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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

нъж думата си.
Исканията им от

януари досега не са се
променили. Служите-
лите от звено "Съ-
дебна охрана" и Главна
дирекция "Изпълнение
на наказанията", нас-
тояват, че  след като
и те, както полицаи-
те работят по Зако-
на за МВР, заплатите
им да бъдат прирав-
нени с тези на служи-
телите от вътреш-
ното министерство.

Íîâ ïðîòåñò íà "Ñúäåáíà îõðàíà" â Ïåðíèê
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.57 лв.

Сряда, 21 февруари 2018 г., бр. 36 /6384/ год. XXVЦена: 0,60 лева

Преп. Тимотей. Св.
Евстатий, архиеп.

Антиохийски

Всички
ни искат

Не остана някой европейски лидер, който
да не ни иска в Шенген. Такава любов, тако-
ва желание, такъв оптимизъм, че Шенген
ни е в кърпа вързан демонстрират големи-
те началници, та човек започва да си мисли
други неща. И вчера председателят на Евро-
парламента Таяни даде поредния благ
пръст на политическата ни класа, уверявай-
ки шефката на нашия парламент Караянче-
ва, че ще бъде най-щастливия човек на зем-
ята, когато ни види шенгенци.

Тоя Шенген комай взе да идва в повече.
Сервират ни го от сутрин до вечер, от
Брюксел до София, от сбирка на сбирка.
Остава само да кръстим някой булевард с
това име, за да се затвори кръгът от
шенгенски екстри, които ни заливат.

Да, ама не. Черна котка е минала път на
нашия Шенген. Уж всеки ни се мазни, че
там ни е мястото, а току се явява някак-
ва неведома сила, дето ни спъва на финал-
ната права. Още мъничко, още мъничко
трябва да се понапънете, галят ни по гла-
вата европейските братя, а нашето напъ-
ване взе да избива на херния. Колкото по-
вече думи като лавина ни заливат за Шен-
ген, толкова по-крив става макаронът,
през който го гледаме. Някаква черна ма-
гия ни преследва като бял мерцедес в жи-
вота. А ние вярваме ли, вярваме на евро-
магьосниците...

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 70

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

Предимно
облачно

Служителите настояват за 20-процентно увеличение на заплатите
Любомира ПЕЛОВА

Вчера служителите
на "Съдебна охрана" и
"Изпълнение на нака-
занията" в Перник
отново излязоха на
протест. Недоволс-
твото си от факта,
че въпреки протести-
те на хората от две-
те звена, злели цяла-
та страна, исканията
им все още остават
нечути. Както и при
първия протест, слу-
жителите използваха
обедната си почивка,
за да кажат още вед-

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

dlv.si@abv.bg

Дрогиран шофьор се
изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
29-годишен мъж застава пред съда за

шофиране на автомобил след употреба на
дрога.

Противоправнто деяние е извършено в
средата на месец ноември миналата годи-
на. В село Велковци брезнишки полицаи
спрели за проверка лек автомобил "Рено
Клио". Зад волана на леката кола е бил 29-
годишният Х.Р. от пернишкото село Яр-
джиловци. Пробата му за наркотични ве-
щества се оказала положителна. Оказало
се, че шофьорът е подкара реното след ка-
то употребил марихуана.

Привлечен той е като обвиняем и работа-
та по случая продължава.

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

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

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÃÎËßÌÀ ÍÀÄÏÐÅÂÀÐÀ ÇÀ
ÒÎÄÎÐÎÂÄÅÍ Â ÄÈÂÎÒÈÍÎ

ØÀÍÑ ÇÀ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÈ
ÎÒ 4 ÏÅÐÍÈØÊÈ ÎÁÙÈÍÈ

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÈÒÅ
ÏÐÈÅÌÀÒ „ÌÎÍÒÀÍÀ”

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

Безплатни правни услуги
предоставят пернишки адвокати
Любомира ПЕЛОВА

Пернишкият адво-
кат Анжела Асенова
огласи една чудесна
инициатива, която
тя и нейни колеги по-
демат. По решение на
Адвокатското дру-
жество "Асенова и
Балканов" в облас-
тния град, тя и нейни
колеги, членове на
дружеството, всяка
последна събота от
месеца, от 10 до 14
часа ще предоставят
безплатно правна по-
мощ на лица, които
имат право на из-
дръжка и на материал-

но затруднени хо-
ра съгласно чл.38
ал.1 от Закона за
адвокатурата.

Първата дата,
на която ще се
радваме да окажем
правна помощ и
съдействие на та-
кива лица, е 24
февруари 2018 го-
дина, поснява Асе-
нова. Тя и колегите й
ще приемат граждани
в адвокатската им
кантора на улица "Че-
решово топче".

"Всеки има право на
правна защита и съ-
действие! А в това е

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

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

факс: 076/588 0080700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

истинският смисъл
на адвокатурата" -
пише във фейсбук
страницата си пер-
нишката юристка,
която е и председа-
тел на Арбитражния
съд в Перник.

Б И З Н Е С  Ц Е Н Т Ъ Р  П Е Р Н И КБ И З Н Е С  Ц Е Н Т Ъ Р  П Е Р Н И КБ И З Н Е С  Ц Е Н Т Ъ Р  П Е Р Н И КБ И З Н Е С  Ц Е Н Т Ъ Р  П Е Р Н И КБ И З Н Е С  Ц Е Н Т Ъ Р  П Е Р Н И К

ГР. ПЕРНИК, ул.Райко Даскалов №1

• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 кв.м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 кв.м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 кв.м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 кв.м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 кв.м
• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ
• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ
• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265
• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg

“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

На страница 12

www.aqelectric.com
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Ãîëÿìà íàäïðåâàðà íà Òîäîðîâäåí â Äèâîòèíî
Кметът Румен Сергиев кани всички на кушията

Светла ЙОРДАНОВА
40 елитни коне ще

участват в надпре-

До госпожа кмет на
Община Перник Гр. Перник

Молба
от инициативен комитет
Председател Здравко Здравков
Членове Иван Иванов, Георги Томов и

Димитър Иванов
Уважаема госпожо кмет
От срещата с вас на 10.01.2018 г. не

разбрахме ще бъдат ли разрешени
поставените от нас проблеми и то без
протокол на разговаряне. Моля ви да ни
одготорите на следните въпроси.

1. Село Зидарци ще бъде ли вклучено
в проекта за водоснабдяване през село
Ярджиловци.

2. Ще бъде ли асфалтирана главната
улица - участъка от 100 метра широк 6
метра или 600 m2.

3. Потърсихте ли одговорност на
кметския наместник за това че липсва
ограда от 150 метра кметския двор и
кога ще бъде въстановена.

4. Ние ви предложихме село Зидарци
да премине на административно
обслужване към село Витановци или
село Ярджиловци с цел намаляване на
разходите за заплати до минимум.
Вместо да пълните джобовете на хора
който нямат работа можете да отпуснете
средства за решаване на поставените от
нас проблеми.

5. Не може кметски наместник да бъде
на две села село Зидарци и село
Планиница. Това е направено да дадете
пълен щат на кметския наместник.
Практически това не е възмжно по този
начин вие създавате условия за
източване на средствата от бюджета на
общината.

Вие сте създали условия кметския
наместник да не се явава на работа
защото ако не е в село Зидарци е в село
Планиница и обратно.

Това не е направено за улеснение на
жители на село Планиница които по
инерция могат да отидат до село
Лесковец, които се намира само на 2 км.

Вярваме, че ще проявите управленски
подход за решаването на проблемите в
село Зидарци.

Предлагаме село Зидарци да премине
на форма за управление:

1. Управителен съвет от разширен
брой участници на доброволен
принцип.

2. Да се назначи един човек на четири
часа който да подържа пътната мрежа в
селото, зградния фонд, да коси, да
чисти сняг, подържане на гробищния
парк и следи за аварий по водопровода
като сигнализира ВиК.

Да привежда в добър вид изкола
направен от ВиК.

Това писмо ние изпращаме на
медийте, общински съвет и областния
управител. Прилагаме снимка.

Председател Здравко Здравков
1. Член Иван Иванов, 2. Член Георги

Томов, 3. Член Димитър Иванов

Зидарци, 20.02.2018 г.

Готвят се още по-драстични
мерки за пушенето в заведения

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на здравеопазването е

решено на нови, по-драстични мерки в
борбата с тютюнопушенето. От ведомство-
то предвиждат затваряне на заведенията,
при които са установени системни наруше-
ния на забраната за тютюнопушене на зак-
рити обществени места. Даденият обект ще
се спира от експлоатация за определен
срок, предвиждат промени в Закона за
здравето. Идеята заведенията-рецидивис-
ти да бъдат затваряни е на неправителс-
твените организации “Коалиция за живот
без тютюнев дим” и Сдружение “България
без дим”. Тя предвижда кръчми, в които се
пуши, въпреки че имат наложена глоба за
повторно нарушение, т.е. при регистрира-
не на трето нарушение, да бъдат затваряни
за 6 месеца, а на видно място да се слага
табела за причината. Двете организации се
мотивират, че има заведения, които са
глобявани многократно, но въпреки това в
тях продължава да се пуши. Не е ясно да-
ли от МЗ ще се съгласят на толкова тежки
мерки, или санкциите ще са много по-леки
- например заведенията да се затварят
след няколко нарушения, и то само за око-
ло месец. МЗ ще предложи и други мерки
за по-добър контрол. “Предвижда се упра-
вителят на обект, който е допуснал пушене
на тютюневи и свързани с тях изделия в
обекта, да бъде санкциониран”, обясняват
от ведомството. В момента често актовете,
наложени от здравните инспектори, падат
в съда, защото по закон отговорността се
носи от представляващ юридическото ли-
це, а той обикновено не е в обекта при про-
верката и актът е издаден на друг. Друга
промяна предвижда повече институции да
могат да налагат глоби, а не както сега - са-
мо регионалните здравни инспекции. Сред
тях вероятно ще са МВР, агенцията по хра-
ните, инспекцията по труда. Със законоп-
роекта ще се забрани и употребата на нар-
гилета. В момента е разрешено да се пуши
наргиле в закрити обществени пространс-
тва, няма ограничения и за възраст и те се
предлагат и на деца. МЗ обяви, че ще взе-
ме мерки, още в края на лятото на минала-
та година, но все още няма внесени пред-
ложения.

Засега не е ясно ще има ли промени и в
друга пробойна при контрола на забраните
за пушене - липсата на законов регламент
какво точно е закрито обществено прос-
транство. В момента това не е описано ни-
то в закона, нито в наредбата към него,
което позволява временни конструкции,
покрити и затворени отвсякъде, да се
водят открити пространства и в тях да се
пуши.

варата на Тодоров-
ден в пернишкото се-
ло Дивотино, похва-

Общинският съвет в Трън гласува
пари по съфинансирането на ОУП
Силвия ГРИГОРОВА

Общинският съвет
в Трън даде съгласие-
то си Община Трън да
съфинансира изра-
ботването на проек-
та за Общ устрой-
ствен план на община
Трън, което е в раз-
мер на 64 470 лева. Та-
зи сума представлява
35% от общата стой-
ност на подписаното
на 13.05.2016 г спора-
зумение между Ми-
нистерство на регио-
налното развитие и
благоустройството
и Община Трън. Съг-
ласно това споразу-
мение МРРБ осигур-
ява финансирането
на изработването на
плана в размер на 65%
от договора за изра-
ботване на ОУП на
Община Трън. След
проведена обществе-
на поръчка  е подпи-
сан договор за изра-
ботването на Общия
устройствен план,
който е на стойност
184 200 лв. с ДДС. В
изпълнение на Спора-
зумението между
МРРБ и Община Трън,
разликата от 35%

трябва да се поеме
от общината, която
е бенефициент по
споразумението. 65%
или 119730 лв. от под-
писания договор се
предоставят като
финансово подпомага-
не от бюджета от
МРРБ. Съгласно про-
цедурата е необходи-
мо проектът за Общ
устройствен план да
бъде внесен в МРРБ
заедно с решение на
Общински съвет
Трън, с което да се
потвърди поемането
на задължението за
собствено финансира-
не от страна на Об-
щина Трън.

От РИОСВ-Перник
поясниха, че лицензи-
ран екип извършва
екологична оценка на
Общия устройствен

план, която трябва
да бъде приета от ек-
оинспекцията. „Ако
няма от наша страна
някакви възражения
или забележки, които
трябва да се от-
странят,  планът
отива за обществено
обсъждане. Ако на то-
ва обсъждане има
някакви забележки, то
те трябва да бъдат
коригирани, след кое-
то ние утвърждава-
ме Общия устрой-
ствен план. След кое-
то Общинският съ-
вет трябва да го
приеме, с което той
вече става официален
документ за община-
та. Съгласуването на
плана върви нормал-
но”, поясни директо-
рът на РИОСВ-Пер-
ник Пламен Ангелов.

ли се кметът на на-
селеното място Ру-
мен Сергиев и покани

всички , които искат
да се забавляват на
състезанията с кра-
сивите животни.

Празникът ще бъ-
де тази събота , 24-
ти февруари, от 11
часа, в местността
„Поляна”. Съгласно
регламента, победи-
телите в различни-
те категории ще по-
лучат грамоти, па-
рични поощрения и
храна за конете.

И като на всеки
празник, и на този
няма да липсват
вкусната, ароматна
скара с допълнение
от чаша бира или ви-
но.

Тодоров ден се на-
рича още Тудорица
или Конски Великден.
Според традицията
при изгрев слънце
мъжете сплитат
опашките и гривите
на конете, украс-
яват ги с мъниста, с
пискюли и цветя и ги
отвеждат на водо-
пой. Жените размес-
ват и раздават по-
между си обредни
хлябове като дават
от тях и на конете.
Варят и жито, което
се благославя в цър-
ковния храм. После
идва ред на атрак-
тивното конно със-
тезание – кушията.

Юли Жотев с лекция за
Апостола в Езиковата
Светла ЙОРДАНОВА

Кръгла маса, посве-
тена на живота и де-
лото на Васил Левски
и Симеон Радев,се про-
веде в ГПЧЕ „Симеон
Радев” в Деня на Апо-
стола. Събитието бе-
ше организирано от
методическото обе-
динение по история в

училището, а гост
лектор по темата бе-
ше дългогодишният
преподавател по ис-
тория в Езиковата,
познат на поколения
перничани Юли Жо-
тев.

Малко познати фак-
ти от живота на два-
мата бележити бълга-

ри бяха представени
чрез презентация и
лекция пред ученици
от дванадесетите
класове, а на срещата
присъстваха директо-
рът на училището Т.
Крумова, както и пре-
подаватели по исто-
рия и литература.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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През 2017 година над 1100 души от региона бяха включени в пилотната програма „Работа”

Над 30 000 студенти приключиха
успешно своите практики

Светла ЙОРДАНОВА
Над 30 000 са студентите, приключили

успешно своите практически обучения по
проект „Студентски практики“ – Фаза 1,
изпълняван от Министерството на образо-
ванието и науката по Оперативна програ-
ма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж“. Това съобщиха от пресцен-
търа на Министерството на образованието
и науката. В информационната система
на проекта има над 73 хиляди регистри-
рани студенти и над 35 хиляди студенти
със сключен договор за провеждане на
практическо обучение. В топ 5 на висши-
те училища с най-много приключили
практиканти са Софийският университет
и Пловдивският университет с по над
2300, Университетът за национално и све-
товно стопанство с 1900, Югозападният
университет с 1800 и Великотърновският
университет с 1645 приключили практи-
канти. Петте професионални направле-
ния, в които има най-много успешно за-
вършили своята практика студенти, са:
„Икономика – 4693, „Право“ – 2461, „Пе-
дагогика“ – 2021, „Администрация и уп-
равление“ – 1869, и „Медицина“ – 1674
студенти. В топ 5 на обучаващите органи-
зации с най-много обучени практиканти
най-напред се нарежда Българската ака-
демия на науките (БАН), която със своите
институти, структурни звена и библиотеки
е дала възможност на над 2000 студенти
да проведат успешно своята практика.
Следват я МБАЛ „Света Марина“ ЕАД -
гр. Варна – 444 студенти, УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“ ЕАД - гр. Плевен – 370
студенти, Община Пловдив, Общинско
предприятие „Туризъм“ – 300 студенти, и
Военномедицинската академия в София
– 266 практиканти. Чрез практиките в
реална работна среда по време на обуче-
нието си във висшите училища студенти-
те получават нови знания и умения по
специалността, по която се обучават. Те-
зи практически умения и компетентности
им помагат при търсенето и намирането
на работа след завършване на образова-
нието. Това е и основната цел на проекта
– да се увеличи практическата насоче-
ност на висшето образование и да се за-
сили гъвкавостта на завършващите вис-
ше образование спрямо динамиката на
пазара на труда. Така се създават усло-
вия за изграждане на стабилни парт-
ньорства между образователните инсти-
туции и работодателите, което е изключи-
телно важно за по-нататъшното развитие
на икономиката на страната. Проектът ще
се изпълнява до месец септември 2018
година, като се очаква още 10 000 сту-
денти да завършат своите практически
обучения в реална работна среда. До уча-
стие в проекта се допускат всички дей-
стващи студенти, вписани в Регистъра на
действащите и прекъснали студенти и
докторанти, поддържан от МОН. Желае-
щите да участват в проекта работодател-
ски организации и студенти могат да се
регистрират в информационната система
на проекта на адрес: https://
praktiki.mon.bg/sp/ За успешно приключи-
ло се счита практическото обучение, про-
ведено в реална работна среда в рамките
на 240 астрономически часа. След прик-
лючването на практиката на студента се
изплаща стипендия в размер на 480 лв.

Силвия ГРИГОРОВА
Четири общини от

област Перник- Брез-
ник, Трън, Земен и Кова-
чевци, са включени в
стартиралия на 16
февруари проект „Ра-
бота”, съобщиха от
дирекция „Бюро по
труда” в областния
град. Проектът е про-
дължение на успешно
реализираната през
миналата година пи-
лотната програма „Ра-
бота”, която обхвана
общините с най-висока
безработица в Северо-
западна България. Бли-
зо 9 700 безработни и
неактивни лица ще бъ-
дат наети през 2018 г.
по новия проект „Ра-

бота”, който старти-
ра на 16 февруари. Той
е продължение на ус-
пешната реализация
през миналата година
на пилотната програ-
ма „Работа”, която об-
хвана общините с най-
висока безработица в
Северозападна Бълга-
рия и благодарение на
която до края на 2017
г. 1 139 безработни от
региона бяха включени
в заетост.

Конкретният бене-
фициент по проект
„Работа” е Агенцията
по заетостта. Пред-
вижда се изпълнение-
то на проекта да е с
национален обхват и
да се прилага в 193 об-

щини, в които безрабо-
тицата е над средната
за страната за пред-
ходните 12 месеца.
Определеният бю-
джет е в размер на 80
млн. лв., осигурени по
Оперативна програма
„Развитие на човешки-
те ресурси”, съфинан-
сирана от Европейския
социален фонд на ЕС.

През 2018 г. обхва-
тът на проект „Рабо-
та” ще бъде разширен
в сравнение с пилотно-
то изпълнение на прог-
рамата от миналата
година. Освен продъл-
жително безработни в
него ще се включат и
неактивни лица, които
ще бъдат активирани

от наети към съот-
ветните общини спе-
циалисти. Безработни-
те и активираните
неактивни лица ще бъ-
дат наемани на пълно
или непълно работно
време (най-малко 4 часа
на ден) за период до 12
месеца и ще получават
възнаграждение равно
на минималната запла-
та. По заявка на рабо-
тодателя може да бъ-
де осигурен и настав-
ник, който също ще е
част от целевата гру-
па на проекта.

Има възможност зае-
тостта да се комбини-
ра с обучение, за да мо-
же наетите да придо-
бият трудови навици
и да успеят да оста-
нат на пазара на труда
и след края на финанси-
рането на програмата.

Приемът на докумен-
ти по проект „Рабо-
та” започна на 16 фев-
руари 2018 г. в бюрата
по труда в страната и
ще продължи до 9
март 2018 г. включи-
телно, като ще има
възможност за пода-
ване и на електронни
заявки на официалния
сайт на Агенцията по
заетостта.

От Агенцията по
заетостта уточниха,
че целта на проекта е
преодоляване на регио-
налните диспропорции
на пазара на труда и
повишаване на заетос-

тта и трудовите уме-
ния на безработни ли-
ца (вкл. от неравнос-
тойно положение на
пазара на труда), от
райони с високо равни-
ще на безработица.
Цел на проекта е и по-
вишаване на икономи-
ческата активност,
както и подобряване
достъпа до заетост
за търсещите работа
безработни лица и ак-
тивиране на неактив-
ни лица чрез предос-
тавяне на възможнос-
ти за включване в раз-
лични форми на обуче-
ния и заетост. Целена-
сочена подкрепа ще бъ-
де предоставяна към
дълготрайно безра-
ботните лица с цел
преодоляване на преч-
ките и създаване на
предпоставки за
включването им в зае-
тост. Операцията ще
спомогне за справяне с
дисбаланса в разпреде-
лението на работната
сила и безработицата
в малките населени
места, в които е нали-
це неблагоприятна де-
мографска ситуация.
Това от своя страна
ще осигури превенция
от трайно намаляване
на населението в тру-
доспособна възраст в
тези региони, като се
осигурят възможнос-
ти за заетост и раз-
криване на нови работ-
ни места.

Любомира ПЕЛОВА
Соцдепутатът Кра-

симир Янков се усъмни
в необходимостта да се
подменят отново всич-
ки касови апарати по
инициатива на финан-
совото министерство.
Той заподозря и коруп-
ционен интерес в подм-
яната им. “Държавата
ще задължи търговци-
те да подменят за своя
сметка около 400 000
касови апарати на
стойност повече от
120 млн. лева, без кон-
кретни аргументи. Съз-
дава ли това решение
корупционна среда?”,
пита в позиция социа-
листът.

“Управляващите,
чрез приходната аге-
нция обявиха, че бюдже-
тът губи стотици ми-
лиони от манипулиране
на софтуера на фискал-
ните устройства и из-
даването на фалшиви
бонове и затова
трябва да се подменят
касовите апарати на
търговците. Предла-
гат се промени в Закона
за ДДС, които се нала-

Общото събрание на ВиК
асоциацията отчете 2017-та

Любомира ПЕЛОВА
Общото събрание на Асоциацията по

ВиК на обособената територия, обслуж-
вана от „Водоснабдяване и канализаци-
я“ ЕООД – Перник, прие на вчерашното
си заседание отчети за дейността на
Асоциацията и изпълнението на бюдже-
та й за 2017 година.

Областният управител и председател
на асоциацията Ирена Соколова пред-
стави на членовете и бюджетът за нас-
тоящата 2018 година, който, след подла-
гане на гласуване, също беше приет.
Бюджетът остава непроменен, запаз-
вайки предвидените суми от предход-
ния, съобразявайки се с процентното
разпределение между държавата и об-
щините.

В рамките на заседанието губернато-
рът постави на дневен ред дискуции за
актуални теми и казуси, касаещи водос-
набдяването и състоянието на водопре-
носната мрежа и инфраструктура на те-
риторията на общините, които обхваща
Асоциацията, както и кадровото обезпе-
чение на административната й структура
с подготвен ВиК-инженер.

Ирена Соколова изиска работата по
изготвянето на правила за работа меж-
ду Ацосиацията и ВиК оператора да бъ-
дат финализирани в най-кратък срок, ка-
то всяка една от общините изрази свои-
те препоръки за по-доброто взаимодей-
ствие помежду им.

гат заради приети про-
мени в Наредба № Н-18
на финансовия минис-
тър за отчитане на
всяка касова бележка в
реално време на сървъ-
ра на НАП, припомня Ян-
ков аргументите на ми-
нистър Владислав Гора-
нов. Соцдепутатът го
упреква, че министъ-
рът диктува на парла-
мента, а не обратното,
както изисква разпре-
делянето на функции-
те на властите в една
парламентарна репуб-
лика. “Министърът
променил наредбата, а
сега депутатите
трябва да променят за-
кона. В република с пар-
ламентарно управление
не е ли обратен редът?
Първо Народното съб-
рание приема закон, а
след това се изготвят
подзаконовите актове.
Владислав Горанов е из-
бран от народните
представители, но с
този акт разпорежда
на парламента”, крити-
кува Янков.

По повод твърдение-
то на Горанов, че се

пропускат между 30% и
70% от оборотите ма-
кар, че сега също има
връзка между фискални-
те устройства на фир-
мите и НАП, соцдепу-
татът задава въпроси-
те: “Каква е гаранция-
та, че в кратко време
няма да започне манипу-
лация на софтуера и на
новите устройства?
Колко са установените
конкретни нарушите-
ли? Акциите по курор-
тите с физическо при-
съствие на данъчните
служители до касовите
апарати в заведенията
и засечените обороти
не са ли част от разкри-
ването на тези наруши-
тели и колко такива
разлики в отчетените
обороти в дните на
проверките и в остана-
лите дни са установени
и как са санкционира-
ни?”

“Когато няма аргу-
менти за над 120 млн.ле-
ва, които ще бъдат пла-
тени, съмнението за ко-
рупция става основа-
телно”, категоричен е
Красимир Янков.

Соцдепутат: 120 млн. за нови
касови апарати корупция ли е?
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Заедно с Балканто Брас Бенд ще представят 100 минути музика и смях

Светла ЙОРДАНОВА
Трио Тенорите и Бал-

канто Брас Бенд ще
представят в Перник
100 минути музика и
смях. Концертът ще
бъде на 6-ти март от
19 часа на театрална-
та сцена.

"В програмата ще
чуете и видите - ита-
лиански канцонети,
руски романси, валсо-

ве, балканска музика,
поднесени в аранжи-
мент за духов оркес-
тър, и много, много
вицове.

Заповядайте да се
забавляваме заедно!"-
приканва Триото.

Трио "Тенорите" е
създадено през 2010 г.
по идея на Кирил Илиев.
Включва в състава си
Илиян Недев, Алексан-

дър Госпо-
динов и Ки-
рил Илиев.
Репертоа-
рът на
триото е
богат и съ-
държа кла-
сическа и
поп, българ-
ска естрад-
на, възрож-
денска, рок,
джаз и етно
м у з и к а .
Трио "Тено-
рите" имат
и з д а д е н и
три албума.
П ъ р в и я т
албум "Без-
крайна хар-
мония" из-
лиза на па-
зара през
2012 г. Кла-
сическото
с ъ д ъ р ж а -
ние включ-
ва ариите -
Nessun Dor-
ma, Recondi-
t a
Harmonia,La
donna e mo-
bile; неапо-
литански-

те канцонети - O sole
mio, Torna Surriento,
Mamma, Funiculi Funicu-
la, La Danza; испанската
Granada; мексиканската
Cielito Lindo; както и по-
пулярната Наздравица
от оп."Травиата". Вто-
рият албум е озаглавен
"Руска Класика" се появ-
ява през 2013 г. Само
по себе си заглавието
на албума определя и

неговото съдържание -
руски класически ро-
манси, руски военни
песни, руски народни
песни, песни от съвет-
ски филми, измежду
които "Очи чёрные",
"От зари до зари",
"Смуглянка", "Калинка",
"Дорогой длинною" и
др.

С третият си албум
от 2015 г. "Възрожде-
ние" трио "Тенорите"
събират, аранжират и
изпълняват най-по-
пулярните български
възрожденски песни на
едно място. "Вятър
ечи, Балкан стене",
"Стани, стани юнак
Балкански", "Къде си
вярна, ти, любов на-
родна", Откак се е зора,
зазорила" са само част
от заглавията в този
прекрасен музикално-
исторически продукт.

От 2014 г. трио "Те-
норите" започва и ак-
тивна концертна дей-
ност в страната и
чужбина - над 75 бъл-
гарски града, десетки
села и редица държави
в чужбина са били
част от календара на
популярните изпъл-
нители.

Ето кои са тенори-
те:

Кирил Илиев е роден
през 1979 г. в гр. Вра-
ца. Завършва средно-
то си образование в
родния си град през
1999 г. със специал-
ност "музика", след
което продължава
развитието си и за-

Между 200 и 250 хиляди гласове
се купували по избори в България

Любомира ПЕЛОВА

Гласовете, които се купуват по избори в
България, варират между 200 и 250 хил-
яди. Цифрата зависи от това за какво са
изборите, а при местния вот тя е най-гол-
яма

Това обясни в една национална телеви-
зия политическият анализатор Стойчо
Стойчев.

Той подчерта още, че по избори имаме и
официално купени гласове чрез тези на
застъпниците на политическите партии.

Тези изводи Стойчев е направил след 4-
годишно изследване, което обхваща всич-
ки провеждани избори в България от 2014
година досега. Изследването му е помес-
тено в първата книга на политическия ана-
лизатор "Контролираният и купен вот като
инструмент за завладяване на държавата
от организирани престъпни мрежи: полити-
чески рискове и тенденции".

"Смело би било да кажем една трета от
подадените гласове да са контролирани по
един или друг начин, но защо не", каза
още Стойчо Стойчев. Политическият анали-
затор обясни, че вече е представял резул-
татите от своето изследване на различни
световни и европейски форуми.

"Като цяло от колегите ми от балкански-
те страни получавам много отзиви, че не-
щата при тях са сходни, да не кажа същи-
те", сподели още Стойчев. По думите му
след представяне на изследването в Дел-
хи, индийските му колеги са споделили, че
и при тях практиките са подобни. "Абсо-
лютно убедено твърдя, че нещата не могат
да се променят с промяна в нормативната
база", каза още той.

вършва през 2004 г.
Държавната музикал-
на академия "Проф.
Панчо Владигеров" гр.
София в класа по опе-
рно пеене на проф. Ни-
ко Исаков.

Александър Господи-
нов е роден на
12.03.1979 г. в град
Варна . Завършва
средно образование в
Хуманитарна гимна-
зия "Константин
Преславски" през май
1997 г. Завършва сте-
пен бакалавър през
2003 г. и степен ма-
гистър през 2004 г. в
ДМА "Проф. Панчо
Владигеров" в класа на
проф. Благовеста Кар-
нобатлова. Лауреат
на редица национални
оперни конкурси.

Илиян Недев е роден
на 21.09.1982 г. в гр.
Русе. От малък се за-
нимава с пеене. Уча-
ства в хора на "Русен-
ските момчета". През
2008 г. завършва Дър-
жавна музикална ака-
демия "Проф. Панчо
Владигеров" в класа по
оперно пеене на проф.
Илка Попова. През
2006 г. завършва май-
сторски клас по опе-
рно пеене при Райна
Кабаиванска. Носител
на редица награди от
национални певчески
конкурси.

Цена на билети: 10
и 12лв., Билетите за
концерта са по 10 и
12лв. и  вече са  в про-
дажба на касата на
театъра.

До 23-и февруари фермерите поправят грешки в заявленията за газьола
Силвия ГРИГОРОВА

От 19-и до 23-и фев-
руари земеделските
стопани, които са до-
пуснали технически
грешки в заявленията
си за държавна помощ
за гориво, могат да
отидат в общински-
те служби по земеде-
лие, за да ги поп-
равят, информираха
от областната дирек-
ция на Държавен
фонд "Земеделие" в
Перник. Това е стана-
ло ясно от презента-
цията на Дора Нено-
ва, директор на Ди-
рекция "Държавни по-
мощи и регулации", по
време на Шестата На-
ционална среща на зе-
меделските произво-
дители в България. С
възможността за
поправяне на допусна-
ти грешки, стопани-
те ще могат да полу-
чат подпомагането,
което им се полага.
Възможността за ко-
ригиране на грешки е
в следствие на нас-

тояване на Асоциа-
цията на земеделски-
те производители в
България пред земе-
делския министър
Румен Порожанов.
Размерът на държав-
ната помощ за гориво
за 2018 г. e в размер
на 84 млн. лева. Близо
толкова са изплатени
на земеделците и за
миналата година ка-
то отстъпката на
литър беше 40 сто-
тинки.

 При подаване на до-
кументите за ползва-
не на отстъпка от ак-
циза на горивата мно-
го често се допускат
дребни грешки, като
сбъркан БУЛСТАТ или
ЕГН във фактурите.
Тези пропуски обаче
водят до непризнава-
не на финансовите
документи от страна
на ДФЗ. Това се случ-
ва често, но в пре-
дишните години съ-
ществуваше възмож-
ността да се поп-
равят тези грешки,

така че стопаните да
получат полагащата
им се сума. При пос-
ледното кандидатс-
тване по тази дър-
жавна схема беше из-
ключена опцията за
оправяне на неволно
допуснатите грешки

134,6 млн. лв e ут-
върденият ресурс за
държавни помощи за
настоящата година, а
през 2017 г. са усвое-
ни 121 273 914 лв ка-
то помощ от държа-
вата за земеделските
стопани.

И през тази година
ще продължат да се
прилагат досега дей-
стващите държавни
помощи като поетап-
но, на заседания на ръ-
ководството на
ДФ"Земеделие"  ще се
утвърждават финан-
сов ресурс и указания
за прилагане за 2018 г.

 През миналата го-
дина бяха разработе-
ни и нотифицирани
пред ЕК две нови схе-
ми - за хуманно отно-

шение към птиците и
свинете. Комисията
одобри схемата за
свинете, но по тази
за птиците все още
се очаква положител-
но решение.

Фондът вече е ут-
върдил бюджетите
по някои от схемите
за държавна помощ, а
именно: 34,56 млн. лв.
са заделени за добро-
волно поети ангажи-
менти за хуманно от-
ношение към птици-
те, 4,7 млн. е ресур-
сът за компенсиране
разходите, свързани с
Националната програ-
ма за контрол на вре-
дителите по трайни-
те насаждения през
зимата. 9 млн. лв са
средствата за ком-
пенсиране на разходи-
те при отстраняване
и унищожаване на
мъртви животни, 1,5
млн. - за  участие в из-
ложения, а 50 хил. лв -
за изграждане на тър-
говски помещения и
закупуване на тър-

говско оборудване за
фермери, осъщест-
вяващи директни дос-
тавки на малки коли-
чества суровини и
храни от селскосто-
пански животни.

Ясни са вече и сроко-
вете по Национална-
та програма за кон-
трол на вредителите
по трайните насажде-
ния през зимния пе-
риод:

    за подаване на
заявления за ² етап -
08.02. - 02.03.2018 г.;

    за отчитане и
представяне на доку-
менти: до 13.04.2018
г.;

    за изплащане на
средствата: до
25.05.2018 г.

    за подаване на
заявления за ²² етап :
15.10. - 31.10.2018 г.;

    за отчитане и
представяне на необ-
ходимите документи:
до 16.11.2018 г.;

    за изплащане на
средствата: до
07.12.2018 г.

До 60 дни след като
ДФ"Земеделие" ут-
върди ресурс, е сро-
кът за кандидатства-
не и сключване на до-
говор по схемата "По-
мощ за участие в из-
ложения". Плащането
е до 10 дни след око-
нчателното сключва-
не на договора.

По схемата за
преотстъпване на
корпоративен данък
се преотстъпват до
60 % от дължимия
корпоративен данък
върху данъчната пе-
чалба, получена от
дейност по произ-
водство на непрера-
ботена растителна и
животинска продук-
ция. Условията е
средствата от оп-
ростения данък да се
вложат в нови сгради
или нова земеделска
техника. По отноше-
ние на придобитите
активи максимал-
ният размер на
преотстъпения да-
нък е до 50%. Важен

момент е, че прагът
от левовата равнос-
тойност на 500 000
евро не може да се
заобикаля чрез изкус-
твено разделяне на
активите.

За съхраняване на
генетичните ресур-
си, местни породи
животни и сортове
за миналата година
по схемата за качес-
твени семена и поса-
дъчен материал са
предоставени услуги
на стойност 1,2 млн.
лв., а за родословна
книга и определяне
продуктивността и
генетичните качес-
тва на животните
ресурсът е бил на
стойност 6,5 млн. лв.

През 2017 г. за уча-
стие в изложения са
изплатени над 3,2
млн. лв. на 28 асоциа-
ции и организации.
Сумата, платена по
de minimis, е 8,77 млн.
лв. като е разпределе-
на на близо 19, 4 хил.
фермери.



ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид. център, ет. 4, с обща площ 100 м2, нов - 54 000 евро
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 31 000 лв.
4. Двустаен, Твърди ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер., ет. 11 - 47 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 30 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 2, тх. , плоча - 40 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, Ю.Гагарин - 45 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
10. Тристаен, ИЦ, ет. 5, таван, мазе, 105 м2, ТЕЦ, 2 тер. - 54 000 евро
11. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
12. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
17. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП: 120 м2, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190 м2 - 52 000 лв.
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
22. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
23. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
24. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 1 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю.Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 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 - 38 000 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, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
6. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ПВЦ, изолация, панел, ет. 1 - 51 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
12. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
13. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. 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, 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

Рекламно  приложение

Сряда, 21 февруари 2017 г., брой 36 /6384/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, 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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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 

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 4 - 35 000 лв.
4. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро
5. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси  - 45 000 лв. (коментар)
8. Двустаен, Изток, ет. 5 - 45 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.
10. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.
11. Тристайни, Димова махала, ет. 3 - 45 000 лв.
12. Тристаен, Тева, ет. 2, 98 кв.м, спешно - 42 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок  - 79 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
16. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,
      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,
      коментар - 60 000 евро
17. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.
18. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
19. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.
20. Спешно Двустаен, София, Княжево, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 65 000 евро
21. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
22. Къща, Ковачевци, 2 ет., двор: 500 кв.м, тх., пл., спешно - 14 000 лв.
23. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м, тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
24. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Гарсониера, Мошино, ново стр., необзаведена - 200 лв.
2. Гарсониери, Изток, обзаведени, ет. 3 - 200 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 250 лв. (коментар)
4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 31 000 лв.
3. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор,
   с обзавеждане      - 32 500 лв.; 38 000 лв.
4. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 000 евро
2. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
4. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден, след ремонт - 45 000 лв.
7. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 23 000 лв.
10. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 17 000 лв.
11. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
2. 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,
   УПИ 480 м2 - 26 000 евро
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, зад Поликлиниката - 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 - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 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. Гараж на Софииско шосе, с канал - 100 лв.
4. Батановци, обзав.етаж от къща - 200 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

2. Гарсониера, РЦ, панел, ет. 4,

   ТЕЦ, южна, преустроена - 54 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

4. Двустаен, “Могиличе”, ет. 3,

    тх., 57 м2, тераса - 40 000 лв.

5. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

6. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

7. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

8. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

9. 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 Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

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

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
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- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

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

 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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!
тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава:
1. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще, над
Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м - 50 000 евро
2. Спешно къща, Ковачевци, 2 етажа, двор: 500 кв.м, тх.,
пл., спешно - 14 000 лв.(с коментар)

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 - 35 000 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

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

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; 

0878 29 01 73 
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:

- ДВУСТАЕН, МОШИНО, ПВЦ,
  ИЗОЛАЦИЯ, ПАНЕЛ, ЕТ. 1 - 51 000 лв.
- БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7 - 38 000 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

БЕЗПЛАТЕН АНАЛИЗ НА ТЯЛОТО
Âêëþ÷âà èçìåðâàíå íà :Âêëþ÷âà èçìåðâàíå íà :Âêëþ÷âà èçìåðâàíå íà :Âêëþ÷âà èçìåðâàíå íà :Âêëþ÷âà èçìåðâàíå íà :
-  % îáùè ìàçíèíè - ìåòàáîëèòíà âúçðàñò- % îáùè ìàçíèíè - ìåòàáîëèòíà âúçðàñò- % îáùè ìàçíèíè - ìåòàáîëèòíà âúçðàñò- % îáùè ìàçíèíè - ìåòàáîëèòíà âúçðàñò- % îáùè ìàçíèíè - ìåòàáîëèòíà âúçðàñò
- % âîäà â îðãàíèçìà- êîñòíà ìàñà- % âîäà â îðãàíèçìà- êîñòíà ìàñà- % âîäà â îðãàíèçìà- êîñòíà ìàñà- % âîäà â îðãàíèçìà- êîñòíà ìàñà- % âîäà â îðãàíèçìà- êîñòíà ìàñà
- êîëè÷åñòâî ìóñêóëè- êîëè÷åñòâî ìóñêóëè- êîëè÷åñòâî ìóñêóëè- êîëè÷åñòâî ìóñêóëè- êîëè÷åñòâî ìóñêóëè
- âúòðåøíè ìàçíèíè- âúòðåøíè ìàçíèíè- âúòðåøíè ìàçíèíè- âúòðåøíè ìàçíèíè- âúòðåøíè ìàçíèíè
+ îöåíêà íà õðàíèòåëíèòå íàâèöè è+ îöåíêà íà õðàíèòåëíèòå íàâèöè è+ îöåíêà íà õðàíèòåëíèòå íàâèöè è+ îöåíêà íà õðàíèòåëíèòå íàâèöè è+ îöåíêà íà õðàíèòåëíèòå íàâèöè è

     ïðåïîðúêè çà ïîäîáðÿâàíå íà õðàíåíåòî     ïðåïîðúêè çà ïîäîáðÿâàíå íà õðàíåíåòî     ïðåïîðúêè çà ïîäîáðÿâàíå íà õðàíåíåòî     ïðåïîðúêè çà ïîäîáðÿâàíå íà õðàíåíåòî     ïðåïîðúêè çà ïîäîáðÿâàíå íà õðàíåíåòî
* ñàìî ñ ïðåäâàðèòåëíî çàïèñàí ÷àñ
* òåëåôîí çà çàïèñâàíå : 089 65 70 232

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

ДЗИ “Животозас-
траховане” ЕАД-
гр. Перник об-
явява за невалид-
ни следните блан-
ки: квитании об-
разец 100 сер. А-
12 от № 2026887
до 2026900

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



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 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 в с. Блатешница къща

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

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

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

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

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

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

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Търсим продавач-косултант за нон-

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
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

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти
175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050;
0888 137 885
Давам двустаен апартамент под

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

се в центъра на гр. Перник (двора на
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.: 0898520537
Дава помещение под наем 50 м2

(основно и склад до ГУМ, WC, за
магазин, сладкарница, офис., ул.
Кресна №16 Тел.: 0899 448 677,
0895 680 350

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37
Търся жена за работа за магазин

кв. “Варош”. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 21 февруари 2018 г. ИМОТИ

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

Какво е първото нещо, което виждате на изображението. То ще по-
каже начина, по който подсъзнанието ви тайно казва обичам те.

Къща
За вас домът и сигурността са в основата на една стабилна връз-

ка. Вие сте домошари и, дори и да излизате от време на време,
имате нужда се усамотите у дома, заобиколен от любими хора и
предмети. Домът е мястото, където се чувствате най-близки с по-
ловинката си и имате възможност да изкажете любовта си най-
красноречиво.

А тайният начин, по който казвате "Обичам те!" е като готвите за
любимия човек.

Във вашия дом винаги мирише на нещо вкусно, а дори и да не
сте сготвили, най-вероятно в чантата ви винаги ще се намерят
бисквитки, ядки или някой вкусен плод, с който да изненадате хо-
рата, които обичате.

Луна
Вие сте мечтатели дълбоко в сърцето си. Обичате книгите, писа-

нето, танците, изкуството и изразявате любовта си по артистичен
начин.

Казвате "Обичам те!" с танц, със стих, с рисунка или друго ваше
творение.

Определено сте креатив-
ни и имате дар слово, зара-
ди което връзките ви са
продължителни и много
силни. Най-вероятно няма-
те много половинки в жи-
вота си, защото намирате
правилния човек, ако не от
първия път, то от втория.

Вълк
Вие сте страстни натури,

купонджии, душата на
компанията. Показвате
любовта си с пронизващ
поглед, силна прегръдка
и целувка, от коятп ще ви
се завърти свят.

Казвате "Обичам те!" с
физически ласки.

За вас думите за без-
смислени, ако липсват
дествията. Ето защо
рядко изказвате чувства-
та си, но пък многократно
ги показвате не само на
половинката си, но заяв-
явате любовта си открито
пред публика.

Дървета
Вие сте чувствителни на-

тури и може би сте били
наранявани в предишните
си връзки. Това ви прави

много предпазливи в показването на любов. Дори и да изпитвате
обич, ще я заявите след много дълго време. А често такова не ви
се дава, тъй като търпението на партньорите ви бързо се изпарява.

Начина, по който казвате "Обичам те!" е като се откриете що за
човек сте, бъдете откровен с партньора си и споделите тайните си
мисли, страховете си и всичко останало.

Изграждането на доверие е от основно значение за вас в една
връзка. Достигнете ли до този момент, то значи сте открили поло-
винката си в живота.

Лице
Вие сте хора с добра интуиция. Знаете още от пръв поглед дали

ще паснете с някого или не. Мислите мащабно, целите ви са голе-
ми и сте много устремени в постигането им. Пожелаете ли някого,
то почти сигурно е, че рано или късно ще го спечелите.

Казвате "Обичам те!" като започнете да правите общи планове и
вмъкнете половинката си в претрупания ви график.

Когато се влюбите, партньорът ви се превръща в приоритет но-
мер едно, независимо от всички останали важни дела, с които се
занимавате и които ви отнемат стотици часове. Вие винаги нами-
рате време за любовта и това кара партньора ви да се чувства
наистина специален.

Интересно и забавно

Тест: Как тайно казвате "Обичам те"
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37 години затвор за
убийците на Отвертката

Д-р Владимир
Карастоянов и си-
новете му Нико-
лай и Иван полу-
чиха общо 37 г.
затвор за уми-
шленото убий-
ство на бившия
гард на Братя Га-
леви в Дупница
Николай Радев.

Окръжният съд
в Кюстендил днес
ги призна за ви-
новни, съобщиха
от прокуратурата.

4 7 - г о д и ш н и я т
анестезиолог д-р
Николай Карас-
тоянов получи
най-тежката при-
съда - 15 години
"лишаване от сво-
бода", като извър-
шител на убий-

ството. 40-годишният му брат Иван и 69-годишният им баща - стома-
тологът д-р Владимир Карастоянов пък бяха осъдени съответно на
13 и 9 години затвор, като помагачи. Присъдите трябва да бъдат из-
търпяни при строг режим.

Освен това магистратите наложиха на подсъдимите забрана да на-
пускат пределите на страната и парични гаранции в размер на по
5000 лева за всеки.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Со-
фийския апелативен съд.

Убийството бе извършено на 11 март 2014 г. в кафе аперитив "Кола-
та" в Дупница. Владимир Карастоянов и двамата му сина умишлено
умъртвили Николай Радев, известен в града с прякора „Отвертката“.
Причина за жестоката разправа била краткотрайна връзка между 28-
годишния Радев и дъщерята на Николай Карастоянов - Владимира,
в резултат на която последвали влошени за дълго време отношения
със семейството на младата жена.

Вечерта на инцидента Отвертката и Владимира се срещнали слу-
чайно в кафене „Колата“, при което мъжът започнал отново да я оби-
жда. Тя се обадила на баща си с молба да дойде в заведението и да
я защити.

Николай Карастоянов се отзовал на молбата на дъщеря си и тъй
като Радев бил известен като ММА спортист, бащата взел със себе си
нож с острие около 10-12 см. След първоначални взаимни нападки
и обидни думи скандалът между двамата мъже ескалирал, заплахи и
закани се отправяли от двете страни. Не след дълго, за да го под-
крепят дошли Иван и Владимир Карастоянови, които носели със се-
бе си метален предмет с дължина около 30 см.

Бившият гард на Братя Галеви бил намушкан в коремната област,
което довело до масивна кръвозагуба. Радев бил откаран в реани-
мацията на МБАЛ „Св.Иван Рилски" в Дупница, където вечерта на
убийството д-р Николай Карастоянов бил дежурен анестезиолог и
единственият реаниматор в онзи момент.

Въпреки предприетите реанимационни мероприятия от него и ко-
легите му, Николай Радев изпаднал в хеморагичен шок и починал.

Два уникални часовника
цъкат отново в НДК

Двата стенни електронни часовника в Централно фоайе на Нацио-
налния дворец на културата с марка “Omega“ са възстановени и ра-
ботят отново.

Часовниците са от автентичния интериор на сградата и са единстве-
ните от този вид в Източна Европа, запазени до днес, съобщиха от
НДК.

Те са поставени там през 1981 г. при построяването на сградата и
са подарък от компанията - производител на едни от най-популя-
рните марки часовници в света.

Със съдействието на Министерство на културата и швейцарския
посланик Денис Кнобел, ръководният екип на НДК се е свързал с
представителите на "Omega" в София, които са съдействали за рес-
таврацията на стенните часовници в Централно фоайе и са предос-
тавили на НДК шест нови часовника с тяхната марка за времето на
Българското председателство на Съвета на ЕС.

"Това е част от Швейцария тук вътре в НДК. Знаем, че управление-
то на времето е много важно и това е важна част от участието на
Швейцария в успешното Председателство на България на Съвета на
Европейския съюз", споделя посланик Денис Кнобел.

Четири от часовниците са поставени в зала 3, в която се организи-
рат основните заседания на Председателството, а два от тях ще по-
казват времето в зала 6 - международния пресцентър на Председа-
телството.

Часовниците са настроени на брюкселско и българско време и по
този начин Omega се превръща в марката-часовница, която официал-
но отброява времето на Българското председателство.

"Възстановяването на двата часовника в Централно фоайе корес-
пондира с желанието ни да работим по посока на максимално въз-
становяване на оригиналния вид на сградата", казва изпълнител-
ният директор на НДК Ангел Митев.

"Навсякъде по света историята на конгресните центрове стъпва
върху традицията. Тези малки детайли в интериора на Двореца, заед-
но с произведенията на изкуството в залите и пространствата на НДК,
придават уникална стойност на този единствен по рода си в Югоиз-
точна Европа културно-
конгресен център, кой-
то има своята история и
традиции, вградени в
бъдещето му", отбеля-
зва председателят на
Съвета на директорите
на НДК Борислав Вел-
ков.

Часовниците "Омега"
са част от автентичната
часовникова система на
НДК, която включва 120
часовника в цялата сгра-
да. Много от нефункцио-
ниращите часовници са
били подменени с нови
по време на ремонтните
дейности. Часовниците в
НДК са с вградена GPS
система и се сверяват по
Гринуич.

Заличават 24 фирми от регистъра
на туроператорите

Министерството на туризма заличава 24 дружества, регистрирани
като туроператори от Националния туристически регистър (НТР).

Това става със заповед на министъра на туризма Николина Ангел-
кова по мотивирано предложение на Експертната комисия по ре-
гистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА), съоб-
щиха от министерството.

По-голяма част от компаниите - 18 туроператора, се заличават, за-
щото не са представили задължителна застраховка "Отговорност на
туроператора", което е изрично условие за извършване на туропе-
раторска дейност.

Останалите 6 дружества също не притежават задължителната зас-
траховка, но и сами са поискали да бъдат заличени като туроперато-
ри.

Министерство на туризма припомня, че заличените дружества няма
да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена заповедта за зали-
чаването им. Така потребителите ще получават информация за ак-
туалния статус на туроператора.

По същата процедура наскоро бяха заличени други 18 туроперато-
ри и туристически агенти.

Това се прави, за да се защитят допълнително интересите на клиен-
тите от фирми в сивия сектор. Вече е извършено и вписването на
обстоятелствата по заличаване в регистъра.

Определен е период от две години, през които заличените дру-
жества нямат право да заявява регистриране за извършване на ту-
роператорска дейност, считано от датата на издаване на настоящата
заповед.

ОБЯВА
ЗПК "ЕДИНСТВО" - 93, С. МЕЩИЦА

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ, ЧЕ НА 10.03.2018 Г. ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА /В ЧИТАЛИЩЕТО/ ОТ 10.00 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ :

ДНЕВЕН РЕД:
1. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КООПЕРАЦИЯТА.
2. ОБСЪЖДАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ ЗА ОТЧЕТНАТА 2017 Г.
3. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. И ВЗЕМАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА.
4. ПРИЕМАНЕ МЕРОПРИЯТИЯ И БИЗНЕС ПЛАН ЗА СТОПАНСКАТА 2018 Г.
5. ОБСЪЖДАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ.
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛЕН

СЪВЕТ.
7. ИЗБОР НА НОВ УПРАВИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.
8. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ.
9. ВЗЕМАНЕ РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА КООПЕРАЦИЯТА, ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ ДОГОВОРИ, ЗА НАЕМ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩАТА ДЕЙНОСТ
НА КООПЕРАЦИЯТА.

10. РАЗНИ.
ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЪБРАНИЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ СВОЯТА РАБОТА  ЕДИН

ЧАС ПО-КЪСНО ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИЯ В ПОКАНАТА. СЪБРАНИЕТО
Е ЗАКОННО И МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ.
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 Днес не предприемайте нищо конкретно и не се
впускайте в нови начинания в професионалната
сфера, защото ще бъдете разочаровани. Дей-
ствайте с огромна предпазливост и нещата за
вас ще се подредят многократно по-добре от оби-
кновено. Финансовото ви положение ще бъде ста-

билно, особено ако избягвате рисковете в това направление.

 Днес планирайте до най-малкия детайл настоя-
щите и бъдещите си действия. Следвайте ин-
стинктите си в отношенията с интимната си
половинка. Дейността ви изисква да разширите
познанията си с допълнителна информация. Други
от вас ще пътуват, не бъдете припрени и щадете

нервите си. Промените са благоприятни.

 Днес се отдайте на пълноценен отдих. Имайте
предвид, че срещите с приятели и близки ще имат
позитивен ефект върху вас. Избягвайте компа-
нията на хора, които единствено и само ви нато-
варват с проблемите си. Възможни са финансови
реализации, не се възгордявайте и не поставяйте

никого в своя зависимост.

 Днес се освободете от ангажиментите, които
не ви носят позитивно развитие. Стремете се да
бъдете добре подготвени, ако се налага да излага-
те идеите си пред широк кръг от хора. Твърдото
ви намерение да успеете, независимо от труднос-
тите е знак за напредък. Бъдете внимателни, за

да не се поставите в неизгодна позиция.

 Днес се отдайте на заслужен отдих. Опитайте
да организирате делата си по начин. Всяка започ-
ната от вас промяна сега ще има трайно отраже-
ние в бъдеще. Посветете повече време на семей-
ството и партньора си. Денят е подходящ за ук-
репване на партньорските връзки, за преосмисл-

яне на решения и нови дела.

 Днес е добре да погледнете глобално на делови-
те въпроси, които ви вълнуват. Добро настрое-
ние, придобивки, финансови и лични реализации ще
бележат деня на много от вас. В случай на зат-
руднения се допитвайте до хора с опит и обе-
ктивно виждане по проблемите ви. Насочете ене-

ргията си към нови и реализуеми начинания.

 Днес не е желателно да градите каквито и да
било мащабни планове. Опитайте да структури-
рате изпълнението на делата си. Бъдете внима-
телни и се пазете от изкушения. Избягвайте
употребата на алкохол. Направете си самооценка
и отстранете пропуските си, за да станат по-

успешни делата ви.

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

съвестта си.

 Днес е изключително важно по какъв начин ще
действате на работното си място. Потърсете
удачен вариант да се справите с предизвикателс-
твата. Чувствителни сте на тема свобода и по
свой начин ще се отнесете към нечие предложе-
ние, пък било то направено и с добри намерения.

Препоръчително е да отложите изпълнението на идеите си.

 Днес колебанието само ще направи още по-
трудно постигането на желанията ви. Действай-
те целенасочено и без каквото и да било забав-
яне. Разрешавайте възникващите проблеми в дви-
жение и ще бъдете възнаградени пребогато от
съдбата. Финансово ще бъдете сравнително ста-

билни.

 Днес в професионалната сфера не си пос-
тавяйте невъзможни за постигане цели. Преце-
нете обективно докъде се простират възможнос-
тите ви и крайните резултати ще бъдат кате-
горични за вас. В любовта ще се радвате на вни-
манието и любовта на интимната си половинка.

Планирайте детайлно предстоящо свое пътуване.

 Днес в любовта ще бъдете склонни да започне-
те промяна. Опитайте да преосмислите целите
си, особено ако установите, че в тях има и редица
слаби места, които трябва на всяка цена да прео-
долеете. Сърцати и трудолюбиви, днес ще избег-
нете възникващите недоразумения, ако такива се

появят, но най-вече, ако не говорите празни приказки.
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Мачът е от 18,30 в зала „Борис Гюдеров”

Âîëåéáîëèñòèòå ïðèåìàò „Ìîíòàíà”

Днес от 18,30 часа в
зала  „Борис Гюдеров”
пернишките волейбо-
листи ще приемат в

домакински мач от ре-
довния сезон в Супер-
лигата отбора на
„Монтана”. Мачът е

повече от важен  за
миньорци, след крайно
изненадващата победа
на „Тетевен волей”

над „Хебър” в послед-
ния кръг. При тази си-
туация нещата в дъ-
ното на таблицата се
сгъстиха здраво и еди-
н от тетевенчани,
варналии от „Черно
море” и перничани ще
остане да играе пле-
йаут за оставане в
групата. Отборът на
„Монтана” е сред ли-
дерите на първенс-
твото, в момента зае-
ма второто място
във временното класи-
ране с актив от 15 по-
беди и четири загуби.
Шансът за бъде из-
местен от това вто-
ро място е почти ни-
щожен, защото след-
ващия след него тим
на ЦСКА има две побе-
ди по-малко. Монтан-

Черната серия продължава: Почина Георги Марков
Поредна трагедия

разтърси футболна
България! Почина

бившият национал
на България и нас-
тоящ спортен ди-

ректор на Септем-
ври (София) Георги
Марков. Емблема-
тичният бранител
си отиде от този
свят твърде млад -
на само 46 години.

Кариерата си без-
компромисният за-
щитник започва в
родния Пирин (Гоце
Делчев), където иг-
рае в периода 1990 -
1993 година. След-
ват три сезона в Бо-
тев (Пловдив), пре-
ди да се премести в
столицата. Между
1996 и 2000 година
Марков е част от
Локомотив (София),
след което подписва
с Левски.

Първият му прес-
той на “Герена” е
между 2000 и 2003,
като за кратко е

пратен под наем в
турския Трабзон-
спор.През 2003-а се
връща в “Надежда”,
а година по-късно е
обратно на “Георги
Аспарухов”. Общо за
Левски записва 127
мача, реализира три
гола и два пъти ста-
ва шампион и три
пъти носител на Ку-
пата на България.
Сезон 2005/2006 из-
карва в гръцкия Ер-
готелис, след което
следва трети прес-
той при столични-
те “железничари”.
Отказва се през
2011-а, на 39 години
от футбола и с бли-
зо 350 мача в “А”
група зад гърба. За
националния отбор
на България Марков
записва 36 мача, ка-

то единственият
му гол с фланелката
на “трикольорите”
е повече от за-
помнящ се. На 9 юни
1999 година брани-
телят се разписва
във вратата на Ан-
глия при домакин-
ското равенство
1:1. Историческият
сблъсък на “Армия-
та” е и последният
официален двубой
на легендата Христо
Стоичков с екипа на
“лъвовете”, като
именно Камата сло-
жи топката на гла-
вата на Жоро Мар-
ков.Припомняме, че
днес е погребението
на друг голям бъл-
гарски футболист
Павел Панов.

Поклов пред па-
метта им!

Трънският „Ерма” с
хубава победа като гост
Трънският волейболен тим победи като

гост  с 3 : 2 гейма (29 : 27) (26 : 24) (16 : 25)
(20 : 25) (7 : 15) отбора на „Медиус Волей“
(Сандански). Срещата се е изиграла във
физкултурния салон на професионална
гимназия „Яне Сандански“.  Мачът  е част
от 13-и кръг на „А“ Национална волейболна
група. Лидерът в класирането „Септември
Про Синема” надделя с 3:1 гейма над „Ет-
рополе” като гост. В Червен бряг местният
„Локомотив” спечели с категоричното 3:0
над „Люлин” в собствената си спортна за-
ла.Миналата седмица, когато се проведе

12-и кръг от групата, волейболистите на
„Ерма“ почиваха. На 24 февруари (събота)
трънският волейболен отбор ще изиграе
мач с тима на „Етрополе“. Ето и класиране-
то в „А” НВГ кръг преди края на първенс-
твото:

1.Септември Про синема 28:8   27 т.
2.Етрополе 24:16 21
3.Козлодуй 21:20 16
4.Медиус волей 2:28   14
5.Ерма  96 16:23 14
6.Локомотив 17:23 13
7.Люлин 14:25 12

Само двама българи с  норматив за световното по лека атлетика
Само двама бълга-

ри имат покрит нор-
матив за участие на
Световното пър-
венство по лека ат-
летика в зала в Бир-
мингам от 1 до 4
март. Гюлетласкач-
ката Радослава Мав-
родиева и състеза-
телят на троен скок
Момчил Караилиев са
единствените си-
гурни представите-
ли на страната на
шампионата. Шанс

да участват имат
още Тихомир Иванов
и Мирела Демирева
(скок на височина) и
Габриела Петрова
(троен скок), но то-
ва ще стане ясно,
след като ИААФ из-
прати специалните
поканите на атлети-
те, които не са пок-
рили нормативи, но
са напред в светов-
ните ранглисти на
отделните дисцип-
лини.

Ръката на Делио Роси препърпяла
планова операция, не било инцидент

Старши треньорът на Левски Делио Роси
не е станал жертва на злощастно събитие,
разкриха от тима.Снимка на специалиста с
гипсирана ръка предизвика много въпроси-
телни.Сега обаче стана ясно, че италиане-
цът е претърпял планова операция и всичко
преминало по най-добрия начин.„Старши
треньорът на ПФК Левски Делио Роси пре-
търпя планова операция на дланта вчера,
19.02.2018 г., извършена от доц. Симеонов
в Клиника по хирургия на ръката при УМ-
БАЛСМ "Н. И. Пирогов", гласи официалното
съобщение от клуба.„Операцията е преми-
нала успешно и наставникът на "сините" се
възстановява без усложнения, като ще ръ-
ководи отбора в предстоящата среща на
24.02.2018 г. срещу „Септември”, увериха
от Левски.

чани се представят
страхотно и в турни-
ра на CEV, където иг-
раят на четвъртфи-
нал. Това прави задача-
та на домакините осо-
бено трудна, но те
пък показаха,че иг-
раят добре срещу най-
добрите в първенс-
твото и регистрира-
ха победи в собствена-
та си зала над „Неф-
тохимик”, Пирин(Рз) и
„Левски”. В отбора на
Петьо Драгиев се пре-
бориха с масовия грип
и сега всички са добре,
няма контузени със-
тезатели. Остава и
публиката да дойде в
залата, за да подкрепи
отбора в момент, в
който подкрепата е
особено нужна.

Българска ли е
българската Първа лига?
Пролетният дял на родното първенство за-

почна и страстите отново се разгоряха. Пре-
ди това пък бяхме облъчвани ежедневно с
новини за трансфери. Този път посоките като
че ли бяха две. Българите в отборите систем-
но стягаха куфарите и заминаваха в чужби-
на, по правило в нискоразредни първенства
и отбори.  На тяхно място пък бяха привлича-
ни знайни и незнайни чужденци. Направих
си труда да проследя стартовите състави на
всички отбори от Първа лига. И в тях преб-
роих точно 50 чужденци, като не броим още
10-15 записани сред резервите. По традиция
лидер в тази подредба е „Людогорец” с еди-
н-единствен българин в стартовия състав , в
случая Георги Терзиев. Лошото е, че по този
път тръгват и двата така наречени „гранда” –
„Левски” и ЦСКА. В техните стартови едина-
десеторки имаше по седем чужденци, като
на пейката на „сините” седяха Обертан и
Серхио Буш. Невероятно, но в три от отборите
нямаше по нито един чужденец. Първият е
„Верея”, за която се е разчуло,че се плаща
от време на време и няма как да прилъже иг-
рач от чужбина. Другите два са застаналите
един срещу друг аутсайдери „Витоша” и
„Дунав”. Мач,в който от стартовите 22 няма
нито един играч извън България. Напарво да
не повярва човек.  Тъжното е, като погледне
в класирането къде са тези два отбора. А те
са последен и предпоследен. Което идва  да
покаже,че  чужденците, колкото и да ги отри-
чаме, все пак вдигат нивото. От което Първа-
та ни лига не става по-българска.

Валери Смиленов

Спорна топка
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Засега то е за опит за кражба от търговски обект

ПАРНОТО Е ОБРАТНО
НА БОЛЕСТИТЕ - БЪРЗО
СИ ОТИВА, БАВНО ИДВА.
Въпреки това топлофицира-

ните граждани вече основателно броят
парното за болест, за която лек няма.
Има само врачувания. Като вчера, ко-
гато половин Перник гадаеше има ли
го, няма ли го и поредица от въпроси с
отворен отговор. На всеки час по лъ-
жичка се разменяше информация в со-
циалните мрежи къде радиаторите са
горещи, къде хладки, къде хич ги няма.
Като играта „Тука има, тука нЕма”. То-
ва обаче не променя обстоятелството
„Топлофикация” да брои деня с топло-
подаване, а несъгласните нека си за-
пазят мнението като истински демокра-
ти и граждани. Наистина беше странно,
че толкова бавно, почти незабележимо
се вдигаха градусите на топлата вода,
при положение че аварията бе отчетена
за оправена. Явно градът навлиза в зо-
ната на полуотоплението, съобразно
преходния месец март, който се задава
със страшна сила. Казваме страшна
сила не случайно. Както вървят прогно-
зите, ще посрещнем Баба Марта с
януарски температури около и под ну-
лата, по-скоро второто. Ако дотогава и
парното се помайва със символичните
си градуси, ще се берат много ядове. И
болестите са ни в кърпа вързани, неза-
висимо че между парното и лошотията
идването е различно.

ВЧЕРА ЕДНА НАЦИОНАЛНА ТЕ-
ЛЕВИЗИЯ ИЗБАМКА НОВИНАТА,
ЧЕ БОБИ МИХАЙЛОВ е преизбран за
президент на БФС с гласовете на отбо-
ри фантоми, разбира се – пернишки.
„Господарите” изредиха няколко сел-
ски тимове, които фигурирали само на
книга според тях, а на терена никакви
ги нямало. Добро утро! Да бяха само
пернишки – на ръце да ги носиш. Та
Боби беше преизбран като Тодор Жив-
ков – с 90 и кусур процента. Демек –
изловиха пернишките фантоми, щото са
най-близко до София. Направиха го,
дето се вика, с най-малък разход на
бензин. Ако се поразходят из България
– фантомите с лопата да ги ринеш. Горе
- долу колкото процентите за Боби, тол-
кова и фантомите, умножено по три.
Ама точната им бройка ще се установи,
когато босът на футбола почне да им
връща услугите...

Нов случай на горяща кола
Любомира ПЕЛОВА

За поредния случай в който е горял лек
автомобил, съобщават от пресцентъра на
Областната дирекция на полицията. Ин-
цидентът е станал миналата нощ.

Пламъците са лумнали около 45 минути
след полунощ, в „БМВ Х3“, собственост
на 23-
г о -
дишно
моми-
че. Об-
горяла
е
п р е д -
н а т а
ч а с т
на ав-
т о м о -
била.

Огъ-
нят е потушен от екип на РСПБЗН – Пер-
ник. Причината не е установена, води се
разследване.

Започнато е досъдебно производство.

Любомира ПЕЛОВА
38-годишният Кра-

симир Божилов, който
открадна гълъбите и
заека Питър от зоокъ-
та в централния град-
ски парк в перник вече
е привлечен като об-
виняем. Засега – за
опит за кражба. Той
ще се изправи пред Те-
мида заради намере-
нието му да открадне
алуминиева лайсна от
търговски обект в
центъра на областния
град. Случаят датира
от 18-ти февруари,
когато сутринта по-
лицаи успяха да задър-
жат рецидивиста на
местопрестъпление-
то. От него е била из-
зета брадва, с която е
имал намерение да сва-
ли металното съоръ-
жение.

При направения му
личен обиск, кримина-
листите намерили у
него и малък талон от

Автоджамбази планирали да
продадат откраднатия в София
мерцедес в пернишка автоморга

Любомира ПЕЛОВА
В понеделник от пресцентъра на МВР ог-

ласиха, че на 15 февруари, около 9 часа,
при провеждане на полицейска операция
на територията на столицата от служители
от сектор „Престъпления свързани с МПС“
към СДВР, в Девето районно управление е
бил получен сигнал за противозаконно от-
нет лек автомобил «Мерцедес“. 

Информацията гласяла, че колата е от-
крадната с работещ двигател от района  на
булевард „Сливница“. В хода на операция-
та противозаконно отнетата кола била засе-
чена от служителите на СДВР да се движи
по булеварда, в посока Околовръстен път,
заедно с ескортиращ я автомобил „Фолк-
сваген Голф“. След кратко преследване по-
лицаите задържали двете коли и намиращи
се в тях трима мъже при опит да укрият кра-
дената кола в района на Перник. Установе-
на била самоличността на тримата- крими-
нално проявените софиянци Л.А. на 37 годи-
ни, известен с прякор Таратора, А.Я. на 41
години, известен като Шиндлера, и Н.Г. на
35 години от радомирското село Лобош.

След извършените процесуално-следс-
твени действия в рамките на образуваното
досъдебно производство, материалите са
докладвани в Софийска районна прокура-
тура. Л.А. и А.Я са привлечени като обвин-
яеми за престъпление по чл.346 от НК и са
им наложени мерки „задържане под стра-
жа“. Н.Г. е разпитан като свидетел и освобо-
ден.

Таратора и Шиндлера ca нaблюдaвaни oт
някoлкo мeceцa, тъй кaтo ca ce cпeциaли-
зиpaли в пoдoбeн тип кpaжби и ca били
извecтни нa пoлициятa.

“Mинaлaтa гoдинa e зaдъpжaнo в гapaж
пpи oпит дa бъдe yкpит oткpaднaт
aвтoмoбил. Лицaтa ca c дeбeлo дocиe и в
мoмeнтa ca c пocтoяннa мяpкa „зaдъpжaнe
пoд cтpaжa”, yтoчни инспектор Плaмeн
Maкcимoв от СДВР. Откраднатият сега мер-
цедес пък струвал 90 000 лв. Автокрадците
възнамерявали да го продадат на автомор-
га в Перник.

лек автомобил „Мер-
цедес“. Справка е пока-
зала, че колата е била
разбита същия ден -
на 18 февруари през
нощта и от нея лип-
свали малък талон и
СД панел на музикална
уредба.

Красимир е автор и
на грозната кражба,
извършена в началото
на месец, на 10 гълъба
и един заек от зоокъ-
та в парка, при-
помнят от Областна-
та дирекция на поли-
цията. Престъпление-
то беше записано от
охранителната камера
в парка.

На записа се вижда
как мъж с качулка вли-
за и излиза от клетка-
та на животните
през дупка в мрежата,
която е направил.

Гълъбите и зайчето
бяха бяха намерени на
терасата на жилище-
то на Красимир. Жи-

вотните вече са прег-
ледани от ветеринар.
Всички са в добро със-
тояние. Те вече са вър-
нати на собственика
им – община Перник.
По неофициална ин-
формация обаче става
дума за върнати се-
дем гълъба, засега не
се знае каква е съдба-
та на останалите
три, които били най-
скъпите екземпляри.

38-годишният мъж е
познат на полицията
с множество кражби,
грабежи и употреба
на наркотични вещес-
тва. Осъждан е мно-
гократно с влезли в
сила присъди за краж-
би и грабежи. Задър-
жан е за 72 ч. с проку-
рорско постановление
и ще му се иска пос-
тоянен арест.

Работата продължа-
ва съвместно с Район-
на прокуратура – Пер-
ник.

Нов протест на „Съдебна охрана” в Перник
Продължават да

настояват и за уни-
фициране на статута
им с този на колегите
им от вътрешното
министерство.

Въпросът за запла-
тите е основен. Още
при първия протест
Лили Петрова, предсе-
дател на синдикат
„Охрана”, заяви че в
момента разликата
между заплащането
на полицаите и служи-
телите в охраната е
около 200 лева. Зато-
ва и вчера искането
за 20-процентното

увеличение на месеч-
ните възваграждения
остана. Протсетира-
щите и в Перник, и в
страната настояват
и за увеличаване на
щатните бройки с
350 служители за
странат и тяхното
финансово обезпеча-
ване. За Перник са
нужни поне още пет
бройки, бе припомне-
но вчера. Протестът
на служителите от
синдикат „Охрана” се
подкрепя от СФС
МВР, „Огнеборец”,
както и на Съюза на
съдиите в България.

В синдиката в стра-

ната членуват 650
човека, пернишкото
звено е далеч по-мал-
ко.

Охраната на съдили-
щата в региона е по-
верена на 24-ма души,
което прави натовар-
ванането им изключи-
телно тежко. Протес-
тиращите са катего-
рични, че няма да се
откажат от искания-
та си, докато не бъ-
дат чути, тъй като
рисковете, които пое-
мат ежедневно, са
много, защото ра-
ботят с криминалния
контингент, задър-
жат и хора с присъди.
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НАП праща имейл на
длъжници, че отиват на съд
Силвия ГРИГОРОВА

Длъжниците на
НАП, които са декла-
рирали валиден еле-
ктронен адрес, ще по-
лучават е-съобщение
за образувано срещу
тях дело за неплатени
в срок данъци.

Съобщението ще
бъде изпращано в
деня, следващ деня на
образуване на делото.
По този начин при-
ходната агенция цели
да повиши информи-
раността и да стиму-
лира доброволното
изпълнение на задъл-
женията от своите
клиенти, съобщиха от

НАП.
Съобщението е с

информативен харак-
тер и съдържа данни
за номер и дата на об-
разуваното изпълни-
телно дело, вида на
банкова сметка, по
която трябва да се
плати дълга, контак-
тна информация за
компетентния публи-
чен изпълнител и дру-
га полезна информа-
ция.

На сайта на НАП е
показан текста на
съобщението.

В имейла от приход-
ната агенция препо-
ръчват на своите

клиенти преди да се
свържат с публичния
изпълнител, отгово-
рен за администрира-
нето на дълговете
им, да направят
справка за просроче-
ните си задължения.

Това най-лесно ста-
ва чрез електронната
услуга на Агенцията
на Портала за еле-
ктронни услуги на
НАП с електронен
подпис или персона-
лен идентификацио-
нен код (ПИК).

Електронните съоб-
щения се изпращат
от имейл адрес
infocentert@nra.bg.
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