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ВАЛУТИ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

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

Íå âîþâàìå ñ Ïåðíèê, íå íè âêàðâàéòå â òîÿ ôèëì!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Св. прор. Агей.
Св. мчк Марин

От български
на български

Премиерите на България и Северна
Македония се наговорили да си погово-
рят за това на какъв език говорят ма-
кедонците. Това говорене обещава да е
интересно. Най-малко защото ролята
на преводач става супер атрактивна и
езиково непредсказуема.

Все пак добрата новина е, че Борисов
и Заев ще хортуват за македонския.

Я си представете, че ония бяха напъ-
нали да говорят за езика на българите?

Историческият шанс, който се раз-
крива пред нашия премиер, е да се пока-
же като лингвист от световна класа.
Сам да е преводач на срещата и да обяс-
ни на оня, че да се превежда от македон-
ски на български е все едно да се пре-
вежда "Под игото" от български на бъл-
гарски.

По-сложното е друго - македонците
да престанат да мислят на македонски.
Това, което говорят е ясно. При тях
проблемите идват от мисълта, че бра-
тята Кирил и Методий са им прадеди и
по майчина, и по бащина линия. А Алек-
сандър Македонски е баща и на двамата.
Затова Борисов да превърне срещата в
българо-български събор на дружбата,
който да завърши с тежко македонско
хоро, каквото се играе по българските
ресторанти предколедно.

СЪПЕРНИК
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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

Слънчево

В това са категорични жителите на Драгичево, Рударци и Кладница и не отстъпват - ще има още протести!
Любомира ПЕЛОВА

Кметовете на три-
те пернишки села -
Драгичево, Рударци и
Кладница са гневни -
вкарват ни в някакъв
измислен конфликт,
противопоставят ни
перничани, настрой-
ват ги срещу нас без
основание, защото не
ние оставяме десетки
хиляди без вода. За по-
реден път те при-
помнят, че т.н. ви-
тошки села не пол-
зват питейна вода
от язовир "Студена",
за да се счита, че въ-
веждането нарежим
при тях ще се отрази
на подобряване на си-

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

dlv.si@abv.bg

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

“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

"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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

туацията с липсваща-
та скъпоценна теч-

Съд за шофьор, ударил
жена на автобусна спирка

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин се изправя пред съда за при-

чиняване на телесна повреда. Инцидентът ста-
нал на 19 юни т.г. в Радомир. Лека кола "Пе-
жо", управлявана от 61-годишен перничанин
блъснал в района на автобусна спирка 39-го-
дишна радомирка. Шофьорът оказал незабав-
но помощ на пострадалата, като я закарал до
Центъра за спешна помощ в Радомир. Оказа-
ло се, че жената е с фрактура и локсация на
раменна става. След разследване шофьорът
на пежото е привлечен като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение "подписка".

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

ЗАПОЧНА  АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В. “СЪПЕРНИК”

ЗА 2020 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на “Съперник”

ност в квартал "Цър-
ква".

Наказаха с пробация мъж,
нападнал селски кмет

Любомира ПЕЛОВА
Радомирската Районна прокуратура е

постигнала споразумение със защитата на
М.Ч., обвинен за извършено от него прес-
тъпления по чл. 131, ал. 1 и по чл. 144, ал. 3
от Наказателния кодекс.

На 9 юли тази година, в близост до автобус-
на спирка в село Долна Диканя, подсъдимият
без причина нападнал кмета на селото - Е.К.,
като му нанесъл удари по главата и тялото и
се заканил с убийство. С арогантното си пове-
дение на публично място подсъдимият де-
монстрирал безнаказаност и пренебрежение
към установените правила и ред. На постра-
далия било причинено кръвонасядане по че-
лото и увреждания в областта на кръста.

Подсъдимият М.Ч. се е признал за вино-
вен за извършените от него престъпни дея-
ния и се е съгласил да му бъде наложено
едно общо наказание "пробация" за срок
от шестнадесет месеца.

Съдът е одобрил сключеното между
страните споразумение, което има после-
диците на влязла в сила присъда.

Идва още по-тежък воден режим!
Любомира ПЕЛОВА

Всеки момент в сила
ще влезе още по-рес-
триктивен воден ре-
жим, не скри кметът
на общината Станис-
лав Владимиров. Той
обясни, че ще бъде
свикан и Кризисен
щаб.

"Преминаваме вече
на по-болезнен воден
режим, ще е еднора-
зов. Ще влезе може би
началото на седмица-
та. Новото ръководс-
твото на ВиК ппави
разчети за него", до-
пълни още Владими-
ров. Кметът обяви,

че има уверението от
МРРБ, че всички на-
чертани стъпки, ще
започнат да се из-
пълняват.

Очаква се режимът
да продължи до края
на март-началото на
април. Иначе градона-
чалникът се надява на
по-благосклонно вре-
ме.

Припомняме, на 7
ноември беше обяве-
но, че ще има воден
режим в цяла Перниш-
ка област. Преди то-
ва новоизбраният
кмет Станислав Вла-
димиров заяви, че

причината за водния
режим е некомпетен-
тното управление на
ВиК-Перник.

На 14 ноември Вла-
димиров каза, че чер-
вени лампи за воден
режим в града свете-
ли още от началото
на годината.

Омбудсманът Диа-
на Ковачева поиска по-
ниска цена на водопо-
даването по време на
водната криза в Пер-
ник.

Спецпрокуратура-
та пък се зае с причи-
ните, довели до вод-
ната криза в Перник.

И няма логика в то-
ва да оставиш над
9000 жители на три-
те села с твърдение-
то че решаваш проб-
лема на един голям
квартал, когато
всъщност става дума
за около 40 къщи,
пояснява кметът на
Драгичево Виктор
Викторов. Още пове-
че, че режимът за
Църква, Драгичево,
Рударци и  Кладница е
в едни и същ часови

пояс... От ВиК не бяха
убедителни с аргу-
ментите си за вкарва-
нето на воден режим
на трите села, при
който те ще останат
на сухо от 48 до 60 ча-
са.

"Не е ясно за колко
време се пълни резер-
воарът на Църква,
колко вода ще дадем,
колко ще спестим"
твърдят кметовете.

На страница 3
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Вредни за здравето храни се
продават в училищата в областта!

Силвия ГРИГОРОВА
Нездравословни храни се продават в

училищата, констатира Регионалната
здравна инспекция в Перник след нап-
равени проверки.

Проблемът е, че собствениците  на
търговските обекти си плащали наложе-
ните глоби и продължавали да не спаз-
ват изискванията и да продават вредни
за здравето на подрастващите грани.
Най-често констатираните нарушения
са предлагане на шоколадови и тестени
изделия.

Учениците в областта продължават да
консумират в училище вредни за здра-
вето им храни, въпреки упражнявания
контрол и издадените наредби.

Това са установили инспекторите от
РЗИ, които периодично проверяват дет-
ски и учебни заведения в региона. Чес-
то в училищните бюфети продължават
да се продават забранени за подрас-
тващите храни. Според инспекторите, те
са безсилни да се справят с порочната
практика да се продават нездравослов-
ни за учениците храни, затова апелират
и родителите да проявяват повече бди-
телност и да контролират с какво се
хранят децата и при констатиране на на-
рушения веднага да сигнализират в
РЗИ.

Предлаганите в ученическите бюфети
и павилиони храни трябва да отговарят
на строго определени изисквания.
Здравните инспектори следят за нали-
чието на:бутилирани натурални мине-
рални изворни и трапезни води, нату-
рални плодови и зеленчукови сокове,
плодови и зеленчукови нектари, които
трябва да отговорят на определени изи-
сквания, както и мляко, и млечно-кисе-
ли напитки със съдържание на мазнини
до 2%,  плодови и билкови чайове и то-
пъл шоколад.

Не трябва да се предлагат пържени
картофени и зърнени изделия, пържени
ядки, тестени изделия, захарни и шоко-
ладови изделия, с изключение на шо-
колад и сладкарски продукти с високо
съдържание на захар и сметана, сиро-
пирани сладкиши, сухи супи и сухи бу-
льони.

Следи се и за задължителния асорти-
мент: наличие на сандвичи, мляко и
плодове.

От РЗИ уверяват, че при подаден сиг-
нал за нарушения в обекти, намиращи
се на територията на училищата, реаги-
рат веднага.

Ива Давидова възпя
водната криза

Светла ЙОРДАНОВА
Певицата Ива Давидова пусна в со-

циалната мрежа новата си песен, която
според зевзеци в мрежата ще претен-
дира за новия химн на града. Песента
се казва "Перник вода нема" и е изпята
върху фолклорна музика.

Песента се приема с различни чувс-
тва от перничани. Една част от тях я
приемат като шега и закачка. Не са
малко обаче и тези, които са категорич-
ни, че на фона на цялата скандална си-
туация в която се намира Перник, тази
песен е подигравка.

Áàòàíîâöè îòíîâî ãîòâè åôåêòèâíè ïðîòåñòè
БДЖ ни излъга, спират ни влаковете, е мотивът на местните

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Нови светещи знаци се
появиха в община Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Нови специални светещи пътни знаци се

появиха на територията на община Перник.
Те могат да бъдат забелязани от водачите
както в светлата, така и в тъмната част на
денонощието. Знаците са закупени в нача-
лото на месец декември с пари от общин-
ския бюджет, като цената на един знак е
над 285 лева.  Знаците са изработени вър-
ху диамантено фолио и са снабдени със
светлодиодни светлини и вечер, когато се
пусне уличното осветление те се виждат от
далеч. Знаците са поставени по решение
на общинската комисия по  безопасност на
движението от 8 октомври. Тогава се изме-
ни и организацията на движението на  кръ-
говото в  Хумни дол и се промени движе-
нието на пътните превозни средства. Целта
е да се намалят конфликтните точки в ра-
йона на общината, а от там и опасността от
пътни произшествия.

Такъв светещ пътен знак, "Внимание де-
ца" е поставен в района на кв. "Марина ба-
ра", по настояване на майки с деца, за да
се предотврати опасността за децата при
преминаване на пътното платно в посока на
Шесто основно училище. Майките са нас-
тоявали за поставянето на изкуствена не-
равност на пътя в този район. Поради бли-
зостта до пътния възел, общинската  коми-
сия по безопасност не е дала разрешение.
За  да се гарантира безопасното премина-
ване на децата към училището е поставен
специален светещ знак А-19 "Внимание
деца". Подобен знак в скоро време ще бъ-
де поставен и пред училището в кв. "Тева".

Зам.министър чете приказки
в пернишко училище
Светла ЙОРДАНОВА

Шесто СУ "Св. Св.
Кирил и Методий"
посрещна по стара
българска традиция с
хляб и сол скъпи гос-
ти - заместник-минис-
търа на образование-
то и науката инж.
Таня Михайлова и на-
чалника на РУО Ваня
Коконова. Поводът за
гостуването бе На-
ционалната седмица
на четенето, органи-
зирана от МОН, в из-
пълнение на Национал-
ната стратегия за на-
сърчаване и повиша-
ване на грамотнос-
тта. Под мотото
"Приказки край ками-
ната" гостите се
включиха в четенето,
заедно с най-добрите
четци от всички кла-
сове. С голямо вълне-
ние и интерес учени-
ците прочетоха при-

казката "Медената
питка", разказа "На
браздата" и други лю-
бими български при-
казки, стихотворения
и разкази на класици-
те в българската ли-
тература.Таня Михай-
лова прочете приказ-
ката на Светослав
Минков "Снежният

човек и врабчето". Тя
е бивш възпитаник на
Шесто училище и за
пореден път се
включва в инициати-
ва, свързана с четене.
Гостите разгледаха
подредената изложба,
чрез която децата
имат възможността
да се докоснат до ма-

гичните
светове
на книги-
те, съб-
рали мъд-
р о с т т а
на време-
то. Полу-
чиха по-
д а р ъ ц и ,
и з р а б о -
тени от
ученици-
те, и Ал-
м а н а х ,
п р е д -
с т а в я щ
б ъ л г а р -
ската ис-
тория.

Любомира ПЕЛОВА
Напрежението в Ба-

тановци ескалира за-
ради опасността да
бъде отрязана въз-
можността на хората
да ползват жп тран-
спорт! Местните са
категорични, че ще
блокират жп линията,
ако остане решение-
то на БДЖ да спре два
влака през града - един
в сутрешните и един
в следобедните часо-
ве, на които огромна

част от хората в гра-
да разчитат и това
ще им усложни много
ежедневието. Със
спирането на влакове-
те има реална въз-
можност гарата в Ба-
тановци да изчезне и
да остане само като
спирка на картата.

Напомняме, че подо-
бен казус бе възник-
нал преди месеци. Нап-
режението се тушира
и всички останаха с
впечатлението, че

битката с БДЖ е спе-
челена от хората.

"Категорични сме, че
няма да оставим неща-
та така. Имаме подкре-
пата на хората. Преди
време бяхме излъгани
от предишния облас-
тен управител Ирена
Соколова и министър
Желязков. Трябвало е
да има обществено об-
съждане на новата схе-
ма и да се дадат мне-
ния", твърдят от ини-
циативния граждански
комитет, чиито пред-
седател е Милослав
Милчев.

В отвореното пис-
мо до институциите
се казва: "Преди брое-
ни месеци,град Бата-
новци за пореден път
в демократичната
мъгла на прехода,ста-
на жертва на недомис-
лие и некомпетен-
тност от държавни-
те институции. Тога-
ва (септември) от

графика на пътува-
щите пътнически
превози,бе изваден ка-
то гара за спиране
(БВ5621 и БВ5622) на-
шият град. Учредихме
граждански протес-
тен комитет и съб-
рахме 326 подписа на
пътуващи граждани.
Отнесохме подписка-
та до обл.уоравител
(тогава Ирена Соколо-
ва), тя откликна и
след разговори с хора-
та от които зави-
си,проблема бе решен.
Сега три месеца по-
късно служители на
БДЖ ни уведомиха за
нова заповед с ново
разписание (от 15 де-
кември влиза в сила)
където проблема от
септември грее със
страшна сила!

Батановци в годи-
ните на "преход" ста-
на жертва на много
несправедливости,
закриха циментов за-

вод (грешно решение),
закопаха спорта и кул-
турата! Сега закри-
вайки постепенно
градската гара,вече
сме лишени и от нор-
мален вариант за пъ-
туване до други гра-
дове за работа и дру-
ги приятни прежив-
явания! Моля обърне-
те внимание и напра-
вете така че БВ 5621
и БВ 5622 да спират
на нашата гара! В про-
тивен случай сме
твърдо решени,ес-
тествено със законни
мерки,да изпробваме
"вашият гръб",за не-
говата устойчивост
на демократичен про-
тест!".

Разбунилите си ба-
тановчани казват, че
ще изчакат дс 20 де-
кември решение по
проблема и ако това
не се случи, ще преми-
нат към ефективни
протестни действия.
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Íå âîþâàìå ñ Ïåðíèê, íå íè âêàðâàéòå â òîÿ ôèëì!
В това са категорични жителите на Драгичево, Рударци и Кладница и не отстъпват - ще има още протести!

Тe припомнят, че и
без режим Драгичево,
Рударци и Кладница
целогодишно имат
проблеми със сухите
кранове на чешмите.
В една от махалите на
Драгичево за цяла го-
дина е имало едва 28
дни с вода...  Такава е
картината и в други-
те две села. Призи-

вът за съпричас-
тност е несъстояте-
лен при условие, че уп-
равлението на ВиК не
си е свършило рабо-
тата с ремонта на
авариите, запушени-
те каптажи и под-
дръжката на резер-
воарите.

Не сме съгласни, до-
като по улиците на
Перник водата тече
като от лейка, хората

от трите села да бъ-
дат вкарани в тежък
воден режим с с риск
от замръзване на во-
допроводите и по-
тежки аварии в зим-
ния сезон!

"Ние сме готови да
помогнем с как-
вото можем,
ще сформираме
доброволчески
бригади, за да
се почистят
неподдържани-
те каптажи, да
се направят
някои ремонти,
но не посягай-
те на водопро-
вода, който са
градили наши-
те бащи и деди,
не отстъпват
хората от три-
те витошки се-
ла. Ние нямаме
и няма да до-

пуснем договорки с
когото и да било! Ка-
тегорично заявява-
ме, че Драгичево, Ру-
дарци и Кладница ос-
тават в готовност
за ефективни про-
тести и гражданско

Скандал! Питейна вода от "Студена"
тече към индустриалната зона

Любомира ПЕЛОВА
Докладът за причините за тежката кри-

за, възникнала във връзка с почти изпраз-
нения язовир "Студена", който е единстве-
ният питеен източник за Перник и съседни-
те населбени места, егтово. Той бе изгот-
вен от експерти на "Софийска вода" в пе-
риода 25 - 28 ноември 2019 г. по поръчка
на председателя на Общинския съвет Ди-
митър Колев.

В документа, който ще е разгледан с
предимство на насроченото за 19 декем-
ври заседание на местния законодателен
орган, са посочени скандални факти около
водния режим на Перник и източването на
водата на близо 100 000 души. Става ясно,
че водата към Индустриалната зона на
Перник и предприятията там, включително
"Стомана Индъстри", не е могла въобще
да бъде спряна, защото спирателният кран
не работи. Така към индустриалната зона
са отивали 290 литра в секунда, което е
40% от водата на перничани, въпреки вод-
ния режим.

В доклада пише конкретно: "При оглед
на терен беше констатирано, че спирател-
ната арматура, която е необходима за при-
лагане на режима в част от територията /
връзката между Клон 1 и Клон 2 в индус-
триалната зона на град Перник/, не е из-
правна и практически водоподаването към
индустриалните предприятия не може да
бъде ограничавано.

Съгласно данни от ВиК - ООД град Пер-
ник около 290 л/сек се подават към индус-
триалната зона посредством Клон 2 и тези
количества представляват над 40% от
цялото количество вода, подавано към те-
риторията на град Перник.

Констатирано беше и отклонение от ма-
гистралния водопровод от ПСПВ към напо-
рен резервоар Могиличе за "Стомана Ин-
дъстри", което е в двора на индустриално-
то предприятие и не се ограничава по вре-
ме на изпълнение на режима."

Освен това в доклада на експертите на
"Софийска вода" пише още, че пернишко-
то дружество разполага с 6 екипа за от-
страняване на аварии, като вследствие
прекъсването и възстановяването на водо-
подаването, поради въвеждане на режим
на водата, екипите са претоварени от уве-
личаването на броя на възникващите ава-
рии.

Аварийни ВиК екипи от
страната идват в Перник

Любомира ПЕЛОВА
П о м о щ е н

екип от "ВиК"
ЕООД в Бла-
гоевград с на-
лична техника
пристигна в
края на мина-
лата седмица
в Перник.

Това е една
от краткосроч-
ните мерки и
н а й - б ъ р з и я т
временен ва-
риант за справяне със загубите на ценния
воден ресурс, с която Съюзът на ВиК опе-
раторите в Република България ще подпо-
могне водоснабдителното дружество в Об-
щината.

Работната група ще окаже пълно съдей-
ствие по отстраняване на текущи аварии
по водопроводната мрежа в различни ра-
йони на Перник и населените места. Оча-
ква се, предвид така създалата се ситуа-
ция, по два екипа от различни области на
страната ежедневно да оказват техничес-
ко съдействие в работния процес.

Новият прокурист на "ВиК" ООД Перник
инж. Камен Каменов съобщи, че освен от
Благоевград, с логистична помощ ще
включат и аварийни групи от Стара Загора
и Враца.

БТ търси шивачки,
строители, охранители

Силвия ГРИГОРОВА
След като предходната седмица предла-

ганите от Бюрото по труда свободни работ-
ни места на трудовия пазар в Перник  зна-
чително се увеличиха, то през изминалата
седмица те намаляха с 23 и достигнаха
152. Редуциран е и броят на предлаганите
свободни места за безработните висшисти
, макар и само с 1 и те станаха 6..

През  седмицата бяха актуални офертите
за работа на 30 охранители за София , 20
шивачки за Перник , 15 работници в строи-
телството за Перник, 5 домашни помощни-
ци за Земен и 6 лични асистенти също за
Земен.

Освен тях, Бюрото по труда предлага ра-
бота на: 7 шлосери, 1 шофьор на товарен
автомобил/самосвал/, 2 машинисти на ед-
нокофов багер, 4 машинни оператори ТТМ-
ГТЛ,1 сервитьор, 1 готвач, 1 мениджър под-
дръжка, 1 технолог-химик, 1 счетоводител,
5 сортировачи, 5 оператори поставяне на
крепежни елементи, 5 оператори ЦПУ шан-
цов център, 5 оператори на машина за ла-
зерно рязане, 5 оператори на абкант преса,
5 монтажници на линия за прахово боядис-
ване, 2 обслужващ магазин, 1 техник-мон-
тьор двигатели с вътрешно горене, 1 ене-
ргетик-ел.техник, 1 кинезитерапевт, 1 по-
щенски раздавач, 2 машинни оператори в
производство,1 продавач-консултант, 1 ма-
шинист на многокофов багер, 1 учител по
математика, 1 операторн ца ЦПУ машина, 2
софтуерни разработчици, 1 оператор
производство, 5 кредитни консултанти, 2
мениджър екип, 3 кредитен специалист, 1
помощник-готвач, 1 психолог на 4 часа.

Анализът  на предлаганите от Бюрото по
труда в Перник през изминалата  седмица
свободни работни места показва, че сред
най- търсените кадри са: охранители, ши-
вачки, работници в строителството,  лични
асистенти, шлосери, оператори в произ-
водството и други. На трудовия  пазар в ре-
гиона през изминалата седмица преобла-
дава търсенето на кадри за производство-
то, а след това за обслужващите дейности.

И тази седмица се запазва тенденцията
хората със средно и по-ниско образование
да имат по-големи шансове да си намерят
работа. На тях Бюрото по труда предлага
146 свободни места и 6 за безработни вис-
шисти.

Губернаторът и шефа на пожарната
обсъдиха водната криза в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител инж.Емил Кос-
тадинов разговаря с
комисар Борис Бори-
сов - Директор на Ре-
гионална дирекция
"Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението" - Перник.

Двамата обсъдиха
водната криза в Об-

щина Перник, както и
вариантите на съдей-
ствие от страна на
екипите на дирекция-
та в случай на об-
явяване на бедствено
положение.

"Ситуацията, пред
която сме изправе-
ни, изисква опера-
тивност и подгот-
веност между всич-

ки териториални
звена на изпълнител-
ната власт в Област
Перник. Ежедневно
действаме и рабо-
тим в посока на
преодоляване на си-
туацията с целия
управленски и орга-
низационен ре-
сурс",заяви облас-
тният управител.

от страница 1

Седмицата на четенето в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Интересни срещи и
четения бяха органи-
зирани в пернишките
училища в рамките на
Националната седми-
ца на четенето.

Освен в Регионална-
та библиотека, раз-
лични четения бяха
организирани в сами-
те училища. Ученици-
те от XI ОУ "Елин Пе-
лин" град Перник про-
четоха вълнуващи ис-
тории на най-малките
гости - първокласни-
ците от XII ОУ "Васил
Левски" град Перник и
VII ОУ "Г.С. Раковски"
град Перник.

10 ОУ "Алеко Кон-
стантинов" покани за

участие в Седмицата
на четенето журна-
листката от Кракра
Тв Маринела Асенова.
"Моля се интересът
към най-вълнуващото
занимание да бъде
постоянен, а не кампа-
ниен. Всеки човек, не-
зависимо какъв про-
фесионален път ще
избере, трябва да има
добра езикова култу-
ра и богат набор от
изразни средства, а
това се постига само
с четене"- каза журна-
листката.

Учениците от ОУ "
Св. св. Кирил и Мето-
дий" село Дивотино
показаха, че да подре-
диш пъзел не е толко-

ва трудно, колкото
изглежда. Учениците,
разделени в два отбо-
ра, трябваше да
сглобят пъзел, да поз-
наят приказката и
след това да я разка-
жат.

За финал Дядо Коле-
да зарадва всички уча-
стници с подаръци.
Книгите, които той
раздаде на четящите
пернишки деца, бяха
подарък от издателс-
тво "Просвета" и Ре-
гионално управление
на образованието -
Перник.

Националната сед-
мица на четенето
2019година се органи-
зира от Министерс-

твото на
о б р а з о в а -
нието и
н а у к а т а ,
като целта
е да се на-
сърчава и
п о в и ш а в а
грамотнос-
тта на уче-
ниците.

неподчинение, дока-
то не се намери аде-
кватно решение на
проблема" са катего-
рични кметовете
Виктор Викторов, Ва-
сил Мирчев и Богдан
Богданов.
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Àâòîáóñíèòå ïðåâîçâà÷è çàïëàøâàò ñúñ ñòà÷êà
Те скачат заради тол таксите за рейсовете

Силвия ГРИГОРОВА
Данните, постъпва-

щи в Електронната
система за събиране
на такси за ползване
на платената пътна
мрежа на база време
(е-винетка) и на база
изминато разстояние
(тол), ще могат да
служат и за установ-
яване на нерегламен-
тиран превоз на път-
ници. Това обяви
проф. Олег Асенов,
член на Управителния
съвет на Агенция
"Пътна инфраструк-
тура", пред участни-
ците в заключителна-
та конференция по
транспортна полити-
ка, организирана от
Конфедерацията на
автобусните превоз-
вачи (КАП).

Информацията за
трафика по платена-
та пътна мрежа, коя-
то постъпва в еле-
ктронната система,
може да се споделя с
партньорските служ-
би на АПИ като "Път-
на полиция" в МВР, На-
ционална агенция по
приходите, Изпълни-

ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение
с поредно високо отличие

Силвия ГРИГОРОВА
Компании-

те от Групата
ЧЕЗ в Бълга-
рия - ЧЕЗ
Електро Бъл-
гария и ЧЕЗ
Разпределе-
ние Бълга-
рия, получи-
ха за четвър-
ти път награ-
дите True-
Leaders за
лидери в
енергийния
сектор и за
прилагане на
добри биз-
нес практи-
ки. Отличия-
та се при-
съждат от ICAP България на компании,
които отговарят едновременно на няколко
измерими и обективни критерии: да са
сред 300-те най-печеливши компании по
EBITDA за 2018 г., да са увеличили броя на
своя персонал спрямо предходната годи-
на, да имат висока кредитна оценка и да
са лидери в своя сектор.Призовете бяха
връчени на официална церемония на 11
декември 2019 г. в София.

"Отличието е чест за нас и изказваме
благодарност на всички наши партньори и
служители, без които този успех нямаше
да бъде възможен. Този приз ни мотивира
още повече да продължим да работим, за
да запазим  лидерските си позиции на
енергийния пазар, в който конкуренцията
е сериозна, особено в сферата на продаж-
бите на електроенергия", каза Зорница
Йорданова, директор "Продукти и покупка
на електроенергия" в "ЧЕЗ Електро Бълга-
рия" АД,при получаване на наградата.

"Възприемаме факта, че сме една от
най-големите компании в България по-ско-
ро като ангажимент да отговорим на висо-
ките очаквания, каквито съществуват към
всеки секторен лидер. Да сме носители за
четвърти път на отличието показва, че то не
е плод на еднократни усилия, а на устойчи-
ва дългосрочна политика. Не спираме да
работим и да инвестираме", отбеляза при
получаването на приза Виктор Станчев,
главен оперативен директор на "ЧЕЗ Раз-
пределение България" АД.

ICAP Bulgaria е част от ICAP Group - най-
голямата Група за бизнес информационни
услуги в Югоизточна Европа и една от
малкото компании, одобрени от Европей-
ската служба по ценни книжа и борси -
ESMA, като "Агенция за кредитен рейтинг"
и за седмапоредна година отличава воде-
щите компании в България с наградите
TrueLeaders.

Втори скъсан кабел
на ЧЕЗ за един ден

Силвия ГРИГОРОВА
При несъобразени изкопни дейности във

вторник бе скъсан втори кабел 10 киловол-
та, собственост на ЧЕЗ Разпределение, в
резултат на което бе прекъснато електро-
захранването на близо 1200 клиенти на
дружеството в столичния кв. "Дружба1"  и
Гара Искър. Малко по-рано същия ден от-
ново при несъобразени изкопни дейности
бе скъсан друг кабел на ЧЕЗ Разпределе-
ние и за 1 час и 40 минути без електрозах-
ранване останаха над 1000 клиенти на
дружеството в идеалния център на град
София.

В понеделник строителна фирма остави
без електрозахранване 3300 клиенти на
ЧЕЗ в столичния кв. "Лозенец" в продъл-
жение на 40 минути.

ЧЕЗ Разпределение България призова-
ва фирмите да координират с  компанията
поне две седмици предварително къде и
кога ще извършват изкопни дейности. То-
ва може да става на телефон 0700 10 010
или на имейл кlienti@cez-rp.bg.

телната агенция "Ав-
томобилна админис-
трация" и др. "АПИ не
е оправомощен орган
да правоприлага в та-
зи част, но може да
предостави данни, за
да се реагира", посочи
проф. Асенов.

Нелицензираният
транспорт е един от
проблемите, които
тревожат представи-
телите на автобус-
ния бранш, каза пред-
седателят на Управи-
телния съвет на КАП
Магдалена Милтено-
ва.

Пред участниците
във форума
проф.Олег Асенов
представи същнос-
тта и възможности-
те на тол системата.
"Основната цел е да
се промени моделът
на пътното таксува-
не - този, който руши
повече пътя, да пла-
ща повече, както е
справедливо", каза
той. Проф. Асенов по-
сочи, че понастоящем
две трети от прихо-
дите от такси за пол-
зване на платени пъ-

тища постъпват от
леките автомобили, а
останалите - от път-
ните превозни средс-
тва с обща техничес-
ки допустима макси-
мална маса над 3,5 то-
на. Европейският мо-
дел предполага това
съотношение да се
обърне.

"Всички споделяме,
че тол системата
трябва да бъде въве-
дена, но да има плавен
преход от винетни
към тол такси", каза
Милтенова и отбел-
яза, че браншът има
добър диалог с Минис-
терството на регио-
налното развитие и
благоустройството
и АПИ.

Тарифата за такси-
те, които се събират
за преминаване и пол-
зване на републикан-
ската пътна мрежа е
в процедура за общес-
твено обсъждане. До
16 декември 2019 г.
могат да постъпват
становища, комента-
ри и предложения по
проекта. В него тол
таксите за автобуси-

МОН: Учениците да записват технически специалности
Светла ЙОРДАНОВА

В следващите 10 го-
дини това, което
знаем и имаме голяма
доза увереност е, че
ще ни трябват техни-
чески кадри и инжене-
ри. След 10 години ще
имаме още по-голяма
нужда от специалис-
ти в областта на ин-
формационните тех-
нологии. Така прос-
ветният министър
Красимир Вълчев от-
говори на въпрос за
това какво се прави,
за да се засили връзка-
та между образова-
ние и бизнес, за да бъ-
дат намерени точни-
те кадри.

Вълчев отбеляза, че
са предприети мерки
за преструктуриране
на приема в училища-
та. В професионални-
те паралелки ще бъ-
дат преструктурира-

ни профили и профе-
сии, несвързани с ма-
тематика, техника и
природни науки, към
такива свързани с
тях.

В последните 2 го-
дини МОН успява с
4% да преструктури-
ра приема, дават се
допълнителни сти-
пендии на ученици, до-
пълнително се финан-
сират гимназиите.
През настоящата го-
дина 60% от дейнос-
тите в училище са в
областта на матема-
тиката и природните
науки, отчете прос-
ветният министър.

"Много е трудно ка-
жем точно от какво
ще имаме нужда, тъй
като днешните деца
ще сменят професии-
те и ще бъдат актив-
ни в следващите 40-
50 години", подчерта

той. По думите му
колкото повече деца
са подготвени в об-
ластта на дигитална-
та креативност, тол-
кова по-развита стра-
на ще бъдем. Според
Вълчев има резулта-
ти и повишаващ се
брой ученици, които
учат "Информацион-
ни технологии".

"С над 30% повиших-
ме приема за последни-
те 3 години в двете
професионални нап-
равления във висшето
образование - "Инфор-
матика" и "Компютър-
ни науки и компютър-
ни системи", похвали
се Вълчев. По думите
му между 10-15% е по-
вишен приемът на де-
ца в училища с компю-
търно образование.
Вълчев изтъкна, че се
използват съществу-
ващите структури и

те са диференцирани
според общата техни-
чески допустима мак-
симална маса до и над
12 т, екологичния им
клас, както и според
категорията на пла-
тената пътна мрежа -
автомагистрали, пър-
ви и частично втори
клас пътища.

Според предложени-
те за обществено об-
съждане ставки авто-
бусите до 12т, в за-
висимост от еколо-
гичния си клас, ще пла-
щат от 4 ст. до 8 ст.
на километър за пол-
зване автомагистра-
ли, от 3 ст. до 7 ст.
за километър на пър-
ви клас пътища и от
2 ст. до 5 ст. - за кило-
метър второкласни
пътища. За автобуси-
те над 12 т цените са
с една по-високи с ед-
на стотинка на кило-
метър. Първоначал-
ният обхват на пла-
тената пътна мрежа
с тол е 6 050 км от
общо близо 20 000 км
републиканска пътна
мрежа, за която всич-
ки ползватели понас-
тоящем плащат.

Автобусните пре-
возвачи настояват
ставката за тези от
тях, които обслуж-
ват редовни линии, да
бъде нулева. Анализ
на Световната банка,
консултант по въ-
веждането на тол
системата, показва,
че отражението на
тол таксите върху
цените на автобусни-
те билети би трябва-
ло да е в рамките меж-
ду 5 ст. и 96 ст. Раз-
ликите идват от дъл-

научни организации
като НИМХ и БАН, та-
ка че те да бъдат по-
лезни на системата на
образованието. Всич-
ки области на науката
са отворени за взаи-
модействие с образо-
ванието, но такова
в з а и м о д е й с т в и е
трябва да има в учили-
щата по линия на дей-
ности по интереси,
извеждането на деца-
та от училище с цел
разширяване на обра-
зователната им среда

и др., каза още образо-
вателният министър.

Той настоя да се
разширява образова-
телната среда и дос-
тъпът до различи ви-
дове специалисти от
практиката на учени-
ците. "Светът става
все по-отворен и об-
разователната среда
на учениците трябва
да бъде по-широка и
да имат възможност
да се докоснат до по-
вече специалисти", ка-
за още Вълчев.

жината на маршрути-
те и от това каква
част от тях е по пла-
тената мрежа, както
и от натоварването
и емисионния клас на
автобуса. Билетът
от София до Перник,
например, би следвало
да поевтинее с 2,2%,
тъй като делът на
таксуваната мрежа
по този маршрут ще
стане само 30%.

Според анализа на
Световната банка, с
предложената тари-
фа държавата ще пос-
тигне 52% ефектив-
но финансиране на
пътната инфрас-
труктура от пътни
такси, посочи проф.
Асенов. Крайната цел
на реформата е в дъл-
госрочен план пътна-
та инфраструктура
да може да се самоиз-
държа.

 "В хода на общес-
твеното обсъждане
постъпиха станови-
ща, които ние, като
съвносители, сме
длъжни да анализира-
ме, да видим аргумен-
тите "за" и "против",
за да излезем с финал-
но предложение. Ние
също имаме нашите
аргументи. Оконча-
телният вариант на
тарифата ще бъде
приет с решение на
Министерския съ-
вет", обясни проф.
Асенов. "Прекаленото
намаляване на такси-
те може да доведе до
обратния ефект - при
изключително ниски
ставки да се обе-
зсмисли въвеждането
на тол таксите", каза
той.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси - 70 000 лв.
7. Двустаен, Ид.център, ет. 5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - по споразумение
8. Двустаен, Пазара, ет. 5(5),ТЕЦ, 2 тер. - 100 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
11. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93ш 000 лв.
12. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
13. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
15. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
16. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
17. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
18. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 62 000 лв.
23. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
24. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток, Мошино.
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА

1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.

2. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.

3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.

4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.

5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро

6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.

7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро

8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.

9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро

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

11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.

12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.

13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.

14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро

15. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,
    бърз достъп до  София - по договаряне
2. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
3. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
5. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова,
    двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
7. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,
    двор: 550 м2 - 16 000 лв.
8. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,
    двор: 380 м2 - по договаряне

*
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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

ПРОДАВА
1. Гарсониера, ет.1 - 31 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
3. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
4. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
5. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 8 - 52 000 лв.; 46 900 лв.
6. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
7. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
8. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
10. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
11.Втори етаж от нова къща, Могиличе, ЗП 115 м2 - 42 000 лв.
12. Парцел, Студена, 660 м2, ток, вода, равен, ограден, между къщи - 14 000 евро

НАЕМ
1. Офис, ул .Търговска - 90 лв.
2. Гарсониера, кв. Монте Карло, обзаведена - 350 лв. (с коментар)

ул.”Търговска” 42,
 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

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

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

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 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.

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

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

*
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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
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
Фирма "АК Електрик" АД,

град Радомир търси да
назначи шлосери,
електромонтьори, складови
работници, настройчици на
абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Търсим продавач-косултант

за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов
Печатница търси

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
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
Фирма 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

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

смартфони (широкоъгълен,
макро и обектив рибешко око,
и телеобектив HD12X Zoom).
Тел. : 088 594 9293

ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън камера HD
720-p - 89 лв.

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

Втори етаж от нова къща,

кв.Могиличе, ЗП: 115 м2

42 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

Къща, Клепало, 2 ет.,
ЗП: 89 м2, двор: 520 м2,
2 гаража, лятна кухня,

80 000 лв.

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

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

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

РЗП:50 кв.м., двор 320 кв.м.
с градина и гръцка чешма,

мазе, две бани, WC, ток,
вода, добри съседи.

16 000 евро

0888 503 237 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 vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000
км 2 000г Къса база В отлич-
но състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван.
Тел.: 0895 725 609ажна,

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

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв.
Изложение: юг/запад.Час-
тично обзаведена,обширна
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, разполо-
жена в луксозния и реноми-
ран комплекс от затворен
тип Делта Хил. Местополо-
жението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание
от панорамни гледки, свеж
въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп
до столицата посредством
автомагистрала Люлин. Тел.:
0882 817 442
Продава къща, кв.

Мошино, двор: 380 м2,
масивна, санирана, ЗП: 52
м2, 1 етаж, цена по
договаряне. 0893 702 592
Продава място в кв.

Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878
853 799 - Василка Христова

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

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия
Минен гараж). Тел: 0896 820
638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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
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На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА:
I. Чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.80 от Наредбата за общинската
собственост, приета с Решение № 87 от 30.04.2019г. на Общински
съвет – Радомир;

О Б Я В Я В А
I. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан

по-нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ
ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.19
ОТ ЗСПЗЗ, за срок от 1 /една година/ както следва:

1. Имот с идентификатор 69239.18.24, /номер по предходен
план 018024/ с площ от 6800 кв.м. /шест хиляди и осемстотин
квадратни метра/, в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, местност “Татарско“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
нива, IХ /девета/ категория, при първоначална годишна наемна
цена – 54,40 лв. /петдесет и четири лева и четиридесет стотинки/;

2. Имот с идентификатор 23649.102.16, /номер по предходен
план 102016/ с площ от 27019 кв.м., /двадесет и седем хиляди и
деветнадесет квадратни метра/, в землището на с. Дрен, Община
Радомир, местност “Църв.ливада“, с начин на трайно ползване /
НТП/ - ливада, Х /десета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 216,15 лв. /двеста и шестнадесет лева и
петнадесет стотинки/;

3. Имот с идентификатор 23649.13.7, /номер по предходен
план 013007/ с площ от 7370 кв.м., /седем хиляди триста и
седемдесет квадратни метра/, в землището на с. Дрен, Община
Радомир, местност “Шаламаница“, с начин на трайно ползване /
НТП/ - нива, VIII /осма/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 73,70 лв. /седемдесет и три лева и седемдесет
стотинки/;

4. Имот с идентификатор 23649.26.3, /номер по предходен
план 026003/ с площ от 16565 кв.м., /шестнадесет хиляди
петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, в землището на с.
Дрен, Община Радомир, местност “Голоребра“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - нива, IХ /девета/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 135,52 лв. /сто тридесет и пет лева и
петдесет и две стотинки/;

5. Имот с идентификатор 23649.25.1, /номер по предходен
план 025001/ с площ от 10576 кв.м., /десет хиляди петстотин
седемдесет и шест квадратни метра/, в землището на с. Дрен,
Община Радомир, местност “Г.Шаламаница“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - ливада, IХ /девета/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 84,61 лв. /осемдесет и
четири лева и шестдесет и една стотинки/;

6. Имот с идентификатор 23649.5.1, /номер по предходен
план 005001/ с площ от 19761 кв.м., /деветнадесет хиляди
седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, в землището на
с. Дрен, Община Радомир, местност “Попов Валот“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - нива, VIII /осма/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 197,61 лв. /сто
деветдесет и седем лева и шестдесет и една стотинки/;

7. Имот с идентификатор 69064.15.75, /номер по предходен
план 015075/ с площ от 2730 кв.м., /две  хиляди седемстотин и
тридесет квадратни метра/, в землището на с. Старо село, Община
Радомир, местност “Заринов дол“, с начин на трайно ползване /
НТП/ - нива, Х /десета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 21,84 лв. /двадесет и един лева и осемдесет и
четири стотинки/;

8. Имот с идентификатор 69064.19.1, /номер по предходен
план 019001/ с площ от 1975 кв.м., /хиляда деветстотин
седемдесет и пет квадратни метра/, в землището на с. Старо село,
Община Радомир, местност “Цигането“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - нива, IХ /девета/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 15,80 лв. /петнадесет лева и осемдесет
стотинки/;

9. Имот с идентификатор 61577.3.46, /номер по предходен
план 003046/ с площ от 920 кв.м., /деветстотин и двадесет
квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област Перник,
местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ - нива, Х /
десета/ категория, при първоначална годишна наемна цена –
7,84 лв. /седем лева и осемдесет и четири стотинки/;

10. Имот с идентификатор 61577.5.29, /номер по предходен
план 005029/ с площ от 1533 кв.м., /хиляда петстотин тридесет и
три квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област
Перник, местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
пасище, Х /десета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 12,26 лв. /дванадесет лева и двадесет и шест
стотинки/;

11. Имот с идентификатор 61577.3.55, /номер по предходен
план 003055/ с площ от 1402 кв.м., /хиляда четиристотин и два
квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област Перник,
местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ - нива, Х /
десета/ категория, при първоначална годишна наемна цена –
11,22 лв. /единадесет лева и двадесет и две стотинки/;

12. Имот с идентификатор 61577.3.56, /номер по предходен
план 003056/ с площ от 5108 кв.м., /пет хиляди сто и осем
квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област Перник,
местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ - нива, Х /
десета/ категория, при първоначална годишна наемна цена –
40,86 лв. /четиридесет лева и осемдесет и шест стотинки/;

13. Имот с идентификатор 61577.5.32, /номер по предходен

план 005032/ с площ от 1283 кв.м., /хиляда двеста осемдесет и
три квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област
Перник, местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
нива, III /трета/ категория, при първоначална годишна наемна
цена – 23,09 лв. /двадесет и три лева и девет стотинки/;

14. Имот с идентификатор 61577.5.9, /номер по предходен
план 005009/ с площ от 566 кв.м., /петстотин шестдесет и шест
квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област Перник,
местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ - нива, III /
трета/ категория, при първоначална годишна наемна цена –
10,19 лв. /десет  лева и деветнадесет стотинки/;

15. Имот с идентификатор 61577.1.90, /номер по предходен
план 001090/ с площ от 4804 кв.м., /четири хиляди осемстотин и
четири квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, Област
Перник, местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
нива, III /трета/ категория, при първоначална годишна наемна
цена – 86,47 лв. /осемдесет  и шест лева и четиридесет и седем
стотинки/;

16. Имот с идентификатор 61577.117.177, /номер по
предходен план 117177/ с площ от 999 кв.м., /деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра/, в землището на гр. Радомир,
Община Радомир, местност “Мечовица - Беглико“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - друг вид нива, VI /шеста/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 11,99 лв. /единадесет
лева и деветдесет и девет стотинки/;

 17. Имот с идентификатор 61577.65.119, /номер по
предходен план 065119/ с площ от 14816 кв.м., /четиринадесет
хиляди осемстотин и шестнадесет квадратни метра/, в землището
на гр. Радомир, Община Радомир, с начин на трайно ползване /
НТП/ - пасище, III /трета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 266,69 лв. /двеста шестдесет и шест лева и
шестдесет и девет стотинки/;

18. Имот с идентификатор 38460.61.5, /номер по предходен
план 061005/ с площ от 558 кв.м., /петстотин петдесет и осем
квадратни метра/, в землището на с. Копаница, Община Радомир,
местност “Арбанас“, с начин на трайно ползване /НТП/ - нива, III /
трета/ категория, при първоначална годишна наемна цена –
10,04 лв. /десет лева и четири стотинки/;

19. Имот с идентификатор 80488.28.27, /номер по предходен
план 028027/ с площ от 12764 кв.м., /дванадесет хиляди
седемстотин шестдесет и четири квадратни метра/, в землището
на с. Червена могила, Община Радомир, местност “Огоя“, с начин
на трайно ползване /НТП/ - нива, III /трета/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 229,75 лв. /двеста
двадесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/;

20. Имот с идентификатор 80488.27.11, /номер по предходен
план 027011/ с площ от 7312 кв.м., /седем хиляди триста и
дванадесет квадратни метра/, в землището на с. Червена могила,
Община Радомир, местност “Огоя“, с начин на трайно ползване /
НТП/ - нива, III /трета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 131,62 лв. /сто тридесет и един лева и шестдесет
и две стотинки/;

21. Имот с идентификатор 80488.73.40, /номер по предходен
план 000004/ с площ от 21657 кв.м., /двадесет и една хиляди
шестстотин петдесет и седем квадратни метра/, в землището на с.
Червена могила, Община Радомир, местност “Висо“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - пасище, VI /шеста/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 259,88 лв. /двеста
петдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки/;

22. Имот с идентификатор 24832.85.46, /номер по предходен
план 085046/ с площ от 2864 кв.м., /две хиляди осемстотин
шестдесет и четири квадратни метра/, в землището на с. Друган,
Община Радомир, местност “Джорг.Егреци“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - нива, IV /четвърта/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 45,82 лв. /четиридесет и пет лева и
осемдесет и две стотинки/;

23. Имот с идентификатор 24832.58.156, /номер по
предходен план 085041/ с площ от 5078 кв.м., /пет хиляди и
седемдесет и осем квадратни метра/, в землището на с. Друган,
Община Радомир, местност “Блатото“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - ливада, V /пета/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 71,09 лв. /седемдесет и един лева и
девет стотинки/;

24. Имот с идентификатор 24832.85.41, /номер по предходен
план 085041/ с площ от 2499 кв.м., /две хиляди четиристотин
деветдесет и девет квадратни метра/, в землището на с. Друган,
Община Радомир, местност “Джорг. Егреци“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - нива, IV /четвърта/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 39,98 лв. /тридесет и девет лева и
деветдесет и осем стотинки/;

25. Имот с идентификатор 80488.44.35, /номер по предходен
план 044035/ с площ от 8341 кв.м., /осем хиляди триста
четиридесет и един квадратни метра/, в землището на с. Червена
могила, Община Радомир, местност “Барите“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - нива, VI /шеста/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 100,09 лв. /сто лева и девет стотинки/;

26. Имот с идентификатор 80488.23.2, /номер по предходен
план 023002/ с площ от 2701 кв.м., /две хиляди седемстотин и
един квадратни метра/, в землището на с. Червена могила,
Община Радомир, местност “Червена Мог.“, с начин на трайно
ползване /НТП/ - нива, VI /шеста/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 32,41 лв. /тридесет и два лева и
четиридесет и една стотинки/;

27. Имот с идентификатор 61577.39.6, /номер по предходен
план 039006/ с площ от 7827 кв.м., /седем хиляди осемстотин
двадесет и седем квадратни метра/, в землището на гр. Радомир,
местност “Червена Мог.“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
нива, Х /десета/ категория, при първоначална
годишна наемна цена – 62,62 лв. /шестдесет на страница 9
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от страница 8 и два лева и шестдесет и две стотинки/;
28. Имот с идентификатор 61577.39.12, /

номер по предходен план 039012/ с площ от 7098 кв.м., /седем
хиляди деветдесет и осем квадратни метра/, в землището на гр.
Радомир, местност “Растова глава.“, с начин на трайно ползване /
НТП/ - ливада, Х /десета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 56,78 лв. /петдесет и шест лева и седемдесет и
осем стотинки/;

29. Имот с идентификатор 61577.39.26, /номер по предходен
план 039026/ с площ от 6182 кв.м., /шест хиляди сто осемдесет
и два квадратни метра/, в землището на гр. Радомир, местност
“Растова глава.“, с начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, Х /
десета/ категория, при първоначална годишна наемна цена –
49,46 лв. /четиридесет и девет лева и четиридесет и шест
стотинки/;

30. Имот с идентификатор 61577.39.34, /номер по предходен
план 039034/ с площ от 8395 кв.м., /осем хиляди триста
деветдесет и пет квадратни метра/, в землището на гр. Радомир,
местност “Растова глава.“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
ливада, Х /десета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 67,16 лв. /шестдесет и седем лева и шестнадесет
стотинки/;

31.  Имот с идентификатор 61577.41.33, /номер по
предходен план 041033/ с площ от 20971 кв.м., /двадесет
хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра/, в
землището на гр. Радомир, местност “Широки дол.“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - ливада, VI /шеста/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 251,65 лв. /двеста
петдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/;

32. Имот с идентификатор 61577.41.51, /номер по предходен
план 041051/ с площ от 9670 кв.м., /девет хиляди шестстотин и
седемдесет квадратни метра/, в землището на гр. Радомир,
местност “Широки дол.“, с начин на трайно ползване /НТП/ -
ливада, VI /шеста/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 116,04 лв. /сто и шестнадесет лева и четири
стотинки/;

33.  Имот с идентификатор 61577.41.52, /номер по
предходен план 041052/ с площ от 18838 кв.м., /осемнадесет
хиляди осемстотин тридесет и осем квадратни метра/, в
землището на гр. Радомир, местност “Широки дол.“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - ливада, VI /шеста/ категория, при
първоначална годишна наемна цена – 226,06 лв. /двеста
двадесет и шест лева и шест стотинки/;

34. Имот с идентификатор 61354.47.29, /номер по предходен
план 047029/ с площ от 3999 кв.м., /три хиляди деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра/, в землището на с.Радибош,
общ. Радомир, местност “Лозище.“, с начин на трайно ползване /
НТП/ - нива, V /пета/ категория, при първоначална годишна
наемна цена – 55,99 лв. /петдесет и пет лева и деветдесет и
девет стотинки/;

II.Търгът за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ -
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за срок от 1 година да се проведе
на 03.01.2020г. от 10.00 часа. в сградата на община
Радомир.

При не провеждане на търга, поради неявяване на нито
един кандидат отговарящ на условията от тръжната
документация, повторен търг да се провежда всеки втори
четвъртък от месеца от 10.00 часа. в сградата на община
Радомир до отдаване под наем на имотите.

III.Срок за сключване на договора и начин на плащане –
Кметът на Общината сключва договор за наем със спечелилия
участник в двуседмичен срок, след влизане в сила на заповедта
по чл.114,ал.1 от Наредбата за общинска собственост.

1. Спечелилият търга заплаща достигнатата наемна цена на
касата на община Радомир.

2. Спечелилият търга заплаща достигнатата цена в едномесечен
срок от влизане в сила заповедта за спечелен търг, след което в
двуседмичен срок се сключва договор за отдаване под наем на
земеделски земи.

IV.Въз основа на тази заповед да се изготви обява за
провеждане на търга, която да бъде публикувана в един
регионален ежедневник, да бъде поставена на
информационното табло в сградата на общинска
администрация и на интернет страницата на община
Радомир.

V.Утвърждавам тръжната документация и проекто-
договора за отдаване под наем на Земеделска земя
стопанисвана от общината по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, като
част от нея.

VI .Търгът да се проведе при следните условия:
1.Тръжната документация, съдържаща информация за

условията за провеждане на търга и изискванията към
кандидатите се закупува срещу сумата от 20,00 лв. /двадесет
лева/ и се внесе по сметката на Община Радомир
№BG77IABG74788400467000, BIC IABGBGSF, код 447000 при
Банка Инт. АСЕТ БАНК – Перник до 16.30 часа на 02.01.2020
год.

В случай на провеждане на повторен търг тръжна
документация се закупува до 16,00 часа на деня предхождащ
този, в който ще се проведе търга, като сумата се внесе по сметка
на Община Радомир.

2.Заявлението на кандидата за участие в търга /по образец от
тръжната документация/ да бъде регистрирано до 16,30 часа на
последния работен ден преди провеждане на търга.

За всеки един от имотите се подава отделно заявление за
участие.

3.Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на
10% /десет на сто/ от началната наемна цена по сметка на Община
Радомир №BG4IABG74783300466903, BIC IABGBGSF, при БАНКА
ИНТ.АСЕТ БАНК-ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки
един от обектите по сметка на Община Радомир до 16.30 часа на
02.01.2020г.

В случай на провеждане на повторен търг депозитната вноска
се внася до 17.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се
проведе търга.

Информация за провеждането на търга може да бъде получена
в отдел „ОСТТЕ и Г“ към Община Радомир, всеки работен ден в
рамките на установеното работно време на тел.0777/82435.

Съгласно чл.194 от АПК, във връзка с чл.22 ал.2 от ЗМСМА,
уведомяваме всички заинтересовани лица за решение № 391
от 13.11.2018г., постановено по адм. дело № 280/2018г.,  по
описа на Административен съд - Перник, потвърдено с
решение №16588 от 05.12.2019г., постановено по адм. дело
411/2019г. по описа на Върховен административен съд, с
което се отменят по протест на Прокурор при Окръжна

Прокуратура гр. Перник разпоредбите на чл.32,ал.1, ал.2 и
ал.3 и чл.33 ал.1 от Наредбата за реда и условията за
упражняване правата на Община Перник върху
общинската част от капитала на търговските дружества,
приета с решение № 86/17.06.2004 г., обективирано в протокол
№ 8 от 17.06.2004г. на Общински съвет Перник, като
незаконосъобразни.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   П Е Р Н И К

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 16-20.12.2019

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 ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПЛАНИРАНИ
ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 16 – 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО:

ОБЛАСТ

ДАТА/ПЕРИОД ВРЕМЕТРАЕНЕ   ЗАСЕГНАТ РАЙОН /УЛИЦА, КВАРТАЛ,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

ОБЩИНА БРЕЗНИК  

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  БРЕЗНИК:   АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ  2, ВАРОШ  41A, 14, 2, 18, 32, 4, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 22, 13,
45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 28, 10, МАГАЗИН, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27, НЕСТОР ПЕТРОВ  10

НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ДОЛНА СЕКИРНА:   МТП Д.СЕКИРНА

НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  РЕБРО:   ВИЛА

НА 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  БАБИЦА:   С.БАБИЦА

ОБЩИНА ПЕРНИК  

НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   1-ВА  18, 103  28, 104  5, 105  17, КВ. РАДИНА ЧЕШМА, УПИ 110, КАД. РАЙОН 623  , ПИРДОП
1, РАДИНА ЧЕШМА  22,42 КЪЩА,32, 5, 5, 21А, 3,. 27, 20, 29, 15, 36, 43, 30, 23, 19, 19, 35 ,21, 28, 8, 44, РАДИНА ЧЕШМА  ИМОТ 611-406  ,
ВИТАНОВСКИ УШИ

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   КАЛКАС  3,ТП МТС, РЕЗЕРВОАРА

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -
ПЕРНИК:   АЛЕН МАК  5, 14, 14Б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14В, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14А, 17, ВАСИЛ АПРИЛОВ  10,
ЗАХАРИ СТОЯНОВ  2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, ИВАЙЛО  15, 14, 5., 5, 16, 13, 18,7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, КАПИТАН ВЕКИЛСКИ  10, 5,
7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, ЛИЛИЯ  10, 5., 12А, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, ЛЮЛИН  9, 15, МУРГАШ  6, ОБОРИЩЕ  17 ,2, 37,
8, 38, 53А, 27, 51, 3, 12, 7., 25, 30, 39, 9, 4, 51., 28, 20, 42, 41, 34, 34., 51А, 19, 24, 40, 7, 12А, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35,
14, 11, 5, 23, ПАЛМА  15, 12А, 11, 16, 2А, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, ПАНАЙОТ ВОЛОВ  2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13,
7, ПАНАЙОТ ХИТОВ  12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, СВЕТА ПЕТКА  34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49.,
54А, 39, 33, 57, 14, 55, 37., 4, 59А, 32, 13, 44, 26., 22, 23, 50, 30А, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4., 8, 30, 59, 9, 18, 5,
53, 3, 40, СЕЛИМИЦА  8, СИНЧЕЦ  9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28А, 15., 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, СОФИЙСКО ШОСЕ  118,
112, 51, 57., 108, 120, 55., 114, 110, 53, 57, 122, СТЕФАН КАРАДЖА  24А, СТОЯН ЗАИМОВ  37, 12, 17, 4А, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16., 30А,
33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28Б ,27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6А, 20, 23, 25, ТОДОР КАБЛЕШКОВ  31, 35А, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32,
30, 19А, 33, 24, 39, 47., 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25А, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, ХАДЖИ ДИМИТЪР  4, 1Б, 3

НА 16.12.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   ИЗТОК  , ЛОМ  10.,ДО ТП ТУНДЖА,10., ЮРИЙ ГАГАРИН  38Б,40,40,М/У 36 И 34 БЛ.,40,38Г

НА 16.12.2019 Г. /13:00 - 14:30 Ч./ -  ПЕРНИК:   ИЗТОК  МАГАЗИН, КАРЛ МАРКС  34, ЛОМ  12, 11, 1 НА,ПАЗАР &QUOT;СЕЗОНИ&QUOT;,
НЕСЕБЪР  3,С/У БЛ.3, 1, 5 ,3, 5, ОДЕСА  4, ЮРИЙ ГАГАРИН  ТЪР.КОМПЛ. С/У БЕЗ. &QUOT;ШЕЛ&QUOT;,38Ж, 34А, 91, 1,М/УБЛ 34 И 36,
36А, 36., ТЪРГ. КОМПЛЕКС, 36, 34

НА 16.12.2019 Г. /15:00 - 16:30 Ч./ -  ПЕРНИК:   ИЗТОК  , РАШО ДИМИТРОВ  78, 86, 80, 80, 82, 84, 78, 78, 78, ЮРИЙ ГАГАРИН  31Н,1

ОБЩИНА РАДОМИР  

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  КОПАНИЦА:   МАХАЛА ГЮЗЕЛЕВА

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  НИКОЛАЕВО, ОБЩ. РАДОМИР

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  РАДОМИР:   III КВ.191
ПРОМИШЛЕННА ЗОНА  , ГАРАТА  СКЛАД, ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ  18, ГРАДИНА  4, МАХ.АРБАНАС  , РАЙКО ДАСКАЛОВ
76,70,80,8,74,80 8, ЦАР СИМЕОН  3,   Х.ОРЛИТЕ

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  РАДОМИР:   ЦАР СИМЕОН  3,   Х.ОРЛИТЕ

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 19.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -
ЖЕДНА:   ЦЕНТЪРА

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 19.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -
СТЕФАНОВО, ОБЩ. РАДОМИР:   X-350  , МАХ.ГОРНИ РАКОВЕЦ  КЪЩА,ВИЛА, МАХ.ЕГРЕЦИТЕ

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -
ПЕРНИК

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -
ЖЕДНА:   ВИЛА

ОБЩИНА ТРЪН  

НА 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ДЖИНЧОВЦИ:   КЪЩА

НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ЗЕЛЕНИГРАД:   ОБЩ,ТРЪН  , ПАРЦЕЛ III-253, КВ.40  ,   ВИЛА

НА 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ЯРЛОВЦИ

НА 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  СТАЙЧОВЦИ:   КЪЩА

НА 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ЛЕШНИКОВЦИ:   ИМОТ 32, КВ.5

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В СЕКЦИЯ
„ГРАФИЦИ“, НА АДРЕС HTTP://WWW.CEZ-RP.BG/BG/GRAFICI/GRAFIK-NA-PLANIRANI-REMONTI/. 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 И ЗА
ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МУ. ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ, С ЦЕЛ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА,
ВЪРXУ КОИТО СА ИЗВЪРШВАНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ, СЕ НАЛАГАТ КРАТКОВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО, ЧИЯТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Е ПОД 5 МИНУТИ. РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПОДНАСЯ ИЗВИНЕНИЯ
НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЗА СЪЗДАДЕНИТЕ НЕУДОБСТВА ОТ ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО.
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Очаква ви истинско шоу в любовта, което ще
постави всичко на своето място. Не сте очаква-
ли от избраника си такова поведение и сега си
правете изводи. Проблемите с парите, ще се ре-
шат по-бързо, отколкото сте си мислели. Ще
имате възможност да умножите капитала си. Ос-

новното нещо е, всичко да е законно и честно.

Ще искате да организирате в дома си празник,
за което с удоволствие ще ви помогне близък
приятел. Само оформлението и декорациите, ще
трябва да направите сами. За работа, няма да
имате необходимия ентусиазъм. Но творческите
си идеи, ще осъществявате лесно, особено ако ви

подкрепят талантливи хора.

Ще се приспособите към промените, така че
всичко, което сте замислили лесно ще се осъщес-
тви. Само злите езици и враговете ще ви създа-
ват неприятности. Но ще преодолеете всичко,
ако привлечете подкрепата на близки приятели.
Интуицията ви е силна и ще намерите начин да се

измъкнете от трудното финансово положение.

Може да не ви очаква лек и светъл ден, но слънце-
то над главата ви, ще раздава щедро светлина.
Не се съмнявайте в способностите си, тогава ус-
пехът в работата няма да закъснее. Радостна
среща очаква тези, които дори не са мислили, че
ще се сблъскат на улицата с дългогодишен прия-

тел. Вечерта ще премине активно и забавно.

По свой начин ще тълкувате всичко, което ви
казват. В работната среда вие сте лидер, но днес
е по-добре да се отдръпнете тихо настрана. На
някой от близките ви, може да се случи неприят-
на история. Помогнете, доколкото можете. Ос-
новното нещо е да подкрепите човека морално - за

него това е най-важното.

Очаква ви успешен и продуктивен ден. Дори ще
въздъхнете от облекчение, защото всичко ще
върви по план. Ако имате възможност, да намери-
те допълнителна работа, не се ограничавайте.
Финансовото ви положение е отлично, така че мо-
же смело да пазарувате. Благоприятна ще е про-

дажбата на недвижим имот.

Може да нямате шанс, да укрепите отношения-
та си с любимия. Сами сте унищожили всичко, се-
га поемете отговорност. Ако навреме се абстра-
хирате от трудната ситуация, тогава може мно-
го да промените. В личния ви бизнес са възможни
пречки и загуби. Дори не се опитвайте, сега да ин-

вестирате.

Забравете желанията, за да съхраните стабил-
ността на парите си. Днес може да сте толкова
непрактични, че няма да приличате на себе си. По
друг път се опитайте да промените това, което
не ви харесва. Особено в сферата на любовта, къ-
дето непрекъснато и упорито преследвате свое-

то. Погледнете избраника си нежно, той заслужава това.

Постоянно ще пребивавате в обществото, в
компании и дори ще пътувате. Толкова много ак-
тивност и ентусиазъм, от дълго време не сте
изпитвали. Неочаквано получаване на пари, ще ви
позволи да купите това, което отдавна сте пла-
нирали. Отлично ще се развиват благотворител-

ни събития, както и тържества и семейни празници.

Трябва да се заобиколите не само със симпатич-
ни, но и с надеждни хора. Вие толкова усърдно се
стремите да спечелите благоволението на всич-
ки наоколо, че накрая може да останете сами. Съд-
бата щедро, ще ви дари в любовта. Има шанс да се
влюбите страстно и в човек, с когото сте били

приятели. Погрижете сте да разбере за чувствата ви.

Трябва да комуникирате повече с колегите, но
разговорът с шефа, който сте планирали, отме-
нете. Разбира се, искате да имате достойна зап-
лата, но днес няма да промените нищо. Обстоя-
телствата не са благоприятни, за да удряте по
масата и да изисквате увеличение. Вечерта ще

ви донесе, много впечатляващи емоции в любовта.

Не се препоръчва да планирате дълги пътува-
ния, дори и спешни. Как ще се получи да ги отме-
ните, не се знае, но опитайте. Пенливият хумор
на близък приятел, ще ви засегне. Е, не винаги
трябва да сте с мрачно и сериозно лице. Освен
това, нямате причина за тъга. Купете си по-го-

лям портфейл, очаква ви печалба.
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Перничани се надяват той да оглави волейболната федерация, подкрепата расте

Алберт Попов стана част
от престижна класация

Звездата на бъл-
гарските ски Ал-
берт Попов стана
част от селекция-
та “30 под 30“ на
FORBES България
за 2019 г. Освен
Аби в селекцията
са включени от
създатели на ино-
вативен бетон до
създатели на нови
модни вселени, от

борци за намаляване на въглеродния отпе-
чатък до борци за гражданско образова-
ние – кои са най-предприемчивите млади
българи, които променят света.

Кирил Домусчиев настоява за ВАР
Собстве-

никът на
Л у д о г о -
рец и член
на Изпъл-
кома към
БФС - Ки-
рил До-
м у с ч и е в
р а з к р и
плановете
на футбол-
ната цен-
трала за
въвежда-
нето на
ВАР в родното ни първенство. По думи на
бизнесмена страната ни е закъсняла с въ-
веждането на системата, която ще бъде
задължителна за участието на тимовете ни
в груповата фаза на Лига Европа през
следващата година."На предишния Изпъл-
ком тази точка е обсъждана. Бяха покане-
ни хора от съдийската комисия да ни ка-
жат къде сме ние. Това е трябвало да бъде
направено отдавана. Притесненията са, че
националният отбор на България трябва да
играе на стадион с инсталиран ВАР. Това
не е да дойде едно микробусче. Хората от
УЕФА бяха притеснени да не играем дома-
кинския си мач в Унгария. Колкото по-бър-
зо го вкараме, толкова по-добре. Това ще
даде не само справедливост. Догодина
няма да можем да играем в групите на Ли-
га Европа без ВАР. Трябва съдиите да
имат постоянна практика с ВАР в родното
първенство. За съжаление, сме закъснели.
Сега трябва с г-н Фурнаджиев и колегите
да видим откъде ще дойде финансирането.
Трябва да се предвидят средства за въ-
веждането на ВАР, защото много клубове
няма да могат да си го позволят".

Баскетболна звезда отказа секса
Бившата баскетболна звезда и екс съпруг

на риалити звездата Клои Кардашиян - Ла-
мар Одъм, претърпя тотална промяна.Игра-
чът на няколко пъти беше близо до смъртта
след злоупотреба с алкохол и наркотици, но
вече върви по правилния път благодарение
на новата жена в живота си - фитнес ин-
структорката Сабрина Пар. Тя разкри, че
двамата все още не са правили секс, а в ос-
новата на това е Бог. „Ламар има специално
отношение към църквата. Опитва се да се
пречисти и прави жертва, за да получи опро-
щение. Ще се въздържа от секс до сватбата.
Това е част от сделката му с Бог и аз няма
да му преча", призна Cap.

Борислав Кьосев бе
издигнат от няколко
клуба преди седмица,
като сред които ВК
Сливнишки герой
(Сливница), ВК Миньор
(Перник), ВК Етрополе
и ВК Белоградчик, като
зад него застанаха два-
ма от най-успешните
треньори при подрас-

СПОРТ: БОКС
1. РОБЕРТО ГЕОРГИЕВ РУМЕНОВ – състезател на

ССКБ „Перник – Ладимекс“,юн. младша възраст /учени-
ци/, кат. 80 кг., треньор: Манол Йорданов

· I-во място на Държавен личен шампионат, ученици,
конкуренция 8 състезатели в категорията

· III-то място на Държавен личен шампионат, ученици
СПОРТ: БОРБА КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
2. КРИСТИН ПЕТРОВ – състезател на СК по борба

„Миньор“, момчета, кат. 35 кг., треньор: Радослав Васи-
лев

· I-во място на Държавен личен шампионат, момчета,
конкуренция  18 състезатели в категорията

· I-во място на Държавен лично-отборен шампионат,
момчета, конкуренция 19 състезатели в категорията

СПОРТ: ДЖУДО /САМБО, СУМО/
3. КРИСТИЯНА СТОИЛОВА – състезател на СК

„Кракра”, гр. Перник, Треньор: Иглика Милентиева, Кла-
сиране през 2019 г.

ДЖУДО

· III-то място на Държавен отборен шампионат, девойки
мл.в., конкуренция 13 състезателки в категорията

САМБО
· II-ро място на Държавен лично-отборен шампионат,

ДМВ, конкуренция 14 състезателки в категорията
· III-то място на ДЛОШ – отборно, конкуренция 21 клуба
· III-то място Държавен лично отборен шампионат , ка-

детки, конкуренция 14 състезателки
· I-во място – отборно ДЛОШ, конкуренция 24 клуба
4. ПЕТЯ СТОИЛОВА – състезател на СКБС „Кракра

Пернишки”, гр. Перник, Треньор: Александра Накова,
Класиране през 2019 г.

ДЖУДО
· III-то място на Държавен отборен шампионат, ДМВ, кон-

куренция 22 клуба
САМБО
· II-ро място на Държавен лично-отборен шампионат,

ДМВ, конкуренция 14 състезателки в категорията
· III -то място ДЛОШ – отборно, конкуренция 22 клуба

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ“ НА 2019 ГОДИНА ДО 14 ГОД.

/Следва/

тващите Мартин
Стоев и Пламен Хрис-
тов. За изминалите
дни обаче неговите
идеи срещат все по-го-
ляма подкрепа, като
кандидатурата му пе-
чели все повече под-
дръжници.Все повече
клубове, членове на
Българска федерация

по волейбол, застават
на страната на Борис-
лав Кьосев, след като
бе издигната кандида-
турата му за предсе-
дател на УС на БФВ. Та-
ка той се изправя сре-
щу Любо Ганев, като
двама вицепрезиденти
на централата ще се
борят за този отго-
ворен пост.Борислав
Кьосев бе издигнат от
няколко клуба преди
седмица, като сред кои-
то ВК Сливнишки ге-
рой (Сливница), ВК
Миньор (Перник), ВК
Етрополе и ВК Белог-
радчик, като зад него
застанаха двама от
най-успешните трен-
ьори при подраства-
щите Мартин Стоев и
Пламен Христов. За из-

миналите дни обаче не-
говите идеи срещат
все по-голяма подкре-
па, като кандидатура-
та му печели все пове-
че поддръжници.„Оба-
диха ми се много хора
от цяла България. Вече
съм разговарял с пред-
ставители на близо 50
клуба. Подкрепят ме за
този пост и ми поже-
лават успех. Това ме
радва много, защото
именно мнението на
клубовете е най-важно
в момента. Най-инте-
ресното в цялата си-
туация е, че дори пред-
ставители на големи
клубове, които вече са
се подписали за Ини-
циативния комитет и
в полза на кандидату-
рата на Любо Ганев, се-

га се обаждат на мен и
заявяват, че ще ме
подкрепят“, коменти-
ра  Борислав Кьосев.

Вицепрезидентът на
БФВ Борислав Кьосев
коментира и ситуа-
цията, в която след
обявяване на кандида-
турата му за прези-
дент в медиите се поя-
вяват различни ком-
промати и неверни
твърдения за него.„Во-
ди се компроматна
война и това не е дос-
тойно. Ако продължа-
ва така аз също ще бъ-
да принуден да извадя
документи, които ще
бъдат тежки за много
хора. Нека за запазим
спокойствие и да не се
очерняме“, призова Бо-
рислав Кьосев.

„Миньор” отупа „Ботев” (Ихтиман)
В събота пред пет-

десетина зрители от-
борът на „Миньор”
не срещна особени
проблеми в мача си
срещу ихтиманския
„Ботев” в среща от
поредния кръг на пър-
венството на Висша-
та лига. Гостите оп-
ределено отстъпват
като класа на перни-
чани, а в добавка и че-
тирима от основна-
та им шестица бяха
със здравословни
проблеми.

Домакините започ-
наха вихрено с 6:1,
после допуснаха раз-
ликата да бъде нама-
лена на 9:7, но до об-
рат не се стигна и
първата част завър-

ши при резултат
25:19.

Във втория гейм в
игра влязоха и юноши-
те Петър Лазаров,
Патрик Генов и Але-
ксандър Атанасов, но
това не промени
съотвошението на
силите, като тази
част завърши при ре-
зултат 25:14 за ми-
ньорци.

В третата част на
терена се появи и
вторият разпредели-
тел Калоян Николов.
Геймът вървя равнос-
тойно до 7:7  и на
практика беше най-ос-
порвана част в среща-
та. От друга страна
това беше чудесна
възможност за тре-

ньора на „Миньор”
Мирослав Илиев да
обиграва и юношите
на тима. В крайна
сметка частта  прик-
лючи при 25:19, а с

това и се стигна до
3:0 за „Миньор” в про-
дължилата около час
среща.

С тази победа ми-
ньорци си гаранти-

рат второто място
в групата , независи-
мо от резултатът в
последния кръг, кога-
то отборът гостува
на „Тетевен волей”.
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Младежът едва не убил съгражданин с ментални проблеми

ПОИСКАЙ И ЩЕ ТИ БЪДЕ
ДАДЕНО, се казвало в Библия-
та. Та след като пернишки уп-
равници много искаха дъжд,

ама не го дочакаха, сега ще получат ... нака-
зания. Поне според прокуратурата. А перни-
чани пък поискаха отговорността да си поне-
сат и онези висши управници, които засега
само ни засипват с голословни обещания, ус-
михвайки се от екрана. Ако наистина божията
повеля е да поискаш, за да ти се даде, ние
искаме и техните наказания. Ефективни! И
моля, господа министри, скрийте наглите си
усмивки, защото на нас съвсем не ни е до
смях. Запретнете ръкави и след месец праз-
нословие свършете нещо реално, за да не
запретнем ние ръкавите. Преди да го е сто-
рил, ако го стори, разбира се, съдът. Щото май
още не сме видели висши сановници зад ре-
шетките.

ЕДИН 18-ГОДИШЕН ОСМОКЛАСНИК,
ПО ДАННИ НА ПРОКУРАТУРАТА,  ЕДВА
НЕ УБИЛ ЧОВЕК. Не, не че го карал да хо-
ди на училище и повече да заляга над книги-
те, та да не става за смях с тоя осми клас на
зряла възраст... Просто при махленска свада
заради пустата собственост на квартална
кръчма доказал мъжката си сила, шибвайки
няколко шамара на жена. Тя на свой ред се
ожалила в къщи и разправията била готова.
Освен юмруци, в разразилия се екшън
влязла в употреба и дръжка от лопата, която
потрошила главата на един от участниците в
скандала. Според медиците, става дума за
тежка черепно-мозъчна травма. Само оказа-
ната бърза и висококвалифицирана помощ
предотвратила леталния изход. Сега пълно-
летният осмокласник ще има вземане - дава-
не с правораздавателните органи, които ще
му покажат струвал ли си е бабаитлъкът, при
който е бита жена, друг пък едва не си отишъ-
л от тоя свят.

КОГАТО СЕ ПРАВИШ НА НИ ЧУЛ, НИ
ВИДЯЛ, НАРУШАВАЙКИ ЗАКОНИТЕ на
една суверенна държава, си плащаш. Та и с
онези шведски граждани, опитали да прене-
сат през границата ни със Сърбия бая тлъста
сума валута, чиято равностойност е близо 140
хиляди лева, станало същото. Въпреки че
реално тънко са се отървали. Съдът решил да
ги глоби с една пета от размера на предмета
на престъплението. А ако все пак опитат отно-
во да приложат същия номер на наша почва,
не ги съветваме да минават през ГКПП -
Стрезимировци. Щото там митничарите не
спят. Свикнали са да си отварят очите на чети-
ри. Въпреки че и на останалите пропусквател-
ни пунктове номерът им едва ли е щял да ми-
не. България не е разграден двор, та всеки
да влиза и да излиза както си иска и да пре-
нася каквото си ще.

Задържаха хлапак с трева
Любомира ПЕЛОВА

16-годишен е задържан за притежа-
ване на наркотични вещества.

Акцията е на служители от Второ ра-
йонно управление на МВР във връзка с
разпространението и употребата на нар-
котични вещества. Пред жилищен блок
на ул. "Рашо Димитров" полицаите про-
верили 16-годишен младеж. От него е
иззето пликче, съдържащо суха зелена
листна маса. При направения полеви
тест веществото реагирало на марихуа-
на. След разпит тийнейджърът е осво-
боден.

Работата по случая продължава.

Санданчанин пред Темида
за закана за убийство

Любомира ПЕЛОВА

Санданчанин ще отговаря пред съда
за закана за убийство.

Престъплението е извършено на 14
април тази година, когато 50-годишен
мъж от гр. Сандански се заканил с
убийство на тъщата си. Мъжът отправил
същите думи и към бившата си жена, за
което вече е привлечен като обвиняем.

Той ще отговаря за престъпление по
чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Грози го лишаване от свобода за срок
до 6 години.

Ел.табло горя в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Електрическо табло е горяло в Пер-
ник.

Сигнал за пожара е подаден в четвър-
тък, около 20,30 часа вечерта.

Съоръжението, собственост на еле-
ктроразпределителното дружество
пламнало от късо съединение, на улица
"Люлин". Пожарникарите реагирали не-
забавно и пламъците били локализира-
ни. Щетите са минимални - унищожен е
клеморед в таблото.

Няма пострадали хора.

Любомира ПЕЛОВА
Окръжната проку-

ратура в Перник е
внесла за разглеждане
в съда обвинителен
акт срещу 18-годиш-
ния А.В. за извършено
от него престъпле-
ние по чл. 115 от На-
казателния кодекс.

Обвиняемият Васи-
лев е ученик в 8-ми
клас и живее в Перник.

Около 21:30 ч. на 2-
ри юни тази година,
той се появил в кафе-
не, намиращо се в
квартал "Рудничар" в
града, като запитал
играещи там карти
хора дали знаят, че
въпросният имот е
негова собственост.
Последвал спор между
него и Д.С., при който
обвиняемият я удари-
л няколко пъти по ли-
цето. След като се

прибрала вкъщи, пос-
традалата се оплака-
ла на родителите си
за случилото се.

Същата вечер пос-
ледвала физическа са-
моразправа между
близките на Василев и
родителите на ударе-
ната. Към тях се при-
съединил и А.В., който
носел със себе си дър-
вена дръжка от лопа-
та. Първоначално
той ударил с нея ба-
щата на Д.С., послед-
вала суматоха, призи-
ви за бягство и прес-
ледване на опоненти-
те. Обвиняемият на-
паднал и В.Н., който
страдал от умерена
умствена изостана-
лост. Това причинило
обилно кървене в об-
ластта на главата на
пострадалия.

На място пристиг-

нали полицейски слу-
жители и медицински
екип, които тран-
спортирали ударения
до болнично заведе-
ние.

От извършената в
хода на досъдебното
производство съдеб-
но-медицинска експер-
тиза е видно, че
вследствие на нанесе-
ния удар с дървена
дръжка в тила пос-
традалият получил
тежка открита че-
репно-мозъчна трав-
ма. При неоказване на
своевременна и висо-
коквалифицирана ме-
дицинска помощ неми-
нуемо това би довело
до настъпването на
летален изход.

Предстои съдът да
насрочи разпореди-
телно заседание по
делото.

Безстопанственост и престъпления
по служба от страна на МРРБ
и МОСВ видя прокуратурата
Любомира ПЕЛОВА

Сериозни нарушения
видя пернишката Ра-
йонна прокуратура в
поведението на две ми-
нистерства, довели до
тежката водна криза в
Перник и околните на-
селени места. В офи-
циално съобщение на
институцията се каз-
ва: "Във връзка с пос-
тъпилото на
21.11.2019 г. Отворено
писмо от гражданите
на гр.Перник относно
водния режим в града,
Районна прокуратура -
гр. Перник предприе не-

забавни действия и
възложи извършване-
то на проверка от Сек-
тор "ПИП" при ОДМВР
- гр. Перник за  из-
ясняване причините,
довели до режим на во-
доподаването от язо-
вир "Студена".

След внимателен
преглед на събраните
в хода на проверката
материали, Районна
прокуратура - гр. Пер-
ник констатира, че са
налице данни за еве-
нтуално осъществени
безстопанственост и
престъпления по служ-

ба от страна на длъж-
ностни лица от  Ми-
нистерството на Ре-
гионалното развитие
и благоустройство и
Министерството на
околната среда и води-
те на Р. България.

С оглед евентуално
осъществените прес-
тъпни състави и качес-
твото на субектите,
преписката с Поста-
новление от 10.12.2019
г. на Районна прокура-
тура - гр. Перник е из-
пратена по компетен-
тност на Специализи-
рана прокуратура."

Жена - насилница
се озова в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Жена е за-

държана за на-
рушаване на
съдебна запо-
вед, съобщиха
от полицията.

В четвъртък,
около 8,50 ча-
са, е подаден
сигнал от 75-го-
дишна жителка
на село Мещи-
ца, че при нея се намира 47-годишна, коя-
то нарушава заповед за защита от домаш-
но насилие.

Органите на реда реагирали незабавно и
на място задържали извършителката. На-
ложена й е полицейска мярка за срок до
24 часа и ще бъде уведомена Районна про-
куратура - Перник.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

Солена глоба за чужденци за
внос на недекларирана валута
Любомира ПЕЛОВА

Наложиха наказания
на чужденци за недек-
лариране на парични
средства при преми-
наване на сръбско-
българската граница,
съобщиха от държав-
ното обвинение.

Пернишката Район-
на прокуратура е
сключила споразуме-
ние с гражданите на
Швеция - М.А. и А.А.,
обвинени за извърше-
но от тях престъпле-
ние по чл. 251, ал.1 от
Наказателния кодекс.

Двамата са се призна-
ли за виновни за това,
че около 14,30 часа  на
31 октомври тази годи-
на, на митнически
пункт Стрезимировци,
при влизане от Сърбия
в България, не изпълни-
ли задължението за дек-
лариране на парични
средства, пренасяни
през границата на стра-
ната. Стойността на
предмета на престъп-
лението е в особено го-
леми размери - 630 000
шведски крони, 10 000
евро, 1300 щатски дола-

ра. Общата сума в лево-
ва равностойност въз-
лиза на 136 460,65 лева.

Районният съд в
Трън е одобрил постиг-
натото между страни-
те споразумение, с кое-
то на чуждите гражда-
ни са наложени наказа-
ния "глоба" в размер на
по 27 292,12 лева за все-
ки. Сумата представл-
ява една пета от стой-
ността на предмета на
престъплението.

Определението на съ-
да има последиците на
влязла в сила присъда.
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