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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

Стефан Мазнев и Дора
Томова, председателят
на Асоциацията на
топлофикационните
дружество инж.Кремен
Георгиев, изпълнител-
ният директор на "Топ-
лофикация Перник" Лю-
бомир Спасов, предста-
вители на Инициативе-
н комитет "Да излезем
на протест срещу "Топ-
лофикация Перник",
представители на ек-
оорганизации и други.

Модераторът на сре-
щата Иво Савов даде
първо думата на изпъл-
нителния директор на
"Топлофикация Перник"
да запознае присъства-
щите със състоянието
на дружеството в мо-
мента. Любомир Спасов

Îáñúæäàíåòî çà "Òîïëîôèêàöèÿ" - áåç ïîëîæèòåëåí åôåêò
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.57 лв.
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Преп. Теодор
Трихина. Св. Григорий и

Анастасий

Министри
на опашка

С революционната си идея да праща ми-
нистрите си да отчитат обществените
поръчки при президента, премиерът Бори-
сов ще обогати политическия пейзаж. Още
не беше се изказал по въпроса, и четирима
от неговите хора тутакси припнаха да се
отчитат. Интересно по какъв сценарий
ще преминат очните ставки в президент-
ството. Добре де, министрите ще отида-
т подковани документално, а ако прези-
дентът не иска да ги слуша? Нали не им е
никакъв, откъде накъде Бойко ще го задъл-
жава да им слуша оправданията? Цвета-
нов това и чака - ще се изрепчи на Радев
още след първата среща.

Да кажем, че това е система невъзмож-
на. Защо министрите ще се редят на опа-
шка пред почетните гвардейци, ако имат
съмнения, че се върти далавера с общес-
твените им поръчки? Не е ли по-логично
направо да изпържат схемаджиите на Ца-
царов и оня си знае работата? Дава ги на
подопечния си Гешев и гледаме второ зре-
лище с оковани в белезници рушветчии и
пачки по жълтите павета. Борисов подари
на електората още един телевизионен се-
риал за настроение. Видите ли министър
да ходи към президентството - чакайте
сеир. А видите ли опашка от министри- ви-
кайте Гешев с белезниците и камерите на
всички телевизии.

Валентин ВАРАДИНОВ
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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

Променлива
облачност

Перничани се оказаха напълно апатични към бъдещето на дружеството, само десетина влязоха в залата
Силвия ГРИГОРОВА

Общественото об-
съждане на състояние-
то и бъдещето на "Топ-
лофикация Перник", ор-
ганизирано по инициа-
тива на Общинския съ-
вет, което се проведе
вчера, се оказа, че не
представлява интерес
за перничани и най-вече
за абонатите на дру-
жеството. На него при-
състваха не повече от
десетина граждани. Ос-
вен тях в залата бяха
председателят на пер-
нишкия минипарла-
мент Иво Савов, кме-
тът на общината Вяра
Церовска, заместник
областният управи-
тел Иво Иванов, ек-
спертите от КЕВР

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

dlv.si@abv.bg

Съдят пиян столичен шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Столичанин ще бъде изправен пред Те-
мида за шофиране на автомобил в нетрез-
во състояние.

Нарушението на Закона за движение по
пътищата е засечено на 25 март тази годи-
на, в пернишкото село Драгичево.Там е
бил проверен лек автомобил "Мерцедес",
управляван от 43-годишния жител на сто-
лицата Р.И.

При изпробването му с техническо
средство за алкохол са били отчетени над
1,2 промила. Анализът на кръвната му про-
ба показал 1,90 промила.

Столичанинът е привлечен като обвин-
яем и работата продължава съвместно с
Районна прокуратура  - Перник.

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

Пролетна украса в двора на ХIII-то училище
Светла ЙОРДАНОВА

С нова пролетна укра-
са грейна двора на XIII
ОУ " Св. св. Кирил и Ме-
тодий".  Ученици, заед-
но с родители , уча-
стваха в засаждането
на градински цветя.
Цветята бяха засадени
в гуми,боядисани и ук-
расени от самите деца.
По този начин всички
допринесоха за подобр-
яване интериора на
училищния двор и изпи-
таха невероятно удо-
влетворение от поло-
жения си труд.

Инициативата бе на
учениците и техния ръ-
ководител Валентина
Будинова по проект
"Твоят час". В нея доб-

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
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ÐÀÄÎÌÈÐ ÑÅ ÏÎÁÐÀÒÈÌßÂÀ
Ñ ÃÐÚÖÊÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÁÅÇÏËÀÒÍÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ
ÇÀ ÐÀÊ Â ÑÎÔÈß

„ÑËÀÂÀÒÀ” ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈÐÀ
Â ÁÀË×ÈÊ

информира, че в момен-
та централата работи
на пълна мощност. Той
запозна присъстващи-
те със състоянието на
топлопреносната мре-
жа, като подчерта, че
тя е с дължина 170 км.
За времето, в което

На страница 3
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роволно се включиха и
родителите, които по-
магаха със съвети по за-
саждането на красиви-
те цветя.

централата спира рабо-
та - около две седмици,
дружеството успява
да ремонтира онези
участъци от мрежата,

които аварират най-
често през отоплител-
ния сезон.



Съперник2 20 април 2018 г. ОБЛАСТТА

Ðàäîìèð ñå ïîáðàòèìÿâà ñ ãðúöêà îáùèíà
Работната среща бе по линия на спечелен проект на КРИБ – Перник и партньор община Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир

направи първи стъп-
ки за побратимяване
с Община Термис, на-
мираща се в Северна
Гърция. Проведената

работна среща е по
финансиран проект
от Оперативна прог-
рама „Развитие на
човешките ресурси”
с бенефициент КРИБ
ПЕРНИК и партньор

община Радомир. Тя
се е състояла между
представителя на
община Радомир Ли-
лия Георгиева и Сте-
лиос Изализ - зам.
кмет на гръцката
община Термис. На
нея е била  договоре-
на бъдеща среща
между двамата гра-
доначалници за под-
писване на споразу-
мение за побратим-
яване и развитие.

Лидия Георгиева
направи кратка пре-
зентация на община-
та като изтъкна
нейните предимства
- административния
капацитет, многооб-
разието на предлага-
ните социални услу-
ги и добрия бизнес
климат.

Стелиос Изализ из-
тъкна, че до сега те-
зи партньорства ви-
наги са водели до же-
ланите резултати и
подобряване на ико-
номическата и со-
циална среда на те-
риториите на общи-

ните.
Проектът ”Знам

какво, научи ме /по-
кажи ми/ как”, по
който е партньор
община Радомир, ще
се реализира за срок
от 14 месеца- до
края на следващата
година. Екипът му се
надява преди края на
2018 година КРИБ-
Перник да се похвали
с осигурено финанси-
ране и по други
проекти.

Ръководителят на
проекта Елза Григо-
рова работи от го-
дини по международ-
ни проекти. Още при
представянето му
тя припомни, че раз-
работката е по ОП-
”Развитие на човеш-
ките ресурси”. При
тази програма е оси-
гурено 100%-тово
финансиране. „За мен
е удоволствие, че
Община Радомир се
съгласи, по покана на
Георги Милев, да бъ-
де българския парт-
ньор и допринесе

много затова проек-
тът да бъде спече-
лен. Международ-
ният партньор по
този проект е от
Гърция. Това е фирма
„Ерикон” , която е
позиционирана в Со-
лун. Това ще им от-
вори нови хоризонти
за реализация на про-
дукцията. В целите
на проекта предвиж-
даме с две по-малки
общини, в района
около Солун, да се
побратими община
Радомир. За нас е
важно да научим как
микро, малки и сред-
ни предприятия реа-
гират при криза, при
тежки финансови
проблеми, за да ви-
дим какво можем да
приложим в нашите
условия. Гръцкият
ни партньор е много
сериозна консул-
тантска фирма с бо-
гат опит”, заяви
още при представ-
янето на разработ-
ката ръководителят
на проекта.

Светла ЙОРДАНОВА
Най- новата си излож-

ба, наречена  „Спомени
за Охрид“  показа в га-
лерия „Кракра” живопи-
сецът Валентин Топа-
лов. Картините, вдъх-
новени от пребиваване-
то на художника в Ох-
рид, бяха показани мина-
лата година в столич-
ната  галерия “Париж”.

Валентин Топалов
реализира живописните
си намерения в творби
с акрил с преобладаваща
абстрактна пластичес-
ка структура. С някои
незначителни изключе-
ния („Пейзаж с чер-
ква“), където предмет-
но-фигуративният
принцип е подчинен на
геометризацията и на
обобщението, той
представя картини, в
които темата е изве-
дена до степен на неи-
зобразителен знак или
символ. По-лиричните
картини, изградени
чрез фини степенува-
ния и  преливащи едни в
други мазки („Вечер“,
„Малък свят“), се реду-
ват с по-експресивни и
по-контрастни реше-
ния (цикъл „Спомени за
Охрид“).

Разнообразно компо-
зираната аранжировка
на експозицията оси-
гурява търсената рит-
мика на възприятието
на платната, при кое-

то реалността и оно-
ва, което носи памет-
та, линията и петно-
то, полихромното и мо-
нохромното начало в
изграждането на живо-
писната тъкан, сякаш
непрестанно сменят
своите места.

Валентин Топалов е
роден 1949г. в гр. Пер-
ник. Завършва Художес-
твена академия в Со-
фия през 1972г. спе-
циалност “Резба”. Има
много участия в нацио-
нални, международни и
регионални художес-
твени изложби. Уча-
ства в редица пленери
по живопис в България,
Полша, Македония, Чер-
на гора. Автор е на по-
вече от 25 самостоя-
телни изложби в Бълга-
рия и чужбина. Член е
на СБХ .

Негови произведения

са притежание на На-
ционалната художес-
твена галерия в София
и много общински худо-
жествени галерии в
България. Картините
му са собственост на
частни колкекции и
сбирки в България,
САЩ, Франция, Герма-
ния, Холандия, Турция,
Гърция, Македония, Че-
хия и др.Носител е на
много награди-  Сти-
пендия за престой в
Cit? des Arts, Париж,
2014, Голяма награда на
СБХ от регионална из-
ложба „ Струма“, 2013
г., Голяма награда на
СБХ от регионална из-
ложба „ Струма“, 1995
г., Награда за живопис
от регионална изложба
„ Струма“, 2001 г., Наг-
рада за живопис от ре-
гионална изложба „
Струма“, 2002 г.

„Спомени за Охрид” на Валентин
Топалов в галерия „Кракра”

Бюрото по труда търси шивачи,
охранители, продавачи

Силвия ГРИГОРОВА
След като миналата седмица предлага-

ните на трудовата борса в Перник сво-
бодни работни места се увеличиха, то
през тази те отново намаляха, макар и
само с 4 и достигнаха 89. Добрата новина
е, че свободните места за безработни
висшисти се увеличиха, но само с 1 и в
момента са 4.

Все още е актуална офертата за работа
на 9 шивачки за село Дивотино. Тази
седмица се появиха предложения за ра-
бота на 9 охранители за София, 8 общи
работници за строителство на сгради в
Радомир и 7 заварчици.

Освен тях  Бюрото по труда в Перник
предлага работа на: 2 медицински сес-
три, 1 барман, 1 санитар, 2 работници за
рециклиране на отпадъци,  1 стрелочник-
маневрист,  4 помощник-готвачи,  1 ра-
ботник в строителството,  5 продавач-
консултанти,  2 сервитьори, 1 продавач-
консултант на зеленчуци, 1 рентгенов ла-
борант, 1 социален работник, 1 салатиер,
1 пакетировач, 2 озеленители, 1 шофьор-
пласьор, 1 юрист консулт по проект Ново
работно място до 29 години, 3 военнос-
лужещи, 3 продавач-консултанти на нон
стоп, 4 пласьори на стоки/млечни про-
дукти/, 4 търговски представители на
млечни продукти, 2 служители в пощен-
ска станция, 1 касиер на гише в пощен-
ска станция, 1 пощенски раздавач, 3
сметосъбирачи, 5 шофьори на автобус, 1
помощник в кухня, 1 фермер-животно-
въд.

Фактът, че след като предишната сед-
мица  предлаганите на трудовата борса
работни места се увеличиха, а през тази
те отново намаляха, макар и с малко, до-
казва че трудовият пазар в региона е
много мобилен.  Анализирайки предлага-
ните свободни места, предлагани от Бю-
рото по труда в Перник, трябва да отбе-
лежим, че тази седмица преобладава
търсенето на кадри предимно  в обслуж-
ващите дейности, а след това в промиш-
леността.  Сред най-търсените професии
тази седмица са шивачите, охранителите
и заварчиците и  продавач-консултанти-
те.

И  тази седмица се запазва тенденция-
та  хората със средно и по-ниско образо-
вание да имат по-големи шансове да си
намерят работа. На тях Бюрото по труда
предлага 85 свободни места, а на безра-
ботните висшисти- 4.

Обсъдиха предизвикателствата
на пазара на труда в България

Любомира ПЕЛОВА
Заместник министър-председателят по

икономическата и демографска полити-
ка Валери Симеонов обсъди с главния
секретар на Европейския център на ра-
ботодателите и предприятията, предос-
тавящи услуги от общ интерес (СЕЕР)
Валерия Ронцити и председателят на
Асоциация на индустриалния капитал в
България Васил Велев недостига на
кадри в ключови за България сектори и
предложения за конкретни мерки с цел
разрешаване на този проблем.

По време на срещата бяха обсъдени
решения в краткосрочен план, посредс-
твом внос на работни сила от страни из-
вън ЕС – приоритетно такива, в които
има голяма българска диаспора и пос-
редством квалифициране на безработни
и неактивни лица. В дългосрочен план е
необходима реформа във финансиране-
то на висшето образование, прецизира-
не на план – приема във висшите учили-
ща, системна работа със завършващите
ученици и техните семейства с оглед
адекватна професионална ориентация.

Главният секретар на CEEP подкрепи
предложенията и мерките за трудова
миграция, които АИКБ и другите нацио-
нално представени работодателски ор-
ганизации са подготвили.

Преминаването по улица „Благой Геб-
рев” е изпитание за шофьорите

В редакцията на вестника получиха
поредното гневно писмо от перничанин,
който основателно роптае от лошото
състояние на улиците в Перник. Нашият
читател Валентин Николов е възмутен
от лошото състояние на една от главни-
те улици в кв.”Изток”- „Благой Гебрев”.
В писмото си той пише.”Сигурен съм, че
не съм единственият жител на най-голе-
мия квартал в Перник „Изток”, който си-
пе основателно  ругатни по адрес на
кметство „Изток”, заради трагичното
състояние, в което се намира улица
„Благой Гебрев. Не знам дали кметът на
„Изток” е минавал скоро по тази улица,
но ако го е правил, сигурно трябва да
му е неудобно да гледа жителите на
квартала. След последния сняг, състоя-
нието на улицата е плачевно. Премина-
ването по нея е истинско изпитание за
шофьорите по майсторско управление с
препятствия. За да не си счупи човек
автомобила и после да го ремонтира,
трябва да избегне ямите по пътното
платно, което означава да навлезе в
насрещното платно. Ако има насреща
му автомобил, за да избегне катастро-
фата е принуден да мине през дупката.
Ние, шофьорите, които сме данъкоплат-
ци на тази община си задаваме основа-
телно въпроса- къде отиват парите от
данъците, които непрекъснато се увели-
чават. Вече навлизаме в последната де-
сетдневка на април, а никой не ремонти-
ра тези огромни ями. Мой съсед си счу-
пи носач на автомобила и познат адво-
кат го посъветва да съди общината. Пи-
там се- няма ли да излезе по-евтино на
кметство „Изток” и община Перник да се
ремонтира улицата, вместо да се плащат
потрошените ни коли. Трябва ли да
пристъпим към по-решителни действия-
протести или други, за да може община-
та да предприеме някакви по-решителни
действия. От снимките, които ви изпра-
щам се вижда на какво дередже е улица
„Благой Гебрев. Докога ще е така?”.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”



Съперник 320 април 2018 г.ПАНОРАМА
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Перничани се оказаха напълно апатични към бъдещето на дружеството, само десетина влязоха в залата

Доайените на граовската
песен с концерт в Перник

Светла ЙОРДАНОВА

Дoaйeнитe нa гpaoвcкaтa пeceн щe изнecaт
кoнцepт в Пepник. Cъбитиeтo e нa 25 aпpил oт
19 ч., cъoбщиxa oт Двopeцa нa кyлтypaтa.

Koнцepтът e нapeчeн "Фoлклopът - нacтoящe
и бъдeщe".  Изпълнитeлитe щe ce кaчaт нa
cцeнaтa нa тeaтъpa в Двopeцa нa кyлтypaтa.
Пepничaни щe ce нacлaдят нa изпълнeниятa
нa Пaвлинa Гopчeвa, Copинa Бoгoмилoвa,
Лилянa Гaлeвcкa, Paдкa Aлeкcиeвa, opкecтъp
"Гpaoвcкa млaдocт", aнcaмбълът зa нapoдни
пecни и тaнци "Гpaoвcкa млaдocт" и
пpoфecиoнaлнaтa тaнцoвa фopмaция "Acти
дeнc". Цeнaтa нa билeтитe e 8 лв.

Безплатни прегледи за рак на
маточното тяло организира

онкологичната болница в София
Силвия ГРИГОРОВА

Университетската специализирана болни-
ца за активно лечение на онкологични за-
болявания (УСБАЛО) организира безплатни
профилактични прегледи през месец май
за рак на маточното тяло. Това е най-често-
то онкологично гинекологично заболяване.
Инициативата е по повод Европейския ден
за борба със затлъстяването, който отбеля-
зваме всяка година на 19 май.

Наднорменото тегло наред с високото кръв-
но, наследствена обремененост, липсата или
малък брой раждания са основни рискови
фактори за възникване на рака на маточното
тяло. Кървене след менопаузата е алармиращ
симптом, който налага консултация с лекар.
При необходимост може да се предприеме ле-
чение, даващо отлични резултати при открива-
не на заболяването в ранен стадий.

Затова УСБАЛО обявява безплатни гине-
кологични прегледи и ултразвуково из-
следване за жени около и след менопау-
зата. Те ще се провеждат през целия ме-
сец май всеки вторник и четвъртък от 14.00
до 16.00 ч. в кабинет 131. За да се включи-
те в тях, е нужно да направите предвари-
телно записване на регистратурата на бол-
ницата на телефон 02/ 8076299.

Според данните на Световната здравна
организация в наши дни затлъстяването се
е утроило в сравнение с 1975 г. През 2016
г. в света е имало над 1.9 млрд. възрастни
с наднормено тегло. От тях 650 млн. са би-
ли със затлъстяване. Над 340 млн. деца и
тинейджъри между 5 и 19 години са с над-
мормено тегло или са затлъстели. Здравни-
те експерти са категорични, че затлъстява-
нето е предотвратимо.

Директорът на
"Топлофикация Пер-
ник" подчерта, че
всяка година дружес-
твото реализира по
над 1 млн. лева инвес-
тиции в ремонтни
дейности по съоръ-
женията и мрежата.

Юристът на Ини-
циативния комитет
Галина Димитрова по-
пита дали ще станат
обществено достоя-
ние констатациите
от проверката, из-
вършена от КЕВР след
голямата авария на
19 февруари в "Топло-
фикация Перник".

Говорителят на
Инициативния коми-
тет Валентин Пешев
подчерта, че не са му
били предоставени
резултатите от про-
верката, въпреки от-
правените искания
от него и заяви, че
възнамерявал да тър-
си съдействие от
Министерския съ-
вет.

Експертът Дора То-
мова подчерта, че
КЕВР е държавен регу-
латор. В неговите
правомощия е кон-
трола на цените на
произвежданата от
дружеството топ-
линната енергия и
електроенергия и ли-
цензионния ре-
жим."През последни-
те две години "Топло-
фикация Перник" е
най-проверяваното
дружество от нас в
страната. Последна-
та ни проверка е по
постъпили две жалби
от абонати. Тя пока-
за, че въпреки тежка-
та авария, дружес-
твото е избегнало
опасността центра-
лата да приложи при-
нудителен ограничи-

телен режим на рабо-
та за абонатите си.
Имайки предвид, че
става въпрос за час-
тно дружество, то
не всички документи,
с които разполагаме,
имат характер на об-
ществена информа-
ция. Въпреки това, на
сайта на КЕВР сме ка-
чили заключенията
от проверката. Мога
да кажа, че сме напра-
вили три предписа-
ния със срок на из-
пълнение, за чието
изпълнение ще следим
стриктно.

Любомир Спасов
припомни, че на прес-
конференция е запоз-
нал подробно  журна-
листите от Перник с
резултатите от про-
верката и заключе-
нията от нея.

Заместник-предсе-
дателят на Общин-
ския съвет Петър
Първанов попита ка-
къв е размерът на ин-
вестициите не само в
материалната база, а
и в кадровия потен-
циал.

Галина Димитрова
настоя да получи от-
говор на въпроса да-
ли институциите -
Община Перник, Об-
щински съвет и Об-
ластна администра-
ция са получили про-
токола от проверка-
та и констатациите
от нея.

Дора Томова напом-
ни още веднаж, че
констатациите от
проверката са общес-
твено достъпни на
сайта на държавния
регулатор.

На друг въпрос ди-
ректорът на "Топло-
фикация Перник" от-
говори, че през пос-
ледните 5 години
дружеството е ин-
вестирало над 25 млн.

лева в изграждане на
нови съоръжения, ре-
монт и поддръжка на
т о п л о п р е н о с н а т а
мрежа и др. "Що се
отнася до цялостния
ремонт на мрежата,
по наши изчисления
стойноста на ремон-
та на 1 км от мрежа-
та възлиза на 1 млн.
лева. Друг е въпро-
сът, че вземанията
на дружеството от
клиентите не са ни-
как малко, а централа-
та спира работа за не
повече от 2 седмици
през лятото. Това е
време, което е крайно
недостатъчно за нап-
регнатата ремонтна
програма, която реа-
лизираме всяка годи-
на", заяви Спасов.

Вяра Церовска под-
черта, че Община
Перник е изпратила
писмо до КЕВР, в кое-
то поставя много
въпроси, свързани с
дейността на "Топло-
фикация Перник". "Ис-
кам да подчертая, че
това дружество е от
изключителна важ-
ност за Перник и пер-
ничани, защото оси-
гурява топлината на
детски градини, учи-
лища, здравни заведе-
ния и др. Затова ние
сме загрижени за бъ-
дещето на дружес-
твото. За нас е важен
въпросът с експлоа-
тацията на шламох-
ранилището и чисто-
тата на въздуха в
Перник", заяви Це-
ровска.

Дора Томова под-
черта, че два дни
след пристигането
на писмото от Общи-
на Перник, КЕВР е из-
вършила проверка в
дружеството. "КЕВР
е отворена за реша-
ването на всички
въпроси, поставени

от Общината. Ние
сме готови да бъдем
арбитър във всички
спорове с цел решава-
нето на всички важни
въпроси чрез диалог.
Ние сме наясно, че
спирането на работа-
та на топлоцентра-
лата ще доведе до
неимоверни проблеми
за града. Мога да ин-
формирам, че при
проверката устано-
вихме, че "Топлофика-
ция Перник" към края
на септември е реали-
зирала над 87% от ре-
монтната си програ-
ма.

Емилия Димитрова-
абонат, попита за
състоянието на изо-
лацията на външни-
те тръби, по които
преминава топлинна-
та енергия и за чия
сметка са загубите
от нея. Тя се поинте-
ресува дали все още
се използва шламохра-
нилище "7-ми септем-
ври" и какво е замърс-
яването на въздуха
от ТЕЦ"Република".

Любомир Спасов
отговори, че експлоа-
тацията на това
шламохранилище и
удължена с решение
на Министерството
на енергетиката.
Въпреки това "Топло-
фикация Перник" е
предприела стъпки за
изграждането на но-
во съоръжение."Има-
ме информация, че ид-
ната седмица минис-
терството на земе-
делието ще излезе с
решение на молбата
ни за преотреждане-
то на терен, върху
който ще построим
новото шламохрани-
лище. Насявам се щом
излезе решевието,
Община Перник и Об-
щинскиа съвет да ни
съдействат за него-
вото приемане, така
че в най-кратък срок,
още тази есен да за-
почнем неговото из-
граждане", увери Спа-
сов.

Мирослав Янков и
Георги Лазаров се
поинтересуваха от-
ново има ли загуби
дружеството при
преноса на топлое-
нергия и за чия смет-
ка са, тъй като изола-
цията на външните
тръби на места лип-
свала. Георги Лазаров
поиска да му се об-
ясни защо абонатите
плащат топлинна
енергия за лирата, на-
мираща се в банята
им.

Кремен Георгиев
поясни, че загубите
на топлина при пре-
носа в "Топлофикация
Перник" са в граници-

те на нормалното,
сравнени с останали-
те дружества в стра-
ната. "Искам да уто-
чня, че абонатите
заплащат само топ-
линната енергия, коя-
то е преминала през
абонатната станция
на техния блок и е от-
четена от топломера
в нея" допълни той.

Представителите
на еко организации-
те, като например
Грийнпийс, поискаха
информация за за-
мърсяването на въз-
духа в Перник и нали-
чието на фини прахо-
ви частици в него.
Кремен Георгиев от-
говори, че "Топлофи-
кация Перник" разпо-
лага със сероочистна
инсталация и еле-
ктрофилтър, така че
тя в никакъв случай
не е замърсител на
въздуха в Перник.

Още едно две пита-
ния имаше в залата,
които обаче бяха
свързани с действа-
щата в момента нор-
мативна база при от-
читането и разпреде-
лението на консуми-
раната топлинна ене-
ргия.

На въпроса на "Съ-
перник" ще го има ли
през новия отопли-
телен сезон догово-
рът "Лоялен клиент"
и ще останат ли досе-
гашните отстъпки
за изрядните абона-
ти, директорът на
дружеството отго-
вори: "Няма причина
договорът да не про-
дължи да действа.
Все още обсъждаме
неговите параметри,
но при всички поло-
жения той ще бъде
много изгоден за або-
натите ни. Що се от-
нася до отстъпките,
които са в сила до се-
га, възнамеряваме те
да останат".

Анализирайки това
обществено обсъжда-
не като журналист,
със сигурност мога
да кажа, че ефектът
от него беше нулев.
Сигурна съм, че за
абонатите на "Топло-
фикация Перник"
представляват инте-
рес два важни въпро-
са- ще я има ли "Топло-
фикация Перник", ще
останат ли в сила до-
сегашните привиле-
гии за изрядните або-
нати, които са еди-
нствени в страната и
ще се увеличи ли цена-
та на топлото. Всич-
ки останали въпроси
бяха заяждане на дреб-
но, от което нямат
полза нито абонати-
те, нито "Топлофика-
ция Перник".

от страница 1
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Над 63 млн. лева допълнително за училищно образование

Светла ЙОРДАНОВА
Правителството

одобри 13 национални
програми, които ще
осигурят допълни-
телно финансиране
през 2018 г. на поли-
тики и мерки за равен
достъп до качестве-
но образование, съоб-
щиха от правителс-
твената пресслужба.
Три от тях са нови -
„Заедно за всяко де-
те“, „С грижа за все-
ки ученик“ и „Опти-
мизиране на вътреш-

ната структура на
персонала в институ-
циите от системата
на предучилищното и
училищното образо-
вание“.

Прилагането на на-
ционалните програми
е обезпечено с 63,43
млн. лв.

Програмата „Заед-
но за всяко дете“ е
насочена към повиша-
ване на ефективнос-
тта в работата на
институциите по об-
хващане и задържане

в образователната
система на деца и
ученици в задължи-
телна предучилищна
и училищна възраст.
Програмата цели съ-
що така и подобрява-
не на достъпа до пре-
дучилищно и училищ-
но образование и ка-
чеството му чрез
създаване и поддър-
жане на благоприя-
тна образователна
среда за стимулиране
и устойчиво образо-
вателно развитие.

Наши работници в EC с допълнителни възнаграждения в държава от ЕС с помощта на Инспекцията по труда
Силвия ГРИГОРОВА

Български работни-
ци, командировани на
строителни обекти в
страна от ЕС от фир-
ма, регистрирана у
нас, получиха допъл-
нителни възнагражде-
ния след взаимодей-
ствие на Изпълнител-
на агенция „Главна ин-
спекция по труда” и
местната Инспекция
на труда. При провер-
ка на обекта от кон-
тролния орган в прие-
мащата държава е ус-
тановено, че към зап-
латите на работни-
ците не са начислени
допълнителни възнаг-
раждения, които са с
постоянен характер
според местното за-
конодателството, в
т.ч. по отношение на
дължими надбавки за
настаняване, за рабо-
та на официални праз-
ници и др. Това инфор-
мираха от ИА”ГИТ”.

След обмен на ин-
формация между две-
те инспекции и искане
за извършване на про-
верка, фирмата е при-
нудена да изплати до-
пълнителните суми
със задна дата, а ИА
ГИТ е установила, че
същите са изплатени
наистина. Случаят е
показателен за въз-
можностите за по-

Бюджетът по прог-
рамата е 450 хил. лв.
за учебната 2018/
2019 година.

По програма „С гри-
жа за всеки ученик“ с
бюджет 2 млн. лв. ще
се работи за повиша-
ване нивото на пос-
тиженията по об-
щообразователната
подготовка на учени-
ците от прогимна-
зиалния етап на ос-
новната образова-
телна степен. Ще се
осигурят допълни-
телни възможности
за обучение на учени-
ците, които срещат
трудности при пос-
тигане на очаквани-
те резултати от
обучението и се нуж-
даят от диференци-
ран или индивидуален
подход, съобразени
със спецификата на
учебния предмет.

Нова е и програма-
та „Оптимизиране на
вътрешната струк-
тура на персонала в
институциите от
системата на преду-
чилищното и училищ-
ното образование“,
която е с бюджет от
28 млн. лв. Тя е насо-
чена към повишаване
ефективността на

публичните разходи
за образование чрез
оптимизиране на
вътрешната струк-
тура на персонала в
институциите от
системата на преду-
чилищното и училищ-
ното образование.

Разширява се обхва-
тът на НП „Осигур-
яване на съвременна
образователна сре-
да“, с бюджет 9,23
млн. лв., в която са
разработени три но-
ви модула: „Музеите
като образователна
среда“, който цели
създаване на по-инте-
ресна и привлекател-
на среда в училища-
та; „Оценяване и одо-
бряване на проекти
на познавателни
книжки, учебници и
учебни комплекти“ за
осигуряване на равен
достъп до качестве-
но предучилищно и
училищно образова-
ние, чрез професио-
нално и обективно
оценяване на проек-
тите на познавател-
ни книжки, учебници
и учебни комплекти;
„Осигуряване на уче-
нически шкафчета“
за модернизиране на
образователната сре-

добра защита, които
европейското законо-
дателство осигурява
на работниците и
служителите при
трудовата мобил-
ност, както и за доб-
рото взаимодействие
на контролните орга-
ни на европейско ни-
во.

За ефективността
на това взаимодей-
ствие е необходимо
при подаване на сигна-
ли лицата, чиито пра-
ва са били нарушени,
да предоставят дос-
татъчно данни за
идентифициране на
обектите на контрол,
където полагат
труд, за работодате-
лите, за които ра-
ботят, за начина им
на изпращане – чрез
посредник, чрез фир-
ма, която осигурява
временна работа,
чрез командироване
под ръководството и
контрола на работо-
дател, с когото имат
сключен трудов дого-
вор. Важно е също сиг-
налите да бъдат из-
пратени, докато лица-
та все още полагат
труд на обекта.

Във връзка с послед-
ните сигнали в медии-
те за нередности при
изпращане на българ-
ски работници във Ве-

ликобритания, Ин-
спекцията по труда
напомня отново, че
при използване на
фирми- посредници и
на предприятия, кои-
то осигуряват вре-
менна работа, трябва
да се направи справка
в специалните регис-
три дали същите има-
т регистрация. Спи-
съците с  регистрира-
ните фирми са пуб-
лични и могат да бъ-
дат открити на сай-
та на Агенцията по
заетостта. При ко-
мандироване под ръ-
ководството и кон-
трола на работода-
тел, с когото лицата
имат сключен трудов
договор, трябва да се
провери дали пред-
приятието, което ко-
мандирова, има съща-
та дейност и в Бълга-
рия. Ако то не разви-
ва такава и се сключ-
ва договор с лицето
само за да бъде коман-
дировано в чужбина,
това е сигнал за изма-
ма.

В българското зако-
нодателство има ка-
тегорични текстове,
които задължават и
посредниците, и ко-
мандироващите дру-
жества, в т.ч. и пред-
приятията, осигур-
яващи временна рабо-

та, да договарят и
осигуряват най-малко
същите минимални
условия на работа,
каквито са установе-
ни за работниците и
служителите, изпълн-
яващи същата или
сходна работа в прие-
мащата държава (чл.
121а, ал. 4 от Кодекса
на труда и чл. 30 от
Наредбата за усло-
вията и реда за из-
вършване на посред-
ническа дейност по
наемане на работа).

При осигуряване на
работа чрез фирма
посредник търсещи-
те работа лица
трябва да изискат до-
говор за набиране на
персонал между пос-
редника и работода-
тел в приемащата
държава. Трябва да
има сключен посред-
нически договор меж-
ду фирмата и търсе-
щото работа лице,
който трябва да съ-
държа задължително
клаузите, регламен-
тирани в чл. 23 от На-
редбата за условията
и реда за извършване
на посредническа дей-
ност по наемане на ра-
бота. Лицето трябва
да бъде предварител-
но запознато писмено
с условията на рабо-
та в държавата, къде-

то ще бъде изпрате-
но, и с данните на ра-
ботодателя (чл. 31
от Наредбата). То
трябва да тръгне от
България със сключен
трудов договор с ра-
ботодател в приема-
щата държава, преве-
ден на български език.
Най-често се из-
готвят двуезични до-
говори, в които след-
ва да бъдат уговоре-
ни условията на зап-
лащане, продължител-
ността на работния
ден, почивките и от-
пуските и др., включи-
телно и за чия сметка
са разноските по пъ-
туването, както и
други разходи.

На лицата може да
бъде осигурена зае-
тост в чужбина и
чрез изпращане от
предприятия, които
осигуряват временна
работа, в предприя-
тие ползвател в дру-
га страна членка или
чрез командироване
от работодател, под
негово ръководство
и контрол, по договор
за подизпълнение. Ре-
дът и условията за
командироване и из-
пращане в тези слу-
чаи са регламентира-
ни в Наредбата за ус-
ловията и реда за ко-
мандироване и изпра-

щане на работници и
служители в рамките
на предоставяне на
услуги. С нея се регла-
ментират задължи-
телните условия, кои-
то трябва да бъдат
договорени с работ-
ника или служителя в
допълнително спора-
зумение - при команди-
роване, или директно
в трудовия договор -
при изпращане от
предприятието, оси-
гуряващо временна
работа (чл. 2 и чл. 3
от Наредбата).

Според резултати-
те от  контролната
дейност на Инспек-
цията в последните
години работници и
служители се изпра-
щат в чужбина основ-
но чрез командирова-
не. Сигналите, които
постъпват в Инспек-
цията, касаят най-ве-
че неспазено изисква-
не възнагражденията
да бъдат равни поне
на минималните в
приемащата държава.
Друго често наруше-
ние е, че в трудовите
договори с предприя-
тия, които осигур-
яват временна рабо-
та, а при командиро-
ването - в допълни-
телните споразуме-
ния, не се уговарят
всички условия, кои-

то се изискват спо-
ред Наредбата за ус-
ловията и реда за ко-
мандироване и изпра-
щане на работници и
служители в рамките
на предоставяне на
услуги.

При използване на
фирми- посредници
често нарушение е
липсата на индиви-
дуален трудов дого-
вор с работодател
от приемащата дър-
жава, който трябва
да бъде предоставен
на лицето преди зами-
наването. Друго чес-
то нарушение е, че
посредниците или
предприятията, кои-
то осигуряват вре-
менна работа, или ра-
ботодателите, кои-
то командироват
свои работници и слу-
жители, не ги инфор-
мират за условията
на труд и заплащане в
приемащата държава,
каквито задължения
имат.

Когато, независимо
от начина на изпраща-
не, на лицата се изи-
скват суми за различ-
ни такси, комуника-
цията се води само по
интернет или се уго-
варят срещи извън
офиси, това е сигурен
знак, че се касае за из-
мамни практики.

да чрез закупуване на
шкафчета, в които
учениците да дър-
жат своите учебници
и учебни помагала, с
цел олекотяване на
ученическите им ра-
ници.

Ще продължи и фи-
нансирането по де-
сетте национални
програми, действали
през предходната го-
дина. Сред тях са на-
ционалните програми
„Система за нацио-
нално стандартизи-
рано външно оценява-
не“ - 4,2 млн. лв., „Уче-
нически олимпиади и
състезания“ – 3 млн.
лв., „Развитие на сис-
темата на предучи-
лищното образова-
ние“ - 400 хил. лв., „О-
бучение за ИТ карие-
ра“ - 400 хил. лв., „Ин-
формационни и кому-
никационни техноло-
гии (ИКТ) в система-
та на предучилищно-
то и училищното об-
разование“ – 10 млн.
лв., „Квалификация“
(позната досега като
„Развитие на педаго-
гическите специалис-
ти“) - 800 хил. лв.,
„Създаване на дос-
тъпна архитектурна
среда и сигурност в

училище“ – 1,45 млн.
лв., „Роден език и кул-
тура зад граница“ –
1,5 млн. лв., и „Без
свободен час“ - 2 млн.
лв.

Продължава и оси-
гуряването на съвре-
менни информацион-
ни и комуникационни
технологии и внедр-
яване на иновативни
методи на обучение в
училища и детски
градини, изграждане-
то на рампи и плат-
форми за хора с ув-
реждания, подходящи
санитарни помеще-
ния, както и разшир-
яване на видеонаблю-
дението.

Обезпечават се
средствата за по-
добряване на усло-
вията за експеримен-
тална работа по при-
родни науки чрез обо-
рудване на лаборато-
рии, модернизиране
на професионалното
образование и оси-
гуряване на целоднев-
но обучение на учени-
ците. Гарантират се
инвестициите в обу-
чение на талантливи
ученици, които уча-
стват в национални и
международни оли-
мпиади и състезания.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 4, преустроена, рем., ТЕЦ - 42 500 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - по договаряне
9. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
11. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
22. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2 - 59 000 евро
23. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
26. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. 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 60 000 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, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

12. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
13. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
14. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
15. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
16. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
17. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

 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
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АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. 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. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 30 000 лв.
3. 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 - 50 000 лв.
3. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
4. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 23 000 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, ет. 3, непрех., ПВЦ - 65 000 лв.
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 - 59 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 86 000 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. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

27. 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. Магазин, Център, 60 м2, нов - 350 лв.

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

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

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
или 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



Търсим общ работник и
продавач-консултант за магазин
за месо на фирма “Дековис” ООД,
гр. Перник, ул. “Ю. Гагарин”, до
магазин “Хранкомерс”. Тел. 0893
566 496
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Търся жена за работа за магазин

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

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

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 казани за ракия. Тел.:

0886 928 101

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

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник, Клепа-

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

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

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

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

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

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

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

Перник, ул. “Протожерица” 149А,
слънчево с прекрасен изглед към
града и планините. Тел.: 0877 533
558
Продавам в с. Блатешница

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

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 двустаен апартамент под

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

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 АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
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".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Въпросът дали той
е правилният, еди-
нственият и пер-
фектният мъж за
вас, навярно често
ви измъчва. Ето 22
неща, които ще ви
подскажат дали той
е половинката в
живота ви.

1. Може да разбе-
ре какво си мислите
във всеки един мо-
мент само по погле-
да ви.

2. Не можете да си
представите какво е

да сте без него. Дори не си спомняте какво сте правили, когато
сте били без него.

3. Той ви предизвиква всеки ден.
4. Той знае точно какво да направи, за да ви успокои, да отнеме

стреса ви, да ви развесели и т.н.
5. Знае точно какво да направи, за да влезе под кожата ви и не

пропуска да ви го демонстрира редовно.
6. Въпреки многото време, през което сте заедно, химията все

още я има.
7. Чувствате се напълно комфортно в присъствието му, незави-

симо какво правите, с кого говорите и т.н.
8. Когато не сте били заедно няколко дена, после бързате да си

наваксате и разкажете всичко, което се е случило, за да сте в час
с новостите около половинката си.

9. Чувствате се така сякаш се познавате цял живот.
10. Спорите за много неща, но за важните винаги сте на едно

мнение.
11. Имате особено силна връзка, която околните не разбират и

не проумяват как е възможна.
12. Семейството ви го приема като свой собствен син и той също

ги приема за свои собствени родители.
13. Нямате интерес и не се оглеждате за други мъже, защото

имате силното вътрешно убеждение, че сте намерили половинка-

Интересно и забавно

Ако той прави тези 22 неща, значи е перфектният
та си.

14. Той се усмихва, когато и вие, той е тъжен, когато и вие.
15. Вие сте част от почти всяка история, която разказва.
16. Той намира странностите ви за очарователни.
17. Когато е с вас, той смята, че е по-добър човек, защото из-

важдате положителните му страни наяве.
18. Подкрепя ви във всичко, дори и налудничавите ви мечти,

които не разбира.
19. Чувствате се като един отбор заедно, като едно цяло, пер-

фектно смазана машина, която работи отлично.
20. Чувствате се защитени в негово присъствие.
21. За първи път в живота си разбирате, че домът не е място, до-

мът е човек и той спи до вас.
22. Вие сте най-доброто, но и най-лошото от себе си в негово

присъствие и той обича и двете ви лица еднакво много.
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КСНС обсъжда военните
заплахи за страната

Президентът Радев свика вчера КСНС,
който разглежда обстановката в Сирия
и на Балканите.

Националната сигурност винаги е ак-
туален проблем, особено при все по-вло-
шаващата се среда. Очаквам на този Кон-
султативен съвет за национална сигур-
ност да стане ясно още веднъж какви са
мерките, предприемани от България от-
носно рисковете и заплахите за нацио-
налната сигурност, каза Румен Радев.

Темата, която обсъжда КСНС е: „Актуал-
ни рискове и заплахи за националната
сигурност на Република България. Със-

тояние на Въоръжените сили. Необходими мерки“.
Държавният глава заяви, че иска да знае „какво правят съседите

около нас, какви модернизационни програми разгръщат, какви раз-
ходи дават за въоръжение. Във връзка с това иска да знае "какви
модернизационни програми правим ние и мерките, които трябва да
вземем".

Колективната система за сигурност и колективната отбрана не на-
маляват необходимостта от изграждане на наш собствен отбраните-
лен капацитет, заяви главнокомандващият. Той изтъкна, че всички
трябва да осъзнаем това възможно най-скоро.

Радев напомни, че преди почти година - на 30 май 2017 г. вече е бил
проведен "военен" КСНС, на който беше решено да се изградят необ-
ходимите отбранителни способности, да се модернизира Българска-
та армия, да се повиши социалният статус на военнослужещите.

Сега искам да чуя отговори какво трябва да се направи, за да бъ-
дат изпълнени тези решения, категоричен е държавният глава.

З А П О В Е Д
№  604

гр. Перник,  19.04.2018 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал. 7 от
Закон за общинската собственост,  гл. IХ от  Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НПУРОИ) и решение № 780 от 26.03.2018 г. на Общински съвет –
Перник

Н А Р Е Ж Д А М :
 Да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване

под наем на търговски маси както следва:
Пазар „Мархи” –  10 бр. търговски  маси  извън  сградата
1.Търговска маса  № 8 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски

обект тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

2.Търговска маса  № 9 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92.84  лв./месец с вкл.ДДС.

3.Търговска маса  № 15 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

4.Търговска маса  № 16 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”    I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

5.Търговска маса  № 17  от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”    I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

6.Търговска маса  №18 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

7.Търговска маса  № 19 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ.
При начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

8. Търговска маса  № 20 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”   I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

9. Търговска маса  № 21 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип „ Мархи”   I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

10.Търговска маса № 22 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски
обект тип   „Мархи”   I-ви етаж извън сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При
начална тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Заявление за депозиране на документи по образец;
3. Декларация  по образец за оглед на обекта;
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;
8. Документ за закупени книжа или заверено копие;
9. Документ за внесен депозит  или заверено копие;
10. Предлагана цена /оферта/.
Офертите 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  10.05.2018 г. от 9.30 ч. в
заседателната зала на Община Перник, етаж 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, повторният търг да се
проведе на 17.05.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община
Перник етаж 1. Подадените документи оферти и депозита за участие
на неявилите се участници не се връщат.

За всеки  обект, за който се участва в търга се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация за
търговските маси, условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга,  се заплаща и получава на касата на
ОП „ Пазари” – гр. Перник, ул. „Раковски” № 1,  за сумата от 50.00 /
петдесет / лева.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от началната
тръжна цена за съответния обект, се заплаща на касата на ОП „
Пазари” – Перник, ул. „Раковски” № 1.

Търгът се провежда по ред и условия на глава  IX на НПУРОИ,
съдържащи се в тръжната документация.

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.

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 в
местен ежедневник и в 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.

ВЯРА ЦЕРОВСКА
КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ТПК"СПЕКТЪР-92" - ПЕРНИК

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

УС Ви кани да вземете участие в заседание на Общото отчетно-
изборно събрание на ТПК "Спектър-92" град Перник, което ще се
проведе на 10.05.2018 г. от 17.30 ч. в Клуба на ветераните и офицерите
от запаса в гр.Перник, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 11 (старата
банка) при следния

ДНЕВЕН РЕД:
Отчет за дейността и финансовото състояние на ТПК "Спектър-

92" за 2017 г.
Докл.: Председателя на УС

2. Отчет на Контролния съвет на ТПК "Спектър-92" - Перник за
2017 г.

Докл.: Председателя на КС
3. Освобождаване от отговорност председателя на

кооперацията, и членовете на УС и КС за дейността им през отчетния
период.

4. Разпределяне на дивиденти за 2017 г.
Докл.: гл.счетоводител

5. Избор на нови ръководни органи на кооперацията -
председател, УС и КС.

Докл.: председателя на комисия по избора
6. Разни.
При липса на кворум, заседанието на Общото отчетно-изборно

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

Председател: /п/
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 Днес ще разполагате с достатъчно благоприя-
тни възможности да се отдадете на пълноценен
отдих. В случай че имате шанс да осъществите
кратко пътуване, то не се колебайте. Опитайте
да бъдете близо до хората, които обичате. Денят
е изпълнен с неблагоприятна енергия, отразява-

ща се на контакти ви.

 Днес с уважение приемете съветите на близък
или приятел. Структурирайте плановете си та-
ка, че да разполагате с достатъчно време за пъл-
ноценен отдих. Препоръките са да не захващате
нищо ново и да осигурите по-надеждна защита на
дома и семейството си. Мислете положително,

предстоящите развития ще ви направят повече оптимисти.

 Днес организирайте осъществяването на ини-
циативите си по начин, който ще ви позволи, от
една страна, да бъдете изключително ефективни
и от друга – да постигнете това, към което се
стремите отдавна. Имайте предвид, че чудесата
съществуват, ако вярвате в тях и правите всич-

ко необходимо, за да се случат.

 Днес вземете мерки и нещата за вас ще се раз-
виват значително по-добре отколкото е в момен-
та. Стремете се да бъдете ефективни, когато
започвате да правите каквито и да било промени
в дома си или спрямо близките си. Днес ще бъдете
привлечени от спокойното и приятното общува-

не, което ще ви създаде хубаво настроение.

 Днес е напълно възможно част от вас да стра-
дат от свои хронични болежки – постарайте се
да вземете възможно най-адекватните мерки, за
да се справите с тях навреме. Почивайте пълно-
ценно. В професионелни, творчески или друг вид
проекти ще покажете информираност, но и воля,

за да ги приключите навреме.

 Днес е важно сами да успеете да разширите
професионалните си възможности. Постарайте
се да си създадете нагласата на печеливш и при
всяко положение ще съумеете да се превърнете в
победител. Разрешавайте адекватно възниква-
щите проблеми и ще бъдете удовлетворени от

открилата се възможност да се насладите на спокойствие.

 Днес съсредоточете усилията си върху сфери-
те, в които може да постигнете развитие. Нап-
равете точен разчет на приходите и на разходи-
те си и поддържайте отличен баланс в материал-
ната сфера. При други от вас предстоят новос-
ти от битов, професионален и личен характер.

Има неща, които не бива да пренебрегвате.

 Днес до каквито и изводи да стигнете, плано-
вете, които градихте, по никакъв начин няма да
бъдат нарушени. Бъдете готови на компромиси,
ако не постигате лесно целите, които сте си на-
белязали. В любовта обсъждайте открито въпро-
сите, които ви вълнуват. Подгответе се за ут-

решните си срещи.

 Днес не отхвърляйте с лека ръка отправените
ви предложения да направите промяна в живота
ви. Бъдете достатъчно адекватни, за да внесете
сериозни подобрения в живота си. Денят е еднак-
во добър както за делова работа и бизнес, така и
за индивидуални занимания. Бъдете внимателни в

отношенията си.

 Днес е важно да действате според обстоятелс-
твата. Не губете мотивацията си да постигате
отлични резултати, дори и нещата да не се разви-
ват според предварителните ви очаквания. Има-
те потенциал да развиете прекрасните си качес-
тва. Денят е успешен за всякаква работа и нови

начинания. Обърнете внимание на здравето си.

 Днес ще ви се иска да се заемете с осъщест-
вяването на мечтите си. Концентрирайте уси-
лията си така, че да разполагате със свободно
време за себе си и близките. И нещо много важно,
старайте се да не се ядосвате, да не се карате и
да не се сърдите, за да не останете за дълго в

това състояние.

 Днес си позволете малка почивка благодарение
на която ще постигнете емоционално и физичес-
ко равновесие, от които се нуждаете на този
етап. Стремете се да направите преоценка на на
тези цели, при реализацията на които установи-
те, че не получавате желаните от вас резулта-

ти. Отнесете се с повече търпение към семейството си.
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Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Любомира ПЕЛОВА

Страницата подготви Яне Анестиев

Четири мача лишаване от домакинство заради разправиите в Радомир

„Ñëàâàòà” êàòàñòðîôèðà â Áàë÷èê

Отборът на
„Струмска слава”
утежни положение-
то си в борбата за
оставане във Втора
лига след като  инка-
сира тежка загуба в
Балчик. Домакините
на практика решиха
мача още в самото

му начало след като
Владислав Мирчев
вкара два гола в 8-та
и 12-та минута на
срещата. До края на
полувремето отбо-
рът на „Черномо-
рец”(Балчик) отбел-
яза  още едно попаде-
ние, дело на Алексан-

дър Попов. През вто-
рата част Владислав
Мирчев оформи хет-
трика си и фиксира
крайното 4:0. За съ-
жаление, радомирци
отнесоха сериозно
наказание от Дисцип-
линарната комисия.
Ето пълният му

текст:
 За навлизане на

публика, на основа-
ние чл.37, ал.1, т.1,
б.А, предложение 2 и
във връзка с т.7, б.В
от ДП /2017/2018/ –
ДК наказва ФК
„Струмска слава“ гр.
Радомир с лишаване
от домакинство за 4
срещи и имуществе-
на санкция в размер
на 2500 лева.

За опит за самораз-
права с длъжностни
лица, на основание
чл. 36, ал.1, т.1, б.А
от ДП /2017/2018/ –
ДК наказва ФК
„Струмска слава“ гр.
Радомир с имущес-
твена санкция в раз-
мер на 1250 лева.За

закъснение на начало-
то на второто по-
лувреме на срещата,
на основание чл.37,
ал1, т.9, б.А от ДП /
2017/2018/ – ДК на-
казва ФК „Струмска
слава“ гр. Радомир с
имуществена сан-
кция в размер на 250
лева. По доклад за
обида на длъжностно
лице, на основание
чл.22, ал.2, б.К, колон-
ка 5от ДП /2017/
2018/ – ДК наказва
Димитър Кирилов
Петков – състеза-
тел на ФК „Струмска
слава“ гр. Радомир
със спиране на със-
тезателни права за 2
срещи и глоба в раз-
мер на 1250 лева.

Предстоящи мачове
Втора лига
26-ти кръг
21 Апр 2018 г. Събота 17:00 ч.
Несебър - Черноморец Балчик
ГС:    Георги Николов Николов
АС1:    Станислав Лазаров Станев
 АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Димитър Михайлов Михайлов
СН:    Красимир Иванов Василев
22 Апр 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Димитър Иванов Желязков
 АС1:    Светослав Станимиров Стойчев
 АС2:    Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов
СН:    Райчо Стоянов Райчев
22 Апр 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - Марица
ГС:    Николай Валентинов Малджански
  АС1:    Даниел Жаниев Цолов
АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев
СН:    Камен Михайлов Алексиев
22 Апр 2018 г. Неделя 17:00 ч.
Струмска слава - ПФК Лудогорец АД II
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен
  АС1:    Атанас Иванов Делчев
  АС2:    Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов
СН:    Галина Лазарова Донева
22 Апр 2018 г. Неделя 18:00 ч.
Литекс - Локомотив София
ГС:    Иван Георгиев Пенчев
  АС1:    Стефан Делчев Делчев
  АС2:    Мурад Шабан Вели
4-ТИ:    Румен Красимиров Христов
СН:    Георги Спасов Славов
22 Апр 2018 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Созопол - ФК Оборище Панагюрище
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
  АС1:    Георги Любомиров Минев
  АС2:    Пламен Руменов Ванков
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Красимир Здравков Стойчев
23 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
Царско Село - Монтана
ГС:    Валентин Станчев Железов
 АС1:    Йордан Петров Петров
  АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Иван Захариев Вълчев
23 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - Ботев Враца
ГС:    Димо Стоянов Димов
  АС1:    Васил Стоянов Шавов
 АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев
СН:    Асен Йорданов Николов
Трета лига
27-ми кръг
Събота 16,00 часа
Германея (Сапарева баня) - Ботев 1937
(Ихтиман)
Пирин 1941 (Разлог) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
Чавдар (Етрополе) - Вихрен 1925 (Сандански)
Миньор (Перник) - Беласица (Петрич)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Свобода 2011
(Пещера)
Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА 1948 (София)
Банско (Банско) - Рилски спортист 2011
(Самоков)
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин (Гоце
Делчев)
Марек 1915 (Дупница) - Септември (Симитли)

Биатлонистка правила секс с 12-годишен
Чешката биатлонис-

тка Габриела Коукалова
разказа за първия си
път в секса. Тя е цити-
рана от изданието
Super.cz. По думите на
спортистката тя за
първи път правила
секс с 12-годишно мом-
че, приятел на сестра
?. „Той беше нежен, аз се
наслаждавах на всяка
минута. Не можех да
престана да мисля за
това. Не за момчето, а
за случилото се. Мисля,
че сексът може да по-
могне за подобряване-
то на общото състоя-
ние на жената“, спо-
деля Коукалова. Пър-
вият и полов акт се
случил, когато тя била
само на 15 години.  Габи
хвърли всички в шок
със скандални разкри-
тия в своята авто-
биография със загла-
вие “Другата”. Книга-
та предизвика фурор,
тъй като Габи не се
свени да разкрие от-
кровени подробности
от своя живот, някои

от които надхвърлящи
границата на благопри-
личието.

По думите на спор-
тистката преди всяко
състезание тя задъл-
жително прави секс.
„Мисля, че сексът по-
мага на жените, по-
добрява състоянието
им. За мен това е като
медитация“, отбеля-
зва двукратната све-
товна шампионка, до-
бавяйки, че ласките по-
магат, „ако не бъдат
превърнати в тричасо-
ва гимнастика“.   Спор-
тистката е печелила
най-големия трофей в
биатлона – „Големият
кристален глобус“ за
сезон 2015/16.

В актива си тя също
има два сребърни меда-
ла от Олимпиадата в
Сочи през 2014 година.
Чешката звезда в биат-
лона пропусна олимпий-
ските игри в Пьон-
гЧанг 2018 заради здра-
вословни проблеми.
Анорексията От авто-
биографията става

ясно още, че тя почти
10 години е страдала
от анорексия. По думи-
те на двукратната све-
товна шампионка, ко-
ренът на нейния проб-
лем са постоянните уп-
реци на треньора й за
нейното наднормено
тегло.

“Веднъж, когато бях
по-слаба, отколкото се-
га, той ме заведе пред
огледалото и ми каза да
погледна колко ужасно
изглеждам. В резултат
на това започнах да из-
хвърлям храната в тоа-
летната. Може би не го
направи със зло. Може
би му липсваше опит в
психологическата рабо-
та с млади хора. Мисля,
че той просто не знае-
ше как да се държи с мо-
мичетата и какво ще
стане, ако каже на
някоя млада спортис-
тка, че е дебела като
прасе”, написала е Коу-
калова. Подарява бики-
ните си на Ягър След
масовия старт на оли-
мпийските игри в Сочи,

където чешката биат-
лонистка заема второ
място, тя шеговито
обяснява пред журна-
листите, че е загубила,
защото е трябвало
често да оправя бики-
ните си. “Ако не беше
станало така, щях да
бягам по-бързо”, казва
тя.

Известният чешки
хокеист Яромир Ягър
предлага на Габриела в
социалните мрежи
следващия път да се
състезава без тях. “То-
гава сложих бикините
си в плик, написах, че
съм благодарна за съве-
тите и че вече нямам
нужда от тях”. Забав-
но е, че този необичаен
пакет става подарък за
рождения ден на хокеис-
та.

Впрочем не само Коу-
калова обичала да се ше-
гува със своите прия-
тели, но и те с нея, раз-
казва Габи. “На моя
рожден ден момчетата
от националния отбор
ми направиха подарък.

Дадоха ми пакета точ-
но преди да премина
през контрола на лети-
щето. Нямах време да
погледна какво е и го
хвърлих на лентата.
Служител по сигурнос-
тта погледна монито-
ра и разбра, че вътре
има нещо интересно.
Оказа се, че са ми пода-
рили вибратор. Гордее
се с откровените си
снимки Всички фенове
на Габриела знаят, че
заедно със своя бъдещ
съпруг Петър Коукал
тя се снима в открове-
на фотосесия. Но до
публикуването на ав-
тобиографията поч-
ти никой не е знаел, че
биатлонистката дълго
се колебаела дали да
публикува тези снимки.
Ръководството на фе-
дерацията и колегите
й не одобряват иде-
ята.

“Накрая се обадих на
майка ми. Тя ми каза да
си помисля добре и да
направя това, което
чувствам.

Нашите се класираха на финалите на Евроволей
Националният во-

лейболен отбор на
България за девойки
до 17 години се класи-
ра за полуфиналите
на Европейското пър-
венство, което се
провежда в София.
Момичетата на селек-
ционера Стоян Гун-

чев се наложиха над
връстничките си от
Сърбия с 3:1 (25:19,
25:21, 20:25, 25:22) в
последната си среща
от Група I на шампио-
ната, играна тази ве-
чер пред около 500
зрители в зала "Хрис-
то Ботев" в столица-

та.По този начин мла-
дите български "лъви-
ци" завършиха на 2-о
място в крайното
класиране с 4 победи,
1 загуба и 9 точки, с
което се класира за
финалната четворка
на шампионата. На по-
луфиналите България

ще играе срещу побе-
дителя от другата
Група II - Италия, коя-
то завърши с 5 побе-
ди от 5 мача. Русия,
която стана първа в
нашата група също с
4 победи и 1 загуба,
но с 13 точки, ще иг-
рае срещу втория от

Група II - Турция. По-
луфиналните мачове
са в петък (20 април)
като първи по програ-
ма от 17,00 часа е то-
зи между "Сборная" и
Турция, а българските
момичета ще излязат
срещу "Скуадра адзу-
ра" от 19,30 часа.

„Миньор” с проблеми в отбрана
за мача с „Беласица”

Отборът на „Миньор” ще приеме в пореден
мач от първенството на Трета лига „Беласи-
ца”(Петрич) в събота от 16,00 часа на стадион
„Миньор”. Перничани имат кадрови проблеми
и ще имат сериозни пробойни в отбраната.
Любо Илиев е с тежко разтежение и едва ли
ще се възстанови до край на първенството. От
болки в гърба се оплаква Денил Селимински
и също е под въпрос за срещата. Антон Киров
е наказан и също пропуска срещата. Предита-
зи среща „Миньор” е на девето място в табли-
цата на временото класиране с 35 точки ,с три
по-малко е „Беласица”и е на 12-то място.
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Джигитите по пътя не се притесниха и от обявената предварително спецакция

АКЦИЯ „СКОРОСТ”
ПОСТИГНА УДИВИТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ. Вчера поли-
цията отчете някаква цифра,

която, както и да я въртим, все отива на
рекорд. 255 нарушения са засекли ка-
таджиите само за 24 часа. Като напра-
вим една трънска аритметика и разде-
лим на 24 часа, после на 60 минути, ще
излезе, че на всеки пет минути по един
джигит се е хващал в капана. Теоре-
тично погледнато е много, но практи-
чески е нищо. При толкова безумци на
пътя и при тия хиляди коли в движение,
да хващат само един на пет минути мо-
же да мине и за културно шофиране.
Ама като знаем, че униформените са
кът, а и камерите са им възмалко, мо-
жем да предполагаме каква е истин-
ската картинка. И това при положение,
че водачите бяха предупредени пред-
варително за акцията. Ама нищо, след
няколко дена мероприятието ще свър-
ши и тогава полицейските бюлетини ще
почнат да се пълнят с рутинни новини
за пияни, дрогирани, без книжки и т.н.

БАЯ ТЮТЮНДЖИИ БЯХА ЛИШЕ-
НИ ОТ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА НА
ЕВТИНИТЕ ПАПИРОСИ само с една
акция на МВР. Оня ден полицаите пип-
нали превозвач на балиран тютюн и то
в особено големи размери, както оби-
чат да казват прокурорите. Цели пет чу-
вала били намърдани в пасата, а килог-
рамите им са достойни за една смяна
на цигарена фабрика – 90. Може да не
сме силни в математиката, но това ко-
личество е достатъчно един средно
голям български град да пуши поне ед-
на седмица. А като знаем, че тютюнът
в насипно състояние е хем по –евтин,
хем с по-голяма норма на печалбата,
става ни мъка не само за пушачите, но
и за търговците. Въобще, няма милост
това МВР. Пресича нелегалните канали
още в зародиш. Никаква далавера на
цигарения пазар. И от Сърбия секнаха
куфарните търговци, и от Македония от-
рязаха каналите, остава само да се ча-
ка протест на „репресираните” на жъл-
тите павета. Както и някой от „Високата
порта” да прояви милосърдие и да ли-
берализира лекичко търговията с дим-
ящите пръчки, както Валери Симеонов
се опитва да върне пушачите в затворе-
ните заведения.

Иззеха пет чувала
тютюн без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха 90 килог-

рама нелегален тютюн. За нарушение-
то на закона са били задържани за 24
часа двама мъже от Благоевградско.

Акцията е проведена във вторник от
служители на сектор „Противодействие
на икономическата престъпност“ при
Областната дирекция на МВР в перник.
В Батановци спецполицаите проверили
лек автомобил „Фолксваген Пасат” с
благоевградска регистрация. В колата,
управлявана от 21-годишният С.Д. от
село Абланица, имало 5 чувала с нар-
язан тютюн без акцизен бандерол и
тегло 90 килограма. С.Д. бил заедно с
22-годишният В.В. от същото село. Мла-
дежите са задържани за 24 часа по За-
кона за МВР. Колата и тютюна са иззе-
ти.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 234, ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата по случая продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Цели 255 наруше-

ния на скоростта
бяха констатирани
само за 24 часа в
Пернишка област по
време на предвари-
телно огласената
спецакция.

Тя бе проведена от
6 часа сутринта във
вторник до 6 часа
вчера. Служители на
„Пътна полиция“
осъществяваха кон-
трол на скоростта в
рамките на провеж-
дащата се специали-
зирана полицейска

КСНС обсъжда заплахите
за нас от войната в Сирия

Любомира ПЕЛОВА
Вчера заседава Консултативния съвет

за национална сигурност при президен-
та, посветено на рисковете и заплахите
пред националната сигурност и модерни-
зацията на армията.

Условно и неофициално първата тема
бе свързана със ситуацията в Сирия и
ракетните удари там миналата седмица.
Няколко доклада на службите и МО бяха
изнесени на заседанието.

Втората тема - за състоянието на Въо-
ръжените сили се обсъжда за пореден
път на КСНС, заради недоволството на
президента от неизпълнените решения,
които бяха формулирани на предишни
заседания.

Повече от три часа продължи заседа-
нието при държавния глава, при когото
дойдоха премиерът Бойко Борисов,
зам.-председателят на НС Емил Христов
и лидерите на ПГ в Народното събрание
Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ,
Цветан Цветанов, Веселин Марешки и
зам.-председателят на ПГ на ОП Искрен
Веселинов, тъй като Волен Сидеров от-
съства.

Тук бяха министрите на отбраната и
външните работи Красимир Каракачанов
и Екатерина Захариева, както и вътреш-
ният - Валентин Радев. Наред с минис-
трите присъства и началничката на каби-
нета на премиера Румяна Бъчварова.
Както винаги на КСНС, участваха и две-
те на спецслужбите - на външното разуз-
наване Драгомир Димитров, на ДАНС Ди-
митър Георгиев, ген. Андрей Боцев, на-
чалник на отбраната и шефът на Съвета
по сигурността към МС.

Първоначалната тема на този КНС
трябваше да бъде за сделката ЧЕЗ, но
впоследствие държавният глава се отка-
за от нея и постави на първо място на-
ционалната сигурност в светлината на
напрежението в света, допълнително по-
вишено заради ударите в Сирия.

Докато елитът на държавата се събра
на “Дондуков” 2 да обсъжда нивото ни
на сигурност и мерките, които предприе-
маме, за да я повишим, малка група еко-
защитници от протестите за Пирин из-
дигнаха обичайните плакати и се събра-
ха на поредния протест пред бившия
партиен дом между МС и Президентство-
то. Необичайният час на проявата оче-
видно се прицели в привличане на ме-
дийно внимание заради КСНС в съседс-
тво, каквото не успяха да си спечелят.

операция  по инициа-
тива на Европейска-
та мрежа TISPOL,
която се реализира
не само в региона, а
и в цялата страна.
Освен неприятно ви-
сокият брой наруше-
ния в областта, ак-
цията е засекла и 31
нарушители. Пътни-
те полицаи са издали
и 255 елетронни фи-
ша – по един за всяко
от регистрираните
нарушения  на ско-
ростта, извършени
от шофьори в цяла
Пернишка област.

Данните показват,
че превишената и не-
съобразена скорост
е основен фактор за
възникване на тежки
пътнотранспортни
произшествия. Това
е и причината да се
осъществява заси-
лен контрол по пъ-
тищата на региона,
респективно на
страната., сочат из-
водите след края на
спецакцията.

Проверките про-
дължават, предуп-
реждават от поли-
цията.

31 работни места разкрити в Пернишко
по Регионалната програма за заетост
Любомира ПЕЛОВА

31 работни места
по Регионалната
програма за заетост
са разкрити в Пер-
нишка област. Разме-
рът на определени-
те средства за фи-
нансиране на програ-
мата за областта е
97 910  лева. Това
стана ясно днес по
време на проведено
заседание на Облас-
тната комисия по
заетост към Облас-
тния съвет за раз-
витие.

На председателс-
тваното от замес-
тник областния уп-
равител инж. Васил
Павлов бе единодуш-
но приет представе-
ният окончателния
вариант на регионал-
ната програма.

Размерът на фи-
нансовите средства
е разпределен, съг-
ласно заявките им.

На пълен работен
ден Областна адми-
нистрация Перник и
общините Перник и
Радомир ще осигуря-
т по 4 работни мес-

та, община Брезник
и Ковачевци по 3 бр.
Община Трън ще оси-
гури работа за 10
души на 4 часов ра-
ботен ден, а община
Земен трима души на
6-часов.

Всички лица ще бъ-
дат ангажирани в
рамките на 6 месеца.

Работните пози-
ции в проектите на
общините са за кому-
нално-битово об-
служване, което
включва събиране и
извозване на отпа-
дъци, хигиенизиране
на вътрешни и вън-
шни площи, почис-

тване на храстовид-
на и тревна расти-
телност, почиства-
не на шахти и водос-
тоци и осъщест-
вяване на дребни ре-
монти, благоустрой-
ство на населените
места, поддържане и
опазване на обекти -
общинска и/или дър-
жавна собственост,
опазване на околна-
та среда

Реализацията на
регионалната прог-
рама за заетост ще
започне на 1 юни и
ще продължи до 30
ноември 2018 годи-
на.

Пипнаха апаши, крали
алуминиеви кабели в Мошино
Любомира ПЕЛОВА

Двама мъже са за-
държани във връзка
с кражба на метали.

До ареста се е
стигнало, след като
във Второ районно
управление на МВР е
бил подаден сигнал за
кражба на многожи-
чен алуминиев кабел
от района на перниш-
кия квартал „Моши-

но“. Служителите на
реда предприели дей-
ствия за установ-
яване на наглите апа-
ши. Много скоро бе-
лезниците щракнали
около ръцете на 26-
годишния пернича-
нин М.Б. и 36-годиш-
ният жител на Брез-
ник Д.Н. Двамата са
познати на органите
на реда. От района

на местопроизшес-
твието са иззети ин-
струменти за рязане
на кабела и парчета
от самия него. Мъже-
те са задържани за
24 часа с полицейска
мярка.

Започнато е досъ-
дебно производство
под ръководството
на Районна прокура-
тура – Перник.
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