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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

туризма и други.
"Пернишката кре-

пост е един от симво-
лите на този град. Иг-
рала е важна роля в
края на X, XI и XII век.
Възстановката праве-
на по идеен проект
преди няколко години
се оказа твърде мо-
дернистична, не само
за учените, а и за об-
ществеността. Това
са плочки от наподоб-
яващ пластмаса мате-
риал, които не изглеж-
дат никак добре. Тази
възстановка за мен е
несполучлива.", комен-
тира при една от
предварителните сре-
щи зам.-деканът на
Историческия факул-

Ïúðâà ñðåùà íà Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò  çà êðåïîñòòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.64 лв.

Четвъртък, 17 май 2018 г., бр. 91 /6439/ год. XXVЦена: 0,60 лева

† Възнесение
Господне (Спасовден)

Премиери и
превозвачи

В София ври от премиери и превозва-
чи. Лидерите на Стария континент
дойдоха да умуват как да извозят За-
падните Балкани до членство в Съюза,
а родните камионджии ги посрещнаха
като стопаджийки на магистрала. Из-
возването върви с пълна сила. Френ-
ският президент Макрон даде пълна
газ на някакъв лобистки закон за тира-
джиите, и половин Европа писна. Осо-
бено Източна. И най-вече българските
международници.

Така в столицата ни си дават среща
бащите на пътната карта и ползвате-
лите на автомобилната карта. От
тия две карти едната е излишна, ако
не е в синхрон с другата. Българското
европредседателство дойде на сгода
на всички недоволни  браншове. Зададе
ли се среща на върха, блокирай възлови
трасета и разпъвай лозунгите! При
Борисов тая политика работи във
вътрешен план, в международен експе-
риментите продължават.

Премиери и превозвачи тъкмо ще си
премерят шофьорските умения. Едни-
те въртят засукани лафове, другите -
волана. Липсва им само един Путин да
им каже кой кара Камаза. Прави го като
стар тираджия, нищо, че не го искат в
Европа.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 240

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

Променлива
облачност

Той ще работи за нов проект на символа на Перник
Любомира ПЕЛОВА

Инициативният ко-
митет, който ще рабо-
ти за нов проект за
Пернишката крепост ,
се събира на първа сре-
ща днес, от 14 часа, в
Конферентната зала
на Двореца на култура-
та. Експерти на високо
ниво от различни сфе-
ри, касаещи проекта,
ще обсъждат възмож-
ности за бъдещето на
твърдината. В сфор-
мирания инициативен
комитет участва ръ-
ководството на Об-
щина Перник, както
учени, известни исто-
рици, археолози, етног-
рафи, журналисти, ек-
сперти в сферата на

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

www.vento-k.com

Асфалт за "Марина бара"
- може би догодина
Любомира ПЕЛОВА

Собствениците на
имоти в района на
"Марина бара" ще про-
дължат да си чакат
асфалта и тази годи-
на. Засега там е въ-
зомно самчо подсуша-
ване, стана ясно по
време на последното
заседание на перниш-
кия минипарламент,
проведено завчера.

Както "Съперник"
писа, в края на март

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

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

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

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

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

Радомирец, опънал се на
полицаи, пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец ще отговаря пред закона за

съпротива срещу полицейски служители.
Случаят датира от началото на тази годи-

на. Служители на реда в града проверили
28-годишния местен жител С.Х. Мъжът шо-
фирал лек автомобил. При вида на поли-
цаите се държал грубо и арогантно и пре-
чел на служителите да изпълняват служеб-
ните си задължения.

Привлечен е като обвиняем и му е нало-
жена мярка за неотклонение "Подписка".

СТР.3
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“ÒÅÂÀ” ÍÀ ÁÓÍÒ ÇÀÐÀÄÈ
ÇÀÁÐÀÂÅÍÀ ÊÎÑÈÒÁÀ

ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈ ÏÎÑÅÒÈÕÀ ÍÎÈ Â
ÄÅÍß ÍÀ ÎÒÂÎÐÅÍÈÒÅ ÂÐÀÒÈ
ÌÎÙÍÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÇÀ
„ÌÈÍÜÎÐ” Â ÑÈÌÈÒËÈ

гневни жители на
квартала излязоха на
протест и за близо
час и половина спряха
движението към Радо-
мир и Кюстендил, бло-
кирайки пътен възел
"Марина бара". "Жи-
веем като в Среднове-
ковието. По улиците
изобщо няма асфалт,
канализацията сме я
строили сами на час-
тни начала", заявиха
тогава недоволните.

Те споделиха, че изли-
зат сутрин с парцали
в чантите, за да по-
чистят калните си
обувки, линейките не
могат да достигнат
до къщите. Според
протестиращите най-
лошо е състоянието
на улиците "Марина
бара", "Горски извор",
"Черковна","Градище"
и "Самодивска".

тет на Софийския
университет доц.
Георги Николов.

Участниците в ини-
циативния комитет
ще потърсят ново ре-
шение за представ-
янето на крепостта,
за да бъде историчес-
кото наследство на
града експонирано по
най-добрия и достоен
начин.

В края на срещата на
инициативния коми-
тет ученици от Про-
фесионалната гимна-
зия по икономика ще
представят създаде-
ния от тях уеб сайт за
Пернишката крепост,
който се казва "Не/
Познатата крепост/".
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"Òåâà" íà áóíò çàðàäè çàáðàâåíà êîñèòáà
Бави се и пръскането сещу кърлежи и комари
Любомира ПЕЛОВА

От няколко дни жи-
телите на пернишкия
квартал "Тева" събира
подписка, която ще
бъде връчена на кме-
та на общината Вяра
Церовска и на фирми-
те, отговарящи за ко-
сенето на междубло-
ковите пространс-
тва и миенето на ули-
ците. Десетки са сло-
жили подписите си в
подкрепа на инициа-
тивата.

"Настояваме трев-
ните площи, особено
на местата където
играят деца да бъдат
окосени и обработени
срещу кърлежи. Не мо-
же на детска площад-
ка само на метри от
детска градина, къде-
то ежедневно играят
много деца, тревата
да е висока колкото
най-малките хлапета в
групите. Улиците в
Тева не са мити от го-
дини, прахта, която
се носи при вятър, е
неописуема. Кой  е ре-
шил, че на Тева не

трябва да се мият
улиците? Кой прецен-
ява коя трева да се
коси първо - децата
не са ли с предимс-
тво? " - това са част
от въпросите и иска-
нията на хората, над-
лежно оформени в
писмо до съответни-
те институции. Ор-
ганизаторите на под-

писката не крият, че
ако хората от кварта-
ла не бъдат чути, на
проблемите ще се да-
де гласност чрез на-
ционалните медии, а
следваща крачка ще
бъде организирането
на протести, съглас-
но закона.

Междувременно от
РЗИ съобщиха, че само

през последната сед-
мица в община Перник
има установени и
потвърдени два слу-
чая на ку-треска. Най-
вероятно заболяване-
то е в резултат на
ухапване от кърлежи.
Стотици са вече ми-
налите през кабине-
тите на Бърза помощ
и болницата от нача-

лото на пролетта
след ухапване от ака-
рите.

Този неприятен бум
е в резултат на неиз-
вършеното пръскане
срещу кърлежи и кома-
ри в общината, дока-
то в останалите ра-
йони на областта ве-
че е извършено двук-
ратно третирането
срещу кърлежи. Спо-
ред общинската упра-
ва причината е, че
въпреки обявената
обществена поръчка
за фирма изпълнител,
досега такъв не е из-
бран. Припомняме, че
в Перник има общин-
ско търговско дру-
жество "Дезинфек-
ция", чиито принци-
пал е ОбС. Фирмата
работи на терито-
рията на всички оста-
нали общини в регио-
на, с изключение на
Перник. Според мес-
тната управа причи-
ната е в по-високите
цени, които са неп-
риемливи за оскъдния
общински бъджет.

Уникални творби показа ОУ "Т. Ненков"
Светла ЙОРДАНОВА

50 уникални кера-
мични и стъклени
творби красят фоа-
йето на Младежкия
дом в Перник. Краси-
вите експонати са де-
ло на децата от ате-
лието по приложни
изкуства към Обеди-
неното училище "Те-
мелко Ненков" с ръко-
водител Емануил
Врангов. Пъстрата
изложба , която е под
мотото "Шарени при-
казки" , е посветена
на Деня на българска-
та просвета и култу-
ра и на славянската
писменост -24 май.

Експозицията беше
разгледана и от кме-
та на Община Перник
Вяра Церовска и зам.-
кмета Севделина Ко-
вачева.

"Аз истински се въл-
нувам на всяка излож-
ба, която прави ОУ
"Темелко Ненков" . Без
да съм специалист
виждам колко бързо
се развивате, колко
бързо сменяте теми-

те. Възхищавам се на
всяка ваша творба,
виждам настроение и
живот. Те ме карат да
си мисля за хубави не-
ща и да си мечтая",
сподели с вълнение
кметът и не скри, че
като човек , който по-
трудно се вълнува от
изкуството, е силно
впечатлена.

Кметът приветс-
тва учителите и ги
поздрави за усилията,
желанието и енергия-
та, която влагат в то-
ва, за да задържат вни-
манието на ученици-

те, да ги
превърнат
в творци,
з а щ о т о
това може
да се случи
само от
едни твор-
чески и
с ъ р ц а т
екип.

"Вашият
почерк ,
в а ш а т а
визитка и

присъствие е забеле-
жително. Каня ви да
направите тази из-
ложба и в галерията
"При кмета", защото
се посещава от много
гости, които ще се
радват и за мен ще
бъде гордост да пока-
жа вашия талант", ка-
за още кметът.

Директорът на уче-
бното заведение Ма-
рин Никодимов с удо-
волствие при покана-
та и каза,че през ме-
сец май всяко учили-
ще иска да покаже как-
во е направило през
годината.

"През този месец
берем плодовете на
това , което сме
свършили. Благодаря
на ръководителя Ема-
нуил Врангов за уси-
лията и погледа , кой-
то дава на децата",
заяви Марин Никоди-
мов и благодари на
кметския екип за под-
крепата и съдей-
ствието, което полу-
чават.

Асфалт за "Марина бара"
- може би догодина

Четирима кметове
се смениха, всички

обещават, но досега няма никакъв резул-
тат, заявиха тогава участници в протеста.
Според недоволните в същото време данъ-
ците, които плащат на общината, никак не
са малки. Хората заявиха, че не приемат
извинението, че общината няма пари. Как
се намират средства за фестивали, различ-
ни изпълнители и други развлекателни
прояви, а за гражданите няма, питаха недо-
волните.

Проблемът беше поставен и на сесия на
пернишкия законодателен орган миналия
месец от съветникът от левицата Кирил
Леонов. На заседанието на ОбС във втор-
ник кметът Вяра Церовска обясни, че до
края на 2018 година възможност за асфалт
в района няма, но тази дейност ще бъде
включена в капиталовите разходи за след-
ващата година. Жителите на квартала са
отказали улиците да бъдат подсушени -
настояват единствено и само да се постави
асфалт.

Що се отнася до подсилването на под-
порната стена на ул. "Градище", която зас-
трашава няколко къщи - от общината ще
извършат ремонт на канализацията, за да
се спре оттичането на водата по нея. Стена-
та е пострадала и по време на земетресе-
нието през 2012 година, но състоянието
според кмета не е драматично. За укрепва-
не на самата стена ще се искат средства от
Междуведомствената комисия за бедствия
и аварии.

Холандски хор и пернишки
състави в съвместен концерт

Светла ЙОРДАНОВА

На 20 май 2018 г., /неделя/ от 11.00 ч. в Го-
лемия салон на Двореца на културата - Пер-
ник ще се състои среща на българо-холанд-
ската култура "За културата граници няма".

В концерта участват: Мъжки хор от гр. Ха-
селт, Холандия с диригент Светла Клайн
Анастасова, Духов оркестър към ОК Дво-
рец на културата с диригент Трифон Трифо-
нов, Балетна школа "ИДА" към ЦПЛР - ОДК
с ръководител Йоана Йорданова - Сойка,
АНПТ "Граовска младост" към ОК Дворец
на културата, ръководител Венцислав Ан-
донов, ДЮФА "Граовче" към ЦПЛР - ОДК с
ръководител Владислава Владиславова.

Гостуващият Мъжки хор от гр. Хаселт -
Холандия е основан на 27 октомври 1969 г.
и през 2019 г. ще празнува 50-годишен
юбилей. Хорът е от 38 мъже, от които 23 са
на едноседмично турне в България. Те са
непрофесионални певци, пеят четириглас-
но в жанр лека класика, религиозни твор-
би, песни от 60-те години и съвременна му-
зика. Вече 5 години хорът е под диригент-
ството на Светла Клайн Анастасова. Светла
Анастасова е родопчанка - от Широка лъка,
където е завършила Средното музикално
училище. После завършва Музикалната
академия в гр. Пловдив със специалност
хорово дирижиране и пеене. От 1994 до
2000 г. има международни участия с хор
"Големите български гласове" под дири-
гентството на Здравко Михайлов. Светла
Анастасова е омъжена за холандец и вече
14 години живее и работи в кралство Хо-
ландия, където продължава традициите в
организиране на български фолклорни ве-
чери, работи с деца в основните училища и
дава уроци по пеене.

Входът за концерта е свободен.

Светофарът на "Софийско шосе"
отново не работи!

В редакцията на "Съперник" получихме
писмо от нашия читател Георги Панайотов.
В него той ни сигнализира, че от вчера не
работи светофарът на улица "Софийско шо-
се", което създавало сериозни предпостав-
ки от пътнотранспортни произшествия. В
писмото си Георги Панайотов пише:"Кръс-
товището на "Софийско шосе" е едно от
най-натоварените в града. Затова липсата
на светофар създава предпоставки за теж-
ки ПТП. Тази светофарна уредба е от най-
старите и със сигурност това е причината
за честите аварии. Наложително е Община
Перник да вземе бързи мерки и да възло-
жи на фирмата, която има ангажимент да
поддържа светофарните уредби в града да
отремонтира този светофар час по- скоро.
Добре би било да се монтира съвременна
светофарна уредба, която да не дава тол-
кова чести повреди. Надявам се, че ръко-
водството на Общината оценява сериоз-
ността на проблема и ще предприеме бързи
мерки за неговото решаване", пише Пана-
йотов.

Ние също се надяваме, че общинската
управа ще вземе съответните мерки този
възлов светофар да бъде бързо отремонти-
ран, за да бъдат избегнати тежки произ-
шествия.

от страница 1

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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Животът на Артиста- разказан чрез неговата музика

Голям интерес в Деня на
отворените врати на НОИ

Силвия ГРИГОРОВА
При голям интерес премина вчера ор-

ганизираният от ръководството на Тери-
ториалното поделение на НОИ в Перник
Ден на отворените врати. Само до обяд
приемната на ТП на НОИ беше посетена
от над 20 граждани.

На разположение на гражданите бяха
четирима началник- отдели и експерти,
които подробно отговаряха на всички
поставени въпроси. В залата, в която
бяха посрещани гражданите, имаше
компютри, които бяха свързани в систе-
мата на НОИ. На въпросите на гражда-
ните отговаряха специалисти в областта
на пенсионирането, обещетенията, без-
работицата.  Около обяд се наложи да
дойдат още експерти, поради големия
интерес от страна на гражданите.

„ През вчерашния ден преобладаваха
въпроси, свързани с отпускането на
пенсии, размера им, правилата за пен-
сиониране. Имаше и въпроси, свързани
с неизплатени заплати и вариантите,
които има хората да си получат дължи-
мите пари. Поставени бяха и  въпроси,
свързани с болничните отпуски и тяхно-
то изплащане, както и плащането за
безработица. Но определено най-голям
беше интересът, свързан с правилата за
отпускането на пенсиите.  Някои хора
успяват и онлайн да си получат  необхо-
димата информация, но по-възрастните
предпочитат да дойдат в НОИ, за да им
се обясни всичко, което ги интересува.
Ние сме доволни от интереса, който
проявяват хората в този ден, който сме
организирали, за да сме им максимал-
но полезни. Вместо да стоят пред теле-
визора и да недоволстват, да дойдат и
да питат. На разположение на гражда-
ните бяха Галя Стойкова- началник от-
дел „Пенсии”,  Анета Данаилова начал-
ник отдел „Краткосрочни плащания и
контрол”, началници на секторите „Пен-
сии” и „Краткосрочни плащания” и дру-
ги експерти. Това са специалисти, които
веднага могат да реагират и да решат
възникналия казус, като правят необхо-
димите справки, за да проверят каква е
реалната ситуация. Дори се налагаше
да се свалят и пенсионни преписки, за
да се провери поставен въпрос от граж-
даните. Нашите специалисти работиха
докато обслужат всички граждани”,
заяви директорът на ТП на НОИ-Перник
Иво Пушев.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките зако-

нотворци станаха
известни не само в
региона, но и в стра-
ната с високите си
заплати, които въп-
реки предизборните
обещания, отказаха
да намалят.

Явно им се свиди
обаче да отделят
някой лев от личния
си джоб, за да помог-
нат на културата в
областния град. То-
ва е изводът, който
наблюдаващите ра-
ботата на минипар-
ламента направиха
след последното му
редовно заседание.
Само трима – кме-
тът на общината
Вяра Церовска, пред-
седателят на ОбС
Иво Савов и него-
вият заместник
Румяна Гьорева са са
се отзовали на мол-
бата за помощ на ди-
ректора на Двореца

Само трима подадоха ръка на Двореца

Светла ЙОРДАНОВА
„На нея с обич!

Емил Димитров“ -
музикалният спек-
такъл, който докос-
на сърцата, завладя
емоциите и изправи
на крака хилядите си
зрители в София,
Варна, Бургас и
Пловдив, ще бъде
представен за пър-
ви път на сцената
на ОДТ „Боян Данов-
ски“  в Перник на 28
май 2018 г. от 19.00
часа.

Няма българин,
който да не може да
запее “Моя страна,
моя България”. Тази
песен, написана в да-
лечната 1970 г. вед-
нага става неофи-
циален химн на всич-
ки българи, а ней-
ният изпълнител
Емил Димитров зат-
върждава статута
си на мега звезда у
нас. Вероятно малко

от вас знаят, че
Емил е звезда и из-
вън пределите на
Желязната завеса, а
дръзкият му стил
впечатлява западна-
та публика.

Животът на Емил
Димитров е изпъл-
нен с възходи и паде-
ния, с големи успехи
и лични трагедии, с
увереност и съмне-
ния. За тях разказва
спектакълът „На
нея с обич! Емил Ди-
митров“. История-
та на Артиста, го-
тов да жертва всич-
ко заради Публиката
- най-големият нар-
котик и най-сладка-
та болка, е разказа-
на елегантно и с фи-
нес, напълно подход-
ящи за аристократа
на българската поп
музика. На сцената
се редуват картини,
описващи най-важни-
те моменти в живо-

на културата в Пер-
ник Петьо Фетфов,
кято той е направил
по време на заседа-
ние на Председател-
ския съвет, за да се
съберат нужните
средства, с които
Духовият оркестър
към Двореца и мажо-
ретният състав
към Обединен дет-
ски комплекс да за-
минат на представ-
яне в Полша. За цел-
та са нужни около
5000 лева за двата
състава и още 1500
за костюми на ор-
кестъра.

На сесията стана
ясно, че освен три-
мата, които са дари-
ли по 100 лева, 500
са предоставили и
съветниците от
„Демократи за Пер-
ник” чрез своята
фондация „Демокра-
тично общество,
набираща средства
основно от лични

вноски на нейните
членове.

За съжаление се
оказа, че съветници-
те масово са преце-
нили, че не могат да
отворят портфей-
лите си за подобна
„благотворителнос-
т“.

Д-р Незабравка Ан-
дреева от „Демокра-
ти за Перник” изка-
за възмущението
си, че някои от коле-
гите й дори са ко-
ментирали, че няма
да дават пари, за да
си правят екскурзии
някои ръководни
кадри.

„Никой от ръко-
водството на Дво-
реца не е включен в
групите и е недос-
тойно да се правят
подобни изказвания.
Жалко, че и по по-
добни заслужаващи
адмирации каузи не
можем да се обеди-
ним“ – каза тя.

Базар за млади майки
организират от МО на БСП

Любомира ПЕЛОВА
За поредна година младежката структура в

пернишката организация на БСП организира
благотворителен базар за млади майки. Пре-
върналата се в традиция инициатива на млади-
те социалисти ще се проведе на 1-ви юни, а ча-
сът и мястото ще бъдат допълнително уточнени.
Базарът е абсолютно безплатен, като основна-
та цел на инициа-
тивата е да бъдат
насърчени со-
циалните контак-
ти между млади-
те родители, со-
лидарността и
съпричастността,
тъй като идеята е
майките и татков-
ците да си раз-
менят детски дрешки, да оставят онези, които
вече не използват или да си вземат други, кои-
то ще им влязат в употреба. Който има възмож-
ност и желание да дари, може да го направи в
централата на БСП на ул. Радомир 1- от поне-
делник до петък, от 9 до 17 часа. Може да нап-
рави това и от сряда до петък от 10 до 16 часа, в
Младежкия клуб на БСП на ул. Търговска №44
(отстрани на Съдебната палата) , както и в клуба
на БСП в квартал Изток на ул. Благой Гебрев
№30А, във вторник и четвъртък от 10 до 16 часа
или или на самия 1-ви юни по време на инициа-
тивата, уточняват от червената централа.

та на
Емил и
п е с н и ,
к о и т о
просто
не мо-
жеш да
не за-
п е е ш .
Ж и в о -
тът на
Емил -
р а з к а -
з а н
чрез не-
г о в а т а
музика.

В
спекта-
к ъ л а

звучат, в живо из-
пълнение на актьора
Даниел Цочев, 16 от
незабравимите пес-
ни на Емил Димит-
ров. Сред песните,
преплетени в исто-
рията и сами разказ-
ващи история, са:
„Моя страна”, „Ако
си дал“, „Писмо до
мама”, „Само тази
нощ“, „Джулия“, „Ар-
л е к и н о “ ,
„Без гри-
м“, „Вър-
ни ми
в р е м е -
то“, „Ние
се оже-
н и х м е “ ,
„Нашият
с и г н а л “ ,
„Вън ва-
ли“...Още
с първа-
та песен,
която Да-
ниел Цо-
чев зап-
ява, ста-

ва ясно, че той е
Емил и че разказва
история, в която
вярва. В ролята на
загадъчния персо-
наж – Тя, елегантно
партнира играеща-
та на френски сцени
актриса  Антония
Малинова, която се
завръща в България
само за участията
си в този спекта-
къл.  Прекрасната
музика към спекта-
къла, записана в из-
пълнение на симфо-
ничен оркестър, и
мащабните кино кар-
тини създават тол-
кова наситени емо-
ции, че сълзите
трудно се сдържат.
Режисьор на спекта-
къла е актрисата
Снежина Петрова,
която през 2017-а
година спечели наг-
радата “Артист на
Европа”. Стилната
сценография в чер-
но и бяло на Свила
Величкова допълва

усещането за епоха-
та, без да натрапва
себе си. Автор на
идеята и сценария
на спектакъла е Не-
ли Бенова - най-ис-
креният и отдаден
разказвач, който мо-
жете да срещнете.
Създаването на ма-
щабната продукция
продължава повече
от една година и е
дело на Нели Бенова
и OXYMORON Facto-
ry.

Защо да гледате
“На нея с обич! Емил
Димитров”? Защото
сте чували много ис-
тории за Емил, но
тази е истинската,
защото нищо не
знаете за него, за-
щото обичате хуба-
вата музика, защо-
то е спектакъл за
една голямата лю-
бов - на артиста
към публиката, за-
щото сте чувстви-
телни към болката и
радостта.
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Пернишката фондация представи уникална за страната разработка

ЧЕЗ спира планираните  ремонти
по време на матурите

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение България“ преуста-

новява планираните ремонтни дейности за
периода 10.05-15.06.2018 г. от 7:30 часа до
17:00 часа по съоръжения, които захранват
държавни, общински и частни учебни заве-
дения на територията, обслужвана от дру-
жеството. В началото на май бяха извър-
шени извънредни обходи на съоръжения-
та, захранващи училища, за да се осигури
безупречното им техническо състояниеи
повиши сигурността на електрозахранва-
нето по време на националното външно
оценяване (матурите).

„Матурите са много важен момент в жи-
вота на децата и техните родители и ние
сме предприели специални мерки, за да
гарантираме спокойното им протичане.
Създали сме организация за приоритетно
възстановяване на електрозахранването
за учебните заведения, където ще се про-
веждат матури“, каза Васил Василев, ди-
ректор „Експлоатация на мрежата“ в „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД.

Компанията съставя графика на планира-
ните ремонти, като се съобразява с датите
на изпитите за външно оценяване и, при
необходимост, съгласува изключванията
на електричеството с ръководствата на
училищата.

При съвпадение на планирани дейности и
изпити, ремонтите ще бъдат отлагани за по-
късен период, а ако ремонтът вече е започ-
нал, той ще бъде временно прекъсван и
електрозахранването ще бъде възстанов-
явано.

Любомира ПЕЛОВА
13 общини, което

представлява близо
пет процента от
всички общини в
страната, отго-
варят на три и пове-
че от критериите за
общини с финансови
затруднения, става
ясно от данните от
годишните отчети
за касово изпълнение
на бюджетите на об-
щините края на 2017
г. Една от тях е Пер-
ник.

Това става ясно от
отговора на финансо-
вия министър Вла-
дислав Горанов на де-
путатско питане за
анализа на МФ на дан-
ните за финансовото
състояние на общи-
ните през 2017 г. и за
общините в процеду-
ра по финансово оз-
дравяване през 2018 г

Общините опреде-
лени като общини с
финансови затрудне-
ния през 2018 г. освен
нашата са още Си-
митли, Струмяни, Бе-
лоградчик, Грамада,
Димово, Кочериново,
Рила, Сапарева баня,

Перник сред 13-те общини с големи борчове

Любомира ПЕЛОВА
Вчера в Перник бе

представен проект
„Втората световна
война – спомени за из-
точноевропейските на-
ции в образованието”,
който е по програма
„Европа за граждани-
те”.  Партньор по
проекта е пернишката
фондация „Отворени
врати” с председател
на Управителния съвет
инж.Ирена Георгиева. Тя
уточни, че това е пър-
вата разработка от
този род на терито-
рията на цяла Перниш-
ка област.

Инж.Иван Искренов,
член на Управителния
съвет на фондацията,
представи гостите,
пристигнали в Перник
за представянето на
проекта. Сред тях бяха
Добрина Милушева –

ръководител на нацио-
налния център за кон-
такти по програма „Ев-
ропа за гражданите” за
България, Михела Мано-
лова – координатор по
същата програма, Сан-
дра Половкова – ръко-
нодител на междуна-
родни екип на проекта,
която представи и
своите колеги, работе-
щи по проекта – Тереза
Манолова и Дагмар Коп-
чанска.

В кратко експозе гос-
тенката от Словакия
Сандра Половкова пред-
стави разработката,
чиито хокус е Втората
световна война  и връз-
ката на онези отминали
събития с настояще-
то, за да не допусне то-
зи ужасс да се повтори,
обоснова значението
на проекта за европей-
ските държави, а

Септември, Недели-
но, Чепеларе и Стам-
болово.

През 2017 г. са съг-
ласувани планове за
финансово оздрав-
яване на 10 общини -
Перник, Белово, Тете-
вен, Септември, Ве-
линград, Сливен, Сун-
гурларе, Видин, Ми-
зия и Симитли.

Тези общини изгот-
виха и изпратиха за
съгласуване оздрави-
телни планове, в кои-
то си поставят цели
за финансово оздрав-
яване, които включ-
ват мерки за увелича-
ване на приходите и
оптимизиране и огра-
ничаване на разходи-
те в годишен и сред-
носрочен план, изгот-
вени на база на обе-
ктивен анализ на ос-
новни финансови по-
казатели.

Целта е да бъде на-
мален дефицитът по
бюджета, както и ог-
раничаване на необез-
печените и просроче-
ни задължения и да
бъдат въведени кон-
кретни мерки за по-
добряване на процеса

на управление на об-
щинските финанси.
По отношение на
просрочените задъл-
жения при 9 общини
(всички без община
Велинград) се наблю-
дава намаление на раз-
мера на просрочени-
те задължения в края
на 2017 г. спрямо
края на 2016 г., като
при общините Пер-
ник, Белово, Септем-
ври, Сливен, Видин и
Мизия просрочията
намаляват в размер
по-голям от отпусна-
тия безлихвен заем за
финансово оздрав-
яване, т.е. тези об-
щини са разплатили
предвидените за по-
гасяване просрочени
задължения с предос-
тавения от централ-
ния бюджет заем и
погасяват просрочия
с реализиран ефект
от заложените в пла-
на мерки, подчертава
финансовият минис-
тър, като уточнява,
че единствено при
община Мизия налич-
ните към края на го-
дината просрочени
задължения не надви-

Ден на спорта в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Ден на спорта събира любители на забав-
лението и силните емоции в Перник. За по-
редна година Община Перник организира
различни спортни прояви за малки и голе-
ми. Събитието ще се проведе на 17 май,
четвъртък. II-ри ученически велопоход ще
стартира в 10:30 ч. от кв. Изток и ще завър-
ши пред Двореца на културата в центъра
на града, където в 11:00 ч. ще започне и
официалната част, включваща демонстра-
ции на Мажоретен състав при VI СУ “Св. Св.
Кирил и Методий” и СК по художествена
гимнастика “Виктория”. Ще бъдат награде-
ни и победителите от турнира за Купата на
Кмета.  Централният градски парк пък ще
стане арена за игри на открито, наречени
“Бързи и яростни”, които ще започнат в
12:00 ч.В тях ще се включат близо 90 уче-
ника 5-7 клас от 10 училища.

На следващия ден, 18-ти май, започва
първият турнир по футбол за деца от дет-
ските градини. Състезанията ще бъдат на
спортната площадка при „Алеята на спор-
та” под ОДК. На същото място, но от 15 ча-
са започва II-ри от верига пролетни турнири
по футбол за момичета и девойки. Същият
ден от 18 часа в Градския парк ще има за-
нимания по йога на открито.

На 19-ти пък ще има турнир по баскетбол
за всякакви възрасти.

инж.Георгиева
разясни ангажи-
ментите на Бъл-
гария, и

Свършена е гол-
яма изследовател-
ска и събирател-
ска дейност – ра-
ботещите по
проекта задгра-
нични партньори
са събрали много
спомени, разкази
на очевидци, доку-
ментални мате-
риали за Втората
световна война.
Сандра представи

и дейностите, извър-
шени в различни евро-
пейски държави. И в мо-
мента продължава за-
писите на участници
във Втората световна
и свидетели на ужа-
сяващите събития в
онова време. Освен ис-
тинските истории, се
събират и методики,
свързани с войната.
Задграничните парт-
ньори споделиха още,
че разчитат на съв-
местната работа с
партньорите в
проекта – България и
Румъния и по-спе-
циално – пернишката
фондация „Отворе-
на врата”. Идеята е
да бъдат създадени
силни връзки и по-
добри и по-добри за-
нимания, които да
бъдат представени
пред деца и възрас-

тни, каза Половкова.
Обученията, насочени
към децата в различни-
те възрастови групи,
както и към възрастни-
те, имат една цел – не
само да се представят
миналите събития, но
и да бъде запазен трай-
но мирът на Стария
континент.

Председателят на
фондация „Отворена
врата” инж.Георгиева
заяви, че това е пър-
вият успешно финанси-
ран проект по програма
„Европа за граждани-
те”.

В него участват че-
тири оргяанизации –
Словакия като лидери,
Чехия и България като
партньори, и една ру-
мънска община. Целта е
да се направят уъркшо-
пове, които са пилотни
и да се предложат на
различни аудитории –
като се почне от най-
малката група – деца

от 12 до 15 години, мла-
дежи от 15 години наго-
ре и преподаватели и
бъдещи преподаватели.
Чрез заснемането на ис-
тинските истории ис-
каме да покажем  цялата
истина за преживянето
в онези години и да
стигнем реално до цяла-
та история, за да не
позволим ужасът на
Втората световна вой-
на да се повтори отно-
во, сподели Георгиева.

В Перник вчера бе да-
дено началото на уър-
кшоповете, първият
от които бе в Десето
училище, а следващият
– в Професионалната
гимназия по икономика.
Председателят на Уп-
равитерлния съвет на
фондация „Отворена
врата” благодари на ди-
ректорите на двете
учебни заведения за
доброто партньорс-
тво и разбирането в
съвместната дейност.

шават законовото
ограничение от 5 на
сто от отчетените
за последната година
разходи.

Всичките 10 общи-
ни в края на 2017 г.
спрямо края на 2016
г. имат намаление на
задълженията за раз-
ходи. За общините
Сунгурларе, Видин,
Мизия и Тетевен по-
казателят задълже-
ния за разходи е в
рамките на норма-
тивно допустимите
по ЗПФ параметри
към края на 2017 г.,
съобщава Горанов.
При общините Велин-
град, Симитли и Сли-
вен се наблюдава на-
маление на размера на
ангажиментите за
разходи към края на
2017 г. спрямо края
на 2016 г.

При общините Бе-
лово, Тетевен, Сун-
гурларе, Видин и Ми-
зия ангажиментите
за разходи са в рамки-
те на допустимите
по ЗПФ нива. Общи-
ните Септември и
Перник не са въвели
към края на 2017 г. ан-

гажиментите за раз-
ходи в рамките на до-
пустимите по ЗПФ
нива. И десетте об-
щини към 31 декем-
ври 2017 г. отчитат
положително бю-
джетно салдо, уто-
чнява министърът.

Дълговото правило
по чл. 32, ал. 1 от
ЗПФ спазват 7 от об-
щините - Перник, Бе-
лово, Тетевен, Сеп-
тември, Велинград,
Сливен, Видин. Преви-
шение на правилото
към края на 2017 г. се
наблюдава при общи-
ните Симитли, Сун-
гурларе и Мизия.

В резултат на по-
добрение на финансо-
вите показатели и
реализирането на
мерките и дейности-
те предвидени в съг-
ласуваните планове
за оздравяване седем
от десетте общини
(без Симитли, Сеп-
тември и Перник) от-
падат от списъка на
общините с финансо-
ви затруднения през
2018 г., се казва още в
отговора на минис-
тър Горанов.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 17 май 2017 г., брой 91 /6439/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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



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

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавежда-
не, стока в наличност(обувки и чан-
ти) и депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам в с. Блатешница къща

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

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

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885
Давам магазин под наем, намиращ

се в центъра на гр. Перник (двора на
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.:
0898520537

Фирма АСФ Сървис ЕООД търси
да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
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
Търся жена за работа за магазин в

Батановци. Тел: 0893 306 308
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив, макро
обектив и обектив рибешко око) - 35
лв.. Тел. : 088 594 9293

Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база В
отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен етаж,
41 000 лв. Изложение: юг/запад.Час-
тично обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и околните
планини. Тел.: 0897951954

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

Отдаваме под наем
производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48
Давам двустаен апартамент под

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за нон-

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Фирма "АК Електрик" АД, град

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

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Невъзможно е връзката ви да
бъде щастлива без тези 5 неща

Има неща, без които една връзка може, но има и такива, без
които всяка връзка е обречена на неуспех. Ето без кои 5 неща
връзката ви не може.

СХОДНИ ХАРАКТЕРИ
Наистина противоположностите привличат, но сходните не-

ща са тези, които ви задържат заедно. Добре е в някои аспек-
ти да сте различни и да се допълвате взаимно, като така ком-
пенсирате слабостите си.

Но що се отнася до важни неща като цели в живота, вижда-
ния, вярвания и от сорта, трябва да сте еднакви. В противен
случай връзката ви е обречена на постоянни спорове, дилеми
и войни за надмощие.

СЕКСУАЛНА СЪВМЕСТИМОСТ
Сексът е половината от една връзка или поне в началото е

така. Ето защо е много важно да искате едно и също в легло-
то, без да ви се налага да правите големи компромиси в сек-

суално отношение. Ако сексът е добър, то и връзката ви има
шанс да бъде добра и хармонична.

ПРИВЛИЧАНЕ ОТ ВЪТРЕШНОТО АЗ
Да, в началото външността играе роля и тя е тази, която ви е

събрала.
Но любовта към вътрешното Аз на партньора ви е това, което

наистина има значение, за да е връзката ви щастлива и ста-
билна и за в бъдеще.

Ако харесвате опаковката, но съдържанието не ви е съвсем
по вкуса, това е компромис, който не си струва да правите.

Важно е да харесвате човека срещу вас с всичките му не-
достатъци. Някои може и да промените, но други ще си оста-
нат завинаги.

ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТЕ СЕБЕ СИ
Има хора, които постоянно се оплакват, че не намират под-

ходящата половинка в живота си. Вечно се намират в любов-
ни драми, но най-интересното е, че причината за тях е оби-
кновено чисто персонална.

Просто има хора, които не знаят какво искат от живота, от
любовта, от човека срещу тях и това пречи и връзката им да
бъде стабилна. Когато веднъж завинаги опознаете себе си,
собствените си желания, стремежи и търсения в любовта, то
тогава може би ще намерите човека, с когото да имате щас-
тлива връзка.

ДОВЕРИЕ
Липсата му е нещо, което обрича всяка връзка на провал.

Доверието е нещо фундаментално за отношенията между два-
ма души. То е свързано с добрата комуникация, с честността
между двама души и още ред важни за една връзка неща. Та-
ка че липсата на доверие е като да липсва носеща греда в
сграда - цялата конструкция предстои да рухне рано или къс-
но.

О Б Я В А
Областна дирекция на МВР - Перник ОБЯВЯВА КОНКУРС за

назначаване на държавна служба в МВР, за вакантна
изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална
професионална подготовка:

- разузнавач VI - V степен (ДПС) в РУ- Трън - 1 (една) вакантна
длъжност.

За допълнителна информация и подаване на документи за
участие в конкурса: Сектор "Човешки ресурси" при Областна
дирекция на МВР - Перник, адрес: град Перник, улица
"Самоков" № 1, телефони: 076/ 676 254; 676 667
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ЗАПОВЕД
№ 740

гр. Перник, 15.05.2018г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3  и ал. 7 от Закона за

общинската собственост, чл.19 и  гл. IX от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), Решение № 811/20.04.2018г. и
Решение №813/20.04.2018г. на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
Да  се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните

обекти, общинска собственост:
1. Помещения – 259,00 кв. м. /голям салон – 146,00 кв.м.,

малък салон – 50,60 кв.м., кухня – 40,60 кв.м., тоалетна – 6,70
кв.м., гардероб – 6,50 кв.м. и стълби /склад/ - 8,60 кв.м./,
намиращи се в гр. Перник, в сградата на Общински комплекс
„Дворец на културата”, АОС № 11941/ 29.05.2017 г., за
търговска дейност - ресторант.При начална тръжна цена –
1 800,00лв. за месец.

2.Терен – 28,74 кв.м., намиращ се в гр.Перник /УПИ – II, кв.239
по плана на гр.перник – ЦГЧ, част от имот №55871.505.789 по
кадастралната карта на гр.Перник, АОС №12229/06.02.2018г.
за разполагане на преместваемо съоръжение – навес. При
начална тръжна цена – 4,00 лв./кв.м за месец.

3. Терен – 4,30 кв.м. /петно №2/, намиращ се в гр.Перник,
кв.“Изток“, ул. „Ленински проспект“, до оградата на магазин
Била, срещу о.т. 350. Част от улица – публична общинска
собственост, за разполагане на външни стълби. При начална
тръжна цена – 3,50 лв./кв.м за месец.

Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец
2. Декларация по образец
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или

документ - декларация, съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа,

когато се участва чрез пълномощник или заверено копие от него
5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

З А П О В Е Д
№ 743

гр. Перник, 16.05.2018 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 7 от Закона

за общинската собственост,   гл. ²Х от  Наредбата за  придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), и Решение № 777 от
26.03.2018 г. на Общински съвет – Перник

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 5

бр. павилиони – общинска собственост, както следва :
А. ул. „Васил Левски ”- 5 бр. павилиони
1. Павилион № 10 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул. „Васил

Левски”гр.Перник, ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на
община Перник. При начална тръжна цена - 168.00 лв./месец с вкл.ДДС, за
продажба на промишлени стоки.

2. Павилион № 11 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул. „Васил
Левски”гр.Перник, ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на
община Перник. При начална тръжна цена - 168.00 лв./месец с вкл.ДДС, за
продажба на промишлени стоки.

3. Павилион № 12 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул.„Васил Левски”
гр. Перник,   ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на община
Перник.При начална тръжна цена - 168.00 лв./месец с вкл.ДДС, за продажба
на промишлени стоки.

4. Павилион № 15 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул.„Васил Левски ”,
гр. Перник, ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на община
Перник.При начална тръжна цена - 168.00 лв./месец с вкл.ДДС, за продажба
на промишлени стоки.

5. Павилион № 18 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул.„Васил Левски ”,
гр. Перник, ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на община
Перник.При начална тръжна цена - 168.00 лв./месец с вкл.ДДС, за продажба
на промишлени стоки.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация за извършен оглед по образец;
3. Заявление за депозиране на документи по образец;
4.Заверено копие от Удостоверение за актуални състояние на фирмата или

документ – декларация, съдържаща Единен идентификационен код   (ЕИК).
5. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа,

когато се участва чрез пълномощник или заверено копие от него;
6. Документ за самоличност / заверено копие от лична карта/;
7. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни;

7. Документ за закупени книжа или заверено копие
8. Документ за внесен депозит  или заверено копие
9. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна проверка

се установи, че имат непогасени задължения към ОП „ОССТО”,
ОП „Пазари” и Дирекция „Местни приходи и такси” при Община
Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъдат
допуснати до по- нататъшно участие и няма да бъдат отваряни
и разглеждани.

  Търгът да се проведе на 04.06.2018г. от 9,00часа в заседателната зала
на Община Перник ет. 1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи
в запечатан, непрозрачен плик /като върху плика се залепва заявлението за
депозиране на документи/, в Отдел „Управление на човешките ресурси и
деловодство”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им, до 17,00 ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие,
търгът се счита за непроведен, повторния търг да се проведе на 11.06.2018г.
от  9,00 часа в заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените
документи оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените, условията за
оглед на същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата
на ОП ”ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”  – партер,
гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 100 % от началната тръжна цена за съответния
обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /Отдел „Управление на човешките
ресурси и деловодство”– партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем за срок от 5 /пет/
години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска
собственост, спортни и туристически обекти”.

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

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на
настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува на интернет
страницата на Община Перник, най-малко 15 дни преди крайният срок за подаване
на заявления за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет Денислав Захариев.
КМЕТ:
/Вяра Церовска/
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8. Документ за закупени книжа /оригинал/ или заверено копие;
9. Документ за внесен депозит /оригинал/ или заверено копие;
Тръжните документи на участници, за които след

служебна проверка се установи, че имат непогасени
задължения към ОП „Пазари”, ОП „Общинска собственост,
спортни и туристически обекти” и Дирекция „Местни
приходи и такси” при Община Перник, към датата на
провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до  по –
нататъшно участие  и  няма да бъдат отваряни и
разглеждани.

Търгът да се проведе на  06.06.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на
Община Перник, етаж 1.

За всеки обект, за който се участва в търга се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация за обектите
и изискванията към кандидатите, се заплаща и получава на касата на ОП „
Пазари” – гр. Перник, ул. „Раковски” № 1,  за сумата от 50.00 / петдесет /
лева.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване
на настоящата заповед.

Депозитът за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за
съответния обект, се заплаща на касата на ОП „ Пазари” – Перник, ул.
„Раковски” № 1.

Документите за участие се подават до 17.00 ч. на
предходния ден на търга  в отдел „Управление на човешките ресурси и
деловодство” при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие,
търгът се счита за непроведен, повторният търг да се проведе на
13.06.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Подадените документи и депозита за участие на неявилите се участници не
се връщат.

Документите за участие за повторния търг се подават до 17.00 ч. на
предходния ден на търга в отдел „Управление на човешките ресурси и
деловодство” при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им.

С участниците спечелили търга, да се сключи договор за наем  за срок от 5
(пет) години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „ Пазари ” –
Перник.

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

 Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение
и изпълнение.

Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен
ежедневник и на интернет страницата на Община Перник, най-малко 15 дни
преди крайния срок за подаване на заявления за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет  Д. Захариев.
КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК:  /Вяра Церовска/

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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 Днес ще се открие възможност да си изясните
редица въпроси, чието осъществяване стоеше
пред вас през изминалите дни, но не успяхте да се
заемете с това. Липсата на диалог в отношения-
та ви с колеги, делови партньори или познати в
професионалната сфера може да попречи на раз-

витието, на което се надявате.

 Днес се включете активно в дейностите, от
които може да извлечете каквато и да било пол-
за. Стремете се да организирате реализацията
на инициативите си по начин, който ще ви позво-
ли да разполагате и с достатъчно свободни часо-
ве за пълноценен отдих. Не се поддавайте на как-

вито и да било манипулации.

 Днес моментът е изключително благоприятен
за пътувания с цел осъществяване на контакти,
както и за подписване на договори, които биха
могли да окажат трайно въздействие. Опитайте
да следвате целесъобразен начин на живот. Отка-
жете се от свой вреден навик. Избягвайте да го-

ворите за проблемите си и мислете положително.

 Днес избягвайте недоразуменията. Стремете
се да бъдете ефективни, когато започвате как-
вито и да било промени в личен план.

Развитията днес няма да благоприятстват де-
ловите контакти и планове. Правете това, което
ви помага да се освободите от стреса и поражда у

вас добри мисли и чувства.

  Днес много от вас ще постигнат прогреса на
който се надявате от известно време. Действай-
те по начин, който ще ви позволи да бъдете вът-
решно удовлетворени от постигнатите резул-
тати. Не поемайте неправдани рискове в мате-
риалната сфера. Опрете се на изградения си ав-

торитет и професионализъм.

 Днес пътувайте и се забавлявайте както наме-
рите за добре. Задълбочено обмислете страте-
гиите си за началото на новата работна седмица.
Опитайте да преразгледате финансовото си по-
ложение. Денят е за равносметка, опрощение и
любов. Добре е да си върнете дълговете, да проя-

вите милосърдие и състрадание.

 Днес много от вас ще се радват на добри печал-
би и на готовносттта на приятели да застанат
зад идеите ви и да ви подкрепят по подобаващ на-
чин. Поддържайте здравословното си състояние в
отлична форма. Имайте предвид, че много от вас
ще срещнат ярка личност, която може буквално

да завърти главата ви от пръв поглед.

 Днес разпределете ангажиментите си. Имай-
те предвид, че новото начало не винаги е синоним
на по-дълъг път до заветната цел. Въздържайте
се от ненужни коментари и не обсъждайте нико-
го. Консумирайте плодове, зеленчуци и млечни
продукти, които днес се усвояват напълно.

Някакво известие може да ви развали настроението.

  Днес пътувайте и се забавлявайте както на-
мерите за добре. Взимайте самостоятелно ре-
шенията, отнасящи се до личния и професионал-
ния ви живот. Сътрудничеството с някого ще ви
помогне да се освободите от тревогите. Пред-
стоят ви нови развития в бизнеса. Не се преумор-

явайте.

 Днес не проявявайте излишна екстраваган-
тност в личен и материален план, тъй като, ако
нарушите стабилността в тези две направления,
ще ви бъде трудно да постигнете отново нужна-
та стабилност. Имате шанс за повишаване не са-
мо на доходите, но и на позицията ви, бъдете дру-

желюбни и по никакъв повод не проявявайте гордостта си.

 Днес спокойно реализирайте деловите си наме-
рения. Постарайте се да не поемате излишни рис-
кове, особено ако не знаете какъв ефект ще ока-
жат върху вас. Стремете се да организирате
реализацията на инициативите си с последова-
телност и добрите резултати няма да закъс-

неят.

 Днес подредете програмата си така, че да се
справите с текущите си задължения от делови и
от личен характер. Действайте целенасочено, за
да намерите разрешение на определено свое зат-
руднение. Направете цялостна равносметка за
финансовото си положение, за да успеете да нап-

равите отдавна желани промени и покупки за дома си.
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Автобус и множество коли ще тръгнат за южното градче

Ìîùíà ïîäêðåïà çà „Ìèíüîð” â Ñèìèòëè

Футболистите на Миньор ще се рад- ват на мощна под-

крепа при гостуване-
то си на Септември
в Симитли в събота.
Двубоят е с начало
20 часа, а от фенклу-
ба на „чуковете“ са
осигурили безплатен
автобус. Очаква се и
множество коли да
тръгнат за южното
градче и агитката
да наброява над 150
човека, пишат от
официалния сайт на
клуба„Ще потеглим
в 17,30 часа от ста-
дион „Миньор“. За-
писванията са до
сряда. Нека всички
си припомнят кои
сме“, заявиха от
фенклуба на Миньор.
Двата отбора са съ-
седи в таблицата на
временното класира-

не – имат по 47 точ-
ки. На 1 1ноември ми-
налата година в мача
в Перник двата от-
бора завършиха на-
равно – 1:1. Домаки-
ните поведоха в 9-та
минута на мача с гол
на Илиан Христов,
чак в 77-та Смаил
Креболиев изравни.
Любопитното  е,че
колкото зрители са
гледали мача в Пер-
ник, токова  се оча-
ква да се появят и
като агитка за гос-
тите в Симитли.
Феновете на двата
отбора си имат ста-
ра закачка. Преди
няколко лета агитка-
та на гостите счупи
оградата на стадио-
на в Симитли. Приключи операцията

по спасяване на Боян Петров
Спасителната операция за изчезналия в Хи-

малаите български алпинист Боян Петров бе
прекратена. Той е в неизвестност близо две
седмици, след като тръгна да изкачва връх
Шиша Пангма.Кирил Петков, който е от екипа
на Боян Петров и участва в издирвателната
акция, обяви края на търсенето и се сбогува с
алпиниста."Днес направихме още един полет
в екип от трима: капитан Surendra и ние два-
мата - искахме да се уверим с очите си още
веднъж - стигмахме 7400 м височина (лагер
3) и после бавно прелетяхме до базовия ла-
гер като се оглеждахме от всички страни -
времето беше слънчево - качихме се от 1500
м до 7400 м без аклиматизация. След това в
ниската част на планината направихме много
заходи. Целият високопланински полет беше
1 час и 30 минути.За съжаление не открихме
Боян, но сега можем да си тръгнем знаейки,
че всичко възможно наистина беше направе-
но. Специално искаме да благодарим на 10те
приятеля на Боян, които вчера финансираха
този полет директно, на невероятната група и
организация на Китай, и на смелите пилоти на
Simrikair, както и на всички българи, хора и
институции, които помогнаха това да се осъ-
ществи! Бог да го прости Боян!", написа във
"Фейсбук" Кирил Петков.

И перничанин ще участва
в шоуто на Чомаков

Красимир Чомаков
обяви пред БЛИЦ
съставите за бене-
фисния си мач, кой-
то ще се състои на
9 юни от 18 часа на
стадион „Марица” в
Пловдив. Тогава на
терена един срещу
друг ще излязат
ЦСКА Stars и Марица
Stars.Правят впе-
чатление няколко
изненади. Сред гос-
тите ще бъде ше-
фът на съдиите
Йордан Сталев, кой-
то ще е част от ре-
ферската тройка.
Главен арбитър ще
бъде легендарният
Атанас Узунов.В
състава на пловдив-
ските ветерани Чо-
маков е поканил Ва-
лери Божинов и
съотборника си от

Италия Симоне ди
Джулио„Знаете, че
съм си оставял сър-
цето и душата на
терена заради
ЦСКА. Перничани-
нът Велизар Димит-
ров също ще е част
от шоуто. Два са
моите любими отбо-
ри и поради тази
причина те ще бъ-
дат един срещу друг
на футболния ки-
лим, където съм
проходил в най-оби-
чания спорт на све-
та. Обещавам ви
страхотно шоу! Би-
летите ще бъдат
пуснати в продажба
в началото на след-
ващата седмица”,
заяви Чомето, кой-
то ще играе едно по-
лувреме с единия
екип и второто - с

други. Междувре-
менно фенове на
ЦСКА споделиха, че
ще бъдат на трибу-
ните, за да уважат
бенефиса на един от
големите си любим-
ци.„Чомаков е наш
идол.

Беше изключите-
лен мъжкар, когато
играеше с червената
фланелка. Такъв е
днес. Поради тази
причина ще сме на
стадион „Марица”,
отсякоха ултраси на
ЦСКА.

СЪСТАВИТЕ
ЦСКА Stars
Треньори
Димитър Пенев,

Александър Стан-
ков, Радой Минков-
ски

Отбор
Тодор Кючуков,

Ивайло Иванов, Емил
Кременлиев, Галин
Иванов, Веселин Ве-
ликов, Александър
Томаш, Емил Коста-
динов, Велизар Ди-
митров, Валентин
Станчев, Методи
Деянов, Милен Пет-
ков, Димитър Ивано-
в, Иво Димов, Мар-
тин Петров, Влади-
мир Манчев, Кон-
стантин Мирчев,
Валентин Найденов,
Христо Янев, Све-
тослав Петров, Юл-
иан Димитров-Уго-
то

Марица Stars
Треньори
Стефан Тахчиев,

Петър Зехтински,
Владимир Фатов

Отбор
Костадин Велков,

Стефан Стойчев,

Костадин Пейков,
Павел Христов,
Запрян Раков, Марин
Бакалов, Александър
Александров, Георги
Георгиев, Христо
Фурджев, Марчо
Дафчев, Йовко Ива-
нов, Янко Узунов,
Георги Андонов, Кра-
симир Иванов, Румен
Христов, Атанас
Георгиев, Веселин
Тосев, Васил Кръс-
тев, Костадин
Дяков, Манол Геор-
гиев, Йордан Хрис-
тов, Христо Хрис-
тов, Валери Божи-
нов, Симоне ди Джу-
лио.

СЪДИИТЕ
Атанас Узунов,

Йордан Сталев,
Георги Горанов,
Трендафил Думбала-
ков

Пак ще има лагер на
свободните агенти в Брезник
Асоциацията на българските футболисти,

съвместно с Българския футболен съюз, ор-
ганизират за десета поредна година отбор за
играчи без договор. Това е един социален
проект, който дава реална възможност на фут-
болистите, останали без договор в края на се-
зона, да водят пълноценна подготовка и да
участват в контролни мачове, където да бъдат
забелязани от мениджъри и представители на
клубове, с които да подпишат договор.През
тази десета година от стартирането на проек-
та, отново осигуряваме на играчите трениро-
въчен лагер, който започва в края на месец
юни и ще се проведе в град Брезник, област
Перник. Лагерът включва тренировки, храна,
нощувки и възстановяване. Треньор на отбора
е Румен Стоянов, а в вкипа му са включени
треньор на вратарите, лекар и масажист.По
време на лагера отборът ще изиграе два прия-
телски мача с професионални отбори. На ма-
човете ще присъстват футболни агенти и пред-
ставители на футболни клубове, които ще наб-
людават футболистите и ще търсят нови по-
пълнения сред тях.Целта на проекта е да се
предостави на футболистите реална възмож-
ност да намерят нови отбори за предстоящия
сезон, както и да се възползват от възмож-
ността да поддържат своята професионална
форма по време на лагера.

Насрочват мач Джошуа – Поветкин
Преговорите за поредното супердерби в

тежка категория между Антъни Джошуа
(Анг) и Александър Поветкин (Рус) започ-
наха, съобщи промоутърът на руснака Ан-
дрей Рябински.„Еди Хърн дойде на гости –
съобщи Рябински. – Говорихме за мач
Джошуа – Поветкин в Лондон, който да се
случи скоро.“Поветкин е официален пре-
тендент за Световната боксова асоциация
в тежка категория. Той завоюва тази пози-
ция, след като в последния си мач нокау-
тира брутално Дейвид Прайс в подгряващ
мач от галавечерта Джошуа – Паркър. По-
веткин има само една загуба в своята ка-
риера и тя е от Владимир Кличко.

Марадона стана перзидент на „Динамо”(Брест)
Диего Марадона из-

ненадващо стана
президент. Легендар-
ният аржентински
футболист оглави
беларуския Динамо
(Брест). Освен с пре-
зидентски пост, Дон
Диего стана и отго-
ворник по футболни-
те въпроси на клуба.
Той ще започне рабо-
та след края на све-

товното първенс-
тво в Русия.„Динамо
(Брест) ме назначи за
президент и отго-
ворник за футболни-
те операции в клуба.
Благодаря на хората
в Беларус за доверие-
то.

Както винаги, ще
работя с всички си-
ли, за да превърна
отбора в конкурен-

тен на останалите“,
обяви Марадона на
профила си във
„Фейсбук“ .Динамо
(Брест) в момента е
на осмо място в пър-
венството на Бела-
рус. Клубът никога
не е печелил шам-
пионската титла и
това ще бъде една
от задачите на ар-
жентинската фут-

болна легенда.„Диего
се изправя пред ново
предизвикателство.
Поредното в неговия
живот“, коментира
неговият адвокат
Матиасс Морла в
„Туитър“.Освен за
първия отбор, Диего
Марадона ще отго-
варя за стратегията
за развитие на клуба,
както и за тази на

футболната акаде-
мия в Брест.Съвсем
наскоро 57-годиш-
ният световен шам-
пион от Мондиал'86
прекрати работата
си в Ал Фуджайра от
ОАЕ, след като не ус-
пя да изведе отбора
до директна промо-
ция в елита. Марадо-
на беше начело на от-
бора от миналия май.
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Това заяви в Перник вътрешният министър Валентин Радев

ИНДУСТРИАЛНАТА ЗО-
НА, ДЕТО ОНЯ ДЕН СЪ-
ВЕТНИЦИТЕ Я ГЛАСУВА-
ХА, Е СВЕТЪЛ ЛЪЧ В

ИКОНОМИКАТА НА ПЕРНИК. На
друго може и да не сме случили, ама
индустриални зони дал Господ. Само
не сме съвсем сигурни тая зона не е ли
оная, за която много пъти е ставало
въпрос, или е чисто нова. Ако е оная,
старата, значи новината е фалшива.
Ако е нова, икономиката ни цъфти, щом
има нужда от още една. Много правил-
на е политиката където се види празна
ливада, общинска собственост, или
някакъв пущинак, веднага да се об-
явява за индустриална зона или логис-
тичен център. На бройка го докарваме
прилично. Може би още не е мислено
по въпроса кой ще работи в тия зони, но
всичко с времето си. Да не преекспони-
раме нещата дотам да внасяме мол-
довска, грузинска или недай Боже ки-
тайска работна ръка.

ЦИГАРИТЕ НЕ СЛУЧАЙНО СА
ЗАБРАНЕНИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ В ПЕРНИК, за
да преработи и допълни законопроекта
срещу и за пушенето къде ли не. Нап-
ример, да го разреши в кръчмите, но да
го забрани в домовете. Пример - оная
вечер заспал пушач в Твърди ливади
направил бая здрав сакатлък. Не стига
че изгоряло собственото му жилище,
но и комшиите пропищели. Пушенето
убива не само здравето, убива и къща-
та. Да видим сега кой ще възстановява
щетите по блока. И ако има съд за
престъпление по непредпазливост,
трябва да има такъв и за забрана на пу-
шенето на рецидивисти тютюнджии ка-
то тоя в Твърди ливади.

ОТ ДНЕС ТРЪГВАТ В ПУБЛИЧНО-
ТО ПРОСТРАНСТВО ВЕЛИКИТЕ ЛА-
ФОВЕ ЗА КРЕПОСТТА КРАКРА. Ко-
мисията от специалисти почва своите
заседания, след което от крепостта ка-
мък върху камък няма да остане. Щото
просто сега почти няма камъни. Въпро-
сът е какво ще се инсталира на мястото
на "кашоните" и кой колко пари ще
гушне от научните разработки. Някои
неща със сигурност ще си останат дъл-
бока тайна, както досега, но устати об-
щественици и капацитети с лопата да
ги ринеш. Все някой ще се изпусне...

Горя апартамент
в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Апартамент е горял във вторник късно

вечерта в Перник.
Сигналът за лумналите пламъци в пер-

нишкия квартал Димова махала е бил по-
даден около 20 минути преди полунощ.
Незагасена цигара, хвърлена в хартиени
отпадъци се оказала причината за избух-
н а л и я
п о ж а р .
У н и щ о -
жени са
мебели,
хладил-
ник и са
опушени
стените
на поме-
щ е н и я -
та. Апа-
ртаментът като цяло е спасен от служите-
ли на пернишката РС „Пожарна безопас-
ност и защита на населението”.

Предлагат нова правна рамка
в областта на киберсигурността

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри проект на Закон

за киберсигурност, което е изцяло нова
правна рамка в областта. Чрез нея се съз-
дават условия за изграждане на ефективна
система за превенция и борба с киберата-
ките и за ограничаване на мащаба, честота-
та и въздействието на инцидентите в кибер-
пространството, съобщиха от пресцентъра
на кабинета.

С приемането на закона ще бъде устано-
вена цялостна система на координация и
взаимодействие между институциите в об-
ластта на киберсигурността и правила за
докладване на инциденти, които засягат
административните органи, операторите на
съществени услуги и доставчиците на циф-
рови услуги на национално равнище и меж-
ду държавите членки на Европейския съюз.
Проектът урежда организацията, управле-
нието и контрола на киберсигурността, оп-
ределянето на компетентните органи, техни-
те функции и правомощие. Текстовете рег-
ламентират дейностите за постигане на ви-
соко общо ниво на сигурност на мрежите и
информационните системи като основен
стълб на киберсигурността и за подобрява-
не на функционирането на вътрешния па-
зар.

Предвижда се създаването на Национал-
но единно звено за контакт. Регламентира-
ни са управлението и организацията на на-
ционалната система за киберсигурност, На-
ционалния координатор по киберсигурност,
сектор-
н и т е
е к и п и
за реак-
ция при
и н ц и -
денти в
к и б е р -
с и г у р -
н о с т т а
(ЕРИКС), както и национален ЕРИКС, съз-
даден от председателя на Държавната аге-
нция „Електронно управление“. Ще бъде
разработена Национална стратегия за ки-
берсигурност и ще бъде създаден нов ор-
ган – Съвет по киберсигурност, като консул-
тативен орган към Министерския съвет. На-
ционалният координатор по киберсигурност
ще бъде определян от министър-председа-
теля.

Проектозаконът хармонизира национал-
ното законодателство с европейското и въ-
вежда изискванията на Директива (ЕС)
2016/1148 относно мерки за високо общо
ниво на сигурност на мрежите и информа-
ционните системи в Съюза.

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешният ми-

нистър и главният
секретар на МВР уча-
стваха в понеделник
в заседание на Облас-
тния обществен съ-
вет за противодей-
ствие на корупцията
и организираната
престъпност с  до-
макин областната
управа в Перник. На
него присъстваха и
представители на
областните управи и
ОДМВР във Велико
Търново, Монтана,
Габрово, Пловдив,
председателят на Ко-
мисия за противо-
действие на коруп-
цията и за отнемане
на незаконно придо-
битото имущество
Пламен Георгиев, ръ-
ководители на всич-
ки държавни струк-
тури от Пернишка
област.

Министър Радев
припомни, че в докла-
да на Европейската
комисия за напредъка
на България по меха-
низма за сътрудни-
чество и проверка
Министерството на
вътрешните работи
е посочено като
„вдъхновяващ при-
мер за борба с коруп-
цията“ и отдаде зас-
луженото на дейнос-
тта, извършвана от
дирекциите „Вът-
решна сигурност“ и
„Инспекторат“ в то-
ва направление. Вът-
решният министър
изрази убеденост, че
всички присъстващи

на форума споделят
мнението, че трябва
да се противодей-
ства на корупцията
с всички средства и
че това се отнася до
всички държавни
структури. По думи-
те му доверието за-
почва от личния при-
мер и в този смисъл
заяви категорично,
че битката с коруп-
цията е изначално
спечелена, защото
честните хора в на-
шето общество са
мнозинство. Той по-
сочи, че България
стои много добри в
качеството си на
Председател на Съ-
вета на ЕС включи-
телно и по линия на
борбата с корупция-
та по високите ета-
жи.  Министерство-
то на вътрешните
работи притежава
сериозен институ-
ционален капацитет
за противодействие
на корупцията като
негативно общес-
твено явление, заяви
в изказването си 
главен комисар Мла-
ден Маринов. Той 
представи основни-
те стъпки, предприе-
ти от ведомството
в това направление - 
идентифициране на
секторите с пови-
шен корупционен
риск, набелязване на
специфични мерки, в
т.ч. и засилено наб-
людение и контрол. В
областта на превен-
цията на корупцията
МВР съсредоточава

своите усилия към
специфичните й фор-
ми в различните сфе-
ри на проявление.
Усилията са насоче-
ни и към провеждане
на различни дей-
ствия за установ-
яване и проследяване
на капитали, движи-
мо и недвижимо иму-
щество, придобито
от извършването на
корупционни прес-
тъпления. Той при-
помни, че през април
тази година минис-
тър Радев утвърди
А н т и к о р у п ц и о н е н
план на МВР за 2018
г., който се базира на
приети методически
указания за изпълне-
ние на планираните
а н т и к о р у п ц и о н н и
дейности и тяхното
отчитане чрез сис-
тема от индикатори.
В плана са включени
мерки за неутрализи-
ране на корупционни-
те рискове в следни-
те направления: уп-
равление, разпореж-
дане или разходване
на бюджетни средс-
тва и активи, вклю-
чително обществени
поръчки; извършване
на контролни дейнос-
ти; предоставяне на
а д м и н и с т р а т и в н и
услуги, концесии, из-
даване на лицензи и
разрешения, регис-
трационни режими;
празноти в закони и
неясна нормативна
уредба, които са
предпоставка за про-
тиворечиво тълку-
ване и/или прилагане.

Скачат подслушванията, поискани от прокурорите
Любомира ПЕЛОВА

За две години
броят на поисканите
от прокуратурата
специални разузнава-
телни средства (СРС)
се е увеличил със 72%,
става ясно от годиш-
ния й доклад. Съдът е
уважил над 1700 от
тях.

През 2015 г. обвини-
телите са поискали
1287 СРС-та, година
по-късно броят им е
бил 1866, а през мина-
лата година - 2211. То-
ва обаче не е общият
брой на поисканите
разрешения за следене
и подслушване, тъй
като прокуратурата
не е единствената
структура с правомо-
щие да подава иска-
ния. Такова право има-
т МВР, ДАНС, както и
редица други служби.
Общият брой се от-
чита от Върховния

касационен съд. Спо-
ред неговия годишен
доклад през 2017 г. са
дадени 4701 разреше-
ния, което е с почти
200 по-малко спрямо
2016 г. Т.е. обща тен-
денция за голямо уве-
личение няма, но про-
куратурата е станала
доста по-активна по
тази линия през пос-
ледните две години.

На фона на увелича-
ващите се искания, не
се отчита сериозен
ръст в ползата от
подслушванията. По
традиция ефектив-
ността от подслуш-
ването и следенето у
нас е ниска. През 2016
г. например в резул-
тат на над 1700 про-
курорски искания са
изготвени едва 754
доказателства за
пред съда. От общо
4701 разрешения за
цялата страна пък са

изготвени 1214 дока-
зателства.

Още през миналата
година спецсъдът от-
чете ръст в броя на
разрешените СРС-та.
Обяснението бе, че
със законови промени
там бяха пратени но-
ви престъпления,
съответно разреши-
телният режим за
тях. Вероятно следва-
щата година ще се
отбележи нов ръст,
тъй като същият
съд вече се занимава и
с корупционните де-
ла.

Общо 13 свидетели
по 5 наказателни дела
са изведени от проку-
ратурата в чужбина,
става ясно от отче-
та. През миналата го-
дина Бюрото за защи-
та към главния проку-
рор е обезпечило си-
гурността на 31 ду-
ши.
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