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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

стари задължения. Те
са продиктувани от
лошото финансово по-
ложение, в което беше
оставена от предиш-
ните ръководства и
натрупани задълже-
ния, които висят от
години и не дават въз-
можност тя да фун-
кционира нормално.

"Община Перник дъл-
жи близо 3.5 млн. лева
към НАП. Тези задълже-
ния не са натрупани от
сегашното ръководс-
тво. Те са натрупани
от предишните ръко-
водства, които са от
левицата", подчерта
зам.-кметът Владислав

Êàâãè â ÎáÑ çà ôèíàíñèòå íà Îáùèíàòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Св. мчца Александра.
Св. мчк Лазар

Български

Само в
"Младост"!

Още не беше завършила атракцията
с арестуваната кметица на "Младост"
и една сюрия бизнесмени като навити
на пружина гракнаха срещу въпиющата
корупция в "спалнята на столицата".
Всички от изнудвани по-изнудвани.
Откакто на власт дошла Иванчева,
станало страшно. Кметски рекет в
космически мащаби. Редицата от реке-
тирани бизнесмени строители стана
толкова дълга, че телевизиите сигур-
но правят списъци на чакащите да се
изкажат, както детските градини със
списъците на чакащи за записване по
настоящ адрес.

Ето защо, значи, Европа ни е турила
на челно място в списъка на най-корум-
пираните държави. Заради "Младост"
ще да е. Само в "Младост" корупцията
цъфти и процъфтява. Само в "Мла-
дост" се искат по 20 евро на квадра-
тен метър застроена площ. Само в
"Младост" се бавят преписки за
строителни разрешения. Никъде дру-
гаде! В нито един столичен район, в
нито една българска община, в нито
едно министерство или ведомство..
Никъде! Абсолютно никъде! С опандиз-
ването на кметицата на "Младост" си
решихме проблема. Само че къде спи Ев-
ропа, та не ни ръкопляска?

Валентин ВАРАДИНОВ

70 / 260

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

ГЕРБ и БСП по традиция са един срещу друг
Любомира ПЕЛОВА

През 2017 година Об-
щина Перник има реали-
зирани  5 млн. инвести-
ции. Да се говори за ну-
ла планирани инвести-
ции за годината е несе-
риозно твърдение.

Това заяви общин-
ският съветник от
ГЕРБ-Перник Андрей
Павлов в отговор на
обвинение от страна
на общински съветник
от БСП за лошото фи-
нансово състояние на
Общината. Той обясни,
че голяма част от зае-
мите, които Община
Перник  рефинансира,
са с цел погасяване на

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

dlv.si@abv.bg

Апаш задигна пари от
Еврофутбол в Проучване

Любомира ПЕЛОВА
Неизвестно лице е извършило кражба

на пари от букмейкърски пункт на "Евро-
футбол" в квартал "Проучване''.

Сигналът за извършеното престъпление
е подаден в полицията около 03,15 часа
през нощта. На местопроизшествието е из-
пратена дежурна оперативна група от 01
РУ Перник .Установено е, че неизвестно
лице е разбило алуминиева врата на обе-
кта и e  извършилo кражба на сумите от 70
лева и 10 евро.

Образувано е досъдебно производство,
процесуалните действия по издирване и ус-
тановяване на извършителите продължават.

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

Пернишки и гръцки експерти
обменяха опит в Солун
Силвия ГРИГОРОВА

Семинар за обмяна
на опит между бъл-
гарски и гръцки ек-
сперти се проведе в
Солун от 17 до 19 ап-
рил 2018г. В него взе-
ха участие от българ-
ска страна експерти и
представители на
Сдружение "КРИБ Пер-
ник", предприемачи
от региона, както и
представители на
българския партньор
по проекта - Община
Радомир. От гръцка
страна присъстваха
представители на

гръцкия партньор, Ка-
марата на Флорина и
представители на
местната власт.

Целта на семинара бе
участниците в него да
се запознаят с добри-
те практики , методи и
модели, както и с при-
лагането на иноватив-
ни подходи за насърча-
ване на предприемачес-
твото и начините за
оцеляване на старти-
ращи и вече съществу-
ващи бизнеси по време
на икономически кризи.

Акцентът през пър-
вия ден на събитието

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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ÊÎÂÀ×ÅÂÖÈ È ÂÐÀÍß
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÏÐÎÅÊÒ

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀ ÈÇËÎÆÁÀ
ÎÒÊÐÈÕÀ Â ÁÐÅÇÍÈÊ

„ÌÈÍÜÎÐ” ÎÁÚÐÍÀ
„ÁÅËÀÑÈÖÀ”

Караилиев. Той обясни,
че Община Перник дъл-
жи близо 4.5 млн. лева
отчисления, които съ-
що не са от настоящо-
то управление. Задъл-
женията към "Топлофи-
кация-Перник" също са
от минал период.

"Вместо да си от-
правяме обвинения, не-
ка направим всичко по-
силите си, за да стаби-
лизираме общината. То-
ва ще се случи чрез зап-
лащане на всички смет-
ки, които са натрупани
и търсене на нови при-
ходи, за излизане от се-
гашното състояние",
призова Караилиев.

бе споделяне на натру-
пания опит и знания
от страна на гръцкия
партньор по проекта.
Анастасиос Василеиади
представи добрите
практики и инструмен-
ти, които подпомагат
бизнеса в условията на
икономическа криза,
които са едновременно
адаптивни и спрямо
стартиращи бизнеси.
Презентирани бяха ре-
дица инструменти,
които обхващат широк
кръг от сфери.

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
гр. Перник, ул.Благой Гебрев №38
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Îáùèíà  Êîâà÷åâöè ùå ðåàëèçèðà åâðîïåéñêè ïðîåêò
Партньор на българите ще е сръбски колеж във Враня
Силвия ГРИГОРОВА

Кметът на община
Ковачевци  Васил Ста-
нимиров  подписа спо-
разумение  за парт-
ньорство с Колеж по
приложни професио-
нални изследвания-
Враня, Република Сър-
бия, по Програмата за
трансгранично сът-
рудничество по ИН-
ТЕРРЕГ - Инструмента
за предприсъедини-
телна помощ Бълга-
рия - Сърбия.

Управляващ орган по
програмата от българ-
ска страна е Минис-
терството на регио-
налното развитие и
благоустройството на
България. От сръбска
страна  Министерс-
твото за европейска
интеграция е определе-
но да изпълнява фун-
кциите на Национален
партниращ орган по
тази програма.

Проектното пред-
ложение, което разра-
боти Община Кова-
чевци и с което канди-
датства, като   во-

дещ партньор се нари-
ча: "Устойчива и чис-
та околна среда".  То-
ва е "мек" проект по
Приоритетна ос 3:
Околна среда, Специ-
фична цел 3.2. Защита
на природата, с парт-
ньор Колеж по прилож-
ни професионални из-
следвания (College of
Applied Professional
Studies Vranje), Вранье,
Република Сърбия.

Целите на проекта
са насърчаване и по-
добряване на изпол-
зването на общите
природни ресурси, как-
то и стимулиране
опазването на приро-
дата в трансгранич-
ната област чрез съв-
местни инициативи
през границата.

В рамките на проек-
та за заложени проуч-
вания за биоразнооб-
разието, включващи
флора и фауна (защи-
тени, реликтни, енде-
мични и др. растител-
ни и животински ви-
дове/. Ще бъдат изра-
ботени и публикувани

500 каталога, ще бъде
разработен уеб сайт,
на който ще се качва
информация за дейнос-
тите по проекта.
Предвидена е  възмож-
ност за  обмяна на ин-
формация за инова-
тивни и добри прак-
тики в областта на
устойчивото изпол-
зване на природните
ресурси, ще бъдат
проведени обучения в

областта на опазване-
то на биологичното
разнообразие.

Ръководството на
Община  Ковачевци се
грижи  за биоразнооб-
разието,  стреми се
населените  места на
общината  да бъдат
чисти и приветливи,
да отговарят на нор-
мите за екологично
чиста околна среда, с
цел оползотворяване-

то на този важен ре-
сурс за развитието на
туризма.

"Всички ние сме не-
разривно свързани с
природата, която ни
заобикаля и животът
ни е немислим без нея.
Нека предадем на де-
цата си умението да
я пазят"- призовава
Васил Станимиров по
време на срещата със
сръбските партньори.

Светла ЙОРДАНОВА
"Празникът по слу-

чай Световния Ден на
Земята, организиран
от Кметство "Из-
ток", премина с емо-
ции и публика, която
подкрепяше участни-
ците, сподели кме-
тът на"Изток" Емил
Костадинов.

Състезанието с еле-
ктромобили, организи-
рано за децата от
детските градини за-
върши успешно. Мал-
чуганите ни показаха
как трябва да спазва-
ме правилата за дви-
жение. Първо място в
състезанието спече-
лиха децата от 3-та
ДГ "Пролетен цвят";
На второ място ста-
наха децата от 11-та
ДГ "Знаме на мира" и
трето място сподели-
ха децата от 6-та ДГ
"Българче", както и
малчуганите от 4-та
ДГ "Чуден свят".

Волейболният тур-
нир също излъчи свои-
те победители:

I- во място - ГПЧЕ
"С.Радев".

II-ро място: ПГТС
"Арх.Й.Миланов".

III-то място: Спор-
тно училище "Оли-
мпиец".

IV-то място:
ТПГ"М.Кюри".

В следобедните ча-
сове се проведе и ле-

коатлетическа щафе-
та в две различни въз-
растови групи. В нея
също взеха участие
всички основни и сред-
ни училища на тери-
торията на Кметс-
тво "Изток".

Медалите в I-ва въз-
растова група от 5-
ти до 7-ми клас оти-
доха при:

X-то ОУ"Алеко Кон-
стантинов" за първо
място;

Второто място бе-
ше за XIII ОУ"Св.Св.
Кирил и Методий";

Третото място зае-
ха учениците от XI-
то ОУ "Елин Пелин";

На четвърто

място финишираха
възпитаниците на
Спортно училище
"Олимпиец".

Във втората въз-
растова група от 8-
ми до 10-ти клас,
златните медали
грабнаха учениците
на ПГТС"Арх. Й.Мила-
нов", среброто отиде
в ГПЧЕ "С.Радев",
бронзовите медали са
за ТПГ"М.Кюри".

Седем училища поса-
диха по едно дръвче,
на което поставиха
своя табелка, около
зелената класна стая,
намираща се в парко-
вото пространство
пред кметството.

Електромобили, волейбол и щафета
на празника на Земята в Изток

Въвеждат нов учебен предмет
- компютърно моделиране

Светла ЙОРДАНОВА
От следващата учебна година се въвежда

изучаване на нов учебен предмет - компю-
търно моделиране за учениците в III клас.
Целта е още в най-ранна възраст децата да
творят в дигитална среда чрез съвременни
визуални средства. Това обяви министърът
на образованието и науката Красимир Въл-
чев при откриването на знаковата конфе-
ренция на Българското председателство на
Съвета на ЕС "Обучение за създаване: от
дигитални ползватели към дигитални съз-
датели".

"Формирането на дигитални умения ще
трябва да става чрез всички учебни прог-
рами", заяви министърът и посочи, че в
епохата на дигиталната трансформация, об-
разованието и обучението имат важната
роля да подготвят всички млади хора за
работа в нова среда и пазара на труда на
бъдещето.

За това колко е важно образованието да
формира дигитални умения, но също и да
се инвестира в критичното мислене говори
вицепремиерът Томислав Дончев. "Трябва
да инвестираме в способността за прецен-
ка, да мислиш, да сравняваш, да анализи-
раш", каза той.  По думите му уникалното,
това, което прави човешкото същество
личност, е способността да твори.

Кметът на София Йорданка Фандъкова
определи форума, на който се обсъждат
подготовката на учителите, сътрудничес-
твото с бизнеса и ролята на родителите и
неформалното образование, като едно от
важните събития по време на Българското
председателство. Тя подчерта, че качестве-
ното образование е ключов фактор за раз-
витието на всички сфери и затова най-важ-
но е инвестицията и обучението на учите-
ли. "Трябва да имаме учители създатели.
Трябва да привличаме млади учители, учи-
тели не само с дигитални умения, но и съз-
датели", каза Фандъкова.

За необходимостта от търсене на диги-
тални партньорства говори еврокомисарят
по образованието, културата, младежта и
спорта Тибор Наварачич. Той специално
отбеляза, че училищата трябва да про-
менят своите цифрови планове, за да се
подготвят учителите. Наврачич заяви, че в
бъдеще до 90 процента от работните места
ще изискват цифрови умения.

Над 400 души, сред които учители, сту-
денти, ученици и информатици, участват
във форума. Конференцията поставя фокус
върху спешната необходимост от повиша-
ване на основните и дигиталните умения и
върху необходимостта от качествено обра-
зование за всички по природни науки, тех-
нологии, инженерни науки, математика,
предприемачество (STEM и STEAM). По
време на сесиите се обменят идеи и практи-
ки, които повишават качеството на образо-
вание.

Заместник-министърът на образованието
и науката Деница Сачева посочи, че най-
важно е обучението на учителите - те да
станат творци. Затова е важна и средата, в
която работят, както и ролята на училищни-
те лидери. Предприемачеството и цифрови-
те умения трябва да вървят ръка за ръка.
Технологиите не трябва да създават нови
неравенства, а да намаляват съществува-
щите, отбеляза Сачева. Тя акцентира и на
връзката между формалното и неформално
образование.

Акцент върху обучението на учителите
постави и евродепутатът Ева Майдел. Тя от-
беляза, че е важно да се привличат млади
учители, които преподават по иновативен
начин.

"Имаме нужда от наставници, които да ни
научат да станем цифрови творци", апели-
ра ученичката - шампионка по STEM Таня
Оцеталова. Участниците в конференцията
имат възможност на място да видят проек-
ти за интерактивно образование, на учене
чрез игра и други методи на обучение.

Съдът обяви за нищожна Наредба 2 за
административните такси в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Окончателно с решение на Върховен Ад-

министративен съд е отменена  Наредба
№2 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Перник. - това съоб-
щи в социалните мрежи адвокат Анжела
Асенова. От момента на приемането на на-
редбата тя беше категорична, че ще се на-
рушат много  права и законни интереси на
граждани и фирми на територията на Пер-
ник.

"С решение на ВАС окончателно е пот-
върдено решението на АС, Перник, с което
е прогласена за нищожна и наредбата за
придобиване, притежаване, отглеждане,
контрол и регистрация на животни на те-
риторията на Община Перник.

Наредба , която беше изготвена от се-
гашния кметски екип и приета от ОБС,
Перник, с мнозинството на ГЕРБ, в пълно
противоречие със закона.....и затова е об-
явена и от съда за нищожна.

Като цяло, тази Наредба беше приета в
пълно противоречие с принципите на пра-
вова държава, с идеята за поредното съ-
биране на неясни такси и глоби от прите-
жателите на животни.

Но успяхме! И тази наредба е нищожна!
Затова, всеки, който е извършил плаща-

не по тази Наредба на такса или глоба, има
право да поиска връщане на платените су-
ми...

А това отново доказва, че има надежда,
че имаме права и от нас зависи да ги от-
стояваме!" - написа още Асенова.
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Презентациите обхванаха много сфери от бизнеса

Приеха годишния доклад по
плана за развитие на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет одобри и прие Годиш-

ния доклад за наблюдение на изпълнение-
то на плана за развитие на Община Перник
2014-2020 г, за 2017 г. Той очертава сред-
носрочната перспектива за икономическо,
социално, инфраструктурно и екологично
развитие на Общината. Актуализацията
през миналата година е в резултат от из-
вършената Междинна оценка и отразява-
нето на констатациите и препоръките за по-
пълното и удовлетворяващо гражданите и
Общината изпълнение на Оперативната
програма за развитие.

Годишният доклад включва информация
за постигнатото през 2017 година , вклю-
чително и идентифицираните проблеми и
предприетите мерки за тяхното решаване.

„Ръководството на Община Перник е про-
вело среща с Национална компания „Же-
лезопътна инфраструктура” /НКЖИ/ и към
момента се процедира парцеларен фонд
във връзка с разширяването, което пред-
вижда Европейската програма“, сподели
зам. –кметът Владислав Караилиев.

По думите му, екипът на Общината е има-
л забележки по отношение на представе-
ния парцелен план от НКЖИ. В него не са
били включени проектите за доизгражда-
не на пътен възел “Марина бара” и втория
етап по реализирането на подлеза при ж.п.
сп. “Даскалово”.

В рамките на  заседанието  беше приет и
отчета за изпълнението на бюджета на Об-
щина Перник към 31.12.2017 г.

В тях се включват
маркетинг инстру-
менти, методи за
изследване на лич-
ностните характе-
ристики на пред-
приемачите и ра-
ботниците, плат-
форми за провежда-
не на онлайн обуче-
ния и повишаване на
квалификацията.

Към тези инстру-
менти беше включе-
на и онлайн плат-
формата Eucalls.net
за информиране от-
носно възможности
за финансиране на
проекти и търсене
на партньори.

Основната цел на
прилагането на тези
инструменти е под-
крепа за преструк-
туриране на фирми-
те с оглед запазване
на тяхната конку-
рентоспособност и
повишаване на ква-
лификацията на пер-
сонала.

Българските и
гръцките партньо-
ри по проекта споде-
лиха конкретни прак-
тики, включително
и опита на Южния
датски университе-
т в сферата на биз-
н е с и н к у б и р а н е т о ,
както и реализирани
проекти на препода-
ватели и студенти
в партньорство с
бизнес организации.
Участниците в се-
минара сформираха
работни групи, в
рамките на които
обсъдиха съществу-
ващи методи и моде-
ли в Европа за подпо-
магане на бизнеса.
Първият ден от се-

минара завърши с
изразено намерение
от страна на прези-
дента на Камарата
на Флорина Сапали-
дис Савас за задъл-
бочаване на връзки-
те и сътрудничес-
твото с КРИБ- Пер-
ник и българските
предприемачи от ре-
гиона.

Нещо повече- Кама-
рата прояви инте-
рес за организиране-
то на работно посе-
щение в Перник до
края на месец юни
тази година.

В рамките на вто-
рия ден от работна-
та среща в Солун, се
проведоха посеще-
ния в две частни
фирми.

Едната от тях бе
„Домотехники” АД.
Тя е водеща фирма в
строителния бранш
и е реализирала мно-
жество проекти,
както в сферата на
жилищното строи-
телство, така и зна-
чими инфраструк-
турни обекти. Собс-
твеникът на фирма
„Домотехники” АД
Чарис Алексопулос,
който е и председа-
тел на гръцките
строителни пред-
приемачи в органи-
зацията за черно-
морско икономичес-
ко сътрудничество,
презентира пред
участниците в се-
минара предмета на
дейност и постигна-
тите успехи на фир-
мата.

Чарис Алексопулос
подчерта, че устой-
чивостта си в усло-
вията на икономи-
ческа криза фирма-

та дължи на после-
дователните си уси-
лия за запазване на
удовлетвореността
и качеството на
персонала.„Домотех-
ники” е разработила
и приложила редица
инструменти за уп-
равление на качес-
твото, на околната
среда и ресурсите.
Освен това, тя при-
тежава редица прес-
тижни сертифика-
ти като: ISO 9001,
14001 и OHSAS
18001. Втората по-
сетена компания от
участниците в се-
минара бе „Diaman-
tismasoutis S.A.“. Това
е верига супермарке-
ти в Северна Гърция
и един от най-висо-
ко оценените рабо-
тодатели в страна-
та.

Ръководителят на
човешките ресурси
във фирмата и глав-
ният експерт, кой-
то е ангажиран с
обучението на пер-
сонала, акцентираха
върху грижата за
доброто заплащане,
осигуряването на
добри условия на
труд и постоянна-
та преквалифика-
ция, които стоят в
основата на оце-
ляването на фирма-
та.

Участниците в се-
минара от българска
страна се запознаха
на място с натрупа-
ния опит на мес-
тния бизнес от при-
лагането на мерки-
те и моделите за
подпомагане на биз-
неса в условията на
икономическа криза
и тяхното положи-

телно въздействие.
Представителите
на фирмата подчер-
таха, че удовлетво-
реният служител,
предава енергията
си на клиентите. То-
ва е мотото, съглас-
но което служи-
телят е с централна
роля за запазване на
устойчивостта на
компанията и уси-
лията са насочени
към неговото обуче-
ние и развитие на
способностите и
талантите му. Ми-
сия, на която фир-
мата е посветила
над 25 000 работни
часа обучения през
2017 г.

Висшият мени-
джмънт разведе
п р е д с т а в и т е л и т е
от България в цен-
тралата на компа-
нията.

Представена бе ра-
ботната среда, чу-
десните условия за
обучения и преква-
лификация в спе-
циално обособени за-
ли с 3D оборудване и
дисководещ, който
се грижи за доброто
настроение на ра-
ботниците и служи-
телите.

Третият ден на се-
минара беше посве-
тен на работна сре-
ща в община Терми,
която е съставна
община в рамките
на община Солун.
Терми е с население
от 55 хиляди жите-
ли. На територията
на тази община се
намират Национален
център за земедел-
ски проучвания и На-
ционален център за
проучване и техно-

логии, както и реди-
ца други универси-
тетски и изследова-
телски центрове.
Основният отра-
съл, който се разви-
ва успешно в тази
община, е земеделие-
то и отглеждането
на различни земедел-
ски култури, в т.ч.
пшеница, памук и др.
На организираната
среща присъстваха
Стелиос Гизарис, за-
местник-кмет с ре-
сор агроземеделие,
общински съветни-
ци, както и управи-
телят на общинско-
то предприятие за
обучение и преквали-
фикация.

Стелиос Гизарис,
който в момента за-
вършва магистра-
тура за сертифици-
ране на биологични
земеделски продук-
ти и изискванията
спрямо тях, пред-
стави приоритети-
те на местната
власт спрямо око-
лната среда и намал-
яването на замърс-
яването на природа-
та.

Освен това при-
състващите бяха за-
познати и с обуче-
нията, които ек-
сперти на общината
предоставят, както
на начинаещи земе-
делски производите-
ли, така и продължа-
ващи обучения на зе-
меделци, които са
развили вече някак-
ва дейност и желаят
да я подобрят. Как-
то от българска,
така и от гръцка
страна беше изразе-
но огромното жела-
ние за засилване на
взаимното сътруд-
ничество и намере-
нието за реализира-
не на съвместни
проекти в областта
на селското сто-
панство. Обсъдени
бяха конкретни мер-
ки и програми за
възможно сътруд-
ничество.

Семинарът за об-
мяна на опит между
български и гръцки
експерти, който се
проведе в Солун от
17 до 19 април, е
част от проект
„Знам какво, научи
ме (покажи ми) как“,
реализиран от Сдру-
жение „Криб Перни-
к“ в партньорство с
Община Радомир и
фирма „Ерикон“. Той
е финансиран от
Оперативна програ-
ма „Развитие на чо-
вешките ресурси
2014-2020“.

България участва в Европейската
имунизационна седмица,
23-29 април 2018 година

Силвия ГРИГОРОВА
По традиция, всяка година през послед-

ната седмица на април, Световната здрав-
на организация, здравните власти и меди-
цинското съсловие организират различни
мероприятия за популяризиране на ползите
от ваксините. Основната цел на инициатива-
та е повишаването на имунизационния об-
хват в страните чрез разширяване на ин-
формираността сред родители, здравни ра-
ботници и медии за значимостта на имуни-
зациите.

Тази година във фокуса на Европейска
имунизационна седмица, 23-29 април, е
имунизацията като лично право и споделе-
на отговорност за намаляване на неимуни-
зираните лица и премахването на имуниза-
ционните „джобове“. Успехът на инициати-
вата означава и напредък по постигането
на Глобалните цели за устойчиво развитие
2030 на ООН, в това число и постигането на
добро здраве.

Министерството на здравеопазването
припомня, че ваксините осигуряват лична
защита срещу опасни болести. Когато ние и
хората от нашата общност сме с изграден
имунитет към дадено заболяване, то не мо-
же да се разпространява лесно. Заедно,
ние предпазваме тези, които не могат да
бъдат имунизирани (бебета, възрастни хора
със здравословни проблеми и отслабена
имунна система) от вирусите или бактерии-
те, причиняващи ваксинопредотвратимо за-
боляване.

Всеки човек може да бъде предпазен от
ваксинопредотвратимо заболяване и с иму-
низирането си да допринесе за предпазва-
нето на околните.

от страница 1
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Зам-министърът на културата изпрати поздравителен адрес

Силвия ГРИГОРОВА
Гости на събитие-

то бяха: кметът на
Община Брезник Васил
Узунов, председа-
телят на Общински
съвет-Брезник Виоле-
та Младенова, зам.
кметът на Общината
Мария Добревска,  за-
местник-областният
управител на Перник
Иво Иванов, профе-
сор Надя Манолова -
преподавател в Со-
фийски университет
"Свети Климент Ох-
ридски",  общински съ-
ветници от Брезник,
директорът на Регио-
налния исторически
музей-Перник Венцис-
лава Крумова, кмето-
ве и кметски намес-
тници в община Брез-
ник. Поздравителен
адрес по повод излож-
бата беше изпратен
от зам. министъра на
културата Анелия Ге-
шева.

Изложбата откри
директорът на Об-
щински исторически
музей-Брезник Емилия
Велинова. Тя подчер-
та, че в общините в
България са регистри-
рани над 40 000 па-
метници - недвижими
културни ценнос-
ти."В община Брезник
регистрираните па-

метници на култура-
та с национално и
местно значение са
112, без да броим оне-
зи археологически,
които са регистрира-
ни в националната ар-
хеологическа карта.
Това богатство-нас-
ледство ние сме
длъжни да го опазим и
да го предадем на по-
коленията, обучавай-
ки ги да съхраняват,
да издирват и да пре-
дават", заяви Велино-
ва.

Мария Добревска
изрази задоволство-
то си, че брезничани
първи имат възмож-
ността да се запоз-
наят с находките от-
крити в южната
страна на склона на
Бърдото. Тя приветс-
тва присъстващите
на събитието.

Венцислава Крумова
поздрави присъства-
щите и изрази задо-
волството си зато-
ва, че тази изложба е
факт. Тя информира,
че последните разкоп-
ки в област Перник са
направените на Бър-
дото и добави, че об-
ществото трябва да
си даде сметка, че ин-
дустриалното нас-
ледство е културно
такова. "Аз много се

радвам, че тук виж-
дам тениски на една
голяма компания, коя-
то има своите индус-
триални намерения в
този район, защото
това, което тя
правят след време ще
бъде наследство", ка-
за Крумова и допълни,
че запазването на
част от индустриал-
ното минало е предиз-

викателство и
трябва да е изведено
на преден план като
политика.

Професор Надя Ма-
нолова е извършвала
проучвания в този ра-
йон преди време. Тя
подчерта, че малките
общини имат големи
възможности за по-
ефективно популяри-
зиране на историята
си. Според проф. Ма-
нолова община Брез-
ник има голям потен-
циал в тази посока.

Филип Михайлов, ар-
хеолог в РИМ-Перник,
представи снимки от
Брезнишко и Трънско
с археологически обе-
кти, които са били
обект на иманярски
набези. Той подчерта,
че регистрираните
археологически обе-
кти в община Брезник
в информационната
археологическа карта
на България са 94. Ми-
хайлов запозна при-
състващите с вандал-
ските прояви на има-
нярите, с които ар-
хеолозите се опитва-
т да се справят. Той
акцентува върху раз-
ликата между вандал-
ските иманярски набе-

зи и законните архео-
логически дейности,
които позволяват
както инвестиционно
развитие, така и опа-
зване на културното
наследство. Археоло-
гът поясни, че докол-
кото може на места
успява да спаси наход-
ки, но всичко е свърза-
но с финансиране как-
вото трудно се нами-
ра.

Положителен при-
мер за отношението
към археологията бе-
ше даден с разкопки-
те на Бърдото, които
се инвестират от
фирма "Трейс Рисор-
сиз".  "Аз буквално хо-
дех пред багера, пред
машините и мога да
ви уверя, че не е коп-
нал багер без да съм
прегледал да не излезе
нещо от археологи-
ческа гледна точка",
подчерта Филип Ми-
хайлов.

Научният ръково-
дител на археологи-
ческите проучвания
на Бърдото Василка

Паунова, презентира
работата и находки-
те разкрити до мо-
мента.

"През 2016 и 2017 г.
в южното подножие
на възвишението
Бърдото, в землище-
то на гр. Брезник,  са
проведени спасител-
ни разкопки на малък
участък от обширен
археологически обект,
съществувал през пе-
риода II-IV век. Той е
локализиран в мес-
тността Горна Дабо-
вица и местността
Круша. Проученият
терен е с площ 2 857
м2и попада в граници-
те на "Площадка 1", в
концесионна площ
"Брезник", находище
"Милин камък".

Археологическите
разкопки са финанси-
рани от "Трейс Рисор-
сиз" ЕООД. Осъщес-
твени са от археоло-
гически екип, с научен
ръководител Василка
Паунова - представи-
тел на НАИМ при
БАН-София и Региона-
лен исторически му-
зей - Перник.

В разкопките са нае-
ти като работници
53 жители на Брезник

и Перник.
На дълбочина от

0,30 до 1,20 м археоло-
зите откриват ос-
танки от зидовете на
три големи сгради, с
две или повече поме-
щения. Сгради № 2 и 3
са функционирали ка-
то работилници. Раз-
положени са до пълно-
воден в миналото по-
ток, който извира
под връх Св. Никола
на Бърдото и се влива
в река Конска. Предпо-
лага се, че двете проу-
чени работилници са
част от ограден със
стени занаятчийски
комплекс, възникнал в
средата на II в. и уни-
щожен от пожар през
40-те години на IV
век. В него, в продъл-
жение на около 180 го-
дини са били изработ-
вани глинени, метал-
ни, костени, а вероя-
тно и стъклени изде-
лия.

В разкопания уча-
стък са открити три
пещи за изпичане на
строителна и битова
керамика. Пещите са
иззидани от кирпич
или тухли. Долната
камера на две от тях
е вкопана дълбоко в
скалната основа на

терена. В трапецови-
ден канал, разположен
в западната или юго-
западната ? стена се е
разпалвал огън. В не-
посредствена бли-
зост до трите пещи
са открити монети,
които маркират пе-
риода на изграждане-
то и активното им
използване - средата
на III - първата чет-
върт на IV век.

Въз основа на двуго-
дишните разкопки в
границите на "Пло-
щадка 1" може да се
направи следният из-
вод: Периодът на най-
голямо благоденс-
твие за занаятчий-
ския комплекс започ-
нал през втората по-
ловина на II в. и с вре-
менни сътресения
продължил до 40-те
години на IV век.

Икономически по-
дем преживявали и се-
лищата в района. При-
чина за това е актив-
ното разработване
на находищата от же-
лезни, сребърни и
златни руди, с които
изобилстват околни-
те планини и в час-
тност - Бърдото. Ру-
додобивът предизви-
кал съществени про-

мени в демографския
и социален облик на
района.Броят на насе-
лението се увеличил.
Голяма част от мес-
тните жители и но-
возаселилите се при-
шълци били ангажира-
ни като работници в
рудните галерии. За-
почнало строителс-
тво на нови жилищни
сгради, светилища,
крепости, пътища, и
други" .

Иво Иванов също
поздрави присъства-
щите на изложбата. "
Както винаги, чове-
чеството ни се е ин-
тересувало какви хора
са живели преди нас, с
какво са се занимавали
и затова археолозите
с техния огромен
труд ни доставят
всичко това. Както
казват: Без минало не
може да има и добро
бъдеще.", заяви Иво
Иванов.

Изпълнилите до
краен предел залата
на музея брезничани и
гости с интерес раз-
гледаха откритите
находки на Бърдо на
градато и подредени-
те табла с храмове и
манастири в област
Перник.



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

Рекламно  приложение

Понеделник, 23 април 2017 г., брой 75 /6423/ 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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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

Телците са сред най-търпеливите представители на зодиака. За
околните те изглеждат като егоисти, защото обичат да си угаждат
и като непоправими инати заради безкрайната необходимост да
изразяват себе си. Телците са щастливи тогава, когато всички ос-
танали играят според техните правила.

1. Защо е нужна демонстрация на емоции?
Телците са емоционални, но вътрешно. Никога няма да ги види-

те да проявяват външно нито радостите, нито тревогите си. Теле-
цът е зодиакален знак, който е под въздействието на Венера и Лу-
ната и доста често е психически нестабилен. Но никога няма да
видите един Телец да проявява слабост пред останалите.

2. Телците са винаги разочаровани
Познавате ли хора, които все от нещо са недоволни? Все нещо

не им достига...Е, може би са представители на зодия Телец. Тел-
ците винаги успяват да намерят недостатъците, да открият несъ-
вършенствата. Телците изискват съвършенство, но не е много си-
гурно дали ще го видят дори да им избожда очите.

3. Нужна ли е промяната?
Наскоро обърнахме внимание на отношението на различните зо-

дии към промяната. За Телците тя е по-
скоро негативна. Един Телец ще напра-
ви всичко възможно до последно да
прави крачка назад вместо напред. Но
дали това е просто за засилване към
новото?!

4. Компромис ли? Какво значи това?
Телците са  представителите на зо-

диака, които най-трудно правят ком-
промис. Дори някога да се съгласят с
нещо, което е против тях, вътрешно ще
знаят, че те са си прави и ще отчитат
съгласието си като грешка.

5. Честността е всичко
Телецът изисква безрезервна вяр-

ност, а в замяна ще свали света в кра-
ката ви. За Телците лоялността е най-
важното нещо, особено по отношение
на половинката. Веднъж измамени,
Телците обръщат глава и никога не
прощават истински.

Интересно и забавно

10 неща, които само Телците ще разберат
6. Работохолизмът e нещо хубаво
Малцина са онези, които работят толкова здраво, колкто Телци-

те. Телците живеят заради работата си. Те нямат нищо против да
остават след работно време, да вършат допълнителни задачи,
особено щом са сигурни, че работата го изисква. Важно е обаче
да не се чувстват експлоатирани, а нужни, за да вършат работата
си със сърце и старание.

7. Аз знам какво да ти подаря!
Телците правят най-добрите подаръци. Никой друг не избира

подарък с такова старание и внимание както Телеца. Телците
обикновено започват избирането на подарък поне няколко сед-
мици по-рано. Обожават персонализираните подаръци и винаги
ги поднасят по специален начин.

8. Качеството е по-важно от количеството
Телците, подобно на Лъвовете, обичат удоволствията и мате-

риалните неща. Те предпочитат да имат малко, но качествни не-
ща, вместо много, но нискокачествени. Същото важи и за хората
около тях. Големите компании не са по вкуса им, но се чувстват
перфектно сред неколцината си най-добри приятели.

9. Режимът не е отегчителен
Телците са сред малкото предста-

вители на зодиака, които обичат да
следват правилата. За тях е нор-
мално да правят едни и същи не-
ща, стига те да са подчинени на
правилата. Режимите за мнозина
за скучни, но Телците откриват
очарованието в реда и дисципли-
ната, които един режим изисква.

10. Око да види, ръка да пипне!
Телците са практични. Трудно ще

ги видите да се мотаят излишно по
магазините, ако няма да пазаруват.
Действат на принципа, че трябва
физически да опитат даден пред-
мент или уред, преди да го заку-
пят. В магазина ще ги познаете ка-
то хората, които щракат всички бу-
тони, оглеждат от всички ъгли, ра-
зопаковат.
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна

програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията
всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или
рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт

на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,
присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.
Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 април
2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с
цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно
захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на
съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Дата/периодВреметраене Населено място Засегнат район /улици,

квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното

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

Община Брезник  
На 23.04.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На

25.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: МТП Ръждавец
На 23.04.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Банище; Бегуновци;

Беренде, Общ. Земен; Брезнишки Извор; Велиново; Габровдол; Гигинци: УПИ Х²V-219,
Кв. 22; Горна Секирна: местнн. Валога; Долна Секирна: МТП Д. Секирна; Ерул;
Милкьовци; Режанци; Садовик; Станьовци

На 23.04.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 -
16:30 ч./ -  Непразненци

На 23.04.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 26.04.2018 г. /09:00
- 16:30 ч./ -  Душинци

На 23.04.2018 г. /08:45 - 16:00 ч.; 08:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Кошарево
На 24.04.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Брезник: 06286. 0502. 021

Бив. Под. Мно, 9-ти Септември, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Жданов,
Андрей Михайлов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза,
Варош, Велин Ваклинов, Владо Радославов, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги
Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Евстати
Николов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Ефтим Стоянов, Жданов, Йордан Стефанов,
Комсомолец, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Мала Река, Марин Асенов,
Нестор Петров, Пети Конен Полк, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица,
Синчец, Славей, Стадион, Стоян Миленков, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Шипка

На 24.04.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Брезник: Александър Филипов, Ангел
Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов,
Д-Рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов,
Нестор Петров, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета
Лумбарова

На 26.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: Александър Филипов, Ангел
Коцелянов, Владо Захариев, Владо Радославов, Георги Стефанов, Гоце Делчев,
Иглика, Изгрев, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Разцвет,
Сливница, Чайка, Шейново, Яне Сандански, Ясна Поляна

На 27.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: 9-ти Септември, Ангел Коцелянов,
Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

Община Ковачевци  
На 23.04.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 27.04.2018

г. /14:30 - 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ -  Жабляно: Цигански Брод
На 23.04.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 27.04.2018

г. /14:30 - 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ -  Земен: Пещерско Шосе
На 23.04.2018 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 08:00 - 10:00

ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 27.04.2018 г. /14:30 - 16:30 ч. по
искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 - 16:30 ч./ -  Калище

На 23.04.2018 г. /08:00 - 10:00 ч./   На 27.04.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -
Блатешница: МТП ТКЗС, П-Л XVII, Пл. N 48, Кв. 9, УПИ ХV²² Кв. 6; Враня Стена: Джоковци;
Габрешевци: махала Богдановци, махала Бусарска, махала Гелевци, махала Зарковци,

махала Клисурци, махала Костадиновци, махала Мутарска, махала Пешова, махала
Полоканска, махала Равнище, махала Тихия Кът, махала Ущиринци; Горна Глоговица:
МТП Банков Рид; Дивля: Александър Стамболийски, Братя Миладинови, Васил Левски,
Владимир Димитров-майстора, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Д-Р Г. М.
Димитров, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Захари
Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крайречна, махала Бежанска, махала Бонева,
махала Валявичарска, махала Войнова, махала Гогева, махала Джоманова, махала
Дубрава, махала Дульова, махала Жъкова, махала Заякова, махала Ильова, махала Козаш,
махала Костадинова, махала Кукувичарска, махала Кушлина, махала Кушова, махала
Милкова, махала Милошова, махала Никова, махала Панчова, махала Паунова, махала
Пезулярска, махала Пешова, махала Преслъп, махала Славкова, махала Тумба, махала
Ушанова, махала Фильова, махала Чавкова, махала Шумкова, Никола Вапцаров, Никола
Петков, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софроний Врачански, Стефан Караджа, Филип
Тотю, Христо Ботев; Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Горна Ливада, махала Добридолски
Воденици, махала Паргова, махала Савова; Жабляно: 29012. 1. 1; Земен: Албена,
Александър Стамболийски, Асен Златарев, Баба Тонка, Белово, Васил Левски, Вилна
Зона Муршина Падина, Гео Милев, Гоце Делчев, Груйова, Д-Р Г. М. Димитров, Димитър
Благоев, Евтим Арсов, Земенски Манастир, Земенско Кале, Ивайло, Иван Вазов, Ильо
Войвода, Калоян, Кирил и Методи, Княз Борис, Кракра, Любен Каравелов, Майстор
Миленко, Манастирска, махала Бакалска, махала Брънзова и Орлово Гнездо, махала
Гледжарска, махала Дойчинова, махала Искренова, махала Митина, махала Митова,
махала Царева, махала Язовира, Никола Вапцаров, Никола Петков, Паисий Хилендарски,
Пейо Яворов, Петър Берон, Пещерско Шосе, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Риша,
Самуил, Симеон, Стефан Стамболов, Струма, Тичък, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан
Кубрат, Хан Тервел, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Яне Сандански; Косово,
Общ. Трекляно: махала Ангеловци, махала Върбица, махала Въргинци, махала Дузинци,
махала Дурниловци, махала Качаревци, махала Лисичковци, махала Пашинци, махала
Поповци, махала Селото, махала Сировичинци, махала Такламановци, махала Широки
Дол; Лобош: 020013 По Квс, М. Царски Рид, III-154, 155, Кв. 39, Павлов Дол, УПИ ²X Кв. 305,
УПИ ²²², Кв. 42, Царски Рид; Одраница; Пещера, Общ. Земен; София: Надежда; Трекляно:
махала Антовци, махала Аплатовци, махала Бакъмска, махала Божуринци, махала
Бойкинци, махала Връшинци, махала Гебовци, махала Горни Балабановци, махала
Димитрина, махала Долни Балабановци, махала Долно Гъжинци, махала Корубинци,
махала Кръстинци, махала Кьосинци, махала Лисичковци, махала Младост, махала
Павлевци, махала Поповци, махала Стойковци, махала Сукинци, махала Тодоровци,
махала Тошинци, махала Трънярци, махала Тупарци, махала Цалакина, махала Центъра,
махала Чавдаровци, махала Шавудинци, махала Щроклинци

На 23.04.2018 г. /08:00 - 10:00 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На
27.04.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Калотинци

На 23.04.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Габровдол; Горна Врабча:
Стопански Двор; Горна Глоговица; Дивля: махала Кукувичарска, махала Фильова;
Долна Врабча; Долна Секирна; Еловдол: Кв. 15; Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-
1148, Кв. 49, НУПИ 1, Масив 1, С. Ковачевци, НУПИ 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци,
Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ X²²-343 Кв. 36, УПИ-XIII, Кв. 53а, Циганка;
Косача; Кошарево: 000339; Лобош; Мурено; Перник: Хасково; Радибош; Ракиловци;
Светля; Сирищник: УПИ ²V-494, Кв. 38; Слатино, Общ. Ковачевци; Смиров Дол; Чепино

Община Перник
На 23.04.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 24.04.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На

25.04.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.04.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./   На
27.04.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Радуй

На 23.04.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Батановци: 3ти Март,
Бела Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Граово, махала Трънска и Кащерова, Св. Св. Кирил
и Методий, Свети Спас

На 23.04.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Перник: Ангел Кънчев,
Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир,
Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей
Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип
Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел,
Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин

На 23.04.2018 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой,
Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски,
Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит
Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан
Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон

На 24.04.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -
Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Градище, Калоян, Кирил Богданов, Леденика,
махала Шестакова, местнн. Буката/И. Р. /, Одеса, Пороя, Разсадника, Струма, Христо
Ботев, Христо Проданов, Юрий Гагарин

На 26.04.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мещица: Васил Коларов, Генерал Гурко,
Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Георги Димитров, Даме
Груев, Леонид Брежнев, Маршал Жуков, Октомврийска Революция, път№63, Сергей
Румянцев, ХVIII Кв. 55а, Юрий Гагарин

Община Радомир  
На 23.04.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Батановци: Пречиствателна

Станция
На 24.04.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Радомир: Батенберг, Бузлуджа, Каблешков,

Кирил и Методи, Люлякова, Майор Чиляев, Панайот Волов, Пчелинци, Райко Даскалов,
Свобода, Търговска, Черковна, Шаблин

Община Трън  
На 23.04.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -

Долна Мелна
На 26.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Забел
На 27.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Главановци, Общ. Трън
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

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

ЗКПУ"ВЗАИМОПОМОЩ" с. Бегуновци общ. Брезник

ОБЯВА
Управителният съвет на ЗКПУ “ВЗАИМОПОМОЩ" с. Бегуновии

на основание чл. 16, ал. 1 от закона за Кооперациите и чл.25, ал.1,
т.1 и чл.26 ал.2 от устава на Кооперацията свиква

ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 28.04.2018г.от 9:00
часа в Читалището на с. Бегуновци

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове и освобождаване на член

кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за дейността на Кооперацията за 2017г.
З. Отчет финансовото състояние на Кооперацията за 2017г.
4. Разисквания и приемане на проекто-решения.
5. Смяна на членове на УС и КС.
6. Обсъждане промяна на устава в Кооперацията.
ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЕДИН

ЧАС ПО-КЪСНО НА СЪЩОТО МЯСТО, ДАТА И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН
РЕД.

От УС на Кооперацията

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

можностите си, имате шанс да се поздравите с победа.

 Днес се стремете да окажете помощ на хора-
та, които обичате. Простете за нанесена ви оби-
да, защото само така ще можете да се отдадете
на по-приятни занимания и емоции. Денят е из-
между най-благоприятните за работа със слово-
то, и съобразяването с посланията му ще ви

спести главоболия.

 Днес много от вас ще вземат важни решения.
Структурирайте добре плановете си. Организи-
райте осъществяването на някои свои лични де-
ла. Стремете се към хармония и равновесие. Ста-
билизирайте постигнатото и пазете чиста съ-
вестта си. Следвайте конкретните си цели и ще

напредвате, без излишен разход на сили и време.

 Днес, в случай че заемате ръководен пост, е
важно да обмислите какво може да си позволите
да предприемете и какво – не. Стремете се да
преценявате правдиво, особено ако неволно сте
попаднали в центъра на конфликт между колеги
или делови партньори. За много от вас денят се

свързва с промени и преобразувания.

 Днес поставете ново начало в живота си. Доб-
ре е да балансирате успешно между работата и
желанието си за пълноценен отдих. Търсещите
работа да разширят информацията и контакти-
те си. Не се претоварвайте физически и обърне-
те сериозно внимание на здравословните си не-

разположения. Мерете приказките си.

 Днес не проявявайте състезателния си дух. Се-
га моментът е благоприятен да се освободите
от присъствието на лъжеприятелите. Адекват-
ни на случващото се, ще отчетете добрите
страни на момента и ще обмисляте бъдещ
проект. Но днес е препоръчително да не започва-

те нищо ново, а да почакате до утре.

 Днес моментът не е особено благоприятен да
давате пари назаем. Постарайте се да конкрети-
зирате какво очаквате ог хората, които ви зао-
бикалят. Останете близо до дома и семейство-
то, а ако ви измъчват съмнения към някого, не се
притеснявайте да ги споделите. Анализирайте

грешките си и вземете мерки за отстраняването им.

 Днес моментът е подходящ да поставите ново
начало в работата си. Успешен ще бъде стартът
и за тези от вас, които за избрали да се заловят
с някакъв вид обучение. Използвайте времето и
за нововъведения, ще срещнете подкрепа на идеи-
те си и без затруднения ще ги осъществите. Вие

също бъдете полезни.

 Днес ще бъдете приятно изненадани от пос-
тигнатите отлични резултати. Структурирай-
те желанията си по начин, който ще ви носи зна-
чителни ползи. Ако е нужно, обединете усилията
си с колеги или с когото трябва, за да осъщес-
твите по-бързо намеренията си. Част от тях са

свързани с бизнеса, други с лични предпочитания и цели.

 Днес се стремете да преосмислите целите си и
да се насочите към реализацията на тези, в кои-
то наистина се съдържа необходимият потен-
циал. Стремете се да взимате, но и да давате на
тези, които са до вас, независимо от бурите, кои-
то ви застигат. Ще останете приятно изненада-

ни от човек, който не крие доброто си отношение към вас.

 Днес не взимайте и не давайте пари назаем!
Постарайте се да си изградите нагласата на чо-
век, който знае какво прави и какво очаква от жи-
вота си. Напълно възможно е част от вас да имат
желание да изградят нов тип взаимоотношения в
любовта. Това е ден за постене и въздържание, за

това бъдете внимателни и коректни.

 Днес, в случай че се чувствате отпаднали, е
важно на всяка цена да намалите темпото на ра-
бота и да се отдадете на заслужен отдих. С пра-
вилна нагласа и добре подбрани аргументи ще ус-
пеете да спечелите подкрепата на роднина или
приятел. Не давайте ухо на слуховете по ваш ад-

рес и на интригите, които се плетат.

22.04.2018

250 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО
СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК

Дружеството отчита 14% ръст при интернет плащанията през
първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2017 г.

Над 250 000 битови клиенти на ЧЕЗ предпочитат да плащат безкасово
сметките си за електроенергия. Те използват банките, интернет,
терминални устройства или мобилния
си телефон, като най-предпочитаните
начини за безкасово разплащане са по
интернет и директния дебит на
банките. Броят на осъществените
безкасови транзакции за периода
януари – март е 752 000, с което
достигна 17% от общия брой плащания
през тези месеци. От тях 281 000
плащания са извършени по банков път.
За първото тримесечие на тази година
се регистрира и ръст от 14% при
интернет плащанията – над 468 000,
спрямо същия период на миналата 2017
г.

Безкасовите начини на плащане
спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от
мястото и работното време на касите. През последните години устойчиво
нараства броят на клиентите на ЧЕЗ, които предпочитат да бъдат
обслужвани от разстояние. Компанията предлага 9 начина за безкасово
плащане - по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно
нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg,
ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през
системите на ePay и Icard.

Подробна информация за възможностите за различните видове плащания
може да се получи в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ
Електро България“ АД, на телефонна линия 0700 10 010, на info@cezelectro.bg,
както и на сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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„Чуковете” показаха сериозна воля за победа

„Ìèíüîð” îáúðíà „Áåëàñèöà”

Само  около 200 зри-
тели се събраха в мно-
го приятнияя събо-
тен следобед на „Ста-
диона на мира”, за да
изгледат двубоя меж-
ду „Миньор” и „Бела-
сица”. Тези, които не
дойдоха да гледат ма-
ча,могат да съжал-
яват, защото изпус-
наха един много прия-
тен за гледане дву-
бой, изпълнен с куп
голови положения и
пет вкарани гола. Два-
та отбора са освобо-
дени от мисъл за
някакво класиране,
тъй като не са зас-
трашени от изпадане,
нямат и никакви шан-
сове за промоция в
професионалния фут-
бол и това им позвол-
ява да играят без нап-
режение и да показ-
ват каквото мо-
гат.Мачът не започ-
на добре за домакини-
те. В 13-та минута
главният съдия Васил
Минев отсъди фаул в
полза на гостите на
около 25 метра от
вратата на Дани
Леонтиев. След изпъл-
нението му топката
отскочи от стената
и попадна на крака  на
Александър Смилков.
От волле и без да се
бави той изстреля ис-
тинска бомба по посо-
ка на миньорската
врата. Топката се за-
би в долния и десен
ъгъл и резултатът
стана 1:0 в полза на
„Беласица”.Миньорци
не реагираха кой знае
колко адекватно на
преднината на гости-
те и до края на полув-

ремето играха опреде-
лено безлично. Еди-
нствената опасност
за вратата, защита-
вана  от Кирил Геор-
гиев дойде от ста-
тично  положение. В
26-та минута Стоян
Казифчин изпълни чу-
десно пряк сводобен
удар, но топката се
отби от напречната
греда. Втората част
започна отново с пре-
димство на гостите.
В 47-та минута на ма-
ча Васи Тачев пое една
отбита топка, мина
повече от петдесет
метра с нея и изведе
в чиста позиция, мал-
ко вдясо от вратата,
но сам срещу  Леон-
тиев съотборника си
Запро Динев.  Диаго-
налният удар на мла-
дия нападател на „Бе-
ласица” обаче мина
над гредата. Миньор-
ци започнаха да гле-
дат по-сериозно към
вратата на против-
ника и от своя страна
също стигнаха до ин-
тересни ситуации. В
54-та минута след
ръзбъркване нпред
вратата на гостите
топката попадна в
краката на Лъчезар
Георгиев, който от-
пет метра стреля
право във вратаря на
„Беласица”, като по
този начин му даде
възможност да отра-
зи опаснотта. В 61-та
минута след поредна-
та атака на миньорци
топката беше в крака-
та на Кирил  Георгиев.
Той откровено баве-
ше играта, а след про-
тестите на против-

никовите играчи
просто изрита топ-
ката напред. Тя преми-
на зелия терен, прех-
върли Виктор Райчев
и Влади Гогов, за да
попадне в краката на
Васил Тачев.  Ударът
му мина под плонжа на
Дани Леонтиев и гос-
тите поведоха с 2:0.
Пет минута по-късно
миньорци получиха
право да изпълнят
пряк сводобен  удар
на около 25 метра,
почти фронтално
срещу вратата на
„Беласица”. Зад топка-
та застана Илиян Ил-
иев, който стреля
ниско, топката мина
под краката на под-
скочилите футболис-
ти от стената и се
заби в долния ляв ъгъ-
л на вратата на Кирил
Георгиев.  Последваха
най-интересните ми-
нути в мача, в кои-
топреимуществото
можеше да е на стра-
ната на който и да е
от двата отбора. В
76-та минута Тодор
Кръстев от „Беласи-
ца” нахлу отдясно  в
наказателното поле
на „Мминьор” и изве-
де в чудесна позиция
съотборника си Бла-
говест Тушанов.  Уда-
рът му вътре във
вратарското поле бе-
ше  спасен виртуозно
от Дани Леонтиев.
При следващата ата-
ка в следващата мину-
та от страна на „Бе-
ласица” Васил Точев
отново беше изпус-
нат от защитата на
домакините. Ударът
му обаче този  път

срещна лявата греда
на вратата на „Ми-
ньор”. В 78-та минута
миньорци стигнаха до
изпълнение на ъглов
удар. Илиян Илиев
центрира , защитата
на гостите изпусна
Влади Гогов и той от
шест-седем метра с
глава прати топката
в мрежата, за да из-
равни за 2:2. След та-
зи бурни минути пос-
ледваха доста по-спо-
койно разигравания
да края на редовното
време.  Двата отбора
и зрителите вече ка-
то че ли се бяха при-
мирили с равенство-
то. Течеше допълни-
телно даденото от
съдията  триминут-
но продължение на ма-
ча, когато при едно
разъркване пред вра-
тата  на гостите,
Стефан Аличков се
оказа на правилното
мусто. От седем осем
метра, той отклони с
пета една топка и тя
се спря в десния долен
ъгъл на вратата на
гостите , правейки
резултата 3:2 в полза
на „Миньор”. Така до-
макините стигнаха до
хубава победа, показ-
вайки явна неприми-
римост към негатив-

ния развой на среща-
та.  За гостите оста-
на съжалението, че
пропуснаха головото
си предимство, а и не
успяха да реализират
положенията си , кои-
то биха дали друг раз-
вой на двубоя. Зрите-
лите пък останаха до-
волни по две причини.
Видяха желание и воля
за победа у футболис-
тите на „Миньор”,
пък и видяха твърде
интересен двубой, оц-
ветен с пет голови
попадения и две гре-
ди. Съдията и негови-
те асистенти не до-
пуснаха някакви груби
грешки и не повлияха
на развоя на срещата.
Следващото  дома-
кинство на мин,орци е
повече от любопит-
но. На 2-ри май( сряда)
на  „Стадиона на ми-
ра” перничани прие-
мат отбора на водача
в класирането ЦСКА.
В неговите редици са
бившият капитан на
„Миньор” Точислав
Павлов, игралият в
„Миньор” Милен Кика-
рин и ред други инте-
ресни футболисти,
които са предпостав-
ка за сериозен зритес-
ки интерес към дву-
боя.

Хванаха бомбаджията
от мача ЦСКА – „Левски”
МВР потвърди новината на БЛИЦ, че е за-

държан 25 годишен мъж от агитката на
Левски, който е хвърлил бомбата по поли-
цайката Гергана Зашева-Младенова. Инци-
дентът се разигра на мача ЦСКА - Левски
(2:2), а след случилото се жената претърпя
операция. Днес от МВР дадоха пресконфе-
ренция, на която разкриха подробности за
извършителя, на когото вече са повдигнати
обвинения, които предполагат между 5 и 15
години затвор„Първите му думи бяха, че
съжалява за стореното. За нас задържа-
ният беше известен като фен на Левски,
който посещава футболни срещи. Близък е
до ядрото на агитката на Левски“, коменти-
ра старши комисар Ивайло Иванов – ди-
ректор на СДВР.„Получихме много сигнали
от различни източници. Всеки беше под-
робно анализиран и провeрен, докато стиг-
нем до извършителя. Още в петък самолич-
ността му беше установена. Установихме
контакт с него, имаше желание да се пре-
даде. Вчера сам се яви в СДВР, придружен
от адвокат. Направи пълни самопризнани-
я“, разкри директорът на СДВР.„На 21 ап-
рил след активните и много бързи действия
на МВР и СДВР вече имаме привлечено ли-
це в качеството му на обвиняем за причи-
нените телесни повреди на служителите на
„Жандармерия“, обяви градският прокурор
Емилия Русинова.„Извършителят на дея-
нието, за когото твърдим, че е такъв, е ро-
ден през 1993 година. Пострадалата жена
е само 1 година по-голяма от него. Не е
познат на МВР, няма регистрации, не е осъ-
ждан. Разпитани са около 64 футболни за-
палянковци, както и близки на лицето, пред
които той е признал. Иззети са дрехите на
обвиняемия, с които е бил облечен в мо-
мента на извършване на деянието“, добави
Русинова.

Резултат: Миньор – Беласица         3:2
Голмайстори: 0:1 13-та Смилков, 0:2 61-

ва Тачев, 1:2 66-та Ил.Илиев, 2:2 78-ма Го-
гов, 3:2 90-та Аличков

Състави:  Миньор: Леонтиев, Райчев, Го-
гов, Савов, Селимински, Аличков, Илиев,
Слишков ( 78 Балев), Кадифчин ( 90 Б.Ата-
насов), Георгиев, Милчев(69 Антон Атанасо-
в)

Беласица: К.Георгиев, Смилков, М.Геор-
гиев, Бояджиев, Шамвалов, Марчев, Туша-
нов, Наков, Динев, Кръстев ( 83  Спасов), Та-
чев

Жълти картони:Аличков ( Миньор),
Смилков, Бояджиев ( Беласица)

Главен съдия: Васил Минев, асистенти:
Георги Великов, Виктор Андриянов

Стадион „Миньор” 200 зрители

Бербатов получавал
ерекция в тунела

Димитър Бербатов се завърна в Бълга-
рия, след като изтече договорът му с Ке-
рала и се зае сериозно със своята фонда-
ция. Българският нападател работи и над
мемоарите си.Големият ни футболист спо-
дели пред "Събуди се", че не е забравил
откъде е тръгнал и още помни как в интер-
ната, с останалите момчета, са събирали
трохи, за да си направят филия. Заради
всички трудности, през които е преминал,
казва, че сега се опитва да помага на та-
лантливи деца чрез фондацията си. Тя съ-
ществува вече 10 години.„Горд съм от то-
ва, което се случва с фондацията. Уча се
на много неща от децата”, споделя Берба-
тов.Той определя играта си в английския
гранд Манчестър Юнайтед като „награда-
та за всичко”. Но признава, че все още не
иска футболнат му кариера да приключ-
ва.„Ако и това лято не си намеря отбор, в
който да играя, кариерата ми ще свърши.
Но никой футболист не е готов за това. Ко-
гато приключиш с футбола, малка част от
теб умира”, казва Бербатов.Той сподели и
подробности за личния си живот. Не крие,
че децата му умеят да го манипулират, а
той можел да им се сърди за не повече от
няколко минути.Бербатов сподели, че да
бъде в една съблекалня и в един отбор в
Роналдо, Рууни и Фърдинанд му е доста-
валя огромно удоволствие. "Като заста-
неш в тунела до Роналдо, Рууни, Рио Фър-
динанд, а след това на терена с тях... полу-
чаваш ерекция", призна Бербо.
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23 април 2018 г.

Валентин Топалов представя “Спомен за Охрид”

ОБЩИНАТА ОБЯВИ, ЧЕ
НА 4 МАЙ ЩЕ ПРАВИ ОБ-
ЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ТАКСИТЕ И УСЛУГИ-

ТЕ и отново разлая кучетата. Не без-
домните кучета, разбира се, а ония, де-
то си лаят по принцип. Това обществено
обсъждане се свежда горе-долу до
въпроса :"Искате ли да плащате по-
скъпо за нашите такси и услуги?" Е,
кой нормален човек не знае отговора
на въпроса? А и кой нормален човек
ще отиде на обсъждането? Все едно да
те питат :"Искаш ли през зимата да ти
спрем тока, а през лятото водата?" Ама
хората понеже знаят какво искат, та не
ходят на подобни губивреме мероприя-
тия. Знаят и въпросите, и отговорите
предварително. Всъщност  тия, дето ще
питат, и те знаят въпросите и отговори-
те. Тия обществени обсъждания са като
уговорен мач. Публиката, ако въобще
има такава, с нетърпение чака реферът
да свири края, а някое даже си излизат
и преди това. В нашия случай въпросът
е не кога ще излязат, а дали въобще
ще дойдат. А иначе в административ-
ния смисъл на думата таксите и услуги-
те ще бъдат повишено точно с толкова,
колкото пише в проекта. Нито стотинка
по-малко. Така наречените обсъждащи
нямат основание да се мръщят. Паза-
рът си има своя логика. Те, например,
защо искат да им се увеличават пен-
сиите и заплатите? Затова и сватбите
ще са им по-скъпи, и погребенията. Са-
мо някой да не вземе с това да об-
яснява малкото сватби и многото пог-
ребения, макар че като се позамислим,
може и да има някаква вътрешна връз-
ка.

ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА
ДЕЦА ОТ КВАРТАЛА ПОКАЗАХА НА
ВЪЗРАСТНИТЕ КАК СЕ БЯГА И КАК
СЕ КАРА КОЛА. Може би изявата се е
оказала полезна на големите, щото и
двете изпълнения не им се отдават по
същество. Бягането мнозина го вла-
деят, но в смисъл бягане от отговор-
ност. А карането на кола е жив ужас,
ако съдим по статистиката на поредна-
та акция "Скорост". Макар някои да
считат, че бягането и шофирането са
детинска работа, има какво още да
научат. Най-малкото, че Денят на Зем-
ята изисква уважение и отношение към
планетата, екологично мислене и здра-
вословен живот. Останалото са снимки
за спомен.

Младежка трудова борса организира
Бюрото по труда в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Дирекция „Бюро по труда” – Перник ор-

ганизира Младежка трудова борса по
проект „Готови за работа“ на ОП „Разви-
тие на човешките ресурси”. Това инфор-
мира директорът на Дирекция „Бюро по
труда” в Перник Росен Симеонов. Тя ще
се проведе  на 24 април  2018 г. от 10.00
часа в сградата на Общински младежки
дом – гр. Перник. Това е първата трудова
борса за тази година, организирана от
Бюрото по труда. До момента участие са
потвърдили 13 фирми от област Перник.

Посетителите на Младежката трудовата
борса ще имат възможност да се срещ-
нат с  представителите на участващите
фирми и да получат информация за об-
явените свободни позиции. Макар и насо-
чена основно към младите хора на област
Перник, всеки който желае, без ограниче-
ние на възрастта, както и нерегистрирани
лица, могат да посетят трудовата борса и
да получат шанс да си намерят работа.

Светла ЙОРДАНОВА
„Спомени за Охри-

д“ – така е озаглавил
своята изложба жи-
вописецът Валентин
Топалов, която от-
вори врати днес в
галерия „Кракра“. На
откриването на ек-
спозицията присъс-
тва кметът Вяра
Церовска и нейният
заместник по култу-
ра и образование
Севделина Ковачева.

“За мен е чест да
открия тази уникал-
на експозиция с
творбите на Вален-

Изловиха двама
напушени зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Двама шофьори, управлявали МПС под

въздействието на наркотични вещества са
установени  от служители на РУ - Радомир.

В четвъртък миналата седмица, около
11,30 ч., на улица ‘Захари Кръстев‘‘, в радо-
мирския квартал „ Арката‘‘, в хода на спе-
циализирана полицейска операция е спрян
за проверка л.а.  ‘’Сеат Леон‘‘ с пернишка
регистрация и водач А. А. на 22 години. При
изпробването нето му с техническо средс-
тво било установено, че е употребил кана-
бис. Взета му е кръвна проба за химичен
анализ. Задържан е  за 24 часа с полицей-
ска заповед. Образувано е бързо полицей-
ско производство и работата по случая про-
дължава.

Около 02,30 ч. през нощта, на ул. „Алек-
сандър Батенберг“, автопатрул на РУ Радо-
мир проверил лек автомобил „Сеат Толедо“
със пернишка регистрация, управляван от
21 –годишния радомирец Д. И. Оказало се,
че  и той управлява колата си под въздей-
ствието на наркотично вещество – канабис.
Младежът отказал да даде кръвна проба.
Задържан е  за 24 часа с полицейска запо-
вед. Образувано е бързо полицейско произ-
водство и работата по случая продължава.

тин Топалов. Няма
как прекрасната об-
становка да не пов-
лияе на твореца.
Виждам колко краси-
во и различно е
претворен Охрид “,
сподели кметът
Вяра Церовска, коя-
то не скри, че карти-
ните излъчват осо-
бено настроение. Тя
поздрави Валентин
Топалов и за работа-
та му с децата, за
подкрепата му и уси-
лията, които полага
при изграждане им
като бъдещи твор-

ци.
Валентин Топалов

реализира живопис-
ните си намерения в
творби с акрил с
преобладаваща аб-
страктна пластичес-
ка структура. С
някои незначителни
изключения („Пейзаж
с черква“), където
предметно-фигура-
тивният принцип е
подчинен на геомет-
ризацията и на обо-
бщението. Той пред-
ставя картини, в
които темата е из-
ведена до степен на

Перник и сръбският Димитровград
с общ проект за 200 хил. евро
Любомира ПЕЛОВА

Общинският съвет
даде съгласие на Об-
щина Перник в качес-
твото й на водещ
партньор да изготви
и подаде проектно
предложение за “Из-
граждане на местен
капацитет за разви-
тие на социални мла-
дежки политики” в
партньорство с На-
родна библиотека
“Детко Петров” град
Димитровград, Сър-
бия и столичното
училище за политика
“Димитър Паница”.
Той ще бъде по Прог-
рамата за трансгра-
нично сътрудничес-
тво Интеррег-ИПП
България - Сърбия
2014-2020, приори-
тетна ос 2 “Младе-
жи”, специфична цел
2.1. “Умения и пред-
приемачество”. Реше-
нието беше взето
днес на извънредно
заседание на местния
законодателен орган
след внесена докладна
записка от кмета
Вяра Церовска.

“Проектното пред-

ложение е с максимал-
на допустима стой-
ност до 200 000 евро.
Бюджетът ще бъде
разделен между три-
те страни в съот-
ветствие с изпълн-
яваните дейности.
Водещ партньор е Об-
щина Перник и не се
изисква осигуряване
на съфинансиране за
реализиране на дей-
ностите по проекта”,
обясни кметът.

Основна цел на
проекта е насърчава-
не сътрудничество-
то в работата с мла-
дежи и младежките
политики с принос
към интеграцията и
социално-икономичес-

кото развитие на
трансграничния ре-
гион България - Сър-
бия. Част от дейнос-
тите включват оце-
нка потребностите и
изграждане на капаци-
тет сред младите хо-
ра, чрез провеждане
на 6 съвместни семи-
нара. Заложено е и раз-
работване на интер-
нет платформа за
предлагане и обмен на
информация сред мла-
дото поколение, раз-
работване на ръко-
водство за участие в
процеса на вземане на
решения, както и “Пъ-
тна карта за овласт-
яване на младите хо-
ра”.

н е и з о б р а з и т е л е н
знак или символ. По-
лиричните картини,
изградени чрез фини
степенувания и ди-
фузни, преливащи
едни в други мазки
(„Вечер“, „Малък
свят“), се редуват с
по-експресивни и по-
контрастни реше-
ния (цикъл „Спомени
за Охрид“). Разнооб-
разно композирана-
та аранжировка на

експозицията оси-
гурява търсената
ритмика на възприя-
тието на платната,
при което реалнос-
тта и онова, което
носи паметта, ли-
нията и петното,
полихромното и мо-
нохромното начало в
изграждането на жи-
вописната тъкан,
сякаш непрестанно
сменят своите мес-
та.
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