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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

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

нея направих анализ на
съществуващото със-
тояние на ЦСМП и
развитието на центъ-
ра в предстоящите
две години. Мисля, че
защитих много добре
концепцията, защото
още в сряда се явих на
теста и интервюто.
В 14-дневен срок би
трябвало да подпиша
постоянен трудов до-
говор", поясни д-р Си-
меонов.

Той информира, че
през почивните дни
не е имало тежки слу-

Ä-ð Ñèìåîíîâ ñïå÷åëè êîíêóðñà çà øåô íà ÖÑÌÏ
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Мчк Сава Стратилат и
70 войни с него

Чернова
и белова

Кое е по-близо до оригинала на един
документ - черновата или беловата му,
умуват от няколко дена маститите
ни политици по повод твърденията, че
в президентската чернова от заседа-
нието на КСНС имало идея да тръгнем
да излизаме от ЕС и НАТО. Чудна тема
за спорове, в които трудно се схваща
кой говори по чернова и кой по белова.
Ама такива са ни политиците. Правят
се на по-бели и от ангели, когато цели-
те са в чернилка като дяволи. Днес ти
говорят едно и ти мислиш, че го е чел
по беловата. Утре обаче се оказва, че
някой му е пъхнал в ръцете чужда чер-
нова, а беловата е отишла в опоненти-
те. Така трудно се установява кой лъ-
же повече, щото разликата между чер-
нова и белова я няма никаква. Още по-
малко има гаранция, че като бръкне
във вътрешния си джоб, политикът
ще извади правилното листче с опорни-
те точки. Най-често вади пълна с греш-
ки чернова и докато се обясни, че това
не е белова, побелява от срам за нека-
дърността си. Затова и народът с пра-
во смята, че ония, които на черното
викат бяло и обратно, не заслужават
бял ден да видят. И някои пускат бяла
бюлетина на изборите. Просто си заб-
равили черната...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

В 14-дневен срок той ще подпише постоянен трудов договор
Силвия ГРИГОРОВА

Директорът на Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ д-р Вале-
ри Симеонов се е пред-
ставил много убеди-
телно на обявения от
Министерството на
з д р а в е о п а з в а н е т о
конкурс за шефското
място в ЦСМП. В пе-
тък той е бил уведо-
мен писмено от здрав-
ното министерство,
че е класиран на първо
място в конкурса.

"Представих концеп-
ция от 50 страници. В

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

dlv.si@abv.bg

Съдят младеж,
причинил смърт

след употреба на дрога
Любомира ПЕЛОВА

Младеж ще бъде съден за причиняване
на смърт след употреба на наркотици.  Ин-
цидентът е станал през месец ноември ми-
налата година. 20-годишният Н.П. от облас-
тния град управлявал "Тойота РАВ 4" под
въздействието на наркотични вещества.
На ул. "Стара планина" блъснал  78-годи-
шен мъж, който по-късно починал. Н.П. ще
отговаря за причиняване на смърт по неп-
редпазливост и за шофиране на автомобил
под въздействието на наркотици. Привле-
чен е като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение "подписка".

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

Смениха директора на Регионалната
здравна инспекция в Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Със заповед на ми-
нистъра на здравео-
пазването от
20.04.2018г. е сменен
досегашният дирек-
тор на Регионалната
здравна инспекция в
Перник д-р Антоане-
та Григорова, която
заемаше тази длъж-
ност от 2014 година
до сега. На нейно
място е назначен д-р
Юри Торнев.

Той е бил шеф на
ЦСМП-София област
от 2004 до 2015 г., ко-
гато с решение на
здравното минис-

терство бяха обеди-
нени ЦСМП София об-
ласт и ЦСМП София
град. В резултат на
това д-р Торнев е  бил
освободен от длъж-
ност. Той е осъдил
М и н и с т е р с -
твото на здра-
веопазването
за неправилно-
то си освобож-
даване и съдът
го е възстано-
вил на работа.
Д-р Торнев е за-
вършил меди-
цина в Москва.
Той  имa
ч e т и p и

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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ÌËÅ×ÍÀ ÊÓÕÍß
Â ÒÐÚÍ ÍßÌÀ ÄÀ ÈÌÀ
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“ÑËÀÂÀÒÀ” ÏÀÊ ÈÇÏËÓÂÀ
ÍÀÄ ×ÅÐÒÀÒÀ

чаи и дежурството е
преминало без произ-
шествия. "Вече започ-
ваме да следим дали
има ухапвания от кър-
лежи, тъй като това е
сезонът, в който те
се активизират. Уха-
пванията от кърлежи
не са за подценяване,
защото те могат да
доведат до непредви-
дени усложнения, ка-
то енцефалит и дру-
ги. Затова на ухапани-
те се прави тетанус и
се наблюдават", поя-
сни д-р Симеонов.

cпeциaлизaции - пo
дeтcки бoлecти,
aнecтeзиoлoгия и
peaнимaция, здpaвeн
мeниджмънт и
икoнoмикa нa зд-
paвeoпaзвaнeтo.
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Ìëå÷íà êóõíÿ â Òðúí íÿìà äà èìà
Храната ще се докарва с кола от Брезник
Силвия ГРИГОРОВА

По  повод  поставе-
ния на  заседанието
на Общинския съвет в
Трън през март въп-
рос от общинския съ-
ветник   Олег Тодо-
ров, дали може да бъ-
де създадена млечна
кухня, каквато има в
община Брезник, за-
местник кметът на
пограничната община
Катя Божидарова за-
позна обстойно об-
щинските съветници,
на провелата се мина-
лата седмица сесия, с
изискванията, на кои-
то трябва да отго-
варя тя.

"Посетих  млечната
кухня в Брезник и се
запознах обстойно с
изискванията, на кои-
то трябва да отго-

варя  тя, съгласно
нормативната уре-
дба.  Те са толкова
много, че ние няма да
сме в състояние да ги
изпълним", заяви Бо-
жидарова.

Тя прочете всички
изисквания, на които
трябва да отговаря
една млечна кухня,
съгласно нормативна-
та уредба.

Божидарова подчер-
та, че млечната кухня
не може да съвпада с
кухнята, която в мо-
мента е обособена в
детската ясла в гра-
да. Тя допълни, че
млечната кухня в
Брезник готви храна
за 50 деца, докато в
Трън децата ще са не
повече от 10.

На заседанието на

Общинския съвет
миналата седми-
ца, кметът на
Трън Цветислава
Цветкова инфор-
мира, че е разго-
варяла с кмета на
Община Брезник
Васил Узунов. "Той
ме увери, че няма
никакъв проблем
б р е з н и ш к а т а
кухня да готви
храна и за децата
на Трън. За целта
ще купим хладил-
на чанта, в която
ще превозваме храна-
та от Брезник до
Трън. Автомобилът
на Домашния социален
патронаж, който раз-
карва храна за възрас-
тните хора, ще ходи
до Брезник и ще докар-
ва и храната от млеч-

Светла ЙОРДАНОВА
Проектите за нови

учебни програми за
учениците в 11-и и 12-
и клас по общообразо-
вателните предмети
"Български език и ли-
тература", "Матема-
тика", "Физическо
възпитание" и за но-
вия предмет "Граж-
данско образование",
който ще се изучава
от учебната 2020/
2021 година, са гото-
ви. Това съобщиха от
Министерството на
образованието и нау-
ката.

В проектите на
програмите по бъл-
гарски език и литера-
тура /БЕЛ/ за 11-и и за
12-и клас се акцентира
върху уменията за
прилагане на знанията
преди провеждането
на задължителен дър-
жавен зрелостен из-
пит по БЕЛ в края на
втория гимназиален
етап.

Предвижда се по
български език да се
развива прилагането
в речевата практика
на книжовните езико-
ви норми, както и да
се усъвършенстват
уменията за търсене,
анализиране и синте-
зиране на информа-
ция. Предвидено е раз-
виване на практичес-
ки умения като: пуб-
лично изказване по
научен проблем, под-
готовка на реферат,
съставяне на кон-
спект и библиогра-
фия, участие в интер-
вю за работа, създава-
не на мотивационно
писмо.

Проектите на прог-
рамите по литерату-
ра предвиждат препо-

даване на различни по
жанр емблематични
текстове само от
българската литера-
тура, включително и
от съвременни авто-
ри. Изучаването ще
бъде концентрирано
тематично, а не хро-
нологично на автори-
те.

Учителите ще мо-
гат съобразно въз-
можностите на свои-
те ученици допълни-
телно да подбират и
други тематично
близки текстове, ос-
вен посочените. Зало-
жена е и работа по
създаването на есе и
на интерпретативно
съчинение по пробле-
ми, изведени от худо-
жествени творби.
Отчетено е и жела-
нието на учителите
за олекотяване на уче-
бното съдържание по
литература и възмож-
ност за практическа
работа в часовете по
български език.

Програмите за пред-
мета "Гражданско об-

Готови са проектите за нови учебни програми за 11-и и 12-и клас

Перничани искат
улиците да се мият

Любомира Пелова

Народните представители от ПГ на "БСП
за България" Станислав Владимиров и
Любомир Бонев проведоха приемен ден в
Перник. Жители на областния град поста-
виха пред тях проблема с почистването на
улиците и тротоарите. "Перник е града с
най-мръсния въздух в България, а община-
та не прави нищо, за да реши проблема.
Улиците в града да се почистват, прахта е
толкова наслоена, че на места стига почти
до средата на уличното платно. При всеки
вятър тази прах се вдига и ние, и децата ни
я дишаме ", оплакаха се възмутени перни-
чани. Те попитаха кога ще има график за
миенето на улиците и поискаха той да бъде
разпространен сред обществото, за да мо-
гат гражданите да контролират изпълне-
нието му.

"Време е общинската администрация да
помисли за решаването на проблема и за-
това ние и общинските съветници от БСП
ще поставим този проблем пред тях", зая-
виха народните представители. Те добави-
ха, че качеството на въздуха трябва пос-
тоянно да се контролира и при големи от-
клонения от нормите гражданите да се ин-
формират, за да бъде съхранено здравето
им, а не информацията да се крие и пре-
мълчава.

Пернишката библиотека
получи дарение за

Световния ден на книгата
Светла ЙОРДАНОВА

На 23 април Регионална библиотека
"Светослав Минков" гр. Перник отбелязва
Световния ден на книгата и авторското
право със специално дарение от издателс-
тво "МаК" и Фондация "Глобални библио-
теки- България".

Денят е празнуван за първи път през
1995г. и е част от календара на ЮНЕ-
СКО.Целта на Международния ден на кни-
гата и авторското право  е да насърчи че-
тенето на книги и книгоиздаването. С тър-
жествено му обявяване  за Международен
ден на книгата, ЮНЕСКО се стреми да на-
сърчава четенето, издателската дейност и
защитата на интелектуалната собственост
чрез спазването на авторското право.

Датата 23 април  не е избрана случайно.
На този ден са родени Морис Дрюон, Вла-
димир Набоков, Мануел Валехо и много
други.

Тази година за Световна столица на кни-
гата  ЮНЕСКО е определил Атина, а 2019г.
ще бъде арабският град Шарджа. Градът е
считан за културна столица на Обединени-
те арабски емирства.

По този повод РБ "Светослав Минков"
гр. Перник получи специално дарение от
Издателство "МаК" и фондация "Глобални
библиотеки-България"  от подбрани публи-
цистични заглавия. Списъкът  включва
Вацлав Клаус, Джон Хамилтън, Витолд  Га-
домски, Джейми Глазов, Ана Мария Тури и
др.

разование" надграждат
досега съществуващи-
те форми на граждан-
ското образование
чрез интегриране в
предметите от облас-
тта на обществените
науки и чрез интердис-
циплинарните предме-
ти - като "Човек и об-
щество" и "Свят и лич-
ност". Организацията
на обучението се осно-
вава на интерактивни
методи и техники на
преподаване /учене
чрез изследване, чрез
практика, решаване на
казуси, разработване
на проекти/.

Обучението е насо-
чено към подготовка-
та на младия човек за
социална реализация,
съобразена със закони-
те на демократично-
то общество. По-гол-
ямо внимание се от-
деля на формирането
на гражданска култу-
ра, както и на възмож-
ностите за осмисляне
на значими социални
проблеми на регионал-
но, национално и гло-

бално ниво.
За обществено об-

съждане са публикува-
ни и три нови проек-
та за изучаване на
предмета "Религия" по
желание на учениците
от първи до 12-и клас.
Освен досегашните
възможности за изу-
чаване на християн-
ство-православие и ис-
лям, има трета - изу-
чаване на световните
религии не в догмати-
чен, а в ценностен
план.

Предложените нови
учебни програми по
предмета "Религия",
който се изучава в
разширена подготов-
ка /избираеми часове/
и в допълнителна под-
готовка /факулта-
тивни часове/, осъ-
временяват сега съ-
ществуващите две
програми по религия,
които са насочени
към изучаването на
православието и на
исляма. Програмите
са изготвени от ек-
сперти - теолози, от

ната кухня. Ние дос-
тавяме храна на въз-
растни хора от Недя-
лково, а до Брезник не
е много далече. Тран-
спортните разходи
ще се поемат от бю-
джета на Домашния
социален патронаж,

който сме гласували.
Майките, които же-
лаят да получават
храна от млечната
кухня могат да се оба-
дят на зам. Кмета Бо-
жидарова", поясни
Цветислава Цветко-
ва.

преподаватели във
висшите училища и
представители на ре-
лигиозните общности
по концепции, приети
от експертен съвет.

Актуализирането се
изразява преди всичко
в две посоки. От една
страна, обучението
по религия се обвър-
зва с ключовите ком-
петентности, като
по този начин се раз-
крива и значимостта
на религиозната кул-
тура за личностното
развитие на ученици-
те. От друга страна,
се осмислят съвремен-
ни проблеми на чове-
чеството през приз-
мата на религиозния
светоглед и ценнос-
ти, като така рели-
гията се отваря в по-
голяма степен към
предизвикателствата
на гражданското об-
щество.

За първи път се
предлага и трета
програма, в която во-
дещо е неконвенцио-
налното религиозно
образование. То е ос-
новано преди всичко
на специфичния за ре-
лигиите ценностен
подход, без да се при-
държа към догматика-
та на едно единстве-
но вероизповедание.
Религиозните догма-
ти се представят ка-
то системни и исто-
рически знания. Прог-
рамата предвижда ба-
лансирано представ-
яне на нравствените
традиции на светов-
ните религии. Отраз-
яват се и съвременни-
те проблеми в отно-
шенията между рели-
гиите в глобален и ре-
гионален план.
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Те ще се получат след приключване на проекта “Твоят час”

Приеха проекта на
Националната здравна карта

Силвия ГРИГОРОВА
Общо 32 913 легла за активно лечение са

необходими за удовлетворяване потреб-
ностите на населението от болнична меди-
цинска помощ. Това е заложено в проекта
на Национална здравна карта (НЗК), който
беше приет от Националната комисия с
председател министърът на здравеопазва-
нето и  беше одобрен от ръководството на
Министерството на здравеопазването.

Общият брой на леглата за активно лече-
ние в цялата страна е 38 803. Направен
анализ показва, че през 2017 г. за осъ-
ществяване на медицинските дейности в
28-те административни области са били
необходими общо 24 723 легла. Това озна-
чава, че проектът на НЗК предвижда с
8190 повече легла за активно лечение, за
които НЗОК ще сключва договори с болни-
ците.

Приемането на Националната здравна
карта ще даде възможност Здравноосигу-
рителната каса да упражнява правото на
избор с кои лечебни заведения да сключи
договори в случаите, когато на територията
на дадена област има свръх предлагане на
конкретни медицински услуги. Това ще га-
рантира ефективно разходване на средс-
тва при гарантиран достъп на гражданите
до качествена медицинска помощ.

МЗ ще публикува проекта на НЗК за об-
ществено обсъждане за срок от 30 дни.
След приемането на здравната карта от
Министерски съвет и обнародването ? в
Държавен вестник, тя ще стане задължите-
лен елемент от методиката, по която НЗОК
сключва договори с болниците.

Националната здравна карта е разрабо-
тена на основата на 28-те Регионални
здравни карти, които отчитат обезпеченос-
тта на всяка от административните области
с медицински специалисти, болнични лег-
ла, високотехнологична апаратура и дос-
тъп до спешна помощ. С нея се планират
потребностите на населението от болнична
и извънболнична медицинска помощ, кое-
то е предпоставка за воденето на ефектив-
на и дългосрочна национална здравна по-
литика. По закон цялостна актуализация
на НЗК се извършва веднъж на три години.

250 000 битови клиенти на ЧЕЗ
Електро плащат безкасово

Силвия ГРИГОРОВА
Над 250000 битови клиенти на ЧЕЗ предпо-

читат да плащат безкасово сметките си за
електроенергия. Те използват банките, ин-
тернет, терминални устройства или мобилния
си телефон, като най-предпочитаните начини
за безкасово разплащане са по интернет и
директния дебит на банките. Броят на осъ-
ществените безкасови транзакции за перио-
да януари - марте752 000, с което достигна
17% от общия брой плащания през тези ме-
сеци. От тях 281 000плащания са извършени
по банков път. За първото тримесечие на та-
зи година се регистрира и ръст от 14% при
интернет плащанията - над 468 000, спрямо
същия период на миналата 2017 г.

Безкасовите начини на плащане спест-
яват 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 обслужва-
ни от разстояние. Компанията предлага 9
начина за безкасово плащане - по банков
път чрез директен дебит, банкомат или пла-
тежно нареждане, по интернет чрез интер-
нет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ,
Icard.bg и Транскарт или директно през сай-
та 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 обслуж-
ване на клиенти на "ЧЕЗ Електро България"
АД, на телефонна линия 0700 10 010, на
info@cezelectro.bg, както и на сайта на ком-
панията www.cez.bg, секция "За клиента".

Светла ЙОРДАНОВА
Близо 25 млн. лв. са

заложени в среднос-
рочната бюджетна
прогноза за финанси-
ране на извънкласни
дейности в училища-
та. Средствата са
предвидени за перио-
да след приключване-
то на проекта "Твоят
час" по оперативна
програма "Наука и об-
разование за интели-
гентен растеж". Това
съобщи министърът
на образованието и
науката Красимир

Вълчев в Разград, по
време на посещение на
Панорамата на сред-
ното образование в
Разград.

Образователният
министър разгледа
щандовете на 14 про-
фесионални и профи-
лирани училища. По
време на обиколната
вниманието му е било
привлечено от маса-
та на иновативното
училище ПГХТБТ "Ма-
рия Кюри", където се
спира да направи хи-
мични експерименти

заедно с учениците.
"Министърът напра-
ви опитът "слонска
паста", смесвайки
няколко химични еле-
менти. Те извират
под формата на пяна
и изригват в различ-
ни цветове.", обясни
Валентина Алексан-
дрова - учителката,
напътствала Краси-
мир Вълчев в опита.

Тя допълни, че ми-
нистърът ги е поз-
дравил за това, че ка-
то иновативно учи-
лище осигуряват обу-

Брезнишкото „Водоснабдяване” приключва годината със загуба
Яне АНЕСТИЕВ

Годишният отчет
на брезцнишкото
предприятие със сто
процента общинско
участие „Водоснабд-
яване ЕООД” ще бъде
разгедан и гласуван на
заседание на ОбС през

тази седмица.
За изминалата годи-

на Водоснабдяване е
генерирало 256 хиляди
лева приходи, от кои-
то 250 хиляди лева са
нетни приходи от
продажби и 6 хиляди
лева други приходи.

Общо 269 хиляди лева
са разходите на дру-
жеството Водоснабд-
яване ЕООД за 2017
година.

189 хиляди лева от
тях са били за разхо-
дите за персонал –
157 хиляди лева за

възнаграждения и 32
хиляди лева за осигу-
ровки.

За външни услуги са
били изразходвани 32
хиляди лева.

Други 12 хиляди ле-
ва са били за суровини
и материали. Разходи-

те за амортизация са
били 15 хиляди лева, а
21 хиляди лева са по-
сочени като „други
разходи“.

Загубата на дружес-
твото за 2017 година
възлиза на 13 хиляди
лева.

Пернишкият театър с премиера на "Тридесет и деветте стъпала"
Светла ЙОРДАНОВА

И тази седмица перничани ги очаква богата културна
програма, наситена с много концерти, изложби, конкурси.

Почитателите на Мелпомена ги очаква премиерното
представление "Тридесет и деветте стъпала" на перниш-
кия драматичен театър. Постановката ще бъде играна
на 26 април, с начален час 19:00.

За поредна година Перник ще бъде домакин и на XIII
Международен конкурс за млади изпълнители на класичес-
ки музикални инструменти и XI Конкурс за детска рисун-
ка.

23 - 25 април
Конкурс "Талантите на Перник"
Организатор: ЦПЛР ОДК - Перник
23 април - понеделник
От 10,00 до 13,00 ч. и от 14,00 до 18,00 ч.
ЦПЛР ОДК, Театрален салон
Категория "Танцово изкуство"
24 април - вторник
От 10,00 до 13,00 ч. и от 14,00 до 18,00 ч.
ЦПЛР ОДК, Театрален салон
Категория "Театрално изкуство"
25 април - сряда
От 10,00 до 13,00 ч. и от 14,00 до 18,00 ч.
ЦПЛР ОДК, Театрален салон
Категория "Музикално изкуство"
23 април
13,30 ч.- НЧ "Просвета-1909г." гр .Батановци
Световен ден на книгата и авторското право- презента-

ция
Организатор: НЧ "Просвета - 1909 г." гр .Батановци
14,00 ч. - Клуб "Миньор"
Информационна кампания "Здраве"- гостува д-р Димит-

рина Калинова, специалист "Очни болести",
Организатор: НЧ "Миньор-2005 г"
24 април
17,30 ч. - ЦПЛР-ОДК
Рубрика "Генезисът на един творец" - творчески пор-

трет на Мариана Янкулова - старши учител в ЦПЛР-ОДК
по автентичен фолклор, с участието на нейни възпитани-
ци

Организатор: Обединен детски комплекс
25 април
14,00 ч. - Клуб на пенсионера "Ален мак"
Прожекция на филм " Слава"
Организатор : НЧ "Искра - 1960 г." и "НЧ "Миньор 2005"

гр. Перник
18,00 ч. - Малък салон, Дворец на културата
"Фолклорът - настояще и бъдеще" - концерт на Народ-

ния оркестър

при ОК Дворец на културата, ръководител Венцислав
Андонов

18,30 ч. - Обединен детски комплекс
Благотворителен концерт на Балетно студио "ИДА"

към ЦПЛР - ОДК съвместно с Духов оркестър при ОК Дво-
рец на културата

Организатор: Обединен детски комплекс
26 април
19,00 ч. - Театрален салон "Георги Русев"
"ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТТЕ СТЪПАЛА" - премиера
Автор: Патрик Барлоу
Режисьор: Андрей Аврамов
Сценография и костюми: Теодора Лазарова
Участват: Александър Кадиев, Аделина Петрова, Влади-

мир Димитров, Христо Пъдев
27 - 29 април
Х²II Международен конкурс за млади изпълнители на кла-

сически музикални инструменти
Х² Конкурс за детска рисунка
Организатор: ОК Дворец на културата
Програма
27 април
16.30 ч. - Музикално фоайе, Дворец на културата
Откриване на изложба на наградените рисунки от Х²

Конкурс за детска рисунка
18,00 ч. - Малък салон, Дворец на културата
Концерт на лауреатите от Х²² Международен конкурс

за млади изпълнители на класически музикални инструмен-
ти

28 април
8,30 ч. - 19,30 ч., - Малък салон и Галерия "Л. Гайдаров",

Дворец на културата
Конкурсен ден
29 април
17,00 ч., - Малък салон, Дворец на културата
Награждаване на лауреатите от Х²²² Международен

конкурс за млади изпълнители на класически музикални ин-
струменти.

Гала концерт на лауреатите от конкурса
28 април
12,00 ч. - пл. "Кракра"
"Приятели чрез танца" - Национален фолклорен конкурс-

надиграване за любителски танцови клубове
Организатор: Сдружение "Дай, бабо, огънче" с подкрепа-

та на община Перник и Общински младежки дом
30 април
16,00 ч. -Клуб "Миньор"
"Надиграй ме" - отбелязване на Международния ден на

танца от членовете на Клуб "Миньор"
Организатор: НЧ "Миньор-2005 г"

чението на ученици в
реална работна среда

и си партнират с биз-
неса.
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Народната певица Павлина Горчева на 80 години

Павлина Аспарухова
Горчева е знаменита
народна певица, коя-
то с топлия си алтов
глас, певческа дарба и
съчинителски та-
лант, вплетени в едно
създаде богата и цен-
на съкровищница на
граовски песенен фол-
клор.

Родена е на 22 април
1938г. в Перник в Бо-
жиловата махала /в
района на емблема-
тичния за града ни
железен мост/, в се-
мейството на Аспа-
рух и Вера Илиеви. Ба-
ща й е миньор, родом
от пернишкото село
Богданов дол, а майка
й е домакиня, родом
от друго пернишко
село – Витановци.
Павлина е третото
дете в семейството
– има по-голям брат и
две по-малки сестри.
Най- малката -  Викто-
рия също пее и има из-
яви в състава на раз-
лични фолклорни гру-
пи. Когато Павлина е
на 3-4 години семей-
ството се премества
да живее в новопос-
троената си къща в
кв. „Клепало“. От съв-
сем малка тя има же-
лание да пее и все
припява, когато май-
ката захваща някоя
песен. В майчиния род
народната песен е на
почит. По бащина ли-
ния баба й Митра пее-
ла, както и леля й Пека
- сестрата на баща й,
т. е. дарованието и
обичта към граовска-
та песен е наследила и
от двата рода. А ра-
диото я среща с из-
куството на големи-
те певци Атанаска То-
дорова, Мита Стой-
чева, Борис Машалов
и др., което я заплен-
ява още по-силно.
През 1954 година,
Павлина успява да
склони майка си да я
заведе в София и да се
яви на обявения кон-
курс за певици в ра-
диоансамбъла. Въпре-
ки многото кандидат-
ки, тя се представя
достойно и одобрена
от журито на 16- го-
дишна възраст/от 01
април 1954г./ влиза в
състава на Ансамбъла

за народни песни към
БНР и вече е  профе-
сионална певица. 34
години тя е част от
този ансамбъл, в кой-
то се среща и работи
с изтъкнати музикан-
ти като Мита Стой-
чева и Стоян Велич-
ков, с композиторите
Коста Колев, Борис
Петров, Георги Боя-
джиев и др. Първите
й самостоятелни за-
писи са на две стран-
жански песни, за кое-
то Георги Бояджиев я
смъмря с думите, кои-
то се врязват в па-
метта й завинаги:
„Голяма певица се
става само с песните
на своя край“. Тези ду-
ми я подтикват да
тръгне с магнетофо-
на из родния край, да
издирва и записва пес-
ни от различни хора -
близки, познати и не-
познати, да избира
песни за собствен ре-
пертоар. Това прово-
кира у нея творчес-
кия стремеж да даде
нещо от себе си на
тези песни, за да ста-
нат по-богати, по- ха-
рактерни. Така тя за-
почва да включва
свои думи, да променя
текстове или мело-
дии, без да обявява
това, защото вмеша-
телството в автен-
тичността на песни-
те не е прието, макар
че тя напълно в духа
на традицията рабо-
ти за обогатяване на
наследеното. Винаги
подхожда много вни-
мателно при подбора
на песните и  влага
максимума от себе си
–всеотдайно и неу-
морно гради репер-
тоара си с много
взискателност и пре-
цизност.  Отделно за-
почва да съчинява це-
ли песни с характер-
ните стилови особе-
ности на граовската
музикална интонация
и граовския диалект.
Годините на неспирен
възход на нейното из-
куство са доказали,
че тя е била във
вярна посока – песни-
те, които е изпяла са
приемани винаги въо-
душевено, станали са
обичани и любими на

различни поколения.
Тя се изгражда като
певица с ярък талант
и неподражаем стил,
която непрестанно, в
целия си творчески
път надгражда и се
стреми към съвър-
шенство, вярна на
граовския музикално-
фолклорен диалект и
на собствения крите-
рий, който я води към
постигнатото висше
майсторство. „Оби-
чам песните на моя
край и най-голямата
ми радост е да ги пея
пред тези, които ги
харесват и разбират“-
с гордост споделя пе-
вицата.

След радиоансамбъ-
ла, Павлина Горчева
пее в хор „Космически
гласове от България“,
има много дуети с из-
вестните певици Ол-
га Борисова и Стоя-
нка Бонева, пее в трио
„Граовци“ с братята
от с. Владая Митко и
Владо Митеви, създа-
ва квартет „Западни
покрайнини“, секстет
„Шопска младост“, за
който специално съз-
дава песента „Ой, шо-
пе, шопе“. По-късно с
обработката на ком-
позитора Стефан Му-
тафчиев и с изпълне-
нието на ансамбъл
„Тракия“, тя става
много популярна.

Многобройни са из-
явите в концертите,
турнетата в Бълга-
рия и в чужбина, в
които Павлина Горче-
ва показва на света
красотата на граов-
ската песен. Многоб-
ройни са нейните от-
личия и награди за да-
рованието и приноса
й за обогатяватнето
на националната ни
песенна съкровищни-
ца. Тя има много соло-
ви и хорови записи в
БНР и БНТ, издадени
грамофонни плочи, ау-
диокасети, много ин-
тервюта, предава-
ния, филми с нея и за
нея по национални и
регионални медии. Ед-
ни от най-популярни-
те й песни са: „Елено,
чедо“, „Прочу се Най-
ден“, „Църнилчице,
девойкьо“, „Лозо, Ло-
зано“, „Кукувица по
рода си кука“, „Гюл де-
войкя“, „Залюби Го-
рун Петкана“, „Бай-
рактаре, брале, леле“,
„Бог да бие Петкана
вдовица“, „Ей, девой-
кьо, медена ракийо“ и
редица други. Особе-
но са й на сърце тези,
с граовското  тресе-
не, за които казва:
„Най-хубавите „мар-
ковски“ песни с така
характерното и не-
повторимо граовско
тресене са при нас!“

Павлина Горчева
има две дъщери, кои-
то са музикални-гол-
ямата Наталия учи
оперно пеене, а малка-
та – Елеонора учи пиа-
но и цигулка, но реше-
нието им е да не пое-
мат професионалния
път на музиканти.
Голяма радост на пе-
вицата са внуците й
Павлин и Емил/синове
на Наталия/ и малки-
те сестрички Габрие-
ла и Михаела/на 6 и
7год. – на Елеонора/,
които обичат бабини-
те песни и може би ще
следват нейния път.
Дано!

Песните на Павлина
Горчева се пеят в про-
фесионални ансамбли,
самодейни колективи,
от индивидуални из-
пълнители, на конкур-
си, фестивали, праз-
ници и всякакви тър-
жества и поводи.  Пе-
вицата с радост  ги

предава на младите
хора с присъщата й
взискателност, като
държи на стила и на
това да не се про-
менят. В книгата си
„Стойно ми, малай мо-
ме“, Светла Цветкова
е поместила с нотен
текст 15 от най-из-
вестните песни на пе-
вицата. В работата
ми като учител по му-
зика с най-малките де-
ца неведнъж съм пол-
звала песни от нейния
репертоар. Най-обича-
ни и пяти от тях са
„Ей, ябуко“ и „Шетала
е момата“, които  съм
включила в свитъка
„Народни песни от
Пернишко“/НМФС,
С.,2003г./. През 2005
година моята ученич-
ка Евелин от фолклор-
ната група към чита-
лището в град Бата-
новци спечели златен
медал с нейната песен
„Шетала е момата“
на конкурса „Орфеева

дарба“ в гр. София.
По този повод екип
на БНТ пристигна в
Батановци, заедно с
Павлина Горчева  и
засне филм с именита-
та певица и нашето
момиче - „Пей ми песе-
н“, който бе излъчен
по БНТ на връх на Ве-
ликден - 02 май 2005г.
По-късно Евелин за-
върши „Народно пее-
не“ в СМУ „Л. Пипков“
– гр. София, а у мен
остана удовлетворе-
нието, че съм успяла
да запаля и да се раз-
гори огънчето на  на-
родното изкуство у
едно дете.

Когато се обадих на
Павлина Горчева, за да
поговорим за нейния
творчески път и
предстоящата й го-
дишнина, тя сподели,
че не иска шум и чес-
твания около празни-
ка си. Дълбоко лични
мотиви  я карат да

постъпи така и пред-
почита да се вглъби в
работата и да про-
дължи това, което си
е начертала – нови за-
писи и още много пес-
ни, които е съчинила
и които иска да оста-
ви на тези след нея.
Вярна на принципите
за истинското и неп-
реходното в песенния
фолклор на родния
край, тя продължава
да твори и да създа-
ва, далеч от делнич-
ния шум и всякакви
суетни предизвика-
телства.

Да й пожелаем от
сърце щастливи и
светли бъдещи дни, в
които да се радва на
постигнотото и да
осъществи новите си
планове! Честити 80
години!

16 април, 2018г. гр.Перник
НОНКА ПЪРВАНОВА

КРЪСТЕВА

Населението на Брезник
и Трън се увеличава

Яне АНЕСТИЕВ
Пет областни центъра са увеличили

през миналата година броя на жителите
си. Към Варна, Велико Търново, Пловдив
и София, които увеличиха населението
си и през 2016 година, се присъединява
Кърджали. Това показва проверка на
БТА на данните за населението по гра-
дове и пол към 31 декември 2017 година
на Националния статистически инсти-
тут.Според справката, цитирана от „Стан-
дарт“ от общо 257 български града само
25 са увеличили броя на населението си
през изминалата година, като за сравне-
ние през 2016 г. техният брой е бил 23. В
останалите 232 града населението на-
малява с различен брой хора, показват
данните. През миналата година българ-
ските градове, чието население е под
1000 души, се увеличават с още един и
стават шест. В групата на Мелник, Ма-
джарово, Плиска, Китен и Клисура вече
е и Брусарци.Според данните през 2017
година най-голямото увеличение на на-
селението е регистрирано в София.
Броят на жителите в столицата се е уве-
личил спрямо предходната година с
2391 души и достига 1238 438 души.
След София най-голямо е увеличението
на населението в Пловдив с 1789 души,
с което градът под тепетата вече има на-
селение от 345213.През 2017 година на-
селението си са увеличили още Крумов-
град – с 47 души, Момчилград – с 42 ду-
ши, Николаево – с 37 души, Джебел – с
36 души, Каолиново – с 26 души, Върби-
ца – с 20 души, Трън – с 19 души, Брез-
ник и Поморие – с по 18 души, Провадия
и Гурково – по 13 души и Камено – с 10
души. С под 10 жители увеличават насе-
лението си Шивачево – 9 души, Божури-
ще – с 8 души, Банкя – с 5 души и Раз-
лог – с 2-ма души.В шест области са раз-
положени по два от градовете с повиша-
ващ се брой на жителите. Това са Банско
и Разлог в област Благоевград, Варна и
Провадия – в област Варна, Брезник и
Трън – в област Перник, Банкя и столица-
та – в област София-град, Гурково и Ни-
колаево – в област Стара Загора и Вър-
бица и Каолиново – в област Шумен.



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

Вторник, 24 април 2017 г., брой 76 /6424/ 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

Лятото по традиция е сезон за
рокля. Но не всяка жена обича да
носи рокли. Затова тези предложе-
ния са за дамите, които обожават
панталоните. Вижте кои според нас
са 5-те летни панталона, които же-
ните трябва да имат.

1. ЛЕНЕН ПАНТАЛОН
Ленените дрехи са задължителни

за гардероба през лятото. Те са ле-
ки и идеални за горещите дни. Не-
достатъкът им е, че лесно се мачкат.
Лененият панталон е едновременно
елегантен и небрежен.

Най-често ленените панталони са
с по-широки крачоли, което ги пра-
ви перфектни за дами с всякакъв
тип фигура. От друга страна лене-
ният панталон може да се носи как-
то с ниски, така и с високи сандали.

2. ПАНТАЛОН С ШИРОКИ КРАЧОЛИ
Панталоните с широки крачоли са

много популярни за сезон пролет/
лято 2018. Съчетайте ги с елегантен
топ и блейзер и имате перфектната
бизнес визия за лятото. Подбирайте
колко широки да са крачолите на
панталона спрямо фигурата си.

Панталоните с широки крачоли не са много подходящи за по-
ниските дами, тъй като е възможно да скъсят фигурата още пове-
че.

3. БЯЛ ПАНТАЛОН
Кога, ако не през лятото да носите бял панталон?! Според нас

белият панталон е задължителен за гардероба на всяка дама.
Плюсът е, че можете да го съчетавате с абсолютно всякакви цве-
тове дрехи и аксесоари. Нашият съвет е да комбинирате белите
панталони с тениски и топове в ярки цветове. При аксесоарите
пък заложете на по-изчистена визия.

Винаги можете да съчетаете белият панталон с топ в бяло. Вни-
мавайте обаче, защото и белият цвят има различни нюанси. И не

Интересно и забавно

5 летни панталона, които всяка жена трябва да има
всички си подхождат.
Също така при комби-
нация изцяло в бяло,
задължително доба-
вете цветни акценти,
за да избегнете пижа-
моподобна визия.

4. БЕРМУДИ
Бермудите са панта-

лони с дължина мал-
ко над коляното. Те
могат да са по крака
или разкроени, от де-
ним или друг вид
плат. Интересното при
бермудите е, че не мо-
жем категорично да
ги поставим в графа
небрежни или графа
елегантни дрехи. Те
носят в себе си духа
на лятото и смятаме,
че са подходящи за
всякакви поводи.

Носете ги с кокетно
потниче за вечер с
приятели, с тениска

за разходка в парка. Добавете към тях блейзер и елегантни обу-
вки и имате перфектната офис визия.

5. ЛЕКИ И ТЪНКИ ДЪНКИ НАД ГЛЕЗЕНИТЕ
За лято 2018 задължително трябва да имате в гардероба си дън-

ки с дължина над глезените. Най-актуални са моделите по крака.
Ако са леко прокъсани или с бродерии, още по-добре. Обърнете
специално внимание на материята. Забравете за класическия де-
ним и изберете по-леките и тънки варианти.

Дънките над глезените са чудесни за свободното време и могат
да се носят буквално с всичко – елегантни или спортни дрехи,
висок ток, ниски обувки или маратонки.

За небрежно-елегантна визия пък ги допълнете със спортно са-
ко и обемна чанта.
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З А П О В Е Д
№ 631

гр.Перник,23.04.2018 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за

общинската собственост, глава IХ от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет – Перник Решение № 781 от Протокол № 5 от 26.03.2018 г. на
Общински съвет – гр. Перник, Решение № 671 от Протокол № 16 от
15.12.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 670 от
Протокол № 16 от 15.12.2017 г.  на Общински съвет – гр. Перник;  Решение
№ 668 от Протокол № 16 от 15.12.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник;

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :
Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на

недвижими имоти  - частна общинска собственост,  както
следва:

1. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.514.6846, с адрес на поземления имот: гр. Перник, кв. „Изток“,
местност „Ладовица“,  с площ 868 /осемстотин шестдесет и осем/
кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м); номер по
предходен план: квартал: 139, парцел: III; при съседи: 55871.514.6851,
55871.514.8920, 55871.514.6736, 55871.514.6847, 55871.514.7051,
55871.514.6875 актуван с АОС № 11997/27.06.2017 г., при  начална
тръжна цена  104 240,00 лв. /сто и четири хиляди двеста и
четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

2. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-826,
кв. 80 по регулационния план на гр. Батановци, общ. Перник, с площ
686 /шестотин осемдесет и шест/ кв.м., в едно с масивна жилищна
сграда на два етажа със застроена площ 79.00 /седемдесет и девет/
кв.м. и разгъната застроена площ 158.00 /сто петдесет и осем/ кв.м.,
актуван с АОС № 7187/23.11.2012 г., при  начална  тръжна цена  40
150,00 лв. /четиридесет хиляди сто и петдесет лева/ и стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

3. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-517,
кв. 70 по регулационния план на гр. Батановци, общ. Перник, с площ
478 /четиристотин седемдесет и осем/ кв.м., в едно с масивна
жилищна сграда на един етаж със застроена площ 73.00 /седемдесет
и три/ кв.м., актуван с АОС № 7175/30.10.2012 г., при  начална  тръжна
цена  27 350,00 лв. /двадесет и седем хиляди триста и петдесет лева/
и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

4. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.509.893 по кадастралната карта на гр. Перник, с площ 542 /
петстотин четиридесет и два/ кв.м.; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10m), представляващ по регулационния план на
гр. Перник, кв.  Ралица, УПИ XXXVII-1102, кв. 54, актуван  с  АОС  №
12064/18.10.2017 г.,  при   начална   тръжна цена   – 40 000,00 лв. /
четиридесет хиляди лева/и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната

документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец - 2 бр. – приложени в тръжната

документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато

участникът е юридическо лице;
4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична

карта/, когато участника е физическо лице;
5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено

изрично пълномощно за участие в процедурата;
6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал или заверено

копие/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал или заверено копие/;
Време и място на провеждане търга – 10.05.2018 г. от 10.00ч.

в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За всеки терен и обект, за който се участва в търга, се закупува

тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща
информация за терените и обектите и изискванията към кандидатите,
се заплаща в касата на  Община Перник, намираща се в сградата на
Община Перник – Център за информационно и административно
обслужване – партер, гише № 8 за сумата от 50 лв. и се получава в
отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и
земеделие”, ет. 9, стая № 2.

Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 09.05.2018 г.  в
отдел „Център за информационно и административно обслужване”,
при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената
цена се внася в  ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /сметка/
BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16.00 ч.на
09.05.2018 г.

 Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за
непроведен и се определя повторен търг с начало - 10.00 ч. на
17.05.2018 г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж
на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч.
на 16.05.2018 г.  в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10%  от
обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник
по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/
CECBBGSF до 16.00 ч. на 16.05.2018 г.  За всеки терен и обект се
кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат
предложилите най-висока цена за всеки отделен терен.

Търга се провежда по ред и условия на глава VIII и глава IХ на
НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от отдел
“Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”.

За  резултатите  от  търга  да  се  състави  протокол, който  да  ми
се  представи  за  одобряване.

Срока, в който да се извърши плащането за правото на
собственост, върху обекта, е 14-дневен от влизане в сила на
заповедта /чл. 108 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай,
спечелилия участник губи правото за сключване на сделка по
предмета на търга, както и внесения депозит.

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

Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най
- малко 15 дни преди крайният срок за подаване  заявленията за
участие, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно
място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен
срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник
кмета на Община Перник – Денислав Захариев.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:  /П/
                                                   /Вяра Церовска/

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, на основание чл.129, ал.1 от Закона за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 784 от 26.03.2018 г. на Общински съвет
Перник е одобрен проект за подробен устройствен план -
парцеларен план  /ПУП - ПП/ за обект: Трасе и сервитут на
канализационен колектор Ф 400 и водопровод Ф225 в
участък от гр.Перник до с.Драгичево, община Перник.

Трасето е сервитута на обекта засягат поземлени имоти /ПИ/ ПИ
11.208, ПИ 11.206, ПИ 11.212, ПИ 11.121, ПИ 11.111, ПИ 11.105, ПИ 11.89,
ПИ 11.98, ПИ 11.122, ПИ 11.66 по КК гр. Перник и поземлени имоти
№№ 016003, 016002, 016001, 01650, 016049, 239, 251 и 016052 по КВС
на с.Драгичево, община Перник..

Решението е обнародвано в „Държавен вестник” бр.34 от
20.04.2018 г.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок  от
обнародването в „Държавен вестник”, считано до 20.05.2018 г.
решението на Общински съвет Перник подлежи на  обжалване,
чрез  община Перник до Административен съд Перник,  по реда
Административно процесуалния кодекс.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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

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

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

О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-174/23.04.2018г. на кмета

на община Трън е разрешено да се изработи проект за изменение на
ПУП-ПР в  обхвата на УПИ XVII-4 и УПИ XVI-5 кв.1 по ПУП на с.Туроковци,
като двата урегулирани имота се обединят в един УПИ XVI-4,5.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община
гр.Трън, пл."Владо Тричков" №1, отдел "Устройство на територията"
стая №18.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-175/23.04.2018г. на кмета

на община Трън е разрешено да се изработи проект за изменение
на ПУП-ПР в  обхват на УПИ VIII-459 кв.33 по ПУП на гр.Трън, област
Перник, като южната регулационна линия граничеща с УПИ IX-460
съвпадне с имотната граница на ПИ 460.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община
гр.Трън, пл."Владо Тричков" №1, отдел "Устройство на територията"
стая №18.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616; факс 077787315

www.tran.bg      obshtina_tran@mail.bg



Съперник10     24 април 2018 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

 Днес заложете на дейности, които ще укрепят
вярата ви. Добре е да не предприемате каквито и
да било рисковани ходове. Днес е препоръчително
да изчистите мислите си. Вечерта преумората и
стресът допълнително ще напомнят за себе си.
Мъжете от знака трябва да поставят в ред лич-

ния си живот, а жените ще имат интересно запознанство.

  Днес останете верни на себе си. Стремете се
да сложите в ред режима си на хранене. Не граде-
те мащабни планове, ако не разполагате с широ-
ката подкрепа на хората, които ви заобикалят в
професионален и в личен план. Ако се чувствате
натоварени психически запазете присъствие на

духа и не предприемайте действия в състояние на афект.

 Днес работата в тясно сътрудничество ще ви
позволи в движение да решите редица важни за
вас делови въпроси. Постарайте се изключител-
но точно и ясно да формулирате какво очаквате
от колеги и делови партньори, за да се придвижва-
те по-лесно и бързо напред в развитието си. Об-

щуванията днес могат да ви натоварят повече.

 Днес не се отнасяйте с пренебрежение към опи-
тите на близките и познатите си да ви под-
крепят. Бъдете въздържани, контролирайте емо-
циите и желанията си. Ако усетите давещо чувс-
тво в гърдите е знак, че нещо не правите както
трябва и е признак за много натрупани проблеми.

Възможни са значителни промени в личен план.

 Днес вътрешната нагласа ще ви помогне да
преодолеете значителен брой делови и материал-
ни ограничения. Постарайте се да контролирате
изявленията си пред широка публика, защото не
бихте могли да знаете кой с какви намерения
приема подадената от вас информация! Сдържай-

те емоциите си и поемете нещата в свои ръце.

 Днес запазете присъствие на духа. Не поемай-
те ангажименти за неща, които са извън вашата
компетентност. Срещите и контактите ви ще
бъдат резултатни и ще преминат според очаква-
нията ви. Погрижете се за доброто си настрое-
ние. Такава е повелята на днешния ден – със сми-

рение и добро сърце да посрещаме съдбата си.

 Днес намалете забързаното темпо от измина-
лите дни и се отдайте на пълноценен отдих. Мо-
ментът е подходящ да се заемете с някои въпро-
си, засягащи членовете на семейството ви. Въз-
можни са здравословни неразположения, внима-
вайте с режещи инструменти и при шофиране.

Потиснете агресията, ако такава се появи.

 Днес деловите и личните трудности ще оста-
нат зад гърба ви, ако сте взели необходимите
поуки от отминалите в живота ви събития. Важ-
но е да се освободите от предразсъдъците и от
закостенелите си виждания. С разбиране и уваже-
ние се отнасяйте към потребностите на хората

до вас.

 Днес се постарайте да се освободите от тези
свои финансови задължения, които нямат спешен
характер. Постарайте се да не засягате интере-
сите на човека до себе си, особено ако трябва да
постигнете резултат, към който се стремите
отдавна. Препоръчително е днес да насочите вни-

манието и силите си върху срочните си задачи.

 Днес финализирайте всичко онова, което започ-
нахте преди време в професионален план, за да
следвате спокойно новите си интереси. Поста-
райте се да прочистите душата си от мрачните
мисли, защото те само ще пречат на плановете,
които градите на този етап. Самостоятелните

инициативи и начинания днес ще ви правят по-активни.

 Днес колебанието може да направи ситуация-
та за вас изключително трудна. Опитайте да съ-
четавате работата, почивката и нуждата да бъ-
дете сами поне за миг. Полезно е да се прави всич-
ко, което е свързано с дома и семейството. Не се
поддавайте на съблазни, изключете месото и ал-

кохола от менюто си. Пазете се от хранителни натравяния.

 Днес се опитайте да постигнете вътрешно
равновесие, спокойствие и наслада. Планирайте
времето си рационално, за да се отдадете на зас-
лужен отдих. Моментът ще се окаже ключов за
много от вас в лично отношение. Амбицирани сте
да търсите по-добри възможности за себе си и

това ви дава сили да се справите по-леко със затрудненията.
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Радомирци надделяха в София над дубъла на „Лудогорец”

„Ñëàâàòà” ïàê èçïëóâà íàä ÷åðòàòà

Борещият се за оце-
ляването си в елита

„Струмска слава”
постигна изключи-

телно ценна победа
при домакинството

си на дубъла на Лудо-
горец в среща от 26-
ия кръг на Втора про-
фесионална лига. Ти-
мът от Радомир над-
ви с 2:1 втория със-
тав на “орлите” на
стадиона в столич-
ния квартал “Драга-
левци”, тъй като е
наказан да играе че-
тири мача далеч от
дома. „Славата” пове-
де в резултата в 38-
ата минута, когато
Ивайло Стоянов се
разписа от дузпа, а в
72-ата Мартин Кос-
тов удвои. Гостите
изправиха на нокти
символичните дома-
кините, тъй като
върнаха един гол чрез
Денислав Александров
в даденото от глав-
ния съдия продълже-

ние, но до повече не
успяха да стигнат.
Така „Струмска сла-
ва” добави много важ-
ни три точки към ак-
тива си и продължава
борбата за спасение.
В момента радомирци
са на 12-та позиция с
31 точки, само с една
повече от първия
състав под чертата
– „Оборище” (Пана-
гюрище). „Лудогорец”
2 пък диша далеч по-
спокойно, след като е
седми с 37 точки в ак-
тива си. Борбата се
очертава като из-
ключително драма-
тично. В следващия
кръг ръдомирци от-
ново ще пътуват до
морето, където ще
гостуват на „Несе-
бър”

Чудесно представ-
яне регистрираха уче-
ниците от Спортно
училище „Олимпиец”
на държавното пър-
венство по самбо за

Юношите на ЦСКА
надвиха „Миньор”
Юношите на ЦСКА победиха с 3:1 Ми-

ньор в Перник в мач от 24-ия кръг на Зо-
налната група за набор 2001/2002. "Ар-
мейците", водени от Сашо Борисов, от-
криха резултата чрез Георги Тафра-
джиев, а в края на първата част домаки-
ните изравниха, пише cska.bg. През вто-
рото полувреме Димитър Михайлов и
Митко Митков отбелязаха по едно попа-
дение и така ЦСКА победи с 3:1, въпре-
ки че завърши двубоя с човек по-малко.
Марио Попов получи втори жълт и рес-
пективно червен картон.

В следващия кръг ЦСКА е домакин на
Витоша (Бистрица).

Руски клуб вкара мечка на стадиона
Интересна и шоки-

раща сцена се разигра
на мач от третото
ниво на руския фут-
бол. По цял свят във
футбола съществува
традиция известни
личности да откри-
ват интригуващи ма-
чове.

В двубоя между Ма-
шук и Агнуш обаче
това стори... мечка.
Преди първия съдий-
ски сигнал на терена
бе изведена мечката
Тима. Тя бе със своя
дресьор, който я на-

кара няколко пъти да
се изправи на крака и
да аплодира зрители-
те. От съображения
за сигурност Тима бе
с наморник.По време
на престоя на мечка-
та на терена пък дик-
торът обяви, че тя
ще дава началото на
мачове от Свеовно-
то първенство през
лятото в Русия.Све-
товната асоциация
за защита на живот-
ните (ПЕТА) обаче
скочи на руския фут-
болен клуб.Животно-

то е сред символите
на Русия и трябваше
да надъха играчи и
фенове преди дву-
боя."Освен, че е неху-
манно, използването
на мечки за такива за-
бавления, може да е
изключително опа-
сно. Надяваме се хора-
та в Русия да уважа-
ват повече символи-
те си и да демонстри-
рат повече състрада-
ние, за да спре злоу-
потребата с живот-
ните", коментират
от ПЕТА.

Втора лига
26-ти кръг
Резултати:
Несебър (Несебър) - Черноморец (Балчик)
2:0
  [1:0 Валентин Йосков 32', 2:0 Николай Костов
45'+1'-псу]
в кв.Драгалевци, София: *
Струмска слава 1927 (Рад) - Лудогорец 1945 II
(Разград)   2:1 (1:0)
  [1:0 Ивайло Стоянов 38'-д, 2:0 Мартин Костов
72', 2:1 Денислав Александров 90'+2']
* - на неутрален терен заради наказание с
лишаване от домакинство на
    Струмска слава 1927.
:Поморие (Поморие) - Нефтохимик 1962
(Бургас)              1:1
  [1:0 Ахмед Ахмедов 10', 1:1 Даниел Стоянов
90'-д]
Созопол (Созопол) - Оборище (Панагюрище)
1:3
  [0:1 Никола Георгиев 37', 1:1 Кристиян Пешов
69', 1:2 Фернандо Енрике 86',
   1:3 Тодор Чаворски 87']
  [чк: Мартин Сандов (О) 59', Стоян Мантаров (С)
70']
Литекс (Ловеч) - Локомотив 1929 (София)
0:0
Локомотив (Горна Оряховица) - Марица 1921
(Пловдив)       1:1 (0:0)
  [0:1 Рангел Игнатов 68', 1:1 Кевин Осей 89']
Класиране:
1. Царско село 2015 (София) 47:23   53 т.
2. Локомотив 1929 (София) 40:24   51
 3. Ботев (Враца) 31:19   49
4. Монтана 1921 (Монтана) 40:16   46
 5. Несебър (Несебър) 41:36   43
 6. Ботев (Гълъбово) 33:28   38
 7. Черноморец (Балчик) 34:32   37
 8. Лудогорец 1945 II (Разград) 37:39   37
 9. Поморие (Поморие) 29:29   33
10. Локомотив (Горна Оряховица) 35:34   33
11. Литекс (Ловеч) 20:23   32
12. Стр. слава 1927 (Радомир) 27:39   31
13. Оборище (Панагюрище) 23:24   30
14. Марица 1921 (Пловдив) 30:38   30
15. Созопол (Созопол) 19:41  18

Изпада
16. Нефтохимик 1962 (Бургас) 12:53    8

Изпада
Трета лига
27-ми кръг
Резултати:
Германея (Сапарева баня) - Ботев 1937
(Ихтиман)           0:0
Пирин 1941 (Разлог) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)         4:0
Чавдар (Етрополе) - Вихрен 1925 (Сандански)
4:0
Миньор (Перник) - Беласица (Петрич)
3:2
Хебър 1918 (Пазарджик) - Свобода 2011
(Пещера)            4:1
Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА 1948 (София)
0:1
Банско (Банско) - Рилски спортист 2011
(Самоков)          1:1
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин (Гоце
Делчев)          0:0
Марек 1915 (Дупница) - Септември (Симитли)
0:1
Класиране:
 1. ЦСКА 1948 (София) 75:13   73 т.
2. Хебър 1918 (Пазарджик) 61:17   70
 3. Вихрен 1925 (Сандански) 57:36   52
 4. Септември (Симитли) 37:23   43
 5. Банско (Банско) 39:29   40
 6. Чавдар (Етрополе) 49:39   40
 7. Миньор (Перник)                    11 36:35   38
 8. Сливнишки герой (Сливница)   10

38:35   37
 9. Марек 1915 (Дупница) 30:34   35
10. Свобода 2011 (Пещера) 29:45   34
11. Пирин 1941 (Разлог) 32:25   34
12. Балкан 1929 (Ботевград) 43:47   33
13. Беласица (Петрич) 30:38   32
14. Рилски спортист 2011 (Самоков)

33:38   30
15. Пирин (Гоце Делчев) 22:57   26
16. Ботев 1937 (Ихтиман) 24:54   24
17. Германея (Сапарева баня) 23:49   22
18. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) 25:69   17

Девет медала от Държавно първенство спечелиха самбистите от Спортното
момчета, момичета и
подрастващи 12-14
години, което се про-
веде през уикенда в
София в зала „Локо-
мотив”.Самбистите

от СК „Кракра” ста-
наха втори в отбор-
ното първенство, а
седем възпитаници
на училището спече-
лиха медали. Десисла-
ва Георгиева в кат.до
43 кг и Ивета Тафра-
джийска в кат.до 51
кг играха на финал и
взеха сребърни меда-
ли. С бронзови отли-
чия са Маргарита Ру-
солова, Вяра Велинова
в кат до 59 кг , Вла-
дислава Владимирова
кат.до 37 кг и Мария
Петрова в кат.до 47
кг.

От СК”Перун” се
представиха само с
най-малките си със-
тезатели и участва-
ха само в първия ден

от първенството.
Двама от тях спече-
лиха медали – Калоян
Иванов в кат.до 50 кг
и Цветелина Асенова
в кат.до 53 кг. Много-

то отличия затвър-
ждават мнението,че
самбото е един от
най-успешните спор-
тове, които се разви-
ват в СУ „Олимпиец”.
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В Стара Загора перничанки са първи индивидуално и отборно

ВДИГАНЕТО НА СТАН-
ДАРТА НА ЖИВОТ СЕ
ОТРАЗЯВА И НА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЯ БЮЛЕТИН ЗА

КРАЖБИТЕ. Оня ден напипали един
наш юначага да краде луканка в доста
прилични количества. Щом като цената
на удара е около 160 лева, значи става
въпрос не просто да не умре от глад, а
с търговски цели. Полицията мълчи, но
ние имаме подозрението, че оня ще за-
режда собствен минимаркет в оживен
пернишки квартал. Това както и да е,
обаче фактът, че се посяга на луканка-
та, най-малкото означава, че айдуците
са станали далеч по-претенциозни. Де-
то се вика - ако е гарга, да е рошава.
Ако не те пипнат, ядеш маркова про-
дукция, или поне така е прието да се
казва за луканката. Ако те сгащят на
местопрестъплението - има ли значение
дали си крал луканка екстра качество
или кучешки салам, и без това няма да
хапнеш нищичко, освен дървото. Зато-
ва стана мода да се набляга на стоките
по-така. А и нали непрекъснато ни до-
саждат, че сме първи в Европа по кон-
сумация на некачествени храни. Лу-
канката колкото и да е некачествена,
все пак е за предпочитане пред оцве-
тено свинско или стероидно пилешко.
Не иска и масраф за готвене. Просто
крадеш и ядеш без предварителна под-
готовка. Сърбите отдавна са го каза-
ли:"Ово йе стандарт." Сега вероятно
гладният за луканка ще го съдят по
стандартната процедура, която у нас
някои смятат за менте като повечето
храни по щандовете. И ако случайно го
вкарат в стандартен затвор, има нело-
ши шансове да се измъкне стандартно
през официалния вход като ония два-
мата.

БОРБАТА С ФИНИТЕ ПРАХОВИ
ЧАСТИЦИ НЕ Е ТОЛКОВА ФИНА
РАБОТА, КАКТО СИ МИСЛЯТ НАИВ-
НИЦИТЕ ЕКОЛОЗИ. Вчера станахме
свидетели на епична битка с прахта по
пернишките улици. На разгърнат фронт
от Пашов до Спасителната градските
чистачки правеха чудеса от храброст
да сметат, струпат, оформят на купове
и предпазят от издухване фините и не
толкова фините прахови частици. Пок-
рай тротоарите се бяха заформили бая
сериозни купчини, с които можем да
кандидатстваме за главната роля в
приказката "Сливи за смет".

Съдят 39-годишен,
шофирал без книжка

Любомира ПЕЛОВА
39-годишен застава пред Темида за уп-

равление на автомобил без книжка. В на-
чалото на тази година, в междублоково
пространс-
тво на ул.
„Ю. Гага-
рин“ в
П е р н и к
бил прове-
рен лек
автомобил
Т о й о т а
„Корола“,
шофиран
от 39-го-
д и ш н и я т
Г.И. Органите на реда установили, че мъ-
жът шофира в едногодишният срок на ли-
шаването му от правоуправление по ад-
министративен ред. Привлечен е като об-
виняем и работата продължава съвмес-
тно с Районна прокуратура – Перник.

Светла Йорданова
Децата от

СКХГ”Виктория”-Пер-
ник се завърнаха от
международния тур-
нир”Фея под липите”

Три пожара с материални
загуби гасиха огнеборците

Любомира ПЕЛОВА
Три пожара с материални загуби са гасе-

ни от радомирските и пернишки огнеборци.
На 20 април, около 18, 00 ч. пламнала го-

ра в радомирското с. Поцърненци. Причи-
ната е в процес на установяване. Унищо-
жени са около 7 декара иглолистна гора и
50 куб м. дървесина. Два екипа на пожар-
ната в Радомир ликвидирали пламъците.

Къща е горяла вчера в радомирското с.
Старо село. Сигналът за бедствието бил по-
даден около 10, 30 ч. Един екип на радо-
мирска пожарна се справил със ситуация-
та. Изгорели са около 3 кв. м. покривна
конструкция, 8 кв. м. таванска конструк-
ция и домашно имущество. Няма постра-
дали хора. Причината е късо ел. съедине-
ние.

10 кв. м. покрив са изгорели при пожар в
навес в пернишкото с. Лесковец. Причина-
та е техническа неизправност. Два проти-
вопожарни автомобила на РСПБЗН – Пер-
ник ликвидирали последствията от огъня.
Спасени са съседни жилищни и стопански
сгради.

в Стара Загора,къде-
то завоюваха първи-
те места и в индиви-
дуалното класиране и
при ансамблите.

Със заслуженото

първо място се поз-
дравиха малките пер-
нишки грации от ан-
самбъл- 2010- Ванеса
Дерлипанска, Кайра
Асенова, Александра

Шест бързи производства са
започнати през почивните дни

Любомира ПЕЛОВА
С 2, 01 промила алко-

хол в кръвта е шофи-
рал автомобила си
марка Ланчия „Либра“
49-годишният Р.И. от
брезнишкото с. Ноев-
ци. Мъжът бил прове-
рен вчера през нощта
в селото му. Задържан
е за 24 ч. по Закона за
МВР и работата по
случая продължава.

Предният ден през
нощта, в ковачевско-
то с. Лобош бил прове-
рен лек автомобил
Форд „Маверик“, шо-
фиран от радомиреца
И.М./43 г./  Алкохолна-
та му проба се оказала
положителна – 1, 37
промила. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ  и бил за-
държан за 24 ч.

Радомирец е шофи-

рал мотоциклет без
номера и след употре-
ба на алкохол. На 22-ри
април, около 10,00 ч., в
гр. Радомир бил прове-
рен мотоциклет „Су-
зуки“, управляван от
57-годишният М.А.
Оказало се, че мотора
е без регистрационни
табели, а водачът му
е употребил алкохол –
0, 77 промила, отчете-
ни с алкотест „Дреге-
р“, както и без книжка.
Задържан е за 24 ч. с
полицейска мярка и ра-
ботата продължава.

Жител на гр. Кър-
джали е заловен да шо-
фира автомобил с 2,
03 промила алкохол в
кръвта. 49-годиш-
ният М.Х. бил прове-
рен на 21 април, на ав-
томагистрала „Люли-
н“, управлявайки

Форд „Мондео“. Взе-
та му е кръвна проба
за химичен анализ и
бил задържан за 24 ч.

Столичанин е уста-
новен да управлява ав-
томобил с 1, 89 проми-
ла алкохол в кръвта.
На 22-ри април в с. Г.
Бучино бил проверен
Форд „Фокус“, шофи-
ран от 61-годишният
Я.К. Тестът му за алко-
хол се оказала положи-
телен – 1, 89 промила.
Взета му е кръвна про-
ба за химичен анализ и
бил задържан за 24 ч. с
полицейска мярка.

Криминално проявен
перничанин е задър-
жан в момент на краж-
ба.   Престъплението
е извършено на 22-ри
април, около 17, 30 ч.,
когато бил подаден
сигнал от охраната на
голям магазин в Пер-
ник. Пристигналите
служители на реда за-
държали 40-годиш-
ният Р.Г., който се
опитал да открадне
луканка на стойност
около 160 лева. Нало-
жена му е полицейска
мярка за срок от 24 ч.
и работата по случая
продължава.

Йорданова, Божидара
Шопова, Теодора
Петрова и Карина Ми-
хова.  Пернишките
гимнастички впечат-
лиха както журито,
така и публиката със
сложните и нестан-
дартните си съчета-
ния, прецизни изпъл-
нения и артистич-
ност.

Ансамбъл 2008 г.се
класира на второ
място, а ансамбъл
2007-2006 г.на чет-
върто. Това също е
много голямо пости-
жение при една оспор-
вана и много силна
конкуренция от над
140 ансамбъла в това
международно състе-
зание.

При индивидуални-
те съчетания първо
място и златен медал
спечелиха Сияна Бори-
сова, която вече е в
по-горна категория и
малката Кати  Геор-
гиева в категория”Б”.

В турнира участва-
ха гимнастички от 38
български клуба, че-
тири от Молдова,Ук-
райна и Гърция, както
и представителки на
Израел. Клубът по ху-
дожествена гимнас-

тика”Виктория”-Пер-
ник бе представен от
24 състезателки. В
поредния 13-ти меж-
дународен турнир
„Фея под липите”
премериха сили над
500 индивидуални
състезателки и гим-
настички от ансам-
блови съчетания.
При много оспорвана-
та конкуренция пер-
нишкият клуб по ху-
дожествена гимнас-
тика ”Виктория” се
представи блестящо
и завоюва най-прес-
тижните първи наг-
ради.

Златните момиче-
та от Перник показа-
ха на международния
форум висока класа и
сложни съчетания за
възрастта си.

За това говорят и
медалите,които са
оценка за професио-
нализма на треньор-
ките-Виктория Вели-
нова и Албена Пауно-
ва и за неуморния
труд на децата.За по-
реден път те заедно
доказаха,че пернишки-
те гимнастички са
водещи в художес-
твената гимнастика
на България.

Неизвестни нападнали и били 56-
годишен мъж в кв. “Караманица”

Любомира ПЕЛОВА
Служители от Първо РУ изясняват случай

на бит 56-годишен мъж. Случаят е регистри-
ран на 21 април, около 23, 00 ч., в перниш-
кия кв. „Караманица“. Неизвестни нападна-
ли и нанесли побой на 56-годишен мъж. Към
този момент извършителите не са установе-
ни, както и причината за случилото се. Пред-
приети са действия за издирването им. Об-
разувано е досъдебно производство.
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