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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

ник, ОК Дворец на кул-
турата и Обединената
школа по изкуствата
към ОКДК, обяви на на-
рочна пресконференция
директорът на Дворе-
ца Петьо Фетфов.

Освен талантливи-
те Хасан и Ибрахим,
които станаха изклю-
чително популярни
след участието си
заедно с Крисия в Дет-
ската Евровизия, в
Перник ще се състеза-
ват млади музиканти
от любителски школи
и специализирани му-
зикални училища от
Перник, София, Бла-

Òàëàíòëèâèòå Õàñàí è Èáðàõèì èäâàò â Ïåðíèê
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.60 лв.

Четвъртък, 26 април 2018 г., бр. 78 /6427/ год. XXVЦена: 0,60 лева

Св. свщмчк Василий,
еп. Амасийски

Шофьори
и хулигани

За да има ред, трябва да се стъпи на
шията на шофьорите и хулиганите,
гласят последните опорни точки на прави-
телствената политика. Разграничението
между двете категории е малко труднич-
ко, щото не малък процент от шофьори-
те са хулигани, както и обратното, обаче
това да оставим на психолозите от МВР.
Въпросът е, че целият народ почна да
психясва от упоритото набиване на тема-
та за хулиганите на стадиона, плюс шо-
фьорите, които вършеят из пътищата
като водачи на бойни машини.

Явно трябва специален закон за вечното
дерби ЦСКА - Левски. Ако не бяха бомбени-
те атентати на предпоследния мач, поли-
цията никога нямаше да се сети, че само
боят оправя нещата. С лудите запалянков-
ци как и да е, обаче на мушката попаднаха и
собствениците на МПС, които новите
поправки в закона третират като теро-
ристи. Такава секира им готвят, сякаш да
им припомнят Баташкото клане. А идеята
по собствено усмотрение катаджиите да
отнемат книжката на шофьорите, ако ги
видят нервни, надминава и най-мащабните
сталинстки репресии. У нас спокоен шо-
фьор има ли? Че ако някой не псува като
кара, значи не следи внимателно пътната
обстановка. И държавата реши да си вър-
не псувните законово.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 250

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

Те ще са сред участниците в Международния конкурс
Светла ЙОРДАНОВА

Талантливите пиа-
нисти Хасан и Ибрахим
ще бъдат сред 145-те
участници в XIII-я Меж-
дународен конкурс за
млади изпълнители на
класически музикални
инструменти, който
ще се проведе от 27-ми
до 29-ти април в Пер-
ник. В станалото вече
традиция за града ни
музикално събитие,  та-
зи година ще участват
млади дарования не са-
мо от България, но от
Италия, Литва и Маке-
дония. Негови организа-
тори са Община Пер-

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

dlv.si@abv.bg

Сърбин шофирал
пиян в Трънско

Любомира ПЕЛОВА
Сръбски гражданин е установен да шо-

фира автомобил в нетрезво състояние,
съобщиха от пресцентъра на Областната
дирекция на МВР.

Във вторник служители на Районното управ-
ление на полицията в Трън спрели за проверка
лек автомобил "Тойота Ярис", управляван от
27-годишен мъж от столицата на сръбската
република - Белград. Контролът бил осъщес-
твен на разклона за трънското село Лялинци.
При изпробването на чужденеца с техническо
средство за алкохол били отчетени 1, 21 про-
мила. Взета му е кръвна проба за химичен
анализ и е започнато бързо производство.

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

50-годишен се удави в Струма
Любомира ПЕЛОВА

Около 50-годишен
мъж е починал вчера,
най-вероятно от уда-
вяне.

Във вторник, около
18,40 часа 62-годишен
перничанин подал сиг-
нал в полицията, че че
вижда давещ се човек в
коритото на река
Струма, в района на
улица "Благой Гебрев" в
кметство Изток. Прис-
тигналите на място
полицаи, пожарникари и
служители на Центъра
за спешна и неотложна
медицинска помощ изва-
дили пострадалия, но на
път за болницата той
починал. До обяд вчера

все още не е била  уста-
новена самоличността
му, поясниха от поли-
цията.

Свидетели на нещас-
тния случай разказват,
че от терасата на на-
миращия се покрай река-
та жилищен блок виде-
ли как човекът е нага-
зил в реката, в близост
до бента и наблюдавал
нещо. Близо до него
стоял още един мъж.

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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ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÌËÀÄÅÆÊÀÒÀ
ÒÐÓÄÎÂÀ ÁÎÐÑÀ

ÅÂÄÎÊÈß ÎÃÍßÍÎÂÀ –
ÊÀÏÈÒÀÍÚÒ ÍÀ „ÌÈÍÜÎÐ”

гоевград, Берковица,
Пловдиви други бъл-
гарски градове,  както
от Скопие и Крива па-
ланка- Македония,
Тренто- Италия и Вил-
нюс- Литва.Най- много
са пианистите- 60 уча-
стници, 44-ма са
струнните инстру-
менталисти, 33-ма са
участниците с духови
и ударни инструмен-
ти и 7 са ансамблите,
уточни директорът
на Обединената школа
по изкуствата Йоанна
Козарева.

Изведнъж пострада-
лият се олюлял и паднал
в реката. Буйните води
го повлекли бързо. По-
жарникарите го намери-
ли на около 150 метра
от бента, в близост до
желязното мостче, кое-
то води към жп спирка
"Метал".

Образувано е досъ-
дебно производство и
действията по разслед-
ването продължават.
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×èòàëèùàòà â Ðàäîìèðñêî îò÷åòîõà 2017-òà
На заседанието на ОбС бе решено и кои ще са новите наградени за 24-ти май

Любомира ПЕЛОВА
На последното ре-

довно заседание на
радомирския Общин-
ски съвет местните
законотворци изслу-
шаха и приеха отче-
тите на 14 читали-
ща в общината за
дейността им през
2017-та година.

На сесията бе ре-
шено и кои ще са но-
вите носители на
наложилата се вече
награда „Paдoмиp“,
кoятo ce присъжда
зa пocтигнaти ви-
coки peзyлтaти в
oблacттa нa oб-
paзoвaниeтo и
к y л т y p a т a .
Eкcпepтнa кoмиcия c
п p e д c e д a т e л
o б щ и н c к и я
cъвeтник  Cилвия
Toдopoвa и члeнoвe

Eлиcaвeтa Kиpилoвa
- нaчaлник oтдeл
KOCДиC, Гepгaнa
П ъ p в a н o в a -
диpeктop нa
O б щ и н c к и
Иcтopичecки мyзeй,
Людмил Hикoлoв-
диpeктop нa ЦПЛP-
OДK и Mилeнa Bлaди-
миpoвa- гл.
cпeциaлиcт oтдел
“ K y л т y p a “
п p e д c т a в и
нoминaциитe на кан-
дидатите зa
peшeниe oт общин-
ските cъвeтници. За
„Учeник нa
гoдинaтa“ - нaчaлeн
eтaп нa ocнoвнo oб-
paзoвaниe, награда-
та бе отредена на
Bиктopия Becкoвa
Beнчoвa oт 3 „a“
клac нa Hачално учи-
лище „Apx. Зинoвий“,

в oблacттa „Учeник
п p o г и м н a з и a л e н
eтaп“ отличието бе
отредено на възпи-
таничката на Основ-
но училище „Христо
С м и р н е н с к и ”
Bиктopия Eмилoвa
Ивaнoвa oт 6 „a“
клас.  Абитуриентъ-
т Станислав Бисе-
ров Стоянов получа-
ва наградата от ка-
тегорията за
п p o ф и л и p a н a и
п p o ф e c и o н a л н a
пoдгoтoвкa. Haгpaдa
„Paдoмиp“ зa yчитeл
нa гoдинaтa oт
o б щ o o б -
p a з o в a т e л н a т a
пoдгoтoвкa бе отре-
дена на Лapиca
Kиpилoвa - yчитeл пo
мyзикa в HУ „Apx.
Зинoвий“ и ЦПЛP –
OДK, а в раздела за

Светла ЙОРДАНОВА
През 2017 г. в об-

ластта са регистри-
рани 924 родени де-
ца, като от тях 922
(99.8%) са живороде-
ни. В сравнение с
предходната година
броят на живороде-
ните е по-малко с 28
деца, това показват
демографските про-
цеси през миналата
година в областта,
обобщени от Тери-
ториалната статис-
тика в Перник.

Коефициентът на
обща раждаемост
през 2017 г. е 7.5‰,
а през предходните
2016 и 2015 г. той е
бил съответно 7.6 и
7.0‰.

Броят на живоро-
дените момчета
(468) е с 14 по-голям
от този на живоро-
дените момичета
(454).

В градовете и се-
лата живородените
са съответно 796 и

126 деца. Коефициен-
тът на раждаемост
в градовете е 8.2‰,
а в селата - 4.8‰.
През 2016 г. тези
коефициенти са би-
ли съответно 8.3 и
5.2‰.

Най-висока е раж-
даемостта в облас-
тите Сливен -
12.5‰, София (сто-
лица) - 10.3‰, Стара
Загора и Пловдив -
по 9.6‰. С най-ниска
раждаемост през
2017 г. са областите
Габрово и Видин - по
6.5‰. Област Пер-
ник е сред деветна-
десетте области с
раждаемост, по-нис-
ка от средната за
страната (9.0‰).

Най-много са живо-
родените деца в об-
щина Перник - 718
деца, община Радо-
мир - 114 деца, а най-
малко в Земен - 12 и
Ковачевци - 11 деца.

През 2017 г. сред-
ната възраст на же-

Повече момчета са се родили
в Пернишко миналата година

Минипарламентът на Трън даде
зелена улица на проект по

трансгранично сътрудничество
Силвия ГРИГОРОВА

Общинският съвет в Трън даде съгласие-
то си Общината да кандидатства с проек-
тно предложение  по втора покана на Прог-
рамата за трансгранично сътрудничестно
Интеррег-ИПП България-Сърбия. Програ-
мата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сър-
бия финансира проекти, свързани с разви-
тието на устойчив туризъм, младежи и око-
лна среда. По втората покана проектните
предложения трябва да бъдат подадени
през интернет базирана система до
23.04.2018 г.

Община Трън е разработила проект  по
програмата  в партньорство с Основно учи-
лише „Вук Караджич“ гр.Сурдулица, об-
щина Сурдулица, Република Сърбия с наи-
менование „Младите - спорт и приятелство
в граничния регион Сурдулица и Трън” .
Проектът  предвижда ремонт и въвеждане
на мерки за енергийна ефективност на
Спортната зала намираща се на ул. „Тако
Пеев“ в  Трън.

Партньорите по проекта от ОУ „Вук Кара-
джич“ гр.Сурдулица, ще участват с ремонт
на спортна площадка и свободни повър-
хности управлявани от основното училище,
в което учат 800 деца.

В рамките на проекта са предвидени ра-
ботни срещи, провеждане на съвместни
спортни състезания и изработване на 5- го-
дишен План за действие за насърчаване и
развитие на спорта в пограничните райони
Трън и Сурдулица. Предвидени са встъпи-
телни и заключителни конференции от две-
те страни на границата с разменено уча-
стие на представители от двете общини.

профилирана и про-
фесионална подго-
товка награда „Ра-
домир” за учител на
годината бе присъ-
дена на инж.Диана
Иванова – старши
учител в ПГТ „Юрий
Гагарин”.

Служителят в от-
дел „Култура” на об-
щинската админис-
трация Милена Вла-
димирова получана
приза за деец на кул-
турата.

Пo пpeдлoжeниe нa
кмeтa на общината
Плaмeн Aлeкcиeв 30
yчитeли и дeйци нa
кyлтypaтa ще полу-
чат пoчeтнa
гpaмoтa зa зacлyги
към Paдoмиp в
oблacттa нa oб-
paзoвaниeтo и
кyлтypaтa. 11 аби-
туриенти oт CУ
„Cв. cв. Kиpил и
Meтoдий“, ПГT
„Юpий Гaгapин“ и
ПTГ „Hикoлa
Baпцapoв“ ще бъдат
наградени за отли-
чен успех.

Всички награди ще
бъдат връчени офи-
циално на 24-ти май,
когато България от-
белязва тържестве-
но Денят нa
б ъ л г a p c к a т a
пpocвeтa и кyлтypa
и нa cлaвянcкaтa
пиcмeнocт.

Пак по предложе-
ние на градоначални-
ка радомирският

Цената на земеделската земя е
скочила с близо 15% през 2017-та

Любомира ПЕЛОВА
През 2017 година средната цена на един

декар земеделска земя достига 872 лв.,
което е с 14.6% повече в сравнение с 2016
г. Спрямо предходната година, през 2017 г.
увеличение е отчетено в цената на нивите -
с 13.0%. Цената на постоянно затревените
площи намалява с 3.4%. Най-висока e била
цената през 2017 г. на земеделската земя
в Североизточния район - 1 401 лв. на де-
кар. Най-голямо увеличение на цената на
един декар земеделска земя спрямо пред-
ходната година е отчетено в Югозападния
район - с 83.4%. През 2017 г. намаление се
наблюдава в цената на един декар земе-
делска земя в Северния централен район -
с 13.0%.

През 2017 г. средната цена на рентата на
един декар наета/арендувана земеделска
земя достига 46 лв., което е с 4.5% повече
спрямо 2016 г. Спрямо предходната година
увеличението на рентата за нивите е с 6.8%,
а на постоянно затревените площи - с 6.7%.
През 2017 г. най-висока е цената за един
декар наета/арендувана земеделска земя
в Североизточния район - 67 лева. Увеличе-
ние на цената на рентата спрямо предход-
ната година се наблюдава във всички ста-
тистически райони.

Дадоха още 17 милиона
лева за агроекология

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд „Земеделие“ преведе

още 17 343 703 милиона лева от мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програма-
та за развитие на селските райони (ПРСР)
2007-2013 г. за Кампания 2017.

До момента по мярката са изплатени
направления „Възстановяване и поддър-
жане на затревени площи с висока при-
родна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на
местообитанията на защитени видове в об-
работваеми земи, разположени в орнито-
логични важни места (ВПС-4)“, „Тради-
ционно отглеждане на овощни култури“,
„Контрол на почвената ерозия“, „Опазва-
не на застрашени от изчезване местни по-
роди“, „Традиционни практики за сезонна
паша на животните (пасторализъм)“. Об-
щата сума на финансовото подпомагане
по мярка 214 „Агроекологични плащания“
за Кампания 2017 надхвърли 27 милиона
лева.

Ставките, по които се извършва оториза-
цията на субсидиите, са регламентирани в
Наредба 11 от 6.04.2009 г. за условията и
реда за прилагане на мярка 214 „Агроеко-
логични плащания“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за периода 2007
- 2013 г. Подпомагането по мярката е във
вид на годишно компенсаторно плащане
за земеделски стопани, които доброволно
извършват агроекологични практики. 75%
от средствата се осигуряват от Европей-
ския земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от нацио-
налния бюджет.

мчинипарламент взе
решение и тази го-
дина да бъдат под-
помогнати абиту-
риенти, чиито се-
мейства са в тежко
материално положе-
ние. Сега по 150 лева
ще бъдат отпусна-
ти на петима младе-
жи полусираци.

С ъ в е т н и ц и т е
приеха и докладната
записка, внесена от
кмета, касаеща из-
пълнението на об-
щинския план за раз-
витието на Община
Радомир през 2017
година.

По предложение на
председателя на
ОбС Светослав Ки-
рилов, минипарла-
ментаристите прие-
ха и някои изменения
на правилника за ра-
бота на Общинския
съвет и неговите
комисии и взаимо-
действиетому с об-
щинската админис-
трация.

Разгледана бе и
внесената от кмета
Алексиев докладна,
касаеща издаването
на запис на заповед
от Община Радомир
в полза на ДФ „Земе-
делие”, обезпечаващ
авансово плащане по
дотовор от 1 декем-
ври 2017 година за
проект, касаещ ре-
конструкцията и ре-
монта на ОУ „Хрис-
то Смирненски”.

ните при раждане на
първо дете в област
Перник е -  27.6 годи-
ни. Запазва се тен-
денцията за увели-
чаване на възрас-
тта на майката, ка-
то през 2016 г. тя е
била 27.4 години.

От 1991 г. се наб-
людава трайна тен-
денция на увеличава-
не на извънбрачни-
те раждания.  През
2017 г. броят на жи-
вородените извън-
брачни деца в облас-
тта е 583, или 63.2%
от всички живоро-
дени. В сравнение с
2016 г. извънбрачни-
те раждания се уве-
личават с  2.4 про-
центни пункта.

Високата извън-
брачна раждаемост
е резултат от зна-
чителното нарас-
тване на броя на
фактическите съжи-
телства без склю-
чен брак сред млади-
те хора.



Съперник 326 април 2018 г.ПАНОРАМА

Óñïåõ íà ïúðâàòà ìëàäåæêà òðóäîâà áîðñà
13 работодатели предложиха близо 100 свободни работни места

Всеки трети българин
живее в риск от мизерия

Любомира ПЕЛОВА
Около 30% от българското население или

почти всеки трети българин живее в серио-
зен риск от бедност, показват данни от
анализ на Евростат за делът на хората в
тежки материални лишения в ЕС през 2017
г.

Средният показател за ЕС на хора, жи-
веещи в тежки материални лишения, е 6,7
на сто. Отнесени към населението на стра-
ната цифрите показват, че през 2010 г. в
материални лишения са живели около 3,5
милиона българи, докато през 2017 г. тех-
ният брой е бил около 2,1 милиона или на-
маление от 1,4 млн. души на лицата у нас,
които са имали сериозни материални ли-
шения.

Живеещите в лишения са хора, които не
могат да си плащат безпроблемно сметки-
те, да поддържат топъл дома си, да посре-
щат неочаквани разходи, нямат достъп до
телевизор, кола и телефон, и не могат да си
позволят дори една седмична почивка.

Според актуални данни на НСИ най-ви-
сок дял на хората у нас, които живеят в се-
риозен риск от бедност или материални ли-
шения, е най-голям сред българите на въз-
раст 65 + години - около 46 на сто от съна-
родниците ни в тази възрастова категория
или близо над 670 хиляди души.

Най-ниски нива на материални лишения
са регистрирани в следните страни-членки:
Швеция /0,8 на сто/, Люксембург /1,6 на
сто/, Финландия /2 на сто/ и Холандия /2,6
на сто/, показват данните на европейската
статистика.

В другия край на скалата, страните от ЕС,
в които се регистрира най-висок процент
на хора в материални лишения, са: Бълга-
рия - 30 на сто, Гърция - 21 на сто, Румъния
- 19, 4 на сто и Унгария - 14, 5 на сто.

Силвия ГРИГОРОВА
146 безработни от

област Перник посе-
тиха проведената на
24 април  първа мла-
дежка трудова борса в
Перник, организирана
от Дирекция «Бюро по
труда» по проект „Го-
тови за работа“ орга-
низирана от Дирекция
„Бюро по труда” . Тя
премина при много
голям интерес.

Представители на
13 работодатели от
Перник и София се

включиха в трудовата
борса. Имаше предста-
вители от браншове-
те: производство на
електрически съоръ-
жения, шивашка про-
мишленост, преработ-
ваща промишленост,
търговия, ресторан-
тьорство, услуги,
Военно Окръжие – Пер-
ник. Те заявиха 92 сво-
бодни работни места.
Най-много работни
места бяха предложени
в областта на прера-
ботващата промишле-

ност и ресторан-
тьорството.

Благодарение на съз-
дадената отлична ор-
ганизация от страна
на организаторите,
първата за годината
младежка трудова бор-
са предостави въз-
можност на търсещи-
те работа младежи и
по-възрастни безра-
ботни да установят
директен контакт с
работодатели от раз-
лични браншове и да
договарят лично усло-
вията на труд и въз-
награждението си.
Предоставена беше
възможност дори за
сключването на тру-
дови договори, като
23 от търсещите ра-
бота лица бяха покане-
ни в съответните
фирми да депозират
допълнително доку-
менти за постъпване
на работа.

 Директорът на Бю-
рото по труда Росен
Симеонов, изрази задо-

Силвия ГРИГОРОВА
Петима представи-

тели на Министерс-
твото на здравеопаз-
ването, трима на На-
ционалната здравноо-
сигурителна каса и пе-
тима на Българския ле-
карски съюз, в това
число трима от Нацио-
налното сдружение на
общопрактикуващите
лекари в България, уча-
стват в сформирана
със заповед на минис-
тър Кирил Ананиев ра-
ботна група, която
има за задача да пред-
ложи нов модел на ор-
ганизация на неотлож-
ната помощ в рамките
на първичната извън-
болнична медицинска
помощ (ПИМП). Експер-
тите ще прегледат
възможностите за
реализиране на проме-
ни в действащата нор-
мативна уредба, а ка-
то краен резултат от
работата им се изи-
сква предлагането на
нов нормативен акт,
който да бъде пред-
ставен на здравния ми-
нистър. Представите-
лите на здравното ми-
нистерство вече са го-
тови с конкретни ана-
лизи.

Целта е да бъде ре-
шен въпросът с оси-
гуряването на достъп
до медицинска помощ
извън обявения рабо-
тен график на общоп-

рактикуващите лека-
ри. Преразглеждането
на 24-часовата осигу-
реност на медицинска
помощ е част от уси-
лията на МЗ за гаран-
тиране на достъп до
неотложна медицинска
помощ за всички здрав-
ноосигурени лица.

В момента общоп-
рактикуващите лекари
са задължени да бъдат
на денонощно разполо-
жение. Съгласно Наред-
бата за пакета от
здравни дейности, га-
рантирани от бюдже-
та на НЗОК това може
да стане по няколко на-
чина: чрез дежурен ка-
бинет на групова прак-
тика, в която общоп-
рактикуващ лекар е
съучредител, чрез
сключен договор с дру-
го лечебно заведение/
кабинет за ПИМП,
чрез договор с лечебно
заведение с разкрит
филиал на спешна по-
мощ и др.

На друга работна
група министър Ана-
ниев е възложил да из-
върши преглед на дей-
стващата норматив-
на база в системите на
здравеопазването и
здравното осигурява-
не и свързаните с нея
отчети и данни, кои-
то се подават към ин-
ституциите. В начало-
то на месец юни ра-
ботната група трябва
да излезе с конкретни
предложения за намал-
яване на администра-
тивната тежест.

Целта е да се намали
бюрократичната рабо-
та на работещите в
системата на здравео-
пазването, админис-
трациите да набавят
необходимата им ин-
формация по вътреш-
новедомствен път,
както и да се осигури
по-пълен и бърз дос-
тъп до здравна инфор-
мация от страна на
гражданите.

Нов модел на организация на
неотложната помощ в ПИМП

волството си от голе-
мия интерес към тази
първа трудова борса.
«Освен 23-те безра-
ботни, които получиха
покана за работа, още
много от присъства-
щите проведоха разго-
вори с работодатели и
научиха повече за усло-
вията на труд, които
те предлагат. Това е
възможност за тях да
си намерят работа,
което е и нашата глав-
на цел», заяви Симео-
нов.

Дирекция „Бюро по
труда“ -Перник осигу-
ри и специален щанд за
запознаване на младе-
жите с възможности-
те за работа в чужби-
на и работните места,
заявени в сайта за ра-
бота в Европа EURES.
Работодателите, бяха
запознати с възмож-
ностите за търсене
на работници от ЕС и
условията за получа-
ване на достъп до па-
зара на труда на граж-
дани на трети страни.

ЦЕРН привлича ученици и
студенти на стажове

Светла ЙОРДАНОВА
ЦЕРН предлага стажове за студенти, а ве-

че и за ученици, съобщи Зорница Захарие-
ва, която работи там от 16 години.

“ЦЕРН се опитва да заинтригува ученици
още от гимназиалния курс на обучение и за
това има различни програми. Една от тези
програми беше за български ученици ста-
жанти, която се проведе като пилотно изда-
ние миналата година и имахме щастието да
приветстваме в ЦЕРН 24 изключително та-
лантливи български ученици. Тези ученици
имаха възможност в рамките на две седми-
ци да работят по минипроектчета, да имат
свои ментори – българи, които са в ЦЕРН, и
да се интегрират в рамките на тези две сед-
мици в живота на ЦЕРН”.

Захариева поясни и какво включват сту-
дентските програми: “Всяка година ЦЕРН
организира два вида стажове. Едните за
т.нар. “летни студенти” и в рамките на два
или три месеца, през лятната ваканция, сту-
денти могат да дойдат в ЦЕРН и да работят
по проекти.

Другият тип стажове са т.нар “технически
студенти”. Те са за малко по-дълъг период –
между 6 месеца до 1 година имат възмож-
ност да дойдат в ЦЕРН и да работят. Изи-
скването за студентите е да имат завърше-
ни две години на образование или миниму-
мът е да имат втора година на бакалавърска
степен, за да могат да кандидатстват за те-
зи стажове, Специалностите варират – от
физика, всички инженерни дисциплини са
представени в ЦЕРН, и разбира се, инфор-
мационни технологии и софтуерни инжене-
ри”.

Зорница Захариева отговори и как може
да се започне работа в ЦЕРН: “Студентите,
след като завършат своята бакалавърска
или магистърска степен, могат да канди-
датстват в ЦЕРН и ЦЕРН отново има програ-
ми за т.нар. “млади специалисти”, където
хора, които са завършили, могат да канди-
датстват и не се изисква да имат много дъ-
лъг стаж натрупан”.

Децата ще завършват
предучилищните групи с тест

Светла  ЙОРДАНОВА
Децата ще завършват предучилищните

групи с тест. Той трябва да покаже доколко
бъдещите първолаци са готови да прекра-
чат прага на училището и ще отчита физи-
ческото, езиковото, познавателното, со-
циалното и емоционалното развитие на те-
зи, които на 15 септември ще влязат в пър-
ви клас.

Въвеждането на теста се предлага с про-
мени в Наредбата за предучилищното обра-
зование, които са пуснати за обществено
обсъждане от образователното министерс-
тво. И в момента съществува изискването
учителите да правят такава оценка, но все-
ки сам преценява по какви критерии да я
извърши.

Тестът няма да е вход за първи клас, нито
пък при лош резултат детето ще повтаря
предучилищната. Той ще се прави, за да
могат учителите в училището да знаят на
какво трябва да наблегнат при индивидуал-
ната си работа с новия първокласник, пише

в мотивите
към промени-
те.

Освен в
края на годи-
ната, подоб-
на оценка
може да се
прави и в на-
чалото на
предучилищ-
ната група,
за да се пре-

цени какви са слабите и силните страни на
детето и как да се работи с него.

“Тестът за училищна готовност няма да се
провежда с цел оценяване и няма да служи
за поставяне на оценка на децата или за
вход в първи клас”, пише още в мотивите
към промените.

Резултатите от него ще се вкарват в На-
ционалната електронна информационна
система за предучилищното и училищното
образование. Така те ще могат да бъдат
разгледани от бъдещите преподаватели на
съответния първокласник.
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Това се случва за първи път от началото на 2014 г.

Любомира ПЕЛОВА
Незаконната търго-

вия с цигари през пос-
ледните три месеца
на 2017 година е от-
белязала ръст. Това се
случва за първи път
от началото на 2014
г. Делът на контра-
бандните папироси е
достигнал 6.6% при
6% в сравнение с пред-
ното тримесечие. То-
ва показва традицион-
ното проучване на
петте големи тютю-
неви търговци в
страната. Основен
принос за увеличение-
то на дела на незакон-
ните цигари имат
няколко български гра-
да - Свиленград, Ямбол,
Дупница, Сандански,
Стара Загора, Асенов-
град. В тях ръстът на
продажбите на цигари
без бандерол е скочил
двойно и тройно. Тра-
диционно Хасково, Па-
зарджик и Сливен са с
нива на тютюневата
контрабанда над сред-
ното ниво за страна-
та.

Въпреки че според
премиера Бойко Бори-
сов ръстът от 0.6% е
в рамките на статис-

тическата грешка,
той разпореди на ми-
нистъра на вътреш-
ните работи Вален-
тин Радев да се заеме
с овладяването на не-
законната търговия.
В срок до един месец
МВР трябва да из-
ясни защо в някои ре-
гиони незаконната
търговия с цигари се
е засилила и спешно
да предприеме необхо-
димите мерки. "От
картата се вижда, че
това са районите по
пътя на магистрали-
те на юг, които са
най-близо до граница-
та и имат лесен тран-
спорт. След един ме-
сец бъдете убедени,
че нивата в тези гра-
дове ще спаднат",
заяви пред журналис-
ти премиерът. Това
ще стане, като по па-
зарите се вкарат още
полицаи.

На фона на повече-
то държави в Европа
обаче България се
представя много по-
добре по отношение
на контрабандата на
цигари. Премиерът
поиска уверение от
тютюневите компа-

нии, че и другите дър-
жави провеждат по
аналогичен начин
своите проучвания и
че резултатите са
представителни. У
нас това се прави, ка-
то се броят празните
кутии в отпадъците
и се засича колко от
тях са без бандерол.

Според премиера
проблемът със загу-
бите от контрабанда
е много актуален,
тъй като редица дър-
жави членки са поста-
вили въпроса за ор-
язване на кохезионни-
те фондове за стра-
ните от Югоизточна
Европа. "Според чеш-
кия премиер само от
ДДС се губят 600
млрд. евро. Ето пари-
те, с които бихме мог-
ли да продължим кохе-
зионната политика",
посочи Борисов.

"Проблемът не е в
диспропорциите в
отделните градове, а
в търговията с нар-
язан тютюн", посочи
главният прокурор
Сотир Цацаров. Спо-
ред него МВР и проку-
ратурата трябва да
съсредоточат уси-

лията си в тази посо-
ка. "Останалото е
статистика, диспро-
порциите се про-
менят в зависимост
от потреблението,
марките цигари и ре-
гиона, граничните ре-
гиони винаги са с най-
висок дял", каза Цаца-
ров. За него начинът
на търговията с на-
сипен тютюн и от-
съствието на този
продукт въобще от
легалния пазар е "чер-
вената лампа", на коя-
то трябва да бъде
обърнато специално
внимание. "На практи-
ка това се оказва аб-
солютно нелегален и
черен пазар, който
оперира в повечето
случаи с доставки от
врата на врата и с по-
ръчки по интернет.
Това е един сив, дори
черен сектор, който
функционира много
интензивно вън от
всякакви легални пра-
вила", заяви главният
прокурор.

Всеки ден 47 бълга-
ри, предимно деца, за-
палват за пръв път
цигара. 10 българи
всеки ден губят живо-
та си от заболявания,
причинени от тютю-
невия дим. Стряска-
щата статистика бе
изнесена на кръгла ма-
са с широко междуна-
родно участие от ек-
сперти от СЗО. На
нея експерти посочи-
ха като основна при-
чина за високия брой
пушачи липсата на
държавна стратегия
и политика за кон-
трол на тютюна, как-
то и законодателни-
те дупки, които поз-
воляват рекламиране-

то на цигари и тю-
тюневи изделия. Въп-
реки че рекламата на
тютюневите изде-
лия у нас по принцип е
забранена, тя може да
се види в специализи-
раните магазини и на
билбордове.

Тютюневите компа-
нии призоваха управл-
яващите да не пред-
приемат прекалено
рестриктивни мерки
като пълна забрана на
рекламата на цигари и
скриване на тютюне-
вите продукти от
рафтовете в магази-
ните. Премиерът по-
пари исканията им: "В
тази посока не можем
да бъдем на ваша
страна. Ние сме про-
тив тютюнопушене-
то, защото това е
един от основните
фактори за влошено-
то здраве на голяма
част от българите".
Все пак според него
трябва да се внимава
с рестрикциите, за-
щото те може да до-
ведат до засилване на
сивия сектор. Точно
такъв е случаят с Ир-
ландия, Великобрита-
ния и Франция, заяви-
ха от Асоциацията на
тютюневите тър-
говци.

"Да не бъдем лицеме-
ри. Ако заключим ци-
гарите и не ги показ-
ваме в магазините, за-
що тогава трябва
щандовете за алкохол
да са открити?", по-
пита главният проку-
рор Сотир Цацаров.
Според него подобни
мерки би трябвало да
се предприемат и
спрямо алкохола, кой-
то е не по-малко вре-
ден от цигарите.

Как да се пазим в сезона
на гръмотевичните бури

Любомира ПЕЛОВА

До края на седмицата времето ще
продължи да е с летни температури и с
условия за гръмотевични бури. Завчера
късно вечерта небето над Перник се
превърна в същинско светлинно шоу.
Гледката, колкото и красива, може да е
и опасна. Затова от столичната дирек-
ция за пожарна безопасност съветват
при гръмотевична буря с мълнии да бъ-
дете бдителни, тъй като нерядко те при-
чиняват значителни материални щети, а
понякога и човешки жертви. Въпреки че
в днешно време има редица начини за
защита от това природно явление, най-
опасно е то за хората, които работят на
открито.

Ако се намирате сред природата по
време на гръмотевична буря, постарайте
се да застанете далеч от високи дърве-
та и самотно стърчащи канари. При на-
личие на сух предмет, седнете върху не-
го.

Ако сте на открито, не лягайте и не до-
косвайте земята с ръце. Клекнете, като
плътно прилепите нозе. Наведете глава-
та си надолу и притиснете колене до
гърдите си. Със скръстени ръце обхва-
нете глезените на краката. Дръжте се на
разстояние от съседа си.

Ако сте на колело, слезте от него. Не
се хващайте и не дръжте метални пред-
мети, те привличат гръмотевиците. Отда-
лечете се от електропроводите за висо-
ко напрежение. Стойте настрани от ме-
тални конструкции, огради, парапети и
други метални заграждения.

Подходящи места за подслоняване са
дълбоките пещери. Застанете най-малко
на 3 метра навътре от входа и се старай-
те да има поне метър свободно прос-
транство от двете ви страни. Не се под-
слонявайте близо или под надвиснали
скални маси.

Ако бурята ви изненада в река, езеро
или басейн незабавно излезте от водата
и се отдалечете. В случай че сте с лод-
ка или сърф в морето бързо тръгнете
към брега.

Когато се намирате в къща или на ра-
ботното място, трябва да изключите от
мрежата телевизора, кабела от външна-
та антена, компютъра, видеокасетофона
и останалите електрически уреди. Зат-
ворете вратите и прозорците. Стойте да-
леч от чешми, балконски врати, прозор-
ци.

По време на пътуване с кола прибере-
те антената на колата. Ако падне гръм
по време на движение, проверете гуми-
те на колата, ако са обгорели, могат да
се спукат.

Незабавно легнете на земята, ако по-
чувствате изтръпване на части от тялото
в резултат на ел. напрежение.

За защита от пряко попадане на мъл-
нии се изграждат мълниеприемници и
мълниеотводи. Мълниезащитната инста-
лация на всяка сграда трябва да бъде
периодично проверявана.

При градушка потърсете незабавно
подслон, големите ледени късове могат
да ви причинят травми и наранявания.

Талантливите Хасан и Ибрахим идват в Перник
Най-малкият уча-

стник тази година е 4-
годишната  пианис-
тка Меглена Георгие-
ва от Крива паланка-
Македония. Жури от
професори и препода-
ватели в НМУ,  НМА и
ОШИ- Перник ще оце-
няват изпълнители-
те. Традиционно кон-
курсът ще открият в
петък 27-ми април ми-
налогодишите лауреа-
ти от конкурса. Сред
тях са 19- годишната
флейтистка Мила
Цанкова, която стана
най-младият член на
Софийската филхар-
мония и 11- годиш-
ният цигулар от
Пловдив Виктор Васи-
лев, който наскоро по-
лучи Първа награда

от Международен
конкурс в Брюксел,
уточни председа-
телят на журито -ди-
ригентът на КО "Ор-
фей" Райчо Христов.

За първи път тази
година Институт
"Сервантес" ще даде
награда за изпълни-
тели на испанска и ла-
тино-американска му-
зика. Иначе голямата
награда, в размер на
500 лв. е на Кмета на
Перник, която се
връчва и в двете ка-
тегории- инструмен-
талисти от люби-
телски школи и от
професионални учи-
лища. Предвидени са
много предметни наг-
ради, както и награда
"Клавирна мечта" и
"Най-артистичен уча-
стник". Победители-

те ще бъдат обявени
на специална церемо-
ния в неделя- 29-ти
април, а кулминация-
та ще бъде техният
гала концерт.

Паралелно с музи-
калния конкурс тази
година бе възобновен
и конкурсът за рисун-
ка. В него участваха
33-ма млади художни-
ци от Перник и Варна.
Жури в състав Елена
Темелкова, Снежана
Велинова и Валентин
Топалов вече определи
победителите.  Из-
ложба с техни творби
ще бъде открита на
27-ми април от 16,30
часа във Второ фоайе
на Двореца. Тогава ще
бъдат наградени и
призьорите. Сред тях
са Ивайла Ряхова на 4
г.  и Моника Борисова

на 18г.
Тази година органи-

заторите издадоха и
книжка за 13-тото из-
дание на конкурса, в
която са включени
всички участници. В

трите дни на музика-
лото събитие перни-
чани могат да се нас-
ладят на изпълнения-
та на страхотни малки
и млади музиканти в
Двореца на културата.

от страница 1



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

Четвъртък, 26 април 2017 г., брой 78 /6426/ 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 - 52 000 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 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 75 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. 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. Боксониера, Център, тавански етаж, топла вода - 150 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
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

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



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 масивна двуетажна

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

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

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

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

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
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 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 Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия Ръч-
на 160000 км 2 000г Къса база В от-
лично състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895725609

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442
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 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
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Фирма "АК Електрик" АД, град

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

в Батановци. Тел: 0893 306 308

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

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. ПЕРНИК
Обявява конкурс за длъжността “Старши специалист –

счетоводител и касиер” в Звено “Финансово-стопанска и
административна дейност”, при следните изисквания:

1. Изисквания за длъжността „Старши специалист –
счетоводител и касиер“. Лицето трябва да притежава Висше
икономическо образование  и компютърна грамотност; опит в
планирането и бюджетната дейност; работа със счетоводен софтуер и
софтуер за заплати и хонорари.

2. Кратко описание на длъжността: Старши специалист –
счетоводител и касиер осъществява финансово-стопанската дейност
и финансово-счетоводното обслужване на прокуратурата; участва в
разработването на проект за годишен бюджет на РП – Перник и в
изготвянето на ежемесечни и годишни оборотни ведомости;
изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на
прокуратурата; изготвя финансови отчети; осъществява материално-
техническото снабдяване с инвентар, консумативни материали и
обзавеждане и др.

3. Начин на провеждане на конкурса – в три етапа:
I етап - по документи;
II етап: писмен изпит - проверка на познанията по нормативната

уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността.
III етап: събеседване с кандидатите, издържали писмения изпит
4. Необходими документи за участие в конкурса: Заявление за

участие в конкурса /по образец/; декларации /3 бр. по образец/;
подробна автобиография; заверени от кандидата копия от документи
за придобита образователно-квалификационна степен; заверени от
кандидата копия от документи за компютърна грамотност;
свидетелство за съдимост - оригинал; медицинско свидетелство -
оригинал; медицинско удостоверение, че не се води на учет и е
психично здрав – оригинал; заверени от кандидата копия от
документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионален опит.

5. Място за подаване на документите: Документите следва да
бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално
заверено пълномощно/ в Деловодството на  Районна прокуратура -
гр.Перник, ул.”Търговска“ № 37, ет.3, стая 318 - Съдебна  палата - гр.
Перник, всеки ден от 09:00 часа до 16:30 часа.

6. Срок за подаване на документите – 1-месечен, считано от
датата на публикуване на обявата във вестник „Съперник“.

7. Всички обявления списъци или други съобщения във връзка с
конкурса ще се обявяват на информационното табло на Районна
прокуратура – Перник, адрес: гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет. 3 и
на интернет-страницата на Районна прокуратура – Перник: http://
www.prb.bg/bg/rppernik/, раздел „Кариери”.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
>длъжност, звено, административна структура:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
Дирекция: Медицински дейности
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- осъществява контрол върху цялостната дейност на лечебните и

здравни заведения;
- осъществява контрол върху регистрацията на лечебните и

здравни заведения и лицата упражняващи неконвеционални
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното
здраве;

- осъществява контрол върху дейности, свързани с
лекарствоснабдяването и контрола на наркотичните вещества и
прекурсорите;

- планира, организира и контролира дейностите по медицинското
осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

- контролира дейността по медицинската експертиза и на
регионалната картотека на медицинската експертиза;

>изисквана минимална степен на завършено образование:
висше – магистър
>години професионален опит – 4 години
>минимален ранг – III младши
>предпочитана специалност, по която е придобито

образованието:
Медицина или Дентална медицина
>допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за

кандидатите:
- квалификация по здравен мениджмънт
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни

актове;
- умения за работа в екип;
- компютърна грамотност и ползване на чужд език;
>размер на минималната заплата, определена за длъжността:
550.00 лв.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в

зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса
кандидат, съгласно нормативните актове, определящи
формирането на възнаграждението.

>брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
ИНСПЕКТОР
Дирекция: „Надзор на заразните болести“
>Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- организира, провежда, контролира и отчита дейностите по:
- епидемиологичния надзор на заразните и паразитни болести;
- имунопрофилактика;
- профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции;
- дезинфекция, стерилизация, дезинсекция и дератизация;
- противоепидемичен и здравно-хигиенен режим в

контролираните обекти с обществено предназначение.
>изисквана минимална степен на завършено образование:
висше – професионален бакалавър по
 >години професионален опит – не се изисква
>минимален ранг – V младши
>допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за

кандидатите:
- компютърна грамотност и ползване на чужд език;
- размер на минималната заплата, определена за длъжността:
510.00 лв.
      *Основният размер на заплатата за длъжността се определя

в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса
кандидат, съгласно нормативните актове, определящи
формирането на възнаграждението.

> брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин на провеждане на конкурса
- решаване на тест
- интервю
>документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №2

към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители.

2. Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители.

3. Копие от документ за придобита образователно –
квалификационна степен, допълнителна квалификация, чуждо
езикови и компютърни умения.

4.  Копие от официални документи, удостоверяващи
професионален опит.

5.  Копие от документ за придобит ранг /ако притежават такъв/
Документите следва да бъдат представени лично от всеки

кандидат или чрез пълномощник в РЗИ – Перник, ул.”Миньор” №15,
ет.1,ст.101 – приемна, всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч. в срок
от 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. В случай, че
документите се подават от пълномощник, те трябва да са
придружени от нотариално заверено пълномощно.

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-237/24.04.2018 г.
обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

I. Урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост,
както следва:

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за
индивидуално жилищно строителство УПИ XIII-147, кв. 15 по
Регулационния план на с. Слаковци, общ. Брезник, с площ 905 кв.м.,
АОС №4918/12.10.2017 г. Начална тръжна цена 3710.50 лв. Сумата
се облага с ДДС.

 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор  06286.501.872 по
КК и КР на гр. Брезник, кв. 73б, ул. "Цвета Лумбарова" № 6 по РП, с
площ 769 кв.м., АОС № 3794/09.10.2014 г. Начална тръжна цена
11527.31 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за
индивидуално жилищно строителство, УПИ V, кв.52  по
Регулационния план на с. Ноевци , с площ 720 кв.м., АОС № 4917/
12.10.2017 г. Начална тръжна цена 3513.60 лв. Сумата се облага с
ДДС.

II. Начин на провеждане - публичен търг с тайно наддаване.
III. Цената на тръжната документация е 10.00 лв. без ДДС или 12.00

лв. с ДДС. Закупуването на тръжните книжа ще се извършва всеки
работен ден от 8.00 часа на 26.04.018 г. до 15.00 часа на 04.05.2018 г.

IV. Размера на депозита за участие в търга - 10 % от обявената
цена. Внася се от 26.04.2018 г. до 16.00 часа  на 04.05.2018 г. на касата
на общината или по банков път. Банкова сметка на Община Брезник
BG 46 STSA93008423552400 BIC: STSABGSF. Вид плащане 445600-
Приходи от продажба на земя. За повторния търг - от 11.05.2018 г.
до 16 ч. на 16.05.2018 г.

V. Кандидатът или упълномощения от него представител подава
тръжните документи за участие в срока определен за внасяне на
депозита в стоя №22 на Община Брезник в запечатан, непрозрачен
плик лично. Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета
на търга. В него се поставят:

1.Заявление за участие в търг /приложение №1/;
2.Декларация /приложение №2/;
3.Оригинал на документ за внесен депозит;
4.Копие от документа за закупена тръжна документация;
5.Копие от документ за самоличност /или нотариално заверено

пълномощно за участие в търга от лицето което представляват.
6.Плик с надпис "Предлагана цена", който се поставя в плика със

заявлението и другите документи за участие. Предлаганата цена,
не може да бъде по-малка от началната.

7.Заявление /приложение № 3/.
VI. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива:

да няма задължения към Общината.
VII. Дата, място и час на провеждане на търга:  10.05.2018 г. от

10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
VIII. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 18.05.2018

г.  от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
IX .Стъпка при явно наддаване ако се наложи такава: до 10 % от

обявената цена.
  Извлечение от заповедта да се постави на видно място в

сградата на Общината в 3-дневен срок след издаването й, съгласно
чл. 39 от НРПУРОИ и до Общинския съвет.

Информация се предоставя  на тел. 07751/21-60 - общинска
собственост.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК
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 Днес ще постигнете значителен напредък при
разрешаването на редица важни за вас въпроси.
Ограничете действията, заради които бихте
могли да попаднете на неизгодна за вас позиция.
Водете се от разума си останете чужди на изку-
шения и съблазън. Не провокирайте късмета си с

нищо, което би нарушило хармонията в душата ви.

 Днес ще се открият добри възможности да
постигнете отлична реализация. Стремете се
да освободите съзнанието си от проблемите, по
които не бихте могли да вземете отношение,
тъй като сте зависими от други хора. Стремете
се да преподредите целите, които си поставяте

в материален план.

Установените от вас контакти ще ви поз-
волят да осъществите намеренията си. Ако из-
питвате затруднения потърсете подкрепата на
близките си. Не позволявайте на мрачните мисли
да ви обсебят. Решавайте своевременно възник-
налите проблеми. Не изяснявайте прекалено от-

крито чувствата си.

 Днес развийте контактите, които създадохте
неотдавна в професионалната сфера. Опитайте
се да бъдете гъвкави в изискванията си към хора-
та, които ви заобикалят. Спазете договорките
си и покажете уважение към партньорите си. По-
каянието и прошката днес имат пречистваш

ефект. Заседналият начин на живот е противопоказен.

  Днес действайте по интуиция на работното
си място и ще постигнете много повече от пред-
варителните си очаквания. Съблюдавайте реда
на работното си място и е малко вероятно да
имате неприятности. Ако възникне спор в отно-
шенията ви с интимната половинка, се стремете

да отсъждате правдиво.

 Днес се опитайте да съхраните това, с което
разполагате в професионален и в материален
план. Действайте по съвест, когато интимната
половинка, приятел или роднина ви потърси за съ-
вет или подкрепа. В случай че имате твърде висо-
ки очаквания от хората в прякото си обкръжение,

то рискувате да бъдете разочаровани, даже разстроени.

 Днес обмислете точна стратегия, благодаре-
ние на която ще започнете работа по делата,
които ще ви изведат на челните позиции както в
професионален, така и в материален план. Не се
колебайте да изречете какви потребности има-
те. Ще ви занимават финансови и работни проек-

ти, които може да ви отнемат повече време и енергия.

 Днес не пропускайте важните детайли за всич-
ко, което се случва край вас! Стремете се да си
изградите реална представа какво се случва око-
ло вас, защото само така адекватно ще посрещ-
нете отправените ви от съдбата предизвика-
телства. Постарайте се да промените начина си

на мислене.

 Днес не предприемайте както в професиона-
лен, така и в материален план ходове, за които
впоследствие ще съжалявате. Опитайте се да си
изградите нагласата на победители и ще бъдете
приятно изненадани от постигнатото. Из-
бягвайте заповедния тон, дори и правотата да е

на ваша страна.

 Днес не пренебрегвайте потребностите си.
Ако проявявате колебание, може да се отдалечи-
те от целите. Отделете достатъчно време за
пълноценен отдих. При много от вас се наблюдава
изостряне на възприятията, задействат се
трансформации и фини енергии. Подходящо време

за лечение на дихателните органи.

 Днес се съсредоточете върху възможността
да укрепите позициите си на работното място.
Използвайте всяка свободна минута за почивка.
Имате търговски усет за нещата, възползвайте
се, но не го правете за чужда сметка, за да не си
създадете сами проблеми. Не се възгордявайте,

пазете главата и очите си от преумора.

 Днес повишете своята бдителност. Доверете
се на интуицията си по отношение на хората,
които срещате в делови или в личен план. Потър-
сете свой начин да си починете, като се освобо-
дите от натоварващи мисли и обновите силите
си. Всякакви процедури по изчистване на организ-

ма ще оказват благотворно въздействие върху вас.
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Тази година Дочка трябваше да навърши седемдесет

Åâäîêèÿ Îãíÿíîâà – êàïèòàíúò íà „Ìèíüîð”
Когато говорим за

женския баскетбол в
Перник, в разговорат
ни не може да не бъдие
спменато нейното име.
Евдокия Огнянова -  бас-
кетболистката, капи-
танката на отбора,
която в продължение
на 12 години извеждаше
пернишките момичета
на терена и ги водеше
от победа към победа.
Тя е родена на 7 фувруа-
ри 1948 г. в с. Църква
(днес квартал на Пер-
ник)

Евдокия Огнянова
навлезе в големия бас-
кетбол някак си неусет-
но. В началото на 60-те
години на миналия век
започвоа да се занимава
с баскетбл и веднага на-
мира място в пионир-
скиа отбор на „Ми-
ньор”. С изявите си
привлеча вниманието
на опитния специалист
Г. Чомаков, който през
1963 г. я включва в пър-
вия състав на дружес-
твото; По това време
женският баскетбол в
Перник прави все по –
дръзки стъпки, за да ме-
ри сили с най – добрите
в страната. В отбора
почти всички са като
Дочка – млади, неопит-
ни, но запленени от ма-
гията на баскетболна-
та игра, твърдо реше-
ни да създадат отбор,
за който да се говори с
любов и уважение. Тре-
нировките са тежки и
изнурителни, но състе-
зателки и треньор не
жалят сили и време, не
се оплакват – работят
упорито за овладяване
тайните на баскетбо-
ла.

През 1965 г. идва пър-
вото признание за мла-
дата пернишка баскет-
болистка. Огнянова е
включена в национал-
ния отбор за девойки.
Участва в две европей-
ски първенства – в Со-
фия през 1965 г. – 5-то
място и в Каляри (Ит)
през 1967 г. – 4-то
място. В Каляри е об-
явена за най – добра реа-
лизаторка на първенс-
твото. През тези годи-
ни тя участва и в две
Балканиади за девойки –
в Белград (Юг) през
1966 г. и в Силистра
през 1967 г. от които
печели златни медали.

През 1968 г. Евдокия
Огнянова е включена
във фестивалния от-

бор на страната и уча-
ства в Деветия Све-
товния фестивал на
младежта и студенти-
те в София.  Нашите
момичета  заемат тре-
то място и печелят
бронзовите медали.
Особено драматичен е
последният мач с Чехос-
ловакия. За победата
най – много допринася
пернишката баскетбо-
листка. Развалнувани и
щастливи момичетата
от отбора и подаряват
албум, който надпис-
ват: „Нека тази книга
ти напомня за хубавата
ти  игра и бронзовата
ни победа над Чехосло-
вакия!” Тази оценка на
съотборвичките й е по
– ценна от спечеления
медал. Евдокия е удо-
стоена със званието
„майстор на спорта”

Същата година тя е
включена в женския на-
ционален отбор и в про-
дължение на 6 години е
неизменно негов член.
На Балканиадите в Ру-
мъния през 1969 г. и
1972 г. печели златен
медал. През 1972 г. на
Европейското първенс-
тво във Варна нацио-
налният ни отбор зае-
ма второ място. За то-
зи голям успех и за при-
носа на Огнянова към
женския баскетбол в
страната, Бюрото на
ЦС на БСФС я удостоя-
ва със званието „заслу-
жил майстор на спор-
та.”

Годините се изниз-
ват неусетно. Жен-
ският баскетбол става
един от най – популя-
рните и обичани спор-
тове в Перник. През
1972 г. „момичетата на
треньора Георги Чома-
ков” за първи път ста-
ват републикански шам-
пиони. На най – високо-
то стъпало на почет-
ната стълбичка на по-
бедителките стои ка-
питанката на „Ми-
ньор”. През следващи-
те години тази карти-
на се повтаря още три
пъти – през 1977, 1978
и 1979 г. През останали-
те години тя отново е
на пиедестала на побе-
дителките, но на едно
стъпало по – ниско.
През тези години пер-
нишките баскетболис-
тки бяха едни от най –
силните в страната. В
своята богата спорта
кариера Евдокия Ог-

нянова е спечелила 4
златни, 4 сребърни и
един бронзов медал! И
всичкиште с пернишкиа
отбор. Колко баскетбо-
листки могат да се пох-
валят с такъв богат
урожай (освен няколко
нейни съотборнички).
Два пъти е вдигала и ку-
пата на България.

Освен по родните за-
ли Евдокия Огнянова из-
вежда своите съотбор-
нички и на едни от най
– големите терени в Ев-
ропа. С Миньор тя уча-
ства в четири турнира
за купата на Европей-
ските шампионки, като
през 1980 г. игра на фи-
нала във Витенхайм
(Фр). В това най – авто-
ритетно европейско
клубно състезание тя
игра два пъти и на по-
луфиналите. Взела е
участие в  35 мача! Три
пъти участва и в Евро-
пейския турнир на но-
сителките на национал-
ни купи „Лиляна Ронке-
ти”. И тук остави
трайна следа: през 1977
г. изведе перничанки на
финала в Рим, а две го-
дини по – късно и на по-
луфинала. В това вто-
ро по сила европейско
клубно състезание тя
записа 19 участия.

Много са вълнуващи-
те моменти от богата-
та спортна кариера на
Евдокия Огнянова, но
ще се спра само на два
от тях, в които тя раз-
крива в най –пълна
стпен своя характер на
голям боец, на победи-
тел.

През март 1979 г. се
играха последните сре-
щи от републиканско-
то първенство. Ми-
ньор си беше осигурил
солиден аванс пред след-
ващите го и само тео-
ретически можеше да
бъде изместен от пър-
вото място. Последни-
те въпросителни
трябваше да паднат в
мача със Славия.  Пър-
вият мач перничанки
спечелиха убедително.
Но във втория срещу
Миньор излезе един мо-
билизиран отбор, ре-
шен да воюва  с всички
сили за победата. Игра-
та на нашите момиче-
та вървеше трудно. Не
помагаха и честите сме-
ни. Славистките водеха
непрекъснато в резул-
тата и навярно вече се
виждаха победителки. И

тогава на терена се
появи капитанката на
отбора Евдокия Ог-
нянова. Тя поведе свои-
те съотборнички на
финален щурм . Разлика-
та постепенно се сто-
пи и две секунди преди
края белите водеха само
с две точки. Последва
мълниеносен пас към
Дочка, тя стреля, след
което прозвуча сирена-
та за края на мача. „Пос-
лушната” топка се за-
въртя по ринга и падна
в коша. Резултатът бе
изравнен. В продълже-
нието картината се
повтори.

Играта вървеше кош
за кощ, като 5 секунди
преди края Славия от-
ново водеше с 2 точки.
Огнянова атакува, топ-
ката се промуше през
мрежичката, независи-
мо, че в момента на уда-
ра тя беше фаулирана.
Съдиите не признаха ко-
ша, а отсъдиха два нака-
зателни удара. Съдба-
та на мача отново бе-
ше в нейните ръце. С
присъщото й хладнок-
ръвие тя реализира два-
та наказателни удара и
отново равенство. Във
второто продължение
пернишките баскетбо-
листки не позволиха по-
вече изненади и спече-
лиха.

В последната година
на своята състезател-
на кариера Евдокия Ог-
нянова стана вицеевро-
пейски шампион. Но по
пътя към финала
трябваше да бъде ели-
миниран тогавашния
европейски шампион
„Цървена звезда”. След
убедителната победа
на перничанки в Бел-
град, всички очакваха
протоколен реванш в
зала „Миньор”.Но юго-
славянките са отбор с
характер, който не се
предава лесно, а се бори
с всички сили, до край.
Мачът в Перник придо-
би драматичен харак-
тер. В началото на вто-
рото полувреме пред-
нината на югославянки-
те достигна 11 точки.
Още малко и мечтата
на перничанки да иг-
раят на финала щеше
да рухне (те бяха спече-
лили първия мач с раз-
лика от 15 точки). В то-
зи критичен момент
треньорът Гуорги Чо-
маков включи в игра Ев-
докия Огнянова. Залата

замря настръхнала! До
този момент Дочка
още не беше се появява-
ла на терена. Капита-
нът на отбора пое
цялата отговорност
върху себе си. С актив-
на игра под двата коша
и няколко точни попа-
дения от далечно раз-
стояние, преднината
на съперничките беще
сведена под санитар-
ния минимум. Залата
стана на крака и започ-
на да скандира нейното
име. Миньор вървеше
уверено към европей-
ския финал.

Заслужиилят май-
стор на спорта Евдо-
кия Огнянова игра с ем-
блемата на любимото
си дружество повече
от 680 мача, в повече
от 200 защитаваше и
националния герб. Въп-
реки голямата си зае-
тост с тренировки и
състезания, тя завър-
ши задочно ВИФ „Г. Ди-
митров”, специалност
„баскетбол”. Стремеше
се непрекъснато да обо-
гатява своите позна-
ния в областта на бас-
кетбола.

Последният мач на ка-
питана на славния пер-
нишки отбор Евдокия
Огнянова бе финалът
за купата на Европей-
ските шампионки във
Витенхайм (Фр), а разд-
ялата и с пернишката
публика стана в края на
същата тази 1980 г. Ед-
на голяма баскетболис-
тка свали състезател-
ната фланелка., преми-
навайки на треньорско-
то поприше.

За нея треньорът на
отбора Г. Чомаков каза:
„Универсална баскетбо-
листка. В най – трудни-
те моменти за отбора,
тя можеше да играе на
всеки пост на който я
поставех. И играше
всеотдайно, по миньор-
ски. Успехите на Ми-
ньор са неразривно
свързани с нейното
име.” А съотборничка-
та й Даниела Кирилова е
кратка и лаконична: „А-
ко не беше Дочка, няма-
ше да го има този от-
бор на Миньор, този
сплотен колектив с ха-
рактер на победител”

Евдокия Огнянова си
отиде твърде рано от
този свят. Почина на
24 септември 2015 г. в
Перник
д-р Стефан Сергиев

Шестима възпитаници на СК”Перун”
отиват на Европейско по сумо

Шестима възпитаници на треньорката Га-
лина Венева заминават на европейското
първенство по сумо, което ще се проведе
през уикенда  в Пловдив. Възрастовите
групи са мъжи и жени, мъже и жени до 23
години и
младежи и
девойки до
21 години.
Шестимата
състезатели
са медалис-
ти от  конти-
н е н т а л н и
първенства
и имат се-
риозни ам-
биции за завоюване на нови отличия. Тре-
ньорката в клуба Диляна Спасова е двук-
ратна европейска шампионка от Самоков и
Щип(Македония), Станислава Атанасова и
Теодора Василева  са шампионки от Маке-
дония , а Християн Христов е втори на евро-
пейско първенство в Самоков. Бронзова
медалистка от Щип е и Оля Ковачева. Еди-
нствено Мила Йорданова е дебютантка.
Част от състезателитте, чиито борби прик-
лючат през първия ден , ще участват и на
международния турнир по джудо „Гладиа-
тор” в Пловдив.

Григор почна
успешно в Барселона

Григор Димитров се завърна на турнира в
Барселона за първи път от 2013 г. насам и
го направи с победа 6-3 6-1 над Жил Си-
мон. Поставеният под №2 в основната схе-
ма наложи пълен контрол в мача и направи
необходимото, като само в ключовите мо-
менти вдигаше нивото си, за да подчини
съперника.В трети кръг победителят среща
Малек Джазири, от когото по-рано през се-
зона отпадна в Дубай.Френският тенисист
започна с много меки удари и отказваше
да атакува опонента си, дори когато ус-
пяваше да го изтласка няколко метра зад
основната линия. Компенсираше обаче със
солидна защита и затрудни доста Димит-
ров, който все пак взе първите си две пода-
вания – 2-1.В петия гейм първата ни ракета
изостана 0-40. Спаси първия брейкбол с
технично драйв воле, а после с мощни и
дълбоки форхенди докара до дюс, преди
да извади подаването си. В следващата
част Григор демонстрира отлично разнооб-
разие, като дори на моменти се защитава-
ше с лифтирани удари, а после търсеше
слайс, за да атакува. Така извади от ритъм
Симон, дръпна 30-40 и реализира брейкбо-
ла – 4-2.Димитров затвърди, а после сложи
точка на сета от посрещане – 6-2.Светов-
ният №5 откри втория сет с бърз сервис
гейм, след който реализира пробив за 2-0.
Григор затвърди безпроблемно и направи
доиграването на мача протоколно.Българи-
нът за момент наруши концентрацията си,
но не позволи опонентът му да стигне до
нещо по-сериозно, като вече и Симон пра-
веше твърде много непредизвикани греш-
ки.В шестия гейм при 15-30 Димитров про-
веде изключителна точка, в която диктува-
ше от бекхенд, смени няколко пъти ритъма
и посоката на разиграването и заслужи
два поредни брейкбола. Сервисът на Си-
мон обаче заработи, световният №70 атаку-
ва и мрежата няколко пъти и се измъкна до
40-40, но Григор остана търпелив и проби –
5-1.При този резултат българинът сервира-
ше за победата и затвори мача – 6-1.
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Поетичната двойка Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов представят в „Тетрадката” дебютните си книги

ТО Е ЯСНО, ЧЕ ДЕТ-
СКИЯТ МУЗИКАЛЕН
КОНКУРС В ПЕРНИК ЩЕ
ПРЕМИНЕ ПОД ЕГИДАТА

на близнаците Хасан и Ибрахим. Още
преди да са дошли и настроили пианото
знаем, че всичко живо ще се върти око-
ло тях за селфита, автографи и тийней-
джърски раздумки. Не сме много си-
гурни в коя категория ще се състезават
симпатягите, обаче ако не вземат пър-
вото място, значи журито е взело як
рушвет. Изобщо, защо ги бутат в по-
добни мероприятия като е ясно, че
тяхната класа е от друго качество? Все
едно да пуснат „Реал” – Мадрид да иг-
рае в българското футболно първенс-
тво. Да не се бъркаме обаче в музикал-
ните дербита, а просто като зрители да
се насладим на живо на изпълнения,
които преди две години ни караха да
крещим като обезумели на Евровизия-
та. Втори шанс да ни свирят близнаците
едва ли ще имаме.

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЧЕТЕМ СТА-
ТИСТИКА, ТОЛКОВА НИ УДРЯ ХОР-
МОНЪТ НА ПЕСИМИЗМА. Последни-
те цифри сочат, че за миналата година
град Перник се е стопил с около 500
души. Това не е добре, ама като се за-
мисли човек, може да не е и толкова
лошо. По-малко народ, значи по-малко
социални разходи на управата, по-мал-
ко престъпници, по-малко насилие в
училищата, по-чисти обществени прос-
транства и т.н. От година на година ста-
ваме все по-малко и затова е логично
да ни е по-широко около врата. Затова
можем да приветстваме тенденцията
на стопяването на Перник, за да се
чувстваме повече стопани на обезлюд-
яващия град.

МИСЛЕХМЕ, ЧЕ ТАЯ ГОДИНА
ПРОЛЕТНОТО ЧИСТЕНЕ ЩЕ НИ СЕ
РАЗМИНЕ, ама не сме познали. Започ-
ва се в събота и най-вероятно ще свър-
ши в събота. Един ден – кой ти го дава?
Кметската управа се е подготвила като
за показно, ама традицията повелява
само чиновниците да отчитат народопо-
лезна дейност. Останалите ще ги гле-
дат през прозорците и ще бързат ско-
ростно да се изнесат на село, за да не
изпитват неудобство от прословутия си
мързел. А не е ли по-добре чистенето
да става в работен ден, понеже е ясно
кой ще участва?

Съдят софиянец за причинена
смърт по непредпазливост

Любомира ПЕЛОВА
Четирима ще отговарят пред родното правосъдие

за извършени от тях различни престъпления.  49-го-
дишният Р.И. от брезнишкото село Ноевци и 48-го-
дишният Й.К. от Перник са привлечени като обвиняе-
ми за шофиране на автомобили след употреба на ал-
кохол. При първия са отчетени 2, 01 промила, а при
втория 2, 23. Р.И. бил проверен в Ноевци, на 22 април
тази година, докато управлявал „Ланчия Либра“. Й.К.
е извършил нарушението на 4 март тази година, шо-
фирайки почерпен „Рено Еспейс“. Работата продъл-
жава съвместно с Районните прокуратури в Брезник
и Перник. С мярка за неотклонение „подписка“ е 20-
годишнят Д.И.от Радомир. На 20 април, младежът шо-
фирал „Сеат Толедо“ по улица „Батенберг“в града,
когато бил проверен от местни полицаи. Установено
било, че е употребил канабис. Привлечен е като об-
виняем и работата продължава. Столичанин ще бъде
съден за причиняване на смърт по непредпазливост.

Инцидентът е станал на 19 ноември миналата годи-
на, на първокласен път София – Кюстендил, в района
на Перник. 55-годишният Б.Д. управлявал автобус
„Мерцедес“ и блъснал 49-годишен перничанин, който
пресичал пътното платно. Мъжът починал на място.
Б.Д. е привлечен като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение „подписка“.

Делегация на ЦИК
в международния

форум «Сигурност в изборите»
Любомира ПЕЛОВА

На 19 и 20 април 2018 г. делегация на
Централната избирателна комисия на Ре-
публика България в състав Ивилина Але-
ксиева – председател на ЦИК, Мария
Мусорлиева – зам.-председател на ЦИК,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Геор-
ги Баханов и Бойчо Арнаудов – членове
на ЦИК, взе участие в 15-та конферен-
ция на органите за управление на избо-
ри на тема  „Сигурност в изборите“, Ос-
ло, Кралство Норвегия, организирана от
Венецианската комисия в партньорство
с Министерството на местното управле-
ние и модернизация на Кралство Норве-
гия.

Председателят на Централната избира-
телна комисия на Република България г-
жа Ивилина Алексиева беше говорител
по темата „Как да предотвратяваме и от-
говаряме на атаките?“. Тя представи из-
ползването на информационните и кому-
никационните технологии в изборите, по-
сочи предприетите от компетентните ор-
гани в Република България действия в
отговор на DDos атаките в деня на общи-
те местни избори и националния рефе-
рендум през 2015 г. и при обявяването
на резултатите и последващите мерки за
превенция и реакция при кибератаки.

Госпожа Алексиева запозна аудито-
рията със стратегическите документи в
Република България, свързани с борба с
кибератаките, законовите разпоредби,
включително уведоми и за изработения
проект на Закон за киберсигурност, и
представи координацията между раз-
личните органи с компетентност в сфера-
та на сигурността и изборите.

На конференцията с основен фокус
върху киберсигурността бяха обсъждани
също така сигурността на граждани и
кандидати, сгради и съоръжения, свър-
зани с произвеждането на избори, си-
гурността на изборната администрация,
дезинформацията, фалшивите новини,
защитата на лични данни и др.

В конференцията взеха участие пред-
ставители на органи за управление на
избори от над 30 държави, на министерс-
тва и местни администрации на държава-
та домакин, на международни институ-
ции – ЕС, ЕП, Съвета на Европа, ОССЕ/
БДИПЧ, IFES, IDEA, ACEEEO, UNDP, как-
то и на фейсбук, университетски и акаде-
мични институции и др.

Светла ЙОРДАНОВА
Ива Спиридонова и

Симеон Аспарухов ще
гостуват в „Тетрад-
ката”  на Регионална
библиотека “Светос-
лав Минков” в Перник
на 11-ти май от 17,30
часа.  Те ще пред-
ставят първите си
самостоятелни пое-
тични книги и съвмес-
тния издателски
проект, носещ името
“Библиотека Бълга-
рия”.  Ще чуем техния
лиричен диалог “Лю-
бовта говори” в съп-
ровод на младия кита-
рист от Wasted Gener-
ation  Марчело Анге-
лов. Ива и Симеон  ще
ни разкажат и за чо-
вешкия фактор в от-
ношенията “автор -
книга - читател”.

Ива Спиридонова
живее в София, зани-
мава се с мениджмънт
на външната търго-
вия, преподава езици,
работи с деца, пише
поезия и критика, ре-
дактира, промотира и
рецензира книги, орга-

Новите в антикорупционната комисия са
готови да минат през детектора на лъжата
Любомира ПЕЛОВА

Всички кандидати
за зам.-председател и
членове на антико-
рупционната коми-
сия биха минали про-
верка с полиграф.То-
ва стана ясно от от-
говорите им на въп-
рос на депутата Сла-
ви Нецов от „Воля“
биха ли се съгласили
на проверка с детек-
тор на лъжата, през
каквато е минал
председателят на ко-
мисията Пламен
Георгиев. Претенден-
тите се явиха днес
на изслушване в пар-
ламентарната коми-
сия за борба с коруп-
цията.

Кандидатът за
зам.-председател Ан-

т о н
Славчев
з а я в и :
„Бих ми-
нал на
п о л и г -
раф, спя
с п о к о й -
но и не
се при-
теснява-
м“. Ан-
тоанета
Георгие-
в а - Ц о н -
кова посочи: „Част
съм от екип, щом
председателят на ко-
мисията Пламен
Георгиев е заявил та-
кава готовност и аз
бих го направила“.
Любен Йоцов комен-
тира: „Минавал съм
неколкократно на по-

лиграф, не е страш-
но. Ако се наложи ще
мина пак“. Силвия
Къдрева изтъкна:
„Не съм минавала на
полиграф, ако това е
друга форма на про-
верка на почтенос-
тта ми - да, ще ми-
на“.

низира представяния
на други автори, съ-
бития и литературни
четения. Редактор е
на няколко книги с
поезия и проза по раз-
лични проекти. В мо-
мента е редактор в
онлайн списание “Но-
ва Асоциална Поезия”.

„Думите МИ”, изда-
дена през 2016 година
(изд. “Фабрика за кни-
ги”), е дебютната ?
книга с лирика и дос-
тига пето място в
националния конкурс
„Моята любима кни-
га, 2016”, раздел „Пое-
зия”.В края на 2017 го-
дина печели второ
място в конкурс за ху-
дожествен текст на
тема „Лист”, органи-
зиран от СНЦ „Пъту-
ващите книги на Ста-
ра Загора”.

Творческата ? Фей-
сбук страница също
носи името “Думите
МИ” - там можете да
намерите още от пое-
тичните ? и крити-
чески текстове. Ней-
ни публикации с пое-
зия и критика има и
на страниците на он-
лайн списанията “Е-
същност”, “Четили-
ще”, “Нова социална
поезия”  и “Нова Асо-
циална Поезия”. Част
от творчеството  ? е
преведено на арабски
език. Симеон Аспару-
хов е роден в София.
Изучавал е психоло-
гия, мениджмънт и
маркетинг. Квалифи-
цира се като данъчен
и митнически посред-
ник в системата на
„Българската Търгов-

ско-промишлена пала-
та”. Пише поезия,
кратки разкази, им-
пресии и миниатюри.

Дебютната му кни-
га с поезия носи име-
то „Дни за обичане”
(изд. “Фабрика за кни-
ги”) и излиза от пе-
чат в началото на
юли 2017г. В пред-
ставянето на книга-
та в София вземат
участие български ак-
тьори и музиканти, а
премиерата е филми-
рана от „Кариера ТВ“
и епизод от нея е из-
лъчен по телевизия
„Европа“.

Част от творчес-
твото си, Симеон
публикува във фей-
сбук страницата си
Разхвърлян Ум . По-
стари негови, неизда-
вани текстове могат
да бъдат открити в
блога за поезия http://
hadjismion.blogspot.bg/,
на страниците на он-
лайн списанията
Manu propria, Е-същ-
ност, а по-нови бели
стихове в авангардни-
те Нова Асоциална
Поезия и Нова социал-
на поезия.

През март 2018г.
издава втората си
поетична книга, оза-
главена „Говорим за
Нея“ (изд. „Библиоте-
ка България“), в съав-
торство с друг бъл-
гарски поет - Емилиан
Примов. Приходите
от целия първи ти-
раж са преведени по
дарителска сметка за
благотворителна кау-
за „Дари надежда на
Сияна“.
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