бъде под постоянно
наблюдение, а потенциалните наруши-
тели със сигурност ще изпаднат в теж-
ка депресия с мисъл да емигрират
някъде на Запад, където да могат по-
спокойно да упражняват занаята си.
Ред и закон ще властват над Перник, а
софиянци още по-масово ще почнат да
купуват панелки, заради комфорта, ую-
та и спокойствието, гарантирани с нови-
те камери. Видеонаблюдението обаче е
само половината екстра. Веднага след
това ще се проведе заседание на коми-
сията за борба с корупцията, на която
ще бъде разказана играта /за коруп-
цията става въпрос/. Демек, и с коруп-
цията е приключено или поне е на път
да се ликвидира из основи. Който до-
сега се корумпирал - корумпирал. Кой-
то не е - вече няма никакъв шанс. Пер-
ник се освобождава от това обществе-
но зло с такива темпове, че изпреварва
пътната карта на Европа с магистрална
скорост. С две думи - ставаме уникум
не само в България, но и на Балканите.
Ето как само за един ден и Перник ве-
че не е същият. Между другото - над-
яваме се да има и камери, които да
следят новооткритите камери, както и
некорумпирани, които да следят корум-
пираните. Все пак живеем в Перник, за
който казахме, че е уникум.

Апаш, обрал къща в
Студена, на съд

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин застава пред правосъдието

за извършена кражба на битова техника
от къща в село Студена.

Престъплението е извършено в края на
миналата година. През светлата част на
деня  неизвестно лице взломило прозо-
рец на къща в местността „Опашийница“
в пернишкото село и откраднало от нея
телевизор LG и аудио система  “ Sony”.

Криминалистите от пернишкото Второ
районно управление предприели неза-
бавно разследване по случая и не след
дълго установили извършителя на прес-
тъпното деяние. Оказало се това е 26-го-
дишният жител на областния град З. З.
Той е познат на органите на реда и с дру-
ги извършени кражби и с нанасяне на те-
лесни повреди.

Мъжът е привлечен като обвиняем и ра-
ботата по случая продължава под надзо-
ра на Районна прокуратура – Перник.

Доверието на
потребителите

нараства през април
Любомира ПЕЛОВА

През април 2018 г. доверието на българските
потребители нараства, очакванията им за раз-
витието на икономиката и на собственото им
финансово състояние през следващите 12 ме-
сеца е оптимистично, те не очакват повишава-
не на безработицата и планират покупка на
предмети с дълготрайна употреба. Показа-
телят, измерващ доверието, се повишава с 1.8
пункта спрямо нивото си от януари като в гра-
довете увеличението е с 1.0 пункта, а в селата -
с 4.1 пункта.

Общата оценка на потребителите за разви-
тието на икономическата ситуация в страната
през последните дванадесет месеца е леко
влошена, отбелязват от НСИ, докато очаква-
нията им за следващите дванадесет

месеца се подобряват.
И в градовете, и в селата хората оценяват оп-

тимистично финансовото състояние на дома-
кинствата си през последните 12 месеца, ма-
кар че в селата нагласата сега е по-негативна,
отколкото през януари. за следващата една го-
дина очакванията са позитивни и така показа-
телят се увеличава с 1.6 пункта.

Потребителите са на мнението, че през пос-
ледната 1 г. има покачване на потребителските
цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, ре-
гистрирани през януари. Официалните данни за
инфлацията са 2.2% за март спрямо същия ме-
сец на 2017 г., и 1.8% през януари. Данните за
април ще бъдат обявени на 15 май.

Инфлационните им очаквания за следващите
дванадесет месеца са по-слабо изразени, ко-
ментират статистиците.

Потребителите очакват, че равнището на без-
работицата през следващите 12 месеца ще се
запази или леко ще намалее като балансовият
показател се понижава с 4.2 пункта и достига
най-ниската си стойност от юли 2001 г. досега.
Последните данни на НСИ за безработицата са
за последното тримесечие на 2017 г., когато са
отчетени 5.6%.

Любомира ПЕЛОВА
Утре в сградата на

пернишката Районна
служба „Пожарна безо-
пасност и защита на
населението“ от 10
часа ще бъде дадено
началото на XVI облас-
тно ученическо  със-
тезание „Защита при
бедствия, пожари и
извънредни ситуа-
ции“.

Организатор е
РДПБЗН-Перник в
партньорство с РУО
на МОН и Областната
администрация.

Според регламента
право на участие има-
т отбори от по чети-
рима състезатели -
ученици от шести и
седми клас, и един ръ-
ководител – педагог
от всички училища на
територията на об-
ластта. Шест са от-
борите, регистрирали

„Тревата” и дизайнерската дрога
са изместили хероина и кокаина
Любомира ПЕЛОВА

Дизайнерската дро-
га и марихуаната са
изместили хероина и
кокаина, обяви в пар-
ламента вътреш-
ният министър Ва-
лентин Радев в отго-
вор на актуален въп-

рос на за наркотици-
те и тяхното раз-
пространение сред
децата и младежите.
Радев цитира ста-
тистика, според коя-
то 14 на сто от всич-
ки престъпления,
свързани с дрога, са
извършени от тий-
нейджъри на възраст
14-18 години. Най-чес-
то дилърите на дро-
га са на възраст от
18 до 30 г., съобщи
вътрешният минис-
тър.

“През последните
няколко години на те-
риторията на стра-
ната няма единен па-
зар на наркотици.

Няма монопол на зна-
кови лидери, харак-
терни за близкото
минало, няма и тери-
ториално разпрос-
транение на наркопа-
зара”, посочи минис-
тър Радев.

По думите му лидер

по разпространение е
марихуаната, а нарас-
тващата употреба и
благоприятните при-
родни условия моти-
вират отглеждането
на канабис в много ра-
йони на страната.

“След марихуаната,
най-много на местния
пазар се разпростран-
яват амфетамини,
под формата на мал-
ки пликчета или на
таблетки.

Масовият начин на
разпространение е в
нощните заведения и
по време на големи
концерти”, уточни
вътрешният минис-
тър.

Според него лекият
спад в употребата на
някои традиционни
наркотици се компен-
сира от динамичните
промени в пазара на
синтетични нарко-
тични вещества, как-
то и бързата поява и

употреба на психоак-
тивни вещества - т.
нар. “дизайнерски
наркотици”.

Министър Радев
подчерта, че МВР
предприема действия
по превенция на упо-
требата на наркоти-
ци от деца в учили-
щата, за което ще
стартира и серия от
срещи с директори.
“Провеждат се срещи
и се изнасят лекции в
учебни заведение, къ-
дето се обръща вни-
мание на употребата
на наркотични вещес-
тва и вредата от
тях”, увери минис-
тър Радев.

се участие, уточниха
от РД «Пожарна безо-
пасност и защита на
населението».

С ъ с т е з а н и е т о
включва теоретичес-
ка и практическа част.

Т е о р е т и ч е с к а т а
част представлява
проверка на усвоени-
те теоретични зна-
ния за действия при
бедствия, аварии, ка-
тастрофи, пожари и
оказване на първа по-
мощ от първи до сед-
ми клас чрез индиви-
дуален тест, съдър-
жащ 30 въпроса, в кой-
то участва всеки със-
тезател.

П р а к т и ч е с к а т а
част е проверка на
придобитите умения
и навици за защита
чрез състезателни иг-
ри, в които участват
по трима състезате-
ли от отбора.

Осъществява се в
учебни центрове по
теми и учебни въпро-
си.

Учебните центрове
са четири - „Защита
при бедствия“, „Защи-
та при промишлени
аварии, радиоактивно
заразяване, химическо
замърсяване и биоло-
гични агенти“, „По-
жарна безопасност“ и
„Първа помощ“.

На първо място се
класира отборът, по-
лучил най-много точ-
ки от сбора на точки-
те от теоретичната
и практическата про-
верка на знанията и
уменията на състеза-
тел за най-кратко вре-
ме.

Около 13 часа ще се
обяват и резултати-
те от състезанието,
уточниха организато-
рите.
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