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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
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          ÏÅÐÍÈÊ
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татите от проверка-
та на КЕВР.

"Протоколът от ко-
мисията за резулта-
тите от проверката
получихме на 23 март.
Обект на проверката
бяха мрежовата пом-
пена станция и три
абонатни станции.
Две от тях бяха прове-
рени по жалби на або-
нати до КЕВР,  а една-
та е била произволно
избрана. Проверката е
обхванала периода от
1 януари до 27 февруа-

Òðè ïðåäïèñàíèÿ íà "Òîïëîôèêàöèÿ Ïåðíèê"
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.57 лв.
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Преп. Иларион
и Стефан.

Свщмчци Георги

Фабрика
за локуми

Срещата във Варна бе съпроводена с
толкова нищо незначещи думи, че по-
роищата над България са като тънка
росица в свежо майско утро. Тонове
приказки за какви ли не очаквания пред-
шестваха сбирката на четворката в
Евксиноград. Кой каквото имаше да
предположи, го направи по най-протя-
жния начин. Локуми се разтягаха като
на селски панаир. Няколко дена от сут-
рин до вечер свободното време на бъл-
гарина беше разпънато между Европа и
Турция.

След срещата обаче фабриката за раз-
тегателни локуми продължава да рабо-
ти на пълни обороти. Даже мина на
трисменен режим. Дойде време да си
намразиш телевизора. Само детските и
порно каналите още не са включили в
анализа на случилото се край морето. А
какво всъщност се случи? Кой да ти ка-
же? Безброй общи лафове в смисъл
"Дайте да дадем" и "Разбрахме се да се
разберем". Оказа се, че локумджийство-
то не е само патент на българските
политици. И европейците го могат, и
турците. Ох, как само го могат! Особе-
но като трябва да вземат едни 3 ми-
лиарда. Хубавото е, че на нас поне ни
остана фабриката за локуми. Ще я пол-
зваме за вътрешна употреба...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

Направи ги КЕВР след извършената проверка
Силвия ГРИГОРОВА

"Топлофикация Пер-
ник" е получила конста-
тивния протокол от
Комисията за енергий-
но и водно регулиране,
която извърши про-
верка в дружеството в
началото на март. Това
информира на брифинг
изпълнителният ди-
ректор на топлофика-
ционното предприя-
тие  Любомир Спасов,
който подчерта, че е
организирал брифинга,
за да оповести резул-

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

dlv.si@abv.bg

Младежи пострадаха при
катастрофа край Жедна

Любомира ПЕЛОВА
Момче и момиче са пострадали при пътнот-

ранспортно произшествие, информираха вче-
ра от полицията. Инцидентът е станал в радо-
мирското село Жедна. Ударили са се автобус
"Мерцедес", шофиран от 24-годишния перни-
чанин Д.Е. и АТВ, управлявано от 16-годишно
момче от Радомир. В резултат на сблъска са
пострадали водачът на АТВ-то и возещата се
зад него негова връстничка, също от Радомир.
Двамата първоначално са прегледани в
МБАЛ "Р. Ангелова" - Перник и впоследствие
преместени в "Пирогов" - София по желание
на родителите им. Момчето е с фрактура на
бедро, а момичето със сътресение на мозъка и
рани по лицето. Д.Е. е изпробван с техническо
средство за алкохол, като пробата се оказала
отрицателна.

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

Само Кочериново и Бобошево с
договор за приемане на боклука
Любомира ПЕЛОВА

До момента Общи-
на Перник е подписала
договори само с две
общини - Кочериново
и Бобошево за прие-
мане на отпадъците
им, съобщи кметът
Вяра Церовска на за-
седание на Общин-
ския съвет в понедел-
ник.

Кочериново ще де-
понира до 1 520 т. го-
дишно, а Бобошево -
до 480 т.годишно на
територията на Ре-
гионалната система
за управление на от-
падъците - Перник. За
услугата двете об-

щини ще плащат по
25,90 лв./т входящи
отпадъци без ДДС.
Срокът на договора е
до края на следваща-
та година.

Боклукът трябва
да се извозва до Пер-
ник с автомобили,
притежаващи катего-
рия минимум Евро 4,
необходимо е да бъ-
дат снабдени с ва-
риопреси и система
за следене. Товароно-
симостта им не бива
да превишава 8 т., ще
се движат само по
предварително опре-
делен маршрут в оп-
ределена часова зона.

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
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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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ÌÎÑÒÚÒ ÍÀÄ ÑÒÐÓÌÀ
ÃÎÒÎÂ ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ ÌÀÉ

ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ ÏÈÒÀÕÀ
ÇÀ “ÌÀÐÈÍÀ ÁÀÐÀ”
ÏÅÐÍÈØÊÈÒÅ ÃÐÀÖÈÈ
ÏÎÊÎÐÈÕÀ ÍÎÂÈ ÑÀÄ

Все още не е предос-
тавен за депониране
битов отпадък от
Кочериново и Бобо-
шево, посочи Церов-
ска.

Договорите са под-
писани в изпълнение
на решение на Минис-
терски съвет от 22
декември миналата
година, съгласно кое-
то регионалното де-
по в Перник е задъл-
жено да приеме 13 731
т. отпадъци от об-
щините Бобов дол, Са-
парева баня, Бобоше-
во, Рила, Кочериново и
Кюстендил, припомни
градоначалникът.

ри тази година", уто-
чни Любомир Спасов.

Той поясни, че в про-
токола е записано, че
при проверката в мре-
жова помпена станция
са установени лично
утвърдените от из-
пълнителния дирек-
тор на "Топлофика-
ция" график за темпе-
ратура на подаваща-
та мрежова вода за
отоплителния сезон
201702018г и режимна
карта за отоплител-
ния сезон 2017-2018г.

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

ГР. ПЕРНИК, ул.Райко Даскалов №1

• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 м• ОФИСИ ПОД НАЕМ от 30 до 50 м22222

• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ• ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ
• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ• МАГАЗИНИ ПОД НАЕМ
• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265• ТЕЛ: 0889 69 69 41, 076/640 265
• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg• E-mail: bcpernik@abv.bg

На страница 2



Съперник2 28 март 2018 г. ОБЛАСТТА

Òðè ïðåäïèñàíèÿ íà “Òîïëîôèêàöèÿ Ïåðíèê”
Направи ги КЕВР след извършената проверка

ДФ „Земеделие” изплати
40 милиона лева

Силвия ГРИГОРОВА
ДФ „Земеделие“ започна превеждане-

то на субсидията по схемите за обвърза-
но с производството подпомагане за
плодове и зеленчуци.

Повече от 9 450 земеделски стопани,
заявили за подпомагане плодове и зе-
ленчуци, които са попълнили деклара-
ция по образец и са предоставили доку-
менти за реализация на произведената
продукция в срок до 31.01.2018 г. ще по-
лучат подпомагане по схемите.Общият
размер на оторизираните средства по
Схема за обвързано подпомагане за
плодове (основна група) - СП (основна)
е 29,296 млн. лева, Схема за обвързано
подпомагане за плодове (сливи и де-
сертно грозде) - СП (други) е 6,260 млн.
лева,Схема за обвързано подпомагане
за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ
(други) е 4,356 млн. лева.

Земеделските стопани получават за-
вишено плащане на площ за първите до
30 хектара, за които имат право на под-
помагане и плащане с по-нисък размер
за допустимите за подпомагане площи
над 30 ха.

Помощта  се определя на хектар при
отчитане на изискването за добив,съг-
ласно приложение №5 от Наредба 3 от
17.02.2015 г.

Ставките по схемите са определени
със заповеди на министъра на земеде-
лието, храните и горите.

„КЕВР потвърждава
при проверката,  че
дружеството разпола-
га с тези важни доку-
менти, за които бяхме
упреквани,  че липсва-
ли. В протокола от
проверката  са момен-
тните стойности,
които са измерени към
датата и часа на про-
верката, в които няма
отклонение”, подчер-
та директорът на
„топлофикация Пер-
ник”.

Той поясни, че са
проверени  три або-
натни станции в гра-
да. Те са  избрани на
принципа на подадени
жалби в КЕВР от абона-
ти, а една е проверена
на случаен принцип.
При проверката е ус-
тановено, че абонат-
ните са в много добро
техническо състоя-
ние, нормално ра-
ботят водомерите и
всички измервателни-

те уреди, добре  рабо-
ти и автоматичната
група. Въз основа на
това комисията е нап-
равила извода, че  в
абонатните станции
в Перник всичко е на-
ред.

„Във връзка с оплак-
ванията на абонати-
те, че комуникацион-
ните ни канали не ра-
ботят, е установено,
че това е факт. Про-
верката е установила,
че за периода от 1.01.
до 27.02. 2018 г е има-
ло 17 аварии на топ-
лопреносната мрежа.
Всички те са отстра-
нени в рамките на до
48 часа. В протокола
се посочва до 48 чака,
тъй като в Закона за
енергетиката се тре-
тира отстъпка на
абонатите и компен-
сация единствено в си-
туацията, когато оп-
ределен абонат или
група абонати нямат
топлоподаване в 48
последователни часа-

не за месеца или сезо-
на, а за 48 последова-
телни часа. Проверка-
та е показала, че таки-
ва няма случаи няма”,
поясни Спасов.

Проверката е уста-
новила, че за този пе-
риод в дружеството
са постъпили 30 жал-
би. На всички тях е
отговорено в срок.
Към момента на про-
верката е установено,
че основният пароге-
нератор- пети, рабо-
ти, а освен него в па-
ралел работи и аварий-
ния – трети.  За пе-
риода от 19.02. до
6.03.2018 г са извърше-
ни 7 превключвания  на
основните съоръже-
ния. Това се е налагало
във връзка с аварийни-
я режим в „Топлофика-
ция” и с цел поддържа-
не на прилични пара-
метри в топлопренос-
ната мрежа. Причина-
та затова превключ-
ване е тежката авари-
я от 19 февруари.

В протокола от про-
верката, КЕВР е напра-
вила три предписания
на „Топлофикация Пер-
ник”.  Едното е да се
осигурят работещи
телефонни линии за
връзка с потребители-
те, което вече е факт
от 12 март. Направе-
но е предписание дру-
жеството да осигури
24-часово телефонно
обслужване на клиен-
тите и в момента се
работи по този въп-
рос.  Другото предпи-
сание е дружеството
да направим анализ на
причините, които са
довели до тежката
авария и да се посочи
какви мерки ще бъдат
предприети, за да не
се повтори тази ава-
рия..

По повод тежката
авария от 19 февруа-
ри, Любомир Спасов
поясни, че  това не е
авария вътре в дру-
жеството. „Това не е
авария на наши съоръ-
жения, аварията е
привнесена. Става
въпрос за пожар от за-
пален кабел към вън-
шен консуматор, кой-
то запали и нашите
кабели в кабелния ту-
нел, в който са нареде-
ни всички кабели на
централата. В този
тунел е цялото захран-
ване към всички вът-
решни консуматори,
цехове и агрегати.  В
следствие на пожара
останахме без цех Въг-
леподаване, без Хими-
чески цех и без цех Сгу-
роизвоз. Тоест- вхо-
дът и изходът на пе-
ти котел беше блоки-

ран. Самият пети па-
рогенератор не беше
засегнат от пожара,
но не можеше да рабо-
ти, тъй като не мо-
жехме да му подсигу-
рим нито вход, нито
изход. Това е причина-
та за по-ниските тем-
ператури, които пода-
вахме към града. Цен-
тралата работеше на
газ, при което не се на-
лага подаване на въгли-
ща, нито има сгуроиз-
воз, но аварийния ни
газов котел разполага
с половината мощ-
ност от тази на ос-
новния ни парогенера-
тор- пети. При по-нис-
ки температури, как-
вито бяха около 25-26
февруари, този котел
не можеше да подаде
достатъчно топлина,
за да може отопление-
то да бъде в нормите.
В констатацията на
КЕВР се подчертава,
че в този период цен-
тралата е работила с
около десетина граду-
са по-ниска подаваща
температура от тази
в графика. Тоест тези
10 на моменти 15 гра-
дуса по-ниска темпера-
тура, която подавах-
ме в тези дни, са се
усещали от хората
осезателно заради
студа”, поясни Любо-
мир Спасов.

Той допълни още, че
тежката авария на 19
февруари e нaнecлa
щeти нa дpyжecтвoтo
зa нaд 300 000 лв.  B
мoмeнтa ce вoди
paзcлeдвaнe oт
? o м п e т e н т н и т e
opгaни зa пpичинитe,
които са я породили.

Проверяват църкви и
манастири преди Великден

Любомира ПЕЛОВА
Пожарникари започват проверки в

цялата страна на търговски центрове,
ресторанти, хотели и други туристичес-
ки обекти, както и църковни храмове и
манастири.

Проверките са част от планираната
кампания на ГДПБЗН за осигуряване на
пожарната безопасност по време на
предстоящите Великденски и майски
празници.

Инспекторите ще проверяват условия-
та за своевременна евакуация, както и
поддържането в изправност на осигуре-
ните активни и пасивни мерки за пожар-
на защита.

В по-големите и в по-специфични обе-
кти ще бъдат проведени учебни евакуа-
ции, както и пожаро-тактически зан-
ятия.

Служителите, осъществяващи държа-
вен противопожарен контрол, ще объ-
рнат внимание на действията на персо-
нала на обектите за създаване на орга-
низация за пожарна безопасност, а съ-
що и на активните мерки за пожарна за-
щита /пожароизвестителни, пожарога-
сителни и вентилационни системи.

Ремонтът на моста над Струма
приключва в края на май
Любомира ПЕЛОВА

Ремнотът на моста
над Струма на еднои-
менна пернишка улица
е забавен заради лошо-
то време. Той ще прик-
лючи на 28 май, съобщи
кметът на общината
Вяра Церовска на пос-
ледното заседание на
минипарламентът про-
ведено преди два дни.

Според сключения до-
говор с фирмата – из-
пълнител, строител-
ните дейности
трябваше да приклю-
чат за 194 календарни
дни и пътното съоръ-
жение трябваше вече
да е пуснато в експлоа-
таця. Забавянето дой-
де заради лошите ме-
теорологични условия,
които наложиха на два
пъти работата да бъ-

де спряна за общо 88
дни, заяви градоначал-
никът. Сега обаче тя
се възобновява и мос-
тът ще бъде открит
на 28 май, увери кме-
тът.

Р e м o н т н и т e
дeйнocти пo
cъopъжeниeтo ca в
paзмep нa 390 782 лв.
бeз ДДC. Мос-
тът ще бъде
изцяло обно-
вен. Той ще е
вече с две
платна за
преминаващи-
те автомо-
били, вместо
едното, кое-
то действа-
ше преди на-
чалото она
реконструк-
цията. Мос-

тът ще е и по-широк,
защото според проек-
та платната за движе-
ние са по 3 метра, а са
предвидени и две пеше-
ходни пътеки. Така об-
щата ширина става 9
метра. Новият мост
ще отпуши движение-
то за жителите на два
пернишки квартала.

Млади певици в концерта
„Фолклорът- настояще и бъдеще”

Светла ЙОРДАНОВА
На  29 март  2018 г., /четвъртък/ от

18.00 ч. в Малкия салон  на Двореца  на
културата – Перник ще се състои кон-
церт „Фолклорът – настояще и бъдеще”
в изпълнение на Народния оркестър
при Общински комплекс Дворец на кул-
турата – Перник с ръководител Венцис-
лав Андонов. Солисти ще бъдат  Цвета
Страхилова, Джесика Стефанова и Вик-
тория Оприкова.

„Това ще бъде един концерт на мла-
дите и талантливи изпълнителки на
шопски и граовски фолклор, Цвета
Страхилова, Джесика Стефанова и Вик-
тория Оприкова.

Концертът е подбран с много любов и
желание, за да могат да покажат млади-
те изпълнители, наученото от тях през
годините, в които се занимават с бъл-
гарска народна музика. Това ще бъде и
визитна картичка с която те ще се пред-
ставят пред вас, уважаемата публика”-
приканват организаторите.

В концерта ще бъдат представени  но-
ви пиеси от репертоара на Оркестъра и
песни на младите изпълнители, в съп-
ровод на Народния оркестър „Граовска
младост”.

от страница 1
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Î÷àêâàíî! Ñúâåòíèöè ïèòàõà çà „Ìàðèíà áàðà”
Забравиха обаче, че и данъкоплатци от „Рудничар” протестираха, а там проблемите са по-тежки

Едва 8% са младите
учители в училище

Светла ЙОРДАНОВА
Имаме голямо предизвикателство с

това да привлечем повече млади учите-
ли. Процентът на младите учители до 35
години към момента е около 8%. Важно-
то е да поддържаме учителските запла-
ти над средната заплата за страната.
Това заяви министърът на образование-
то Красимир Вълчев. Вълчев уточни, че
освен мерките, които се взимат към мо-
мента за привличане на млади кадри,
като допълнителни стипендии, увелича-
ване на приема в професионалните нап-
равления, свързани с придобиване на
педагогическа квалификация, трябва
да се направи и информационна кампа-
ния още от училище. „Самите учители
са тези, които трябва да направят тази
информационна кампания. Безспорно
трябва да увеличим и възнаграждения-
та, които са водещ фактор. Всички
трябва да покажем отношението си към
педагогическата професия, защото от
това в най-голяма степен зависи бъде-
щето ни като общество и държава. Ако
имаме добри учители, ще имаме квали-
фицирани кадри във всички останали
професии“, категоричен бе ресорният
министър.

В момента основната минимална зап-
лата за учителите е 760 лв. Това е пър-
вата стъпка от 4-стъпковото увеличение,
което правителството предвижда в пе-
риод от 4 години. След като бъдат нап-
равени евентуални следващи стъпки за
увеличение с бюджета за 2019, 2020 и
2021 г. минималната заплата ще достиг-
не до 1250 лв., а средната ще бъде над
1500 лв. „Важното е ние като държава
да поддържаме учителските заплати
над средната заплата за страната. Не-
достигът на квалифицирана работна ръ-
ка ще бъде по-малко, ако успеем да
направим така, че повече млади хора
да станат учители“, коментира Краси-
мир Вълчев. Той обясни, че е регистри-
рано малко увеличение на студентите
по педагогика, но все още има намале-
ние в направлението. Особено тревожен
бил недостигът на учители по физика и
математика.

МОН обмисля да направи информа-
ционна система, която да показва къде
и по какви дисциплини има недостиг на
учители. Ще се регистрират всички, кои-
то завършват педагогика или имат же-
лание да постъпят в системата на обра-
зованието. Ще има информация и колко
учители ще се пенсионират или пред-
стои да навлязат в пенсионна възраст.
Средната възраст на учителите е между
49 и 50 години. „Предизвикателството е
да обезпечим системата с близо 40 000
учители през следващите 10 години.
Към момента учителите са близо 90 000.
Средногодишно ще се пенсионират
между 4000 и 45000 педагогически спе-
циалисти“, заяви още министърът на об-
разованието. Днес в българската обра-
зователна система работят 93 000 учи-
тели, но само след 8 години ще се пен-
сионират 39 000. Това заяви Янка Таке-
ва, председател на Синдиката на бъл-
гарските учители. Една голяма част от
най-добрите ученици не искат да завър-
шат висше образование и да стават учи-
тели, заяви Такева. Ето защо един от го-
лемите проблеми, който стои, е подбо-
рът и начинът, по който трябва да моти-
вираме младите хора, за да могат да
завършат и поемат учителската профе-
сия, подчерта тя. Според Янка Такева
втората голяма тема е как да се мотиви-
рат младите учители, когато влязат в
училищната среда, за да може да има
устойчивост кадровото обезпечаване.
Висшите заведения в България под-
готвят 20 000 студенти. От тях 50% вли-
зат в образователната система. Ето за-
що пред българската образователна
система има голям дефицит как и по ка-
къв начин да бъдат мотивирани младите
хора за устойчивост на образователна-
та система, обобщи Янка Такева.

Любомира ПЕЛОВА
Съвсем очаквано,

след като два протес-
та белязаха съботния
ден в края на миналата
седмица, на заседание-
то на пернищкия ми-
нипарламент бе зада-
ден и въпрос във връз-
ка със създалата се си-
туация, провокрала
гнева на данъкопал-
тците. По-точно въп-
росът касаеща само
единият от бедства-
щите квартали – „Ма-
рина бара”. Кирил лео-
нов от групата на ле-
вицата и коалиционни-
те й партньори попи-

та какво се случва с
решаването на казуса,
защото, както се из-
рази той, ситуацията
там била ужасяваща.
Освен потъналите в
непроходима кал улици
обаче, там имало още
един проблем – под-
порнвата стена на
улица „Градище”, коя-
то е напукана и ком-
прометирана . Под нея
има обаче има къщи и
опасността за тях е
реална, заяви Леонов.
Той поиска от градона-
чалника да следващо-
то заседане на Общин-
ския съвет кметът на

общината Вяра Церов-
ска да информира мес-
тните законотворци
какви мерки се вземат
за квартал „Марина
бара”. И предложи на
първо време да се за-
почне с подсушаване-
то на улиците, а при
подходящи условия да
се продължи със запе-
чатването им.

Никой обаче нито
ляво , нито дясно, ни-
то от центъра не си
спомни, че има още
един пернишки квар-
тал, в който с много
по-голямо основание
условията могат да

се нарекат ужасяващи
– „Рудничар”. Ако в
„Марина бара” досега
и слава Богу, не са се
случили тежки беди,
то в  „Рудничар” те са
факт. Преди време
там е изгоряла къща,
тъй като пожарната
не успяла да стигне до
мястото на огнения
ад.

Не са един и два слу-
чаите, в които се на-
лага болни хора да бъ-
дат сваляни на ръце
от линейката, тъй ка-
то медиците не мо-
гат да стигнат до ад-
реса заради калта, в
която затъват вози-
лата на Спешна по-
мощ. Таксиметровите
шофьори пък отказ-
ват адреси в кварта-
ла, защото не искат да
си трошат колите по
зиналите не дупки, а
ями по улиците. Хора-
та от  „Рудничар”
обаче  не са съгласни
огромните ровове по
т.н. улиците да бъдат
запълнени с натроше-
ни камъни, защото
това не е решение на
проблема. Все пак жи-
веем в 21-ви век и има-
ме право на ходим по
асфалт, а не да газим в
кал до колене, са кате-
горични те. На про-

Силвия ГРИГОРОВА
Община Ковачевци

организира благотво-
рителен великденски
концерт под надслов
„Искрици надежда за
Кирчо”, за  набиране
на средства, за лече-
нието на  Кирил   Росе-
нов Кирилов от  село
Ярджиловци.

Момчето страда
от онкологично за-
боляване и се нуждае
от лечение в Турция.
Сумата, която е необ-
ходима, е непосилна за
него и семейството
му.

Б л а г о т в о р и т е л -
ният концерт, ще се
състои на  30 март
2018г. (петък) от
14,00 часа в  залата на
Дом – паметник ”Геор-
ги Димитров”  в Кова-
чевци.

Участие ще вземат
певческите групи –
„Веселие“, „Калищен-
ските баби“ и „Славе-
на“, танцов ансамбъл
„Български ритми“
към Народно читали-
ще „Георги Димитров-
1928“ село Ковачевци,
както и ансамбъл  гос-

Община Ковачевци организира
благотворителен концерт

туващ  от Република
Сърбия.

Общината е под-
готвила още изнена-
ди, с  гостуващи из-
пълнители, които ще
обяви в деня на кон-
церта.

Община Ковачевци
кани всички, които са
съпричастни към съд-
бата на Кирчо да дой-
дат на концерта и

всички заедно да по-
могнем на Кирчо да
живее!

Банкова сметка, на
която може да се пре-
ведат средства е:

IBAN:BG92UBBS80021067256040
BIC : UBBS BGSF
Обединена  българ-

ска банка – град Пер-
ник

За Кирил Росенов Ки-
рилов

Увеличават се децата със специални
образователни потребности

Светла ЙОРДАНОВА
Децата със специални образователни пот-

ребности в страната стават все повече.
Броят им се
увеличава
с около
1000 го-
д и ш н о .
Данните са
на Асоциа-
цията на ре-
с у р с н и т е
у ч и т е л и .
Според тях
в момента децата със специални образова-
телни потребности са над 15 хиляди. Ресур-
сните учители обаче, недостигат. В области,
като Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстен-
дил, те са по-малко от 30. Най-много ресур-
сни учители има в София-град и в Търгови-
ще.

Децата със специални образователни пот-
ребности, които имат нужда от ресурсни
учители, се увеличават всяка година. Ако
преди време просто тези деца са минавали
за мързеливи и за несправящи се в учили-
ще, то сега с повишаване компетентността
на учителите се разпознава,че децата имат
обучителни трудности, имат определени зат-
руднения, които биват преодолявани пос-
редством дейността на ресурсния учител.
Ресурсните учители се увеличават, но не
достигат,  заради нарастващите потребности
на децата. Идеята е да се привличат нови
млади учители чрез стажантските програми,
но има и друг подход - да се преквалифици-
рат специалисти. Ресурсни учители се нами-
рат по-трудно в големите градове, защото
заплатата от около 1000 лева не е привлека-
телна за младите кадри.

теста миналата сед-
мица бе напомнен и
още един нелицеприя-
тен факт - че в по-гол-
ямата си част кварта-
лът няма канализация,
няма и осветление.
„Ние не сме гето. Ка-
то се каже „Рудничар”
и всички мислят, че
ние сме някакви клоша-
ри, а това не е така.
Тук живеем българи и
роми и нямаме никакъв
проблем при съвмес-
тното ни съжителс-
тво. Проблемите са
ни общи. Няма да се
откажем да търсим
правата си. Ние не сме
гето, плащаме данъци
като за разширен цен-
тър, а живеем като
животни. Следва-
щият протест няма
да е тук, ще застанем
на Е79, ще отидем до
София, ако трябва” –
каза в събота Елица
Крумова, инициатор
на протеста.

Може би до следва-
щата сесия след месец
пернишките законот-
ворци най-сетне ще се
сетят и за този из-
тормозен квартал За-
щото жителите му
нямат никакво намере-
ние да позволят пове-
че да бъдат третира-
ни като гето.
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Äåòñêè ïèñàòåëè ãîñòóâàò â ïåðíèøêàòà áèáëèîòåêà
Започва маратонът на четенето от 2-ри до 23-ти април

Светла ЙОРДАНОВА
За тринадесета по-

редна година перниш-
ката Регионална биб-
лиотека " Светослав

Минков" се включва в
националната кампа-
ния Маратон на чете-
нето в периода от 2
до 23 април. Инициа-

тивата се организира
от Българска библио-
течно- информацион-
на асоциация и е в
партньорство с Асо-

циация "Българска кни-
га". Проявата е посве-
тена на Международ-
ния ден на детската
книга - 2 април и Меж-
дународния ден на кни-
гата и авторското
право - 23 април.

Пернишката биб-
лиотека се включва в
13-тия Маратон на
четенето с  четири
събития през месец
април. На 2-ри април
библиотекари ще бъ-
дат  на гости на деца
от ДГ "Калина Мали-
на" в кв. Проучване по
повод международния
ден на детската кни-
га. Те заедно с децата
ще направят твор-
ческа работилница за
декориране на книго-
разделители, нарече-
на"Книжки, който

"Заедно в час" удължава
срока за кандидатстване

до 10-ти април
Светла ЙОРДАНОВА

В резултат на високия интерес от учили-
ща към учители по програмата за профе-
сионално и лидерско развитие на фонда-
ция "Заедно в час", организацията об-
явява допълнителни 16 дни за кандидатс-
тване за нови участници. До 10 април всич-
ки желаещи да се включат в новия випуск
учители по програмата на "Заедно в час"
могат да подадат кандидатурите си на сай-
та www.apply.zaednovchas.bg. По този на-
чин организацията се стреми да отговори
на максимален брой заявки за учители от
училищата в страната.

От септември 2018 г. новите участниците
ще преподават две години в училища парт-
ньори на организацията в някой от следни-
те региони - Велико Търново, Враца, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен,
Пловдив, Разград, София град, София об-
ласт и Стара Загора. По време на интензив-
на лятна подготовка и с допълнителни обу-
чения през двете години участниците раз-
виват умения както за работа в класната
стая, така и за продължаване на кариерно-
то им развитие с фокус върху образова-
нието. Възпитаници на програмата се реа-
лизират като преподаватели и училищни
лидери, както и в сферите на социалното
предприемачество и образователните по-
литики.

За кандидатстване не е нужен предишен
преподавателски опит, нито предварително
придобита професионална квалификация
"учител". Необходима е завършена бака-
лавърска степен  и нагласа, че всяко дете
може да постигне успех и заслужава ка-
чествено образование. Участниците, които
нямат квалификация "учител", ще преми-
нат специализирано обучение в универси-
тет партньор на организацията и ще придо-
бият правоспособност за преподаване при
завършване на програмата.

До 13 април продължава и кампанията за
училища партньори на "Заедно в час", като
училищата могат да попълнят своите зая-
вки за нови учители за учебната 2018/2019
г. през интернет страницата на фондацията
www.zaednovchas.bg.

"Заедно в час" работи за това всяко дете
в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира
потенциала си, независимо от средата, в
която живее, и социално-икономическия
си произход. Организацията помага нови
хора - успешни професионалисти и завър-
шващи студенти, да влязат в системата на
българското образование и да работят дъл-
госрочно за положителна промяна и на-
маляване на образователното неравенство
в страната. В момента над 160 учители по
програмата на "Заедно в час" преподават
в 80 партньорски училища.

"Заедно в час" е създадена по инициати-
ва и с финансовата подкрепа на фондация
"Америка за България" и е част от глобал-
ната мрежа за равен достъп до качествено
образование Teach For All.

Манолова: Над 81% от българите
искат Закон за частния фалит
Любомира ПЕЛОВА

Над 81% от българ-
ските граждани оча-
кват и искат да бъде
приет закон за час-
тния фалит,

заяви омбудсманът
Мая Манолова. Закон,
който да уреди несъс-
тоятелността на фи-
зическите лица. Това е
един огромен про-
цент, който е и аде-
кватен на огромния
проблем, който имат
българите със зат-
руднението да пла-
щат своите кредити -
към банки, към фирми
за бързи кредити, ли-
зингови къщи, вклю-
чително и битовите
си сметки, допълни
тя. Числата са
стряскащи - всеки
трети български
гражданин има кре-
дит, допълни тя.

800 милиона лева са
п о т р е б и т е л с к и т е
кредити, които имат
проблем с обслужване-
то и са отчетени ка-
то "лоши", обясни Ма-
нолова. Първото и ос-
новно условие, за да
влезе едно лице в про-
цедура по гражданска
несъстоятелност, е
то да бъде свръхза-
дължено, коментира
омбудсманът. Пред-
вид ситуацията в
България, има смисъл
ако гражданската не-
състоятелност се
разпростре и върху
лицата предприемачи,
тези, които извър-
шват икономическа
дейност, но не са ре-
гистрирани като
търговци - това са
всякакви свободни

професии, но и физи-
ческите лица, потре-
бители, които имат
кредити, даже вклю-
чително не могат да
си плащат битовите
сметки към Топлофи-
кация, към ЕРП-тата,
към ВиК, към мобилни-
те оператори, всич-
ко, което тегне върху
бюджета на едно до-
макинство, заяви Ма-
нолова.

 Омбудсманът Мая
Манолова ще предста-
ви законопроект за
т.нар. личен фалит и
"вечния длъжник".

Предлагаме проце-
дурата по обявяване
на граждански фалит
да се развива пред
съд, обясни Манолова.
България е последна-
та европейска стра-
на, която не е приела
такова законодателс-
тво, а в Европа реше-
нията са различни - в
някои държави става
въпрос за съдебна

процедура, а в други
специално създадени
административни ор-
гани, които се занима-
ват с гражданската
несъстоятелност.
Предвид необходимос-
тта да се гарантира
законосъобразно про-
веждане на процедура-
та, а също така и до-
верието в съда пред
други органи, предла-
гаме органът, който
ще се произнася да е
съдът. Гражданинът,
който иска започване
на такова производс-
тво, ще е длъжен да
посочи освен цялото
си налично имущес-
тво, но и всичките си
задължения, а също и
всичките си кредито-
ри, които в добавка
ще имат едномесечен
срок след започване
на производството,
всички останали да се
включат в тази про-
цедура, обясни Мано-
лова.

Още незаконни общински
наредби откри прокуратурата

Любомира ПЕЛОВА
Върховната  административна прокурату-

ра извършва проверка по реда на надзора
за законност на Наредби за реда за уп-
ражняване на правата на собственик на об-
щините в търговски дружества и общински
предприятия. Към момента са установени
60 наредби, съдържащи текстове, противо-
речащи на Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и  Закона
за общинската собственост. Това става
ясно от пресцентъра на ВАП

В хода на проверката са констатирани
незаконосъобразни норми.

Предвидени са например правомощия на
общинския съвет по отношение  избора и
назначаването на директори на общински
предприятия. Тази компетентност по закон
принадлежи на кмета на общината.

Друга незаконосъобразност е, че е уре-
дена възможност председателят на общин-
ския съвет и  кметът на общината да утвър-
ждават образците на регистрите на търгов-
ските дружества с общинско участие в ка-
питала, за общинските предприятия, за
юридическите лица с нестопанска цел и за
гражданските дружества, в които участва
общината. Стореното е в противоречие със
ЗОС, според който съдържанието на регис-
трите се определя с наредба на компетен-
тните министри.

Нарушение е и че не са създадени отдел-
ни регистри за търговските дружества с об-
щинско участие в капитала, за общинските
предприятия, за юридическите лица с нес-
топанска цел и за гражданските дружес-
тва, в които участва общината, каквото е
изискването на чл.54а, ал.1 ЗОС, като най-
често в местните наредби е предвиден един
общ регистър. Несъответствия със закона
са установени както по отношение броя на
регистрите, така и относно задължителното
съдържание на всеки един от тях.

В някои общински наредби е предвидено,
че "регистрите са предназначени за слу-
жебно ползване, като достъпът до тях е ог-
раничен до органи на държавната и общин-
ска администрация, съд, следствие и про-
куратура". Приетото недопустимо поставя
под условие предвидената в Закона за об-
щинската собственост публичност на регис-
трите по чл.54а, ал.1 от закона.

За установените нарушения към момента
са подадени 12  протести до администра-
тивните съдилища.

Проверката на ВАП продължава.

днес чете, голям и
умен ще расте".

На следващия ден- 3-
ти април  второклас-
ници от СУ "Д-р П. Бе-
рон" ще гостуват в
Детския отдел и от-
дел "Краезнание", къ-
дето ще се запознаят
с библиотеката и род-
ния край.

Двама детски писа-
тели ще гостуват в
библиотеката и ще се
срещнат с малки чи-
татели от ОУ "Св.
Иван Рилски". На 11-
ти април ще бъде сре-
щата със Славчо Ча-
нев, а на 17-ти април
гостува  детската
писателка Зорница
Иванова, която ще
представи своята
книжка "Мая и концер-
тът на талантите".



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 55 000 лв.
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен - 71 000 лв.
4. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 56 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, с обзавеждане - 45 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
9. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
10. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
12. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 лв.
13. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
14. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
15. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
16. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
17. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
22. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
23. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
24. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 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. Двустаен, Център, тх. - 65 000 евро
7. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
8. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
9. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
11. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
12. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
13. 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

Сряда, 28 март 2017 г., брой 60 /6408/ 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                                                               - 34 000 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. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8                            - 29 000 лв.; 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3 - 46 500 лв.
11. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.
12. Тристаен, Тева, ет. 2, 98 кв.м, спешно - 42 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок  - 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.
17. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,
      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,
      коментар - 60 000 евро
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)
21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.
22. Спешно Двустаен, София, Княжево, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 65 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Ковачевци, 2 ет., двор: 500 кв.м, тх., пл., спешно       - 14 000 лв.
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, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
29. 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.
4. Два магазина, Ид. център, за всякакъв бизнес - 300 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.

Спешно продава, стандартен тристаен апартамент, Изток,
на висок ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, хубава кухня,  приятно ремонтирана баня,

близо до Жп. гара и Кауфланд - 36 000 евро

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.
4. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 50 000 лв.
3. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
4. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 23 000 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, ет. 3, непрех., ПВЦ - 65 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 86 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

27. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Магазин, Център, 60 м2, нов - 350 лв.
4. Гараж на Софииско шосе, с канал - 100 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА



Съперник 728 март 2018 г.ИМОТИ

"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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

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

0888 50 32 37

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно продава, стандартен тристаен
апартамент, Изток, на висок ет. 1, 3 тер.,
ТЕЦ, хубава кухня,  приятно ремонтирана

баня, близо до Жп. гара и Кауфланд
- 36 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие

С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95 
Силвия Седевчева

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
или на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА 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 РАЗЛИЧАН 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



Търся жена за работа за магазин
кв. “Варош”. Тел: 0893 306 308
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".

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

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

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 под наем, обзаведени стаи

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Давам двустаен апартамент под

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

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

Продавам 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
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 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

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма “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
Търси барманка за нощна смяна,

може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 28 март 2018 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Някои хора предпочитат да се хранят бързо, други – бавно. А
вие от кои сте? Вижте какво издава начинът, по който се храните,
за вас като човек.

Ако се храните бавно...
Ако се храните бавно, то вие наистина цените храната. За вас

храненето е ритуал, който изпълнявате бавно и смислено.
Като човек вие обичате да се радвате на всеки момент от живо-

та. Не бързате. На работното място сте изпълнителни, но не вина-
ги се справяте перфектно с крайните срокове. В личен план не
обичате да планирате. Живеете тук и сега, а това понякога създа-
ва проблеми между вас и половинката. Понякога хората около
вас се дразнят на привидната мудност, с която се храните и дей-
ствате, но вие не обръщате внимание.

Ако се храните бързо...
Ако се храните бавно, то вие не се задържате много-много на

масата. Понякога сте се нахранили още преди домакините да са
сервирали на всички.

Вие сте човек, за който крайният срок е нещо, което да се спази
на всяка цена. Не закъснявате, не обичате да чакате. Нервни и
припряни сте във всичко, което вършите. Понякога не изпипвате
задачите в детайли. Целта ви е просто да свършите работата и да
преминете към следващата. Често поставяте нуждите на околните
над своите, състрадателни сте.  Трудно намирате време за себе
си, за спокойствието си. Понякога си налага да спрете и да се
насладите на момента.

Ако се храните организирано...
Ако се храните организирано, то вие никога не ядете месото и

гарнитурата паралелно. Първо изяждате едното, после другото.
Преминете ли към основното, не посягате към салатата. Не пиете
течности, докато се храните.

Вие сте човек на реда и дисциплината. Обичате да чистите и да
подреждате. Това е приоритет във вашето ежедневие и стои на
заден план дори след почивката, храненето и дори приятно пре-
караното време със семейството. Предпочитате да сте у дома, от-
колкото навън. На работа сте старателни, но не прекалено. Не
вършите допълнителна работа, а само зададеното от ръководите-
лите.

Ако обичате да експериментирате с храната...
Ако обичате да експериментирате с храната, то вие често зала-

гате на непознати за вас кухни и храни. В кошницата ви с покуп-
ки често има нов вид плод, непозната подправка и т.н.

Вие не обичате еднообразието. Хората ви познават като пъте-
шественик, авантюрист, човек с огнен дух. Спорите горещо и
прощавате бързо. Винаги сте в центъра на компанията и знаете
как да забавлявате хората. Гледате на всеки ден като възможност
да направите нещо ново, да опитате нещо различно, за да стане
животът ви по-цветен.

Ако обичате да смесвате храните...
Ако обичате да смесвате храните, то за вас всяка хапка е въз-

можност да опитате едновременно максимално количество хра-
ните. Към месото си взимате малко гарнитура, салата и сос, съз-
давайки перфектната хапка.

Вие сте силен човек, който обича да се захваща едновременно
с много задачи. На работното място сте инициативни и сте еднов-
ременно любимци и на шефовете, и на колегите си. Контактни сте
и бързо завързвате дълбоки приятелства. Негативна страна на
характера ви е, че се ангажирате прекалено много, дори да не е
необходимо. Научете се да отделяте приоритетните от неважните
задачи.

Ако сте претенциозни към храната...
Ако сте претенциозни към храната, то вие държите всичко в чи-

нията ви да е изпипано – от вкуса до презентацията. В ресторан-
тите разпитвате подробно, преди да поръчате. Толкова държите
на всеки детайл, че отстрани изглеждате досадни.

Вие сте човек, който обича еднообразието. Всяко излизане от
рутината ви притеснява и обърква. Човек на семейния уют сте,
рядко излизате по заведения. Ако сте в големи компании, се
чувствате напрегнати и дори леко избухливи. Като човек сте лю-
бопитни и ученолюбиви, обичате да учите нови неща, държите на
образованието.

Кажи ми как се храниш, за да ти кажа какъв си!
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С 5 милиона лева държавата може да започне да бори домашното
насилие адекватно. Кампанията „Не си сама! Заедно срещу насилие-
то“ е с 5 искания към държавата.

Всяка трета жена в България е жертва на насилие. 30% от жените и
в България, и в Европа, са преживели физическо или сексуално на-
силие поне веднъж в живота си, след навършване на 15 години. Ед-
ва 14% от жертвите на насилие у нас подават сигнал в полицията и
не вярват, че биха могли да получат каквато и да е подкрепа.

Освен с изгубените човешки животи, всички плащаме висока цена
за насилието.

Изследване на Института по равнопоставеност на половете от 2017
г. показва, че насилието струва на ЕС 256 милиарда евро на година.
Заради нараняванията и отсъствията на жертвата от работното ?
място, икономиката губи всяка година 12%. В глобален план, домаш-
ното насилие струва на света 8 трилиона долара годишно.

„И въпреки, че плащаме с живота и парите си, домашното насилие
в България все още не е инкриминирано. Или поне не се третира
като престъпление, докато някой не умре. Този факт възпрепятства
дори полицията да си свърши работата качествено. А снощи беше
залята с киселина поредната българка“,  заяви Надежда Дерменджие-
ва – Директор на Български фонд за жените, на пресконференция, с
която стартира кампанията „Не си сама – Заедно срещу насилието“.

Тя разказа за добрата практика на добросъвестни полицаи в стра-
ната да попълват екселски таблици с получени сигнали за домашно
насилие поради липсата на единна система в МВР за подобни слу-
чаи. Другият куриоз са изискванията на Министерството на право-
съдието, което всяка година е длъжно да отпуска средства по Зако-
на за защита от домашно насилие за проекти за борба и превенция
на насилието и с което почти всяка година неправителствените ор-
ганизации, работещи по проблема, срещат трудности.

„Тази година министерството отпуска почти цялата необходима су-
ма по закон, но със срок за изпълнение на проектите 6 месеца – от
май до октомври. Тоест, излиза, че държавата се бори с насилието
по 6 месеца в годината!“, заяви тя.

„Останалото остава за нас, които сме превърнати в доброволци“. За
първи път в България гражданското общество се обединява срещу до-
машното насилие и настоява за конкретни ангажименти от страна на
държавата. Представители на независими медии, на неправителствени
организации и публични личности представиха на специална прескон-
ференция кампанията „Не си сама – Заедно срещу насилието“.

Кампанията е инициирана от сайта „Момичетата от града“ и е под-
крепена от няколко независими медии, сред които: Площад Славей-
ков, Мама Нинджа, Интервюто, Майко Мила, както и от над 20 непра-
вителствени организации.

На вчерашната среща с медиите Рут Колева, известна с твърдата си
позиция срещу домашното насилие, също заяви своята подкрепа
за кампанията. Радиоводещата Богдана Трифонова даде гласа си и
влезе в ролята на жертва, прочитайки истинска история.

Над 40 000 студенти получили
стипендии за 4 семестъра

Общо 41 501 български студенти са получили европейски стипен-
дии за успех и за специални постижения от 2016 г. насам.

Това обяви във вторник заместник-министърът на образованието и
науката д-р Петър Николов. Между младежите са били разпределени
повече от 27 млн. лева. Средствата са осигурени по Оперативна прог-
рама „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфи-
нансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За изминалите четири академични семестъра 31 102 студенти са взе-
ли стипендии за успех. Парите били изплатени накуп за петте месеца
от семестъра. Месечната стойност на стипендията била 150 лева.

„Общо 4380 от класираните имали максимален успех (6,00) и едва
144 –минимален (4,00).

Най-много стипендианти изучават „Компютърни системи и техно-
логии“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Архитек-
тура“, „Ветеринарна медицина“ и „Начална училищна педагогика и
чужд език“. От 2016 г. досега са предоставени 24 095 стипендии за
специални постижения на 9399 студенти. Размерът им е 300 лева, а
всеки младеж може да получава до три такива наведнъж. Общо 33
възпитаници на висшите училища в страната са взели максималния
брой от 12 стипендии.

Специалностите с най-голям брой класирани студенти са „Меди-
цина“, „Право“, „Финанси“, „Медицинска сестра“ и „Компютърни сис-
теми и технологии“. В рамките на проекта беше направено и проуч-
ване сред студентите и преподавателите в университетите за удо-
влетвореността и мотивацията за получаване на европейски средс-
тва. 84,9% от младежите, получили стипендия за успех, посочват, че
средствата ги мотивират да постигат по-добри резултати при обуче-
нието си. 87,5% от студентите със стипендия за специални постиже-
ния също потвърждават, че са още по-амбицирани да се включват в
научни проекти извън академичните занятия. Почти половината от
преподавателите са на мнение, че европейските стипендии за спе-
циални постижения стимулират достатъчно младежите.

Ръководителят на проект „Студентски стипендии – фаза 1“ Пламен
Славов заяви, че след края му студентите от приоритетните направ-
ления в университетите ще продължат да получават стипендии за
успех, като парите ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

Липсата на сериозен ангажимент от страна на държавата, яростна-
та кампания против ратификацията на Конвенцията на Съвета на Ев-
ропа за превенция и борба с насилието над жени и домашното наси-
лие, високата обществена търпимост към случаите на домашно на-
силие са основните причини за раждането на кампанията „Не си са-
ма – Заедно срещу насилието“, чиято Фейсбук група е отворена за
споделяне на мнения и консултации на жертвите.

„Не си даваме сметка като общество, че домашното насилие засяга
на практика всички нас. Насилието вкъщи се пренася в детската гра-
дина, в училището, на площадката, на улицата, на стадиона, в лекар-
ския кабинет. Но понеже темата е неудобна, се правим, че не същес-
твува... От началото на годината бяха убити 8 жени. Някои от тях мо-
жеха да са живи, ако институциите си бяха свършили работата. С то-
ва темпо до края на годината можем да очакваме броят на смъртни-
те случаи да стане 50“, коментира Левена Лазарова, съиздател на
„Момичетата от града“ – автор на кампанията „Не си сама – заедно
срещу насилието“.

Кампанията има 5 искания към институциите, които да гарантират
успешна борба и превенция на домашното насилие.

1. Инкриминиране на домашното насилие – да се третират като прес-
тъпления и да се наказват всички форми на насилие срещу жените –
домашното насилие, сексуалното насилие, сексуалният тормоз, прес-
ледването, системното психическо насилие, както и всички други се-
риозни форми на насилие, които да бъдат включени изрично в НК.

2. Създаване на единна база данни в МВР за жертви и извършители,
която да бъде на разположение на всички работещи по случаите на
домашно насилие – съдии, прокурори, полицаи, психолози, социал-
ни работници. Може да бъде финансирана на проектен принцип.

3. Финансиране и разпространение на вече създадените и успеш-
но пилотирани специални Програми за обучениe на психолози, по-
лицаи, съдии, социални работници за работа с жертви и извършите-
ли на домашно насилие – има възможност за финансиране през раз-
лични програми към министерствата, включително и с евросредс-
тва, а не за сметка на бюджета.

4. Създаване на 28 кризисни центъра – във всяка област. Това ще
струва на държавата около 2 млн. лв. на година; 28 консултативни
центъра за работа с жертвите и извършителите – във всяка област –
2.5 млн.лв. на година; 6 центъра за възстановяване на изнасилени
жени – в шестте района за планиране – 500 000 лв. на година. С 5 млн.
лв. може да започне ефективна борба с насилието у нас. С парите за
един референдум можем да водим тази битка 4 години!

5. Програма за превенция на насилието, чрез обучение в превен-
ция на насилие и ненасилствена комуникация сред младите хора и
широката общественост – вече има разработени и пилотирани мето-
дики, които могат да се приложат в цялата страна. Създаване на На-
ционален съвет за борба с насилието към МС и системни информа-
ционни и сензитивиращи кампании за превенция на насилието над
жени и домашното насилие.

С 5 млн. лева могат да борят домашното насилие адекватно

Летище София: Не следим за
пропуснати пътници, няма наказани
„Летище София“ ЕАД не осъществява функции на паспортно-визов

контрол и не носи отговорност за пропуснати проверки на
пътниците.

Това съобщиха от пресцентъра на аерогарата "във връзка с
разпространявана информация за дисциплинарни производства
срещу служители на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и „Летище
София“ относно случая за допуснати без паспортна проверка
пътници, пристигащи от Франция".

Завчера вътрешният министър Валентин Радев заяви, че двама
шефове на аерогарите са сред отстранените 13 служители на
Гранична полиция, допуснали 42 пътника да влязат в страната без
задължителната проверка.

"Между тях са двама шефове на аерогарите, вторият се казва Пенев,
който отговаря за всички аерогари. Сега сме командировали хора
от Бургас и Варна", уточни Радев.

В официалната позиция на летище се казва:
"Заявяваме, че това категорично не отговаря на истината.

Дисциплинарни наказания се образуват тогава, когато е налице
допуснато нарушение. Поради различни тълкувания сме длъжни да
направим разяснение за задълженията и функциите на служителите
от системата на МТИТС, отговарящи за сигурността на летището:

Условията и редът за постигане на сигурността в гражданското
въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно
описани в Националната програма за сигурност в гражданското
въздухоплаване, утвърдена от главния директор на ГД "Гражданска
въздухоплавателна администрация" след съгласуване със
съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското
въздухоплаване. Отговорните институции за прилагането на тези
мерки са изчерпателно изброени в чл. 16к от Закона за гражданското
въздухоплаване.

Спрямо записаното в закона летищният оператор „Летище София“
ЕАД не осъществява функции, свързани с паспортно-визов контрол
на пътниците, преминаващи през летището, както и не извършва
проверка на сигурност на пристигащи пътници, съответно не е
отговорен за допускането им на територията на Република България."
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 Днес е важно да сложите под контрол финанси-
те и професионалните си дела. Това е ден за при-
добиване на благодат и любов, смирение и прошка.
В отношенията си се покажете великодушни и
никога няма да ви липсват добри слушатели и под-
дръжници. Избягвайте дългите туристически

преходи, за да не преуморите мускулите и ставите си.

 Днес е добре да определите какви са желания-
та ви. Не лъжете себе си, а още по-малко – близ-
ките хора около вас. Вслушвайте се в съветите,
които ви дават, бъдете либерални и добри. Раз-
ширяване на информираността ви е предимство,
от което не бихте желали да се лишите, но това

си го знаете.

 Днес много от вас ще постигнат важни догово-
рености, заради които в бъдеще ще събирате доб-
ри плодове в материалната сфера. Стремете се
да преценявате изключително точно хората сре-
щу себе си. Не допускайте финансови претенции
да ви разделят с хора, с които иначе сте в добри

взаимоотношения.

 Днес не бързайте да правите изводи. Постарай-
те се да съхраните своята обективност по отно-
шение на хората от прякото си обкръжение. Не
прекъсвайте контактите си, само заради непот-
върдени слухове. Ще останете заинтригувани от
делово предложение. Не планирайте нищо, пусне-

те се по течението и прекарайте повече време сред природата.

  Днес много от вас ще получат прозрения по
въпроси, които отдавна ви вълнуват. Постарай-
те се да съставите изключително добър план на
работа и за почивка за предстоящите делнични
дни. Не взимайте и не давайте пари назаем! За-
почнатите през този ден дела ще ви носят добри

резултати сега и за в бъдеще.

 Днес избягвайте тежките храни и алкохолни
напитки, от които не се чувствате добре. Опи-
тайте да пречистите душата и тялото си от
негативното. Внесете повече вяра в живота си.
Любознателни, находчиви и търсещи, ще открие-
те нови предизвикателства, отразяващи се сти-

мулиращо на духа и активността ви.

 Днес много от вас ще се чувстват като на
кръстопът в живота си. Ще се наложи да вземе-
те решения, с които ще повлияете на настояще-
то, и на бъдещето ви. Както и да са развитията
събитията днес, бъдете силни и вярвайте в себе
си. Промените ще ви накарат да погледнете с

други очи на нещата.

 Днес се постарайте да съсредоточите усилия-
та си върху тези сфери от живота си, където
усещате, че нещо не ви достига. С предпазли-
вост ще успеете да разрешите редица въпроси
от личен характер. Споделеният опит ще повли-
яе положително на делата и бизнеса ви. Ще тър-

сите и обсъждате нови идеи с колеги и партньори.

 Днес с майсторство ще съумеете да се отъ-
рсите от проблемите, които в последно време не
ви даваха покой. Постарайте се да съставите ре-
зервен план, в случай че този, който изграждах-
те до момента се провали поради една или друга
причина. Опитайте да започнете работа по зада-

чите, които са ви възложени от интимната половинка.

 Днес се отдайте на заслужен отдих, особено
ако в последно време ви липсват достатъчно ча-
сове за пълноценен сън и за разходки сред природа-
та. В случай че колега, приятел или познат ви пре-
дизвика да реагирате, на всяка цена трябва да
промените обстоятелствата около себе си. По-

казността няма да ви е чужда, но се пазете от конфликти.

 Днес ще подобрите многократно материално-
то си положение, ако проявите голяма съобрази-
телност в това направление. Не предприемайте
радикални и крайни действия, защото това може
да ви причини значителни главоболия. В любовта
не изисквайте неща от интимната половинка, с

които самите вие не можете да се съобразите.

 Днес най-добре ще бъде да приключите навреме
с всички задачи, който поехте преди време в про-
фесионалната сфера, за да отворите повече
място за ангажиментите, от които в бъдеще ще
се облагодетелствате материално. Планирайте
предстоящо пътуване по работа или за удоволс-

твие.
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Нашите победиха гимнастичките на Русия, Румъния и Босна

Ïåðíèøêèòå ãðàöèè ïîêîðèõà Íîâè Ñàä

Със златни,сре-
бърни и бронзови
медали се завърнаха
от международния
турнир по художес-
твена гимнастика в
Нови Сад-Сърбия
пернишките златни

момичета. При инди-
видуалните съчета-
ния първото място
и златен медал граб-
на новото попълне-
ние на отбор”Викто-
р и я ” - П е р н и к - И в а я
Е м и л о в а . В т о р о

място и сребърен
медал получиха Ека-
терина Георгие-
ва,Лора Иванова и
Сияна Борисова. Ни-
кол Ангелова се кла-
сира на седмо
място,а Беатрис

Петрова на десето
място.

Това също е много
голямо постигжение
при една оспорвана
и много силна конку-
ренция от 450 уча-
стника в това меж-
дународно състеза-
ние.  При ансамбло-
вите съчетания с
топка и бухалки в
Нови Сад златните
момичета от ”ан-
самбъл 2007” заеха
второ място,”ан-
самбъл 2008”- тре-
то място и  „ансам-
бъл 2010” пето
място. „Доволни сме
от свършената ра-
бота!”Това написаха
треньорките от
С К Х Г ” В и к т о р и я ” -
Виктория Велинова
и Албена Паунова
във фейсбук след
приключване на със-
тезанието в Нови
Сад.   „Гордеем се с
постигнатото от
треньорките и от
децата ни,споделиха
пък родители на

малките грации от
Перник.Чувството е
невероятно,когато
произнесат името
на клуб „Виктория”-
България за челните
места. При такава
голяма конкуренция
и такъв тежък дне-
вен състезателен
режим златните
пернишки грации по-
бедиха силни състе-
зателки от Русия,
Р у м ъ н и я , Т у р -
ция,Сърбия,Боста и
Херцеговина. Злат-
ните момичета от
Перник показаха на
международния фо-
рум висока класа и
сложни съчетания
за възрастта си.За
това говорят и ме-
далите,които са
оценка за професио-
нализма на треньор-
ките-Виктория Вели-
нова и Албена Пауно-
ва, за неуморния
труд на децата и
класата им в художс-
твената гимнасти-
ка на България.

ЦСКА кани Бербатов
Ръководството на ЦСКА ще покани Ди-

митър Бербатов на тържествата по слу-
чай 70-годишнината на клуба. За Митко е
предвидено ВИП-място редом до леген-
дите на най-титулувания български от-
бор.Според  осведомени източници още
тази седмица най-популярният в света
благоевградчанин ще получи поканата
си.Най-вероятно ще бъде организиран
мач между ветерани на ЦСКА, който ще
се състои или ден преди двубоя с Лудо-
горец на 5 май, или няколко часа преди
началото на срещата на националния
стадион „Васил Левски” с разградча-
ни.„Ситуацията е странна и любопитна,
защото не се знае как ще реагира Бер-
бо. Знаете, че той никак не е долюбван
от феновете на ЦСКА поради няколко
причини. Но ако откаже, ще си навлече
още повече гнева на публиката. Най-ве-
роятно Митко ще дойде на стадиона. По-
не такава е логиката”, коментират във
футболните ни среди.

„Марица” е волейболен шампион,
перничанки са го правили 6 пъти

Приключи първенс-
твото на жените по
волейбол. Отборът
на „Марица”, който е
хегемон в иначе пос-
тното ни клубно пър-
венство, спечели
титлата за четвър-
ти пореден път. Това
е повод да си припом-
ним историята на
шампионите в по-
пулярната игра.  И да
се подсетим, че пер-
ничанки са били пър-
венци на страната це-
ли шест пъти. Под
четири различни име-
на – „Рудничар”, „Тор-
педо”, „Димитрово” и
„Миньор”. Четири
имена, ама след тях
все пише Перник. Сега
волейболен отбор
при жените  в града
ни просто няма.  Тъж-
но..........

Ето всички първен-
ци:

1942: АС 23 (София)
1943: АС 23 (София)

1944: [не се провежда]
1945: Славия 45 (Со-

фия)
1946: Чавдар (Со-

фия)
1947: Чавдар (Со-

фия)
1948: Спартак (Со-

фия)
1949: РУДНИ-

ЧАР(Перник)
1950: ТОРПЕ-

ДО(Перник)
1951: ТОРПЕ-

ДО(Перник)
1952: Академик (Со-

фия)
1953: ДИМИТРО-

ВО(Перник)
1954: Академик (Со-

фия)
1955: Ударник (Со-

фия)
1956: МИНЬОР(Пер-

ник)
1957: Славия (Со-

фия)
1958: Славия (София)
1959: Левски (София)

1960: МИНЬОР
(Перник)

1961: Славия (Со-
фия)
1962: Левски (София)

1963: Левски (Со-
фия)

1964: Левски (Со-
фия)

1965: Левски (Со-

фия)
1966: Левски (Со-

фия)
1967: Левски (Со-

фия)
1968: Академик (Со-

фия)
1969: Академик (Со-

фия)
1970: Левски-Спар-

так (София)
1971: Левски-Спар-

так (София)
1972: Левски-Спар-

так (София)
1973: Левски-Спар-

так (София)
1974: Левски-Спар-

так (София)
1975: Левски-Спар-

так (София)
1976: Левски-Спар-

так (София)
1977: Левски-Спар-

так (София)
1978: ЦСКА Септем-

врийско знаме (Со-
фия)

1979: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1980: Левски-Спар-
так (София)

1981: Левски-Спар-
так (София)

1982: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1983: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1984: Левски-Спар-
так (София)

1985: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1986: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1987: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1988: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1989: ЦСКА Септем-
врийско знаме (Со-
фия)

1990: Левски-Спар-
так (София)

1991: ЦСКА (София)
1992: ЦСКА (София)
1993: ЦСКА (София)
1994: Академик Ел-

пида (София)
1995: ЦСКА (София)
1996: Левски Сикон-

ко (София)
1997: Левски Сикон-

ко (София)

1998: Левски Сикон-
ко (София)

1999: Левски Сикон-
ко (София)

2000: ЦСКА Роял
Кейк (София)

2001: Левски Сикон-
ко (София)

2002: Левски Сикон-
ко (София)

2003: Левски Сикон-
ко (София)

2004: ЦСКА (София)
2005: ЦСКА (София)
2006: Енерджи (Вар-

на)
2007: ЦСКА (София)
2008: ЦСКА (София)
2009: Левски Сикон-

ко (София)
2010: ЦСКА (София)
2011: ЦСКА (София)
2012: ЦСКА (София)
2013: ЦСКА-Демакс

(София)
2014: Левски (Со-

фия)
2015: Марица (Плов-

див)
2016: Марица (Плов-

див)
2017: Марица (Плов-

див)
2018: Марица (Плов-

див)

Невероятно! 20 лева билет
за мач във Втора лига

Билетите за домакинските мачове на ли-
дера във Втора лига Царско село до края
на сезона ще струват 20 лева,. До прик-
лючването на шампионата във втория ни
ешелон остават девет кръга, като Царете
ще имат пет срещи на своята база в ком-
плекса в полите на Витоша. Първата е още
в петък, когато играчите на Веселин Вели-
ков посрещат Ботев (Гълъбово), след това
пък следват домакинства на повечето ти-
мове с амбиции за изкачване в елита - Бо-
тев (Враца), Монтана и Локомотив (София).
Последното домакинство пък е срещу ти-
ма на Черноморец (Балчик). Царско село
започна по отличен начин пролетния полу-
сезон и записа четири поредни победи
след подновяването на шампионата, като
третата беше в Радомир срещу „Струмска
слава. В момента тимът е лидер във Втора
лига с 47 точки, което е три повече от вто-
рия Ботев (Враца).

Три  медала за тенисистите
от „Металик”

Три  медала от турнира “Мини купа Зла-
тица “ завоюваха тенисистите от
СКТМ”Металик”. Мартина Василева спече-
ли сребърен медал при момичетата  до
12г. ,,Славян Христов  е с бронзов  при
момчетата до 15г.  Михаела Стоянова съ-
що спечели бронзов медал. Чудесно се
представи и Вяра Атанасова ,която загуби
на четвъртфинал от шампионката Кръстина
Иванова от“Стоянстрой”-Пловдив с 2-3
гейма. Добре играха и Боян Савов,Антоан
Галев и най-малките  състезателки Ива
Атанасова и Нина Николоваa
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Адриан Петков се бори за живота си и единственият му шанс е белодробната трансплантация

НАШИТЕ СТРОИТЕЛИ
СА ТОЧНИ КАТО ПУШКА.
Като кажат нещо, са из-
рядни до милиметър и се-

кунда. Досега комай не сме имали та-
къв случай да кажат точно в кой ден и
даже в кой час даден обект ще е готов
за откриване. И това чудо се случи.
Официално бе оповестено, че забав-
янето на строителството на новия мост
на река Струма е било точно 88 дни и с
толкова ще се отложи във времето пус-
ковият му срок. Който е фиксиран пос-
ледно на 28 май тази година и нито се-
кунда по-късно. Отговорниците за лен-
тата вече могат да я закупят. Като гле-
даме обаче времето тия дни, малко е
чудно как строителите бачкат в дъжда
и калта, че и в снега, ама хайде, поне
запомнихме 28 май. Останалото ще го
запомнят шофьорите и пешеходците.

СТАНА ЯСНО, ЧЕ ТИЯ ДНИ ЩЕ
ИЗПРОБВАТ СИРЕНИТЕ ПРОФИ-
ЛАКТИЧНО. Тая операция е банално
стандартна и се прилага за стотен път,
ама като чуе човек сирените, няма как
да не настръхне. Дори когато са за уче-
бна тревога. А иначе, за да не ръжд-
ясат на покрива на пощата, тия оповес-
тителни средства могат да намерят да-
леч по-практично приложение. Напри-
мер да вият, когато по пътищата дупки-
те станат повече от здравите участъци.
Е, има малко неудобства, че баш в тоя
сезон трябва да вият денонощно и да
прогонят гаргите от града, ама поне хо-
рата ще знаят истината. Могат да вият и
когато се заезерят подлези и улици, та
народът да избягва разходките на от-
крито. Или с тях да бъде даден сигнал
за начало на великденско почистване,
за каквото тази година не сме чули
още. Иначе тия сирени за какво са ни?
Само да пишем, че ще свирят учебна
тревога и някой запасняк ще отчита
дейност.

ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЗДРА-
ВО СЕ НАПЛАШИХМЕ, че нашествие
на боклучарки на талази от юг ще пре-
върне Перник в сметището на Балкан-
ския полуостров. Новината излезе леко
фалшива, щото към днешна дата само
две общини – Кочериново и Бобошево,
са се осмелили да въртим далаверата
„сливи за смет”.  Останалите комай се
уплашиха, щото местните съветници
голям го извадиха…

Проверяват
сирените в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА
Започва проверка на сиренната система

в Пернишка област.
Служители на полицията и пожарната

ще инспектират състоянието на съоръже-
нията в региона. Техническият преглед на
апаратурите ще бъде направен за времето
от 27 март до 22 май.

Първите сирени ще бъдат тествани в об-
щина Брезник, където работата започна
вчера и ще приключи днес. На 3 и 4 април
ще се проверят сирените в община Трън, а
на 10 и 11 април – в община Ковачевци. В
Радомир проверките са насрочени за 24 и
25 април. Последна е община Перник. Тес-
тването тук е насрочено за 26 април и 10
май.  Областният център  е на 15 и 22 май.

При проверка на техническата изправ-
ност сирените ще звучат еднократно за не
повече от 10-15 секунди, поясняват от Об-
ластната дирекция на МВР , така че граж-
данитке няма защо да се притесняват.

Любомира ПЕЛОВА
Адриан Петков е на

29 години и е от Пер-
ник. Когато е на 5 го-
дини, му откриват
рядкото генетично
заболяване, наречено
муковисцидоза, с кое-
то живее оттогава
насам. Болестта зас-
яга белите дробове и
стомаха, като към мо-
мента Ади е в със-
тояние на активна
белодробна инфекция
в следствие на която
е развил и хронична
дихателна недоста-
тъчност. Той е диаг-
ностициран още с
чернодробна недос-
татъчност, портал-
на хипертония и заха-
рен диабет тип 2, ка-
то следствие от ос-
новното заболяване,
разказват близките
му. Единственият
шанс за живот за Ади
е белодробна транс-
плантация.

Докато чака мечта-
ния живот извън бол-
ничното легло, е
необходимо Ади да се
бори с хроничната ин-
фекция и да стабили-
зира състоянието си.

Ситуацията става
още по-страшна, тъй

По-солени глоби за
джигитите на пътя

Любомира ПЕЛОВА
Влизат в сила нови по-строги санкции за

шофьорите. При неправилно изпреварване
ще ни бъдат отнемани не 8, а 10 контролни
точки.

10 точки от талона и 1000 лева ще ни стру-
ва шофирането в насрещното платно на ма-
гистрала или скоростен път. При повторно
нарушение отнетите точки ще бъдат 12.   

При шофиране с алкохол в кръвта над до-
пустимите 0,5 промила, освен глобите, ще
ни отнемат и 10 точки.

По 6 точки ще се взимат за говорене по
телефон или шофиране без колан.

Възстановяването на контролните точки
може да се случи само веднъж в годината,
а шофьорът трябва да е платил всичките си
глоби. Има възможност за възстановяване
на точките служебно – след изтичане на 2
години от датата на последното наказател-
но постановление.

Младите шофьори пък вече ще започват
„стажа” си на пътя с 26 точки, а не с 39 точ-
ки в талона. Ако нямат нарушения, след две
години ще получават и максималния брой
точки.

като чужди клиники
отказват да приемат
български пациенти,
които се нуждаят от
трансплантации, по-
ради липсата на спо-
разумение между Бъл-
гария и организация-
та „Евротранс-
плант” във Виена. Та-
кова е имало, но доп-
реди година. Оттога-
ва насам болните
търсят всякакви на-
чини да получат шанс
за живот, включител-
но чрез отказ от
гражданство.

Днес Адриан спо-
деля че и за него еди-
нственият шанс да
оцелее и да продължи
да диша е да се отка-
же от родината си и
да търси чуждо граж-
данство.

„Бях стигнал във
фазата да изпадна в
кома. Терапии всеки
месец, по няколко ви-
да антибиотици на
ден. На кислородна
бутилка съм, имам ед-
но кабелче 15 метра и
на тези 15 метра се
отдалечавам“, разказ-
ва Ади. „Стигнах на
този етап, в който
съм за транспланта-
ция на бял дроб. Ще

избягам от държава-
та, за да мога да жи-
вея, да дишам и да
съм пълноценен граж-
данин“, споделя той.

Да се откажеш от
България, за да ожи-
вееш –това е страш-
на дилема не само за
болния Ади, но и за
десетки, може би
стотици болни бъл-
гари, принудени да
сменят гражданство-
то си, за да могат да
си осигурят живо-
тоспасяващо лечение
в чужбина. Към мо-
мента Адриан се леку-
ва у дома, а цялата
му терапия над-
хвърля 3000 лв. ме-
сечно. Тази поддръж-
ка е непосилна финан-
сово за семейството
му, поради което те
се обръщат към хора-
та с добри сърца за
помощ. Всеки който
има възможност мо-
же да дари чрез смет-
ка в ОББ,
BG62UBBS80021064348617,
титуляр Адриан Юл-
ианов Петков, осно-
вание “Въздух за Ади”
или чрез PayPal:
adrian_coli88@abv.bghttps:/
/www.paypal.me/Adri-
anPetkov88

Българската прокуратура
е приета за член на IAP
Любомира ПЕЛОВА

Изпълнителният ко-
митет на Международ-
ната асоциация на про-
курорите IAP взе реше-
ние за приемане на Про-
куратурата ни като
пълноправен член на ор-
ганизацията.

Молбата за членство
бе предявена от глав-
ния прокурор Сотир
Цацаров на 16.01.2018
г.

До този момент, член
на Международната
асоциация бе само Асо-
циацията на прокурори-
те в България, като не-
зависима професионал-
на организация.

Международната асо-
циация на прокурорите
е създадена през юни
1995 г. във Виена, а пър-
вото общо събрание на
членовете й е проведе-
но през септември 1996
г. в Будапеща. Тя е неп-
равителствена и непо-
литическа професио-
нална организация, коя-
то обединява на добро-
волен принцип прокура-
тури, прокурорски ор-
ганизации и индиви-
дуални членове – проку-
рори от целия свят. Се-

далището на генерал-
ния секретариат е в Ха-
га.

В IAP членуват проку-
ратурите на Канада, Ки-
тай, Хърватска, Чехия,
Дания, Естония, Литва,
Финландия, Египет, Ун-
гария, Ирландия, Литва,
Израел, Грузия, Люксем-
бург, Мексико, Холан-
дия, Норвегия, Полша,
Русия, Испания, Шве-
ция и др., както и със-
ловните професионал-
ни организации на про-
курори от Австрия,
България, Бразилия, Че-
хия, Чили, Гърция, Косо-
во, Португалия, Сър-
бия, Украйна и др.

Организацията осъ-
ществява широка дей-
ност по обучение на
прокурори и поддържа
значителен обем про-

фесионална информа-
ция, която се ползва от
членовете й. В рамките
на IAP действат т. нар.
прокурорски мрежи, с
контактни точки във
всяка страна, с пред-
мет антитероризъм,
трафик на хора, между-
народно наказателно
правосъдие, антикоруп-
ция и компютърни
престъпления. Членс-
твото на Прокурату-
рата на Република Бъл-
гария в Международна-
та асоциация на проку-
рорите дава възмож-
ност за участие на бъл-
гарските прокурори в
тези дейности и е от
важно значение за пови-
шаване на квалифика-
цията им, както и за
международното прав-
но сътрудничество.

Съдят двама – за
дрога и кражба

Любомира ПЕЛОВА
Нови двама перничани са привлечени ка-

то обвиняеми за различни престъпления,
съобщиха от пресцентъра на полицията в
Перник.

49-годишен перничанин ще отговаря за
притежаване на наркотични вещества и кон-
трабанден тютюн.

Нарушението на нормативната уредба е
установена на 1 февруари тази година, ко-
гато бил проверен 49-годишният жител на
областния град Н.А. В автомобила му орга-
ните на реда намерили и иззели около 2,7
грама марихуана. При претърсване на сгра-
да, ползвана от него, бил открит и иззет над
един килограм нелегален тютюн, с дължим
акциз към хазната около 165 лева. Н.А. е
привлечен като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение „подписка“.

Перничанин ще бъде съден за поредица
от кражби.

В края на миналата и началото на тази го-
дина, 60-годишнят Р.Б. от областния град
откраднал пари и портфейл. При опит за
кражба от голям магазин бил задържан и
започнато досъдебно производство. По
всички случаи разследването е приключи-
ло и мъжът е привлечен като обвиняем.

Задържан е за 72 часа с прокурорско пос-
тановление и ще му се иска постоянен аре-
ст. При доказване на вината му го грози
затвор от 2 до 10 години.
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