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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

всички училища на те-
риторията на Община
Перник, тази година се
присъединиха и  възпи-
таници на Училища Ев-
ропа.

Шествието се пред-
вождаше от атрактив-
ния мажоретен състав
на V² СУ "Св.Св. Кирил и
Методий". След него
бяха официалните лица,
начело с кмета Вяра Це-
ровска и екипа й, облас-
тния управител Ирена
Соколова, народните
представители, предсе-
дателя на Общинския
съвет Иво Савов и об-
щински съветници.

Ïåðíèê ïðàçíóâà Äåíÿ íà áóêâèòå è Ñâåòèòå áðàòÿ
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.67 лв.

Понеделник, 28 май 2018 г., бр. 96 /6444/ год. XXVЦена: 0,60 лева

† Свети Дух.
Преп. Софроний

Български

 До Русия
и назад

 Путин взе първите ни партийни и
държавни ръководители за норма-
тив. Като на спортна натура страш-
но му отива. Точно за седмица на бе-
гом му се явиха както президентът,
така и премиерът, сякаш са участни-
ци в състезание по скоростно изкач-
ване  стените на Кремъл. Впрочем,
Борисов още не му се е явил, но пред-
стартовата треска го е ударила от-
всякъде.

До Русия и назад е нов прочит на Але-
ковото "До Чикаго и назад", където ед-
ни от най-запомнящите се страници
освен за Ниагарския водопад са свърза-
ни и с чикагската кланица на едър ро-
гат добитък. Няма да е толкова ужа-
сяващо да се каже, че премиерът ни
отива колкото горд, толкова и на за-
коление. За спрените руски енергийни
проекти в Москва едва ли ще го галят
по главата като папата в Рим. За та-
кива волни изпълнения там обикнове-
но режат глави или поне те карат да
искаш милост на колене.

Няма да е лошо обаче пътеката, де-
то Радев и Борисов ще утъпкат до Ру-
сия, да стане една прилична газова ма-
гистралка. Ако ще сме клиенти на кре-
мълската кланица, поне да е газифици-
рана...

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 240

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

23 представителни ученически блока дефилираха с книга в ръка
Любомира ПЕЛОВА

Празнично настрое-
ние завладя Перник в
един от най-светлите
дни в българския кален-
дар -24 май - Денят на
българската просвета
и култура и славянска-
та писменост. Стоти-
ци деца и учители дефи-
лираха в центъра на гра-
да с любимите си книги
в ръце. Площадът беше
изпъстрен от шарени
балони, знамена и
цветя.  Към тържес-
твения парад на книга-
та, в който участваха
23 представителни
блока на ученици от

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

dlv.si@abv.bg

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

Кметът отличи с плакет
краеведа Светозар Захариев
Светла ЙОРДАНОВА

Кметът на Община
Перник д-р Вяра Це-
ровска отличи с пла-
кет краеведа Свето-
зар Захариев. Награда-
та е в знак на призна-
телност в навечерие-
то на най-светлия
празник Деня на бъл-
гарската просвета и
култура и на славя-
нската писменост -
24-ти май. Призът бе-
ше връчен на офи-
циалното откриване
на подредената лите-
ратурна витрина в
Регионалната библио-
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

"Орфей" свири с млади
музикални таланти

Светла ЙОРДАНОВА
На  29  май  2018 г., /вторник/ от 18.30 ч. в

Малкия салон на Двореца  на  културата -
Перник ще се състои концерт на Камерен
оркестър "Орфей" с млади музикални талан-
ти от  Националното музикално училище
"Любомир Пипков" - София: Ангел  Ялъчков
- пиано, Кай  Орлинов - цигулка, Александър
Томов  - пиано, клавирен съпровод  Венцес-
лава Тодорова, диригент  Райчо Христов.

В програмата: Йозеф  Хайдн  -  Концерт за
пиано и оркестър в ре мажор и музика за ци-
гулка и пиано от  Бах, Чайковски, Сарасате,
Бетовен,  Лист,  Виенявски,  Г. Зл. Черкин.

Входът е свободен.

тека "Светослав Мин-
ков" по повод 85-та
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БАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛ

√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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годишнина на Свето-
зар Захариев.

На страница 3

На страница 3
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È Ðàäîìèð ÷åñòâà Äåíÿ íà Ñâåòèòå áðàòÿ
Връчиха и отличията за изявени учители, ученици, дейци на културата

Любомира ПЕЛОВА
24-ти май- най-

светлият, най-бъл-
гарският българ-
ският празник, в кой-

то отбелязваме
Денят на Светите
братя Кирил и Мето-
дий, дали ни букви-
те, Денят на славя-

Двама ученици и техният учител от
ПГИ със Специалната награда на кмета
Светла ЙОРДАНОВА

Старши учителят
по професионална под-
готовка в Професио-
налната гимназия по
икономика Людмил Лю-
бомиров и неговите
възпитаници Веселин
Владимиров и Мартин
Мирков бяха сред удо-
стоените със Специал-
ната награда на кмета
на Община Перник по
повод 24 май. Призът
на младите хора се при-
съжда за блестящо им
представяне в нацио-
нална олимпиада.

Учениците Веселин и
Мартин се класираха на
първо място в катего-
рия Уеб сайт на 16-та
Националната олимпиа-
да по информационни
технологии, която се
проведе в град Търго-
вище от 11 до 13 май
2018 г. Техен научен ръ-
ководител е учителят
им Людмил Велинов.

Осмокласниците от
специалност „Икономи-

ческа информа-
тика“ се пред-
ставиха с
п р о е к т а
„(Не)позната-
та пернишка
крепост“ и спе-
челиха първото
място след из-
ключително ос-
порвана надпре-
вара между 20-
те класирани за нацио-
нален кръг проекти.
Уеб сайтът демонс-
трира един от симво-
лите на Перник – хълма
Кракра. Момчетата по-
казват много любопит-
ни и неизвестни фак-
ти, доказващи, че кре-
постта е уникална в
световен мащаб и по
нищо не отстъпва на
други подобни археоло-
гически обекти. Мате-
риалите са авторски и
са предоставени от Ре-
гионален исторически
музей – Перник. Сай-
тът ще бъде безвъз-
мездно предоставен на

Рeгионален историчес-
ки музей – Перник.

Създаденият от уче-
ниците на икономика-
та проект е не само от
образователно, но и от
регионално значение,
тъй като досега сред-
новековната пернишка
крепост нямаше сайт.
С този проект учени-
ците показват истин-
ския облик на крепос-
тта и историческото
й значение. Сайтът по-
пуляризира богатата
история на Перник и
ще спомогне за привли-
чане на повече турис-
ти в региона.

Слънчев 24-ти май в Батановци
Любомира ПЕЛОВА

Слънчев и усмихнат бе празничният 24-
ти май и за жителите на Батановци, които
почетоха Денят на буквите и почетоха де-
лото на Светите братя Кирил и Методий –
създатели на славянската азбука. Техен
гост бе Областният управител Ирена Со-
колова, която заедно с кмета на града,
учителите и учениците на ОУ „Христо Бо-
тев” отбелязаха 24 май в двора на учили-
щето.

Губернаторът поздрави възпитаниците
със светлия празник и им пожела да съх-
раняват българската народност и духов-
ност.

“Мили деца продължавайте святото де-
ло на нашите първоучители. Бъдете техни
достойни последователи и не забравяйте
своите корени. Чрез своите знания и уме-
ния допринасяйте за развитието на наука-
та и прославяйте България по света.”

Ирена Соколова разбира се отправи и
специални благодарности към педагози-
те, който години наред, с любов и грижа
предават стремежа към знания, усъвър-
шенстване и духовно израстване на бъде-
щите поколения.“Празникът на светите
братя Кирил и Методий е прекрасен и под-
ходящ повод, за пореден път да Ви поз-
дравя и изкажа своето уважение към Вас
и Вашата велика мисия. Но нека не заб-
равяме, че наша грижа и отговорност е
просла-
вата и
защита-
та на
б ъ л г а р -
с к о т о
слово и
с е г а .
Заедно и
обедине-
н и
т р я б в а
да продължим да предаваме посланието
за запазване на народността за поддър-
жане и развиване на духовността, за да
пребъде и благоденства нашата родина.”

Малките зарадваха своите гости с бога-
та програма като изпълниха много танци,
песни и стихотворения.

РЗИ установи първия случай за тази
година на болен от лаймска

борелиоза в Радомир
Силвия ГРИГОРОВА

Незначително увеличение на болните
от остри респираторни заболявания кон-
статира Регионалната здравна инспек-
ция в периода от 14 до 20 май. За това
време са регистрирани 12 болни при 10
за предходната седмица. Заболевае-
мостта през този период в региона  е би-
ла 16,09 %oo, при средна за страната
46,95%oo.

Лек спад се наблюдава и при болните
от заразни заболявания. През този пе-
риод са установени 10 болни, при 11 за
предходната седмица.

За първи път тази година РЗИ конста-
тира в Радомир 1 болен от лаймска бо-
релиоза.

Намаляват и болните от варицела. По
данни на РЗИ през този период са ре-
гистрирани  3 случая, при 4 за предход-
ната седмица. Болните са 2 от село Дра-
гичево и 1 от Перник.

В периода от 14 до 20 май са констати-
рани 2 болни от скарлатина, при нито
един регистриран случай през предход-
ната седмица. Болните са от Перник и
Радомир.

През този период да регистрирани и 2
случая на болни от туберкулоза, при 1
за предходната седмица. Болните са от
Брезник и Ярджиловци.

Въпреки че обикновено с повишаване-
то на температурите се увеличават чрев-
ните инфекции, по данни на здравната
инспекция, са установени 2 случая, при
3 за предходната седмица. Болните са
от Перник и село Люлин.

По информация на РЗИ, през периода
здравните инспектори са извършили 231
проверки в региона. От тях 56 са свърза-
ни със спазването на забраната за тю-
тюнопушенето в заведения за общес-
твено хранене.

Здравната инспекция в Перник про-
дължава ежедневния мониторинг на пи-
тейните води.

Взети са 206 проби са различни питей-
ни водоизточници в населени места от
областта, за да се установи дали пода-
ваната от тях питейна вода отговаря на
изискванията на Наредба №9.

Наред с това са взети и 200 проби от
атмосферния въздух, за да се установи
дали наличието на фини прахови части-
ци е в границите на допустимите норми.

Над 74 500 декара със слънчоглед
са засети до сега в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Сеитбата на маслодайния слънчоглед е

на приключване, информират от Областна
дирекция „Земеделие” в Перник. До сега
в областта са подготвени за сеитбата на
тази култура 78070 дка. Най.много площи
със слънчоглед има в землището на об-
щина Радомир-36 850 дка. Следват общи-
ните:Брезник 22 440 дка, Перник-12 430
дка,Трън- 2 650 дка, Земен- 2000 дка и
Ковачевци- 1 700 дка.

Първи приключиха със слънчогледа
стопаните от Земен, които засяха тази го-
дина 2000 дка, което е малко повече от
миналата година. Зад гърба си оставиха
грижите по сеитбата на слънчогледа и
стопаните от Брезник, които засяха 22
440 дка. Преди дни приключиха със сеит-
бата на слънчогледа и земеделците от
Перник, които засяха 12 430 дка. Трън-
ските стопани също приключиха със
слънчогледа. Земеделските производите-
ли от Радомир са създали много добра
организация и се очаква тази седмица да
приключат със слънчогледа. Стопаните от
Ковачевци малко изостават със слънчог-
леда, но ако времето е благоприятно, тази
седмица те ще успеят да приключат със
сеитбата на слънчогледа. До момента в
областта са засети общо 74 520 дка слън-
чоглед.

Първи започнаха подхранването на
слънчогледа стопаните от Брезник, които
вече са наторила над  10 400 дка. Земен-
чани са успели да похранят вече над 1
200 дка, а стопаните от Трън- 700 дка. За
сега единствени земеделските произво-
дители от Брезник и Земен са започнали
третирането на засетите площи с херби-
циди.

нската писменост и
българската просве-
та и култура, бе от-
белязан подобаващо
и в Радомир.

В 10,30 часа от
площад „Войнишко
въстание” тръгна
празничното шес-
твие, което стигна
до централния пло-
щад на града – „Сво-
бода”. Дефилето бе
водено от фанфар-
ния оркестър на ОУ
„Христо Смирнен-
ски”. В шествието
взеха участие всич-
ки възпитаници на
уцчебните заведе-
ния и дзетските гра-
дини на територия-
та на общината.

Специалното праз-
нимчно поздравление
на кмета на Радомир

Пламен Алексиев да-
де начало на краси-
вия празник. Домаки-
ни и гости се наслаж-
даваха на изпълне-
нията на талантли-
вите възпитаници
на НУ „Архимандрит
Зиновий”, ОУ „Хрис-
то Смирнески”,
ЦПЛР-ОДК.

На празника полу-
чиха своите награди
и най-изявените учи-
тели и ученици в об-
щината. Раздадени
бяха призовете „Учи-
тел на годината”,
„Ученик на година-
та”, „Деец на култу-
рата”.

Дивотино посрещна гости
на събора на 24-ти май
Любомира ПЕЛОВА

На най-светлия
празник - Деня на бъл-
гарската просвета и
култура и на славя-
нската писменост,
пернишкото село Ди-
вотино отпразнува
традиционния си съ-
бор. Стотици дома-
кини и гости се хвана-
ха дружно на хоро на
прекрасните изпълне-
ния на Сорина Бого-
милова, Антонио Си-
меонов и Анна Мария.

Кметът на селото
Румен Сергиев при-
ветства местните

жители да има здра-
ве, благодат и мир,
вяра и светлина във
всеки дом. За поредна
година сред присъс-
тващите на празника
беше и кметът на Об-
щина Перник Вяра Це-
ровска, областният
управител Ирена Со-
колова и кметът на
кв. „Изток” Емил Кос-
тадинов.

Атракция на праз-
ника бяха брилянтни-
те изпълнения на та-
лантливите момиче-
та и момчета от но-
восформирания дет-

ски ансамбъл към чи-
талище „Чичо
Стоян”, с ръководи-
тел Ирена Андреева.
Духът на празнична-
та програма беше
приповдигнат и от
музикантите - Юли-
ян Георгиев-кавал и
саксофон, Иван Ива-
нов-акордеон, Йордан
Илиев(Писеца) клари-
нет и Слави Драга-
нов-клавир.

Разбира се, че като
на всеки събор не лип-
сваше топлата скара
и забавления за деца-
та.
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23 представителни ученически блока дефилираха с книга в ръка

Кметът отличи с плакет
краеведа Светозар Захариев

"За мен е мен е
чест да изпълня едно

от най-важните задължения като кмет на Об-
щина Перник и да покажа през това събитие,
организирано от библиотеката, забележител-
ните и големите личности, с които всяко поко-
ление може да се гордее и през, които Перник
се показва като един културен и духовен цен-
тър. Малко са творците, които могат да се пох-
валят с толкова голямо уважение на града и с
толкова голямо творчество. Желая ви здраве
и късмет, благодаря ви за всичко, което сте
направил за Перник и още творческо вдъхно-
вение", сподели кметът Вяра Церовска.В знак
на благодарност краеведът Светозар Заха-
риев подари с автограф на кмета албума "Ста-
рият Перник 1891-1944" .Светозар Захариев е
един от най-видните и изявени представители
на пернишкия културен  елит. На пернишката
общественост той е познат като учител, редак-
тор, кореспондент, ръководител на литерату-
рен кръжок към читалище "Елин Пелин", автор
е на множество публикации в местния и цен-
тралния печат. Неговата творческа дейност е
твърде богата и разнопосочна, включва книги,
статии, дикторски текст към филм , посветен на
60-годишнината от обявяването на Перник за
град. Изключително значим е неговия принос
за развитие на краеведското дело в Перник .
Известно е, че Захариев е председател на
краеведското обединение за Югозападна
България, а през 2006 година е удостоен със
званието заслужил краевед от Управителния
съвет от съюза на краеведите в България. Ли-
тературната витрина, която показва библиоте-
ката включва книги, статии от периодичния пе-
чат от и за Светозар Захариев, както и сним-
ков материал от фонда на библиотеката.

Да мислим за обща европейска
политика за администрацията

Любомира ПЕЛОВА
Време е да мислим за обща европейска по-

литика за администрацията, заяви вицепре-
миерът Томислав дончев. Кохезионната поли-
тика променя всички за добро. Тя не е само
инвестиционен процес, но и училище за адми-
нистрацията, защото управлението на евро-
пейските пари внася нов манталитет, разбира-
не, култура и  навици в администрациите на
всички държави-членки, каза още Дончев в
Брюксел на конференция за доброто управ-
ление на политиката по сближаване на ЕС. Той
подчерта, че е време политиката по отношение
на администрациите в ЕС да е обща европей-
ска политика и да има минимален стандарт, на
който да отговаря всяка една администрация
в държавите-членки на ЕС. По време на кон-
ференцията комисарят по околна среда, мор-
ско дело и рибарство Кармену Вела обяви
старта на инициативата на ЕК за ускоряване
изграждането на административен капацитет
за управление на европейските средства през
следващия програмен период. Първата фаза
на инициативата е на стойност 900 хил. евро.
Общо пет Управляващи органа на оперативни
програми от България, Гърция, Полша, Хърват-
ска и Испания ще получат подкрепа от ЕК за
допълнително укрепване на административ-
ния си капацитет чрез използване на експер-
тизата на Организацията на икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР). От българ-
ска страна за участие в инициативата е одо-
брена на ОП "Региони в растеж" 2014-2020.
"Ние носим отговорността да гарантираме, че
Кохезионната политика ще продължава да по-
добрява ежедневието на нашите граждани и
ще има конкретни резултати в европейските
региони.", заяви комисар Вела. По думите му
едно инвестирано евро днес ще генерира бли-
зо три евро  допълнителен БВП след 10 годи-
ни. През 2018 г. политиката на сближаване на
ЕС отбелязва 30 години от създаването си. Тя
е най-важният инвестиционен инструмент на
ЕС, който подкрепя икономическия растеж,
създаването на работни места, конкурентос-
пособността и намаляване на различията меж-
ду страните-членки.  За настоящия програмен
период до 2020 г. по линия на Кохезионната
политика ще бъдат инвестирани 351,8 млрд.
евро в европейските региони, от които 7,4
млрд. евро в България.

Светла ЙОРДАНОВА
Нова пластика по-

дари на Перник голе-
мият български скул-
птор проф. Емил По-
пов. Скулптурата на
бик се позиционира в
градинката пред бив-
шия Битов комбинат.
Красивата творческа
инициатива бе по по-
вод Деня на българ-
ската просвета и кул-
тура и на славянска-
та писменост – 24
май.

„Идеята е съвмес-
тна с Иво Танев, кой-
то има в близост ма-
газин за авточасти и
финансира направата
на три скулптури.
Градинката е едно
много приятно
място. С него реших-
ме да направим три
животни, които са
от изначалното вре-
ме на цивилизацията
– овена, коня и бика.
Те са символи на при-
родната и мъжката
енергия главно“, спо-

Нова скулптура украси Перник

Официалните лица
присъстваха на из-
дигането на нацио-
налния флаг на пло-
щад "Кракра".

След това по тра-
диция пред погледи-
те на многобройна-
та публика беше из-
вършено щафетно-
то предаване на сим-
волното "Знаме на
знанието" от пред-
ставителите на Ви-
пуск 2018 на Випуск
2019.

От трибуната
кметът Вяра Церов-
ска поздрави дейци-
те на образование-
то, науката, просве-
тата и културата,
учениците и жите-
лите на Перник.

"Гордеем се с 24
май, защото той е
символ на словото и
славянската азбука
на Кирил и Методий,
преминала през веко-
вете. Азбуката,  на
която Паисий Хилен-
дарски написа своя-
та История Слав-
янобългарска.

Патриархът на
българската литера-
тура Иван Вазов на-
писа своите произ-
ведения, Ботев
своите стихотворе-
ния, Каблешков свое-
то кърваво писмо.

24-ти май е дата-
та обединител за
всички българи във
всички точки на све-
та, който е без гра-
ници, заради българ-
ската  реч , заради

дели проф. Емил По-
пов, чиито ръце са
изваяли скулптурни-
те паметници на Йор-
дан Радичков, Атанас
Буров, Ванга, Григор
Вачков и бюстовете
на редица други беле-
жити българи.

Произведението е в
естествена големина,
направено от керами-

ка.
Иво Танев е изклю-

чително сърцат пер-
ничанин, който доп-
ринася много със
своята духовност. В
обособения комплекс
освен трите скул-
птури има и малка
японска градина, коя-
то радва жителите
на квартала.

Кметове обсъдиха  мерки
срещу горски пожари

Любомира ПЕЛОВА
На извънредна работна среща с кмето-

вете на населени места и кметски намес-
тници в Община Перник бяха представе-
ни превантивни мерки срещу евентуални
горски пожари предвид високите за се-
зона температури.

Служител на Регионалното звено по
пожарна безопасност запозна местните
управници с правилата, които трябва да
се знаят и спазват при възникнали инци-
денти.

За да се предотвратят пагубните за
природата и хората последици от пожари
е забранено паленето на стърнища и су-
ха растителност в поземления и горски
фонд. Кметовете на населени места
трябва да информират местното населе-
ние за задълженията и мерките по защи-
та на горските територии от пожари.

В рамките на срещата, която беше во-
дена от кмета на Общината д-р Вяра Це-
ровска и секретарят Радослава Манова,
беше представен и регламента на Евро-
пейския парламент и на Съвета относно
защитата на физическите лица във връз-
ка с обработването на лични данни, как-
то и свободното движението на такива
данни.

българското слово,
заради това, което

ни дава национална
гордост и самочувс-
твие" ,с тези думи
се обърна към перни-
чани кметът Вяра
Церовска.

"24-ти май е дата,
на която казваме
своето благодаря на
българския учител,
на първоучителя, на
този, който отвори
за нас голямата вра-
та на науката, от-
вори света , за да го
виждаме, съвреме-
нен и различен.

Ден за българския
ученик, който
трябва да поощрим
и да му кажем чес-
тит празник. Бъди
любознателен, бъди
нетърпелив, бъди
креативен, научи
всичко, научи пове-

че, бъди неочакван.
Честит празник!" ,
заяви още в поздра-
вителното си слово
кметът Вяра Церов-
ска.

Областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва също отправи
приветствие към
учителите, ученици-
те, просветните и
културните дейци.

След дефилето за-
почна празничен
концерт, в който
участваха с невероя-
тни изпълнения ху-
дожествени колек-
тиви от ЦПЛР -Обе-
динен детски ком-
плекс и изпълнители
от пернишките учи-
лища, победители в
конкурса "Таланти-
те на Перник".

от страница 1

от страница 1
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Отличията бяха връчени по случай 24 май

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ЦЪРКВАТА
Царю небесни, Утешителю, Душа на Исти-

ната, Който си навсякъде и всичко изпълваш,
съкровище на благата и Подателю на живота!
Дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка
сквернота и спаси, Благий, душите ни!

Преди Своето Възнесение, Спасителят обе-
щава на апостолите, че ще бъдат облагоде-
телствани със силата на Светия Дух.

И това бива след десет дена - на староза-
ветния празник Петдесетница.

За този ден в Йерусалим се събирали мно-
го поклонници от различни места.

А Богородица и апостолите са заедно за
молитва в една къща. "И явиха им се езици,
като че огнени, които се разделяха, и се
спряха по един на всекиго от тях. И всички се
изпълниха с Дух Светий, и наченаха да го-
ворят на други езици, според както Духът им
даваше да изговарят (Деяния на св. Апостоли
2:3-4)." Истините на вярата благовестят Хрис-
товите ученици на хора от различни етноси:
юдеи, гърци, римляни, мидяни, персийци,
египтяни... И всички им разбират.

После апостол Петър проповядва и утвър-
ждава Иисус Христос като Изкупител на чо-
вечеството и Господ.

Тогава в името на Христа са кръстени около
3000 човека. Това е Ден първи на Църквата.

На християнската Петдесетница, след Ли-
тургия, бива Вечерна служба, на която се че-
тат молитви за снизхождането на Светия Дух.
И се хвърля орехова шума за спомен на
шумното слизане на Духа на Истината над
Апостолите.

На другия ден Православната Църква прос-
лавя Дух Светий - третото Лице на Светата
Троица.

Дух Светий освещава телата и душите и да-
ва живот. Животворящият Дух е в Църквата и
- въпреки привидностите - я води благодатно
в Истината. Духът Истинен животвори и нас -
за Спасение.

Радослав Йовчев

ЧЕЗ раздаде първите
стипендии на студенти

Силвия ГРИГОРОВА
Двама студенти на Техническия универ-

ситет в град София са първите финалисти в
състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ"
за студенти, което стартира през настоя-
щата учебна година. Сертификатите им
бяха връчени в навечерието на Деня на
българската просвета и култура и на
славянската писменост от регионалния ме-
ниджър на ЧЕЗ за България Карел Крал.

Първо място зае Мартин Ралчев, който е
студент в четвърти курс по "Електроенерге-
тика". Той е участвал в проекта "ЧЕЗ Ака-
демия" и в национален конкурс "Иноватори
на бъдещето" - стажанти 2016 г. "Енергети-
ката провокира в мен искрен интерес, за-
щото ми предостави възможност да прило-
жа творчески и нестандартен подход към
разрешаването на проблемите, свързани с
енергийни загуби", заяви Мартин Ралчев по
време на втория финален кръг в конкурса -
събеседване с кандидатите.

Вторият носител на стипендия от ЧЕЗ за
учебната 2017-2018 г. е студентът от трети
курс по специалност "Електротехника" в
Техническия университет Мартин Михай-
лов. "През 2017 г. стажувах в "ЧЕЗ Раз-
пределение". Благодарение на този стаж
се срещнах с много хора, които със своя
хъс и труд ме мотивираха да продължавам
да се развивам в сферата на електроенер-
гетиката", каза Мартин Михайлов по време
на събеседването.

В конкурса могат да кандидатстват всич-
ки студенти от технически висши учебни
заведения на територията на Западна Бъл-
гария. Всяка година компанията ще пре-
доставя стипендии на изявени студенти,
класирани на конкурсен принцип и на база
обявените критерии, които са публикувани
на сайта www.stipendiant.com.Конкурсът
"Стани стипендиант на ЧЕЗ" за студенти е
част от дългосрочна политика на дружес-
твото за насърчаване на професионалното
образование в България и е продължение
на конкурса "Стани стипендиант на ЧЕЗ"
за ученици, стартирал през 2012г

Светла ЙОРДАНОВА
Традиционно в Деня

на българската просве-
та и култура и славя-
нската писменост кме-

Специална награда на кмета на Община Перник по повод 24 май бе
връчена на Адриана Ольова-директор на V² СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, Веселин Романов Владимиров – ученик от ПГИ, Мартин Георгиев
Мирков – ученик от ПГИ, Людмил Велинов Любомиров – старши учител
по професионална подготовка в ПГИ.

Наградени с ПЛАКЕТ за принос и заслуги в област „КУЛТУРА”са:
1.НЧ „Васил Левски - 1968“- с. Рударци по повод 50-годишнината му
2.НЧ „Елин Пелин- 1903“ – Перникпо повод 115-годишнината му
3.НЧ “Люлински изгрев - 1903“ - с. Големо Бучино по повод 115-годин-

шнината му
4.НЧ „Отец Паисий 1928“ - с. Витановци по повод 90-годишнината му
5.НЧ “Пробуда - 1928“ - с. Богданов долпо повод 90-годишнината му
6.НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1933“ - с.Вискяр по повод 85-годишни-

ната му
7.Огнян Аспров – историк,дългогодишен директор на Окръжна дирек-

ция „Културно историческо наследство“ и Регионален исторически му-
зей – Перник

8.Симеон Александров – художник,по повод80-годишнината му
9.Фолклорен ансамбъл за народни песни, танци и обичаи - НЧ “Пробу-

да -1937“ - с. Кладница
Наградена с ПЛАКЕТ за значителен принос и заслуги в област „ЖУР-

НАЛИСТИКА” бе
Елена Тамакярска – журналист, кореспондент на Радио Благоевград
За значителен принос и заслуги в област «ОБРАЗОВАНИЕ» награде-

ни с ПЛАКЕТ бяха:
1.Анета Бойкова - старши начален учител в ХI ОУ „Елин Пелин“
2.Анна Антова - главен учител по химия и опазване на околната среда

в ХI ОУ „Елин Пелин“
3.Бистра Ангелова- старши учител начален етап в СУРИЧЕ „Д-р Петър

Берон“
4.Боянка Атанасова - старши учител по информационни технологии

ПГОТ „Св. Иван Рилски“
5.Ваня Михова - преподавател по театрално изкуство и художествен

ръководител на Детско юношески театър ДЮТ „Мускетарите“в ЦПЛР –
Обединен детски комплекс

6.Галина Асенова - учител по джудо в Спортно училище „Олимпиец“
7.инж. Златка Александрова - старши учител по професионална подго-

товка в направление „Строителство“ в ПГТС „Арх.Йордан Миланов“
8.Камелия Методиева- начален учител в ОбУ „Темелко Ненков“
9.Красимир Икономов - дългогодишен главен художествен ръководи-

тел на Детско-юношески танцов ансамбъл ДЮТА „Граовче“ към ЦПЛР –
Обединен детски комплекс

10.Куна Димитрова-старши учител по математика и информационни
технологии в Х ОУ „А.Константинов“

11.Михаил Михов - учител по история и цивилизация в V СУ „П.Р.Сла-
вейков“

12.Николина Крумова - старши учителначален етап в ОУ „Отец Паиси-
й“ – с. Ярджиловци

13.Николина Лозанова-старши учител по география в ОУ „Св. Иван
Рилски“

14.Нина Крумова - директор ДГ  „Вела Пеева“
15.Роман Денчев- учител по ФВС в ПГИ
16.Росица Велинова - главен учител в ДГ „Калина Малина“
17.Румен Симеонов - старши учител по география и икономика ПМГ

„Хр.Смирненски“
18.инж. Сашка Боянова - старши учител по практическо обучение

ПГЕМП „Хр.Ботев“
19.Севделина Димитрова - директор на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“
20.Силвия Симеонова - старши учител по български език и литература

ОУ „Св.Иван Рилски“
21.Станислав Харизанов -директор ОУ „Св.Константин-Кирил Фило-

соф“
22.Слави Малинов - старши учител по ФВС ГПЧЕ „Симеон Радев“
23.Цветанка Войнова - старши учител по математика и физика ОУ

„Св.Св.Кирил и Методий“ - с.Дивотино
24.Цветелина Миланова -старши учител по БЕЛ VI СУ „Св.Св. Кирил и

Методий“
25.Юлия Ганчева - председател на РСО КТ „Подкрепа“ – Перник
Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област «ОБРАЗОВАНИЕ»:
1.Анелия Спирова - начален учител в ОбУ „Т. Ненков“
2.Ани Момчилова - старши учител по ФВС в ПМГ „Христо Смирненски“
3.Анна Михова - старши учител по математика в ХII ОУ „Васил Левски“
4.Божидарка Корчева - учител по география в Спортно училище

„Олимпиец“
5.Боряна Димитрова - психолог в VIII ОУ „Кракра Пернишки“
6.Валентина Стоичкова–старшиучител поанглийски език, история и ци-

вилизация и история на цивилизация на английски език СУРИЧЕ
„Д-р Петър Берон“
7.Валентин Пахарков - старши учител по ФВС ХVI ОУ „Св. Св. Кирил и

Методий“
8.Венера Божилова - гл. учител по физика и астрономия „ОУ „Св. Иван

Рилски“
9.Вероника Славова - старши учител ДГ „Пролет“
10.Веселин Пинелов - учител по ФВС Х ОУ „А. Константинов“
11.Виолета Филипова - старши учител по БЕЛ ТПГ „Мария Кюри“
12.Галина Боянова - старши учител ДГ „Калина Малина“

13.Даниела Григорова - старши учител ДГ  „Миньорче“
14.Даниела Йорданова - старши учител ДГ !6“Българче“
15.Делка Димитрова - старши учител ДГ  „Пролетен цвят“
16.Дора Тончина - учител в ДГ - с. Драгичево
17.Евелина Лазарова - старши учител по информационни технологии

VII ОУ „Г.С.Раковски“
18.Елена Александрова - старши учител по Химия и ООС ПГТС

„Арх.Йордан Миланов“
19.Злата Терзиева - учител по изобразително изкуство ХIII ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий“
20.Златка Василева - старши учител ДГ  „Миньорче“
21.Иванка Дякова -учител ДГ „Вела Пеева“
22.Ирена Манолова - заместник-директор ОУ “Св. Константин-Кирил

Философ“
23.Лариса Михайлова- старши учител подготвителна група VIСУ „Св.

Св. Кирил и Методий“
24.Лиляна Симеонова - старши учител ДГ „Знаме на мира“
25.Марияна Петкова - главен учител по информатика и информацион-

ни технологии ГПЧЕ „Симеон Радев“
26.Милена Божкова - старши учител ДГ „Славейче“
27.Моника Райкова - начален учител ОУ „Хр. Ботев“ - гр. Батановци
28.Наташа Кирилова - старши учител по биология и химия ХVI ОУ

„Св.Св. Кирил и Методий“
29.Нели Спасова - старши учител ДГ „Чуден свят“
30.Николина Димитрова - главен учител по икономически дисциплини

в ПГИ
31.Нонка Кръстева - старши учител ДГ „Изворче“
32.Ралица Борисова - учител ДГ „Райна Княгиня“
33.Румяна Костадинова - старши учител по английски език ОУ „Св.

Св. Кирил и Методий“ - с. Драгичево
34.Светлана Велчева - главен учител начален етап ОУ „Св.Иван Рил-

ски“
35.Светлана Узунова - учител ДГ „Радост“
36.Светлана Коцева - старши учител начален етап V СУ „П. Р. Славей-

ков“
37.Симона Механджийска -старши учител ДГ „Родолюбче“
38.Снежана Манолова- учител ДГ „Валентина Терешкова“ –гр. Бат-ци
39.София Джингарова-учител по практика в направление „Дизайн“ -

ПГТС „Арх.Йордан Миланов“ - Перник
40.Цветанка Кирилова-учител по баскетбол Спортно училище „Олим-

пиец“
Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област „КУЛТУРА”:
1.Благородка Василева - читалищен секретар НЧ „Пробуда- 1937“ – с.

Кладница
2.Георги Радославов - историк, дългогодишен уредник в Регионален

исторически музей - Перник
3.Димитър Апостолов - оркестрант в Духов оркестър към ОК Дворец на

културата
4.Жанина Димитрова - оркестрант в Камерен оркестър “Орфей“ към

ОК Дворец на културата
5.Надя Леонидова - оркестрант в Камерен оркестър „Орфей“ към ОК

Дворец на културата
6.Петър Симеонов - художествен ръководител на Вокална група „Ва-

нила“ - Обединена по изкуства към ОК Дворец на културата
7.Силвия Симеонова - ръководител на Вокално студио при Ансамбъл

за народни песни и танци „Граовска младост“ - ОК Дворец на културата
8.Тодор Тодоров - хореограф в Ансамбъл за народни песни и танци

„Граовска младост“ при ОК Дворец на културата
Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област „ЖУРНАЛИСТИКА”:
Елка Робева- журналист- кореспондент на БТА
С ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БЯХА УДОСТОЕНИ ОТ НА-

ЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-
ПЕРНИК ВАНЯ КОКОНОВА:

1.РУМЯНА ЕВТИМОВА ИВАНОВА - ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГРАД ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

2.ИРЕНА МАЛИНОВА ВЕРГИНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК - ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ - ГРАД ПЕРНИК, ОБЛ.ПЕРНИК

3.АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА РИКОВА – ДИРЕКТОР НА ДГ ! 2 „РОДОЛЮБ-
ЧЕ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

4. ПЕНКА ВЕНЕВА ИВАНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ –
ГРАД ПЕРНИК, ОБЛ.ПЕРНИК

5.МИЛЕНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА – ТОДОРОВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 16 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТО-
ДИЙ“ - ГР.ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

Координационният съвет на Синдиката на българските учители награ-
ди по повод 24 май:

1.Венера Божилова – гл. учител по Физика и Астрономия в ОУ «Св.
Иван Рилски»

2.Виолета Филипова – старши учител по БЕЛ ТПГ „Мария Кюри“
3.Делка Димитрова ст. уч-л в ДГ »Пролетен цвят»
4.Николина Крумова – ст. учител в Начален етап в ОУ «Отец Паисий»

с. Ярджиловци
5.Цветанка Кирилова – учител по баскетбол в СУ «Олимпиец»
6.Цветанка Войнова – старши учител по математика и физика в ОУ

«Св. Св. Кирил и Методий » с. Дивотино

тът на Община Перник
Вяра Церовска връчи
награди на изявени учи-
тели, културни дейци,
творци и журналисти.

Тържествената церемо-
ния, с която се отдава
признание на всеотдай-
ния труд на дейците на
образованието и кул-

турата за усърдната
им работа да събудят
доброто и таланта у
всяко дете, за волята
да продължават тради-

циите на пернишката
култура и възраждане-
то на моралните цен-
ности, се състоя в Дво-
реца на културата.

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
11. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
13. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
14. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
15. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
17. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
18. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
20. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
21. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 700 м2, суперфиция - 73 000 лв.
22. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
24. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
25. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен - 300 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Юрий Гагарин, ет. 3, ТЕЦ, 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 65 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

Тера Булгари
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АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО

3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

2. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 90 000 ЛВ.

3. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 25 000 ЛВ.

4. С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М - 20 000 ЛВ.

5. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000 ЛВ.

6. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ - 30 ЛВ./КВ.М

7. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 Е/КВ.М

8. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27 Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40 Е/КВ.М

10. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 30 Е/КВ.М

11. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 20 Е/КВ.М

12. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32 Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 5, ремонтирана - 44 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, преустр. в Дв., ТЕЦ, тер.,
    средна, юг - 32 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2 - 67 000 лв.
6. Двустаен, Център, 56 кв.м, ет. 2, тх. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тх., 57 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 1 - 36 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8 - 29 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3 -  46 500 лв.
12. Тристаен, ул. Струма, 98 кв.м, ет. 4 - 52 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок - 81 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Тристаен, Радомир, Център, ет. 2 - 30 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
22. Спешно Двустаен, София, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 67 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Г. Бучино, сутерен, етаж, таван, гараж,
       ЗП:72 кв.м., двор:1100 кв.м - 32 000 евро
25. Къща, Даскалово, два етажа с по три стаи,
      таван, баня, WC, гараж - 95 000лв.
26. Самост. къща, Ид. център, 110 кв.м, мазе и етаж,
      двор: 600 кв.м - 56 000евро
27. Луксозна къща, Тева, два етажа, двор: 500 кв.м - 83 000 евро
28. Нова къща, Байкушева, 2012г., 290 кв.м, двор: 320 кв.м - 80 000 евро
25. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м,
      тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
26. Парцел, Даскалово, 700 кв.м, до Кметството, ток, вода, равен - 37 000 лв.
27. Парцел, Студена, 660 кв.м, ток, вода, равен - 14 000 евро
28. УПИ, Клепало, 497 кв.м - 26 000 лв.
29. УПИ, Мало Бучино, 3 дка - 10лв/кв.м
30. УПИ, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
31. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
3. Офис, ИЦ -   90 лв.
5. Тристаен, Тв.ливади, напълно обзаведен  - 300 лв.
6. Офис, ул. Хр. Смирненски, 50 кв.м, баня, WC, ПВЦ дограма,
    ет. 1, след основен ремонт, с всички разрешителни - 150 лв.

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
5. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
10. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 лв.
11. С.Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

23. УПИ, Дивотино, 590 м2, 460 м2      - 12 500 лв.; 12 000 лв.
24. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 6 000 лв.
25. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река - 2 400 лв.
26. 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. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА
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Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"



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

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

кв. “Изток”, тухен, обновен, ет.2.
Тел.: 0897 052 409

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885
Отдаваме под наем

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48
Давам двустаен апартамент под

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

РРРРРЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856

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 пенсионерка. Тел.: 0896 820
636

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

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

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

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

5-те най-състезателни зодии
Имате ли състезателен характер? Това до голяма степен зависи

от зодията ви.
Ето кои са най-състезателните зодии:
ОВЕН
Конкуренцията е това, което поддържа Овните живи. Състеза-

телният дух е дълбоко заложен в характера им, дотолкова, че
въобще не знаят как да губят.

Ето защо винаги се стараят да печелят, за да не изпадат в нер-
вни кризи и агресивни изблици, ако не се окажат първи. За тях да
бъдеш втори е най-голямото унижение в живота.

ЛЪВ
Лъвовете постоянно си поставят нови и все по-високи цели.

Отегчават се много бързо, ако нещата се случват като мед и мас-
ло в живота им.

Става им скучно, ако нямат конкуренция, какво да постогат и за
какво да се борят.

Обичат да им е трудно, за да им бъде интересно. А когато постиг-
нат целта си, радостта им е кратка, защото бързо започва да ги
гложди идеята за постигането на нови върхове.

СКОРПИОН
Скорпионите имат състезателна злоба и са готови на всичко, за

да победят. Но си поставят все пак постижими цели, защото мра-
зят да губят.

Разумни са в избора на конкуренти и каузи, за които да се бо-
рят, за разлика от Лъвовете, които се хвърлят в поредното пре-
дизвикателство без много да мислят. Инатът, последователността,
организираността и упоритостта са техни много важни качества
по пътя към успеха.

КОЗИРОГ
Те обичат конкуренцията, защото само така могат да докажат на

околните, че са нещо повече на фона на останалите. Обичат пох-
валите и ето защо често се превръщат в работохолици. Не се от-
чайвате, ако изгубите, а напротив - загубата ви мотивира още по-
вече да покажете, че вие сте номер едно.

ВОДОЛЕЙ
Обичате конкуренцията, но най-вече, за да докажете на себе си,

че сте най-добрите.
За вас това е начин да подхранвате самочувствието си.
Не държите толкова околните да ви ръкопляскат. Искате просто

да знаете, че никой не може да ви стъпи на малкия пръст.

ТЕСТ: Как държите телефона си?
Много жестове и дребни специфики от нашето тяло, начинът, по

който държите смартфона си, може да разкрие интересни и непо-
дозирани неща за характера ви.

Оказа се, че начинът, по който всеки човек държи своя телефон
пряко се отнася до характера му. Има четири основни начина по
които задържаме телефона в ръката си и всеки отговаря на опре-
делен тип характер. Разберете какъв сте вие!

1. Държите телефона си само с една ръка и пишете с палеца
Ако държите телефона си с една ръка, това означава, че сте от

хората, които умеят да вършат много неща едновременно. Вие сте
организирани и дисциплинирани, винаги разбирате кое е добро и
кое лошо за вас.

Обичате да говорите повече, отколкото да слушате. Въпреки то-
ва сте добронамери и не бихте обидили никого. Знаете как да раз-
личавате истинската любов от фалшивата. За половинката си сте
готови на всичко.

2. Държите телефона и с двете ръце и пишете с палеца
Това свидетелства, че сте от типа хора, които търсят внимание и

грижа от околните.  Същевременно сте сръмежливи и по-скоро
скрити, що се отнася до любовните отношения. Не сте готови да
изразявате чувства си, затова партньорът ви може да се чувства
пренебрегнат. Съветваме ви да бъдете по-нежни и да не се страху-
вате да показвате чувствата си особено на близките за вас хора!

3. Държите телефона с двете ръце и пишете с двата палеца
Нуждаете се от партньор, който да ви разбира на 100%. Ако чув-

ствате подкрепата на надежден човек, тогава сте напълно себе си
и истински уверени в способностите си!

Когато обичате, то е с цялото си сърце и сте склонни да загърби-
те всички разочарования от миналото, както и дребните недоста-
тъци на своя избранник.

4. Държите телефона с една ръка и пишете с показалеца на дру-
гата

За вас е типично спокойното и балансирано поведение. Вие сте
готови да пожертвате всичко за благополучието на другите. Не
обичате тълпите, предпочитате тихите и познати места. Същото
търсите и в любовта - заветното тихо пристанище, където се чув-
ствате истински щастливи.

Това, което не можете да търпите са сълзите, особено на близки
хора. Склонни сте да прощавате изключително бързо всяка греш-
ка на любимите ви хора.
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Р Е Ш Е Н И Е
№ РР-10/23.05.2018 г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози,
във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
постъпило писмо с  Вх.№ 08-03-20/14.05.2018г. от община Радомир

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от община Радомир във вид

на пряко възлагане на Договори за обществен превоз на пътници
за срок не повече от 2/две/ години по смисъла на чл.5 параграф 5
от Регламент (ЕО) № 1370/2007г. на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007г., поради непосредствен риск от
прекъсване на транспортни услуги (обществен превоз на пътници)
от община Радомир за следните автобусни линии:

1. Градска автобусна линия № 1;
2. Междуселищна автобусна линия Радомир - Извор;
3. Междуселищна автобусна линия Радомир – Поцърненци;
4. Междуселищна автобусна линия Радомир – Байкал;
5. Междуселищна автобусна линия Радомир – Касилаг;
6. Междуселищна автобусна линия Извор – Житуша;
7. Междуобщинска автобусна линия Радомир – ГПЧЕ

„С. Радев“ гр.Перник;
8. Междуобластна автобусна линия София – Извор;
9. Междуобластна автобусна линия София – Касилаг;

М О Т И В:
За предприемането на Спешната мярка е определен максимално

допустимият срок, съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета, с оглед на това, че към
09.06.2018г. изтича срока на договор за обществен превоз на
пътници, и е налице непосредствен риск от прекъсване на
транспортното обслужване на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и един национален
ежедневник.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
публикуването му пред Административен съд Перник.

ИРЕНА СОКОЛОВА  /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Областна администрация
Перник

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР-12/23.05.2018 г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози,
във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г.  относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт,  чл.  16д,  ал.  6  от Наредба №2 от
15.03.2002г.  за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси и постъпило писмо с  Вх.№ 08-03-20/
14.05.2018г. от община Радомир

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от община Радомир във вид на

пряко възлагане на Договори за обществен превоз на пътници за

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Областна администрация
Перник

срок не повече от 2/две/ години по смисъла на чл.5 параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2007г., поради непосредствен риск от прекъсване
на транспортни услуги (обществен превоз на пътници) от община
Радомир за следните автобусни линии:

1. Междуобщинска автобусна линия Радомир – Перник

М О Т И В:
За предприемането на Спешната мярка е определен максимално

допустимият срок, съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета, с оглед на това, че към
09.06.2018г. изтича срока на договор за обществен превоз на
пътници, и е налице непосредствен риск от прекъсване на
транспортното обслужване на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и един национален
ежедневник.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
публикуването му пред Административен съд Перник.

ИРЕНА СОКОЛОВА  /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР-11/23.05.2018 г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози,
във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
постъпило писмо с  Вх.№ 08-03-20/14.05.2018г. от община Радомир

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от община Радомир във вид на

пряко възлагане на Договори за обществен превоз на пътници за
срок не повече от 2/две/ години по смисъла на чл.5 параграф 5 от

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Областна администрация
Перник

Регламент (ЕО) № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2007г., поради непосредствен риск от прекъсване
на транспортни услуги (обществен превоз на пътници) от община
Радомир за следните автобусни линии:

1. Междуселищна автобусна линия Радомир - Дрен;
2. Междуселищна автобусна линия Радомир – Чуковец

М О Т И В:
За предприемането на Спешната мярка е определен максимално

допустимият срок, съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета, с оглед на това, че към
09.06.2018г. изтича срока на договор за обществен превоз на
пътнищи, и е налице непосредствен риск от прекъсване на
транспортното обслужване на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и един национален
ежедневник.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
публикуването му пред Административен съд Перник.

ИРЕНА СОКОЛОВА    /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ОТКРИЙТЕ 5-ТЕ РАЗЛИКИ
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за

подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва
дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна
на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско

напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.
Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 май – 01 юни 2018 г.
включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на
съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати
клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани
дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ,

ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,

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

Община Брезник  
На 28.05.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:45 - 16:30 ч./   На 01.06.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:45 - 16:30 ч./ -  Брезник: 06286.72.21,

Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище,
махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ²V-105, Кв.40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Слаковци;  Сопица;  Ярджиловци:
Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан,
Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 28.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 01.06.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Брезник;
На 28.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00

- 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Брезнишки Извор;
Община Перник  
На 28.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:30 - 12:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ -  Перник: 1-ва, 104,

105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 603, 616-та, 7-ма, 8-ма, Балканджи Йово, Батак, Блокове На Р-К
Тева, Бродо, Велчова Завера, Димова махала , Елена, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, Кв.
Тева, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193, Козлодуи, Крушовска Република, Къкринско Ханче, Мадара, Освобождение,
Парижка Комуна, Перущица, Петко Ефтимов, Пирдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-
406, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Рудничар, Св.Св.Кирил и Методий, Силистра,
Сини Вир, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Урса, Христо Смирненски, Чипровско Въстание

На 28.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ -  Перник: 21-ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Варшава,
Владимир Комаров, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Жк. Тева, ПИ 725.25, Зоя Космодемянская, Иван
Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, махала Лалова, махала Чекърчийска,
Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Сергей Есенин, Силистра,
Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Урса, Хавана,
Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 28.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 29.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Княз Александър Батенберг, Найчо
Цанов, Райко Даскалов, Търговска

На 28.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър,
Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 28.05.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Перник: Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Пенчо
Славейков, Софийско Шосе, Стефан Караджа, Тева, Христо Ботев

На 28.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кладница: XI-29 Кв.18 Делта Хил, Берлин, Виена, Лондон, София
На 28.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Люлин, Общ. Перник: Местн.Задбудилица
На 28.05.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Ярджиловци: Александър Стамболийски, Васил Левски, Вердин Александров,

Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев,
Китка, Марин Зафиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Славчо Дяков

На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Драгичево: Кракра, Магистрала, Първа, Райна Княгиня, Рударска, Стара
Планина

На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00
- 16:00 ч./ -  Перник: Витоша, Люлин, Малашевска, Оборище, Протожерица, Рила, Родопи, Стара Планина,
Странджа, Шибой, Шипка

На 30.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 31.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 01.06.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Георги
Мамарчев, Димова махала , Хумни Дол

Община Трън  
На 29.05.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Ерул
На 31.05.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Трън: Бор, Владо Васев, Ева Волицер, махала Шиловец, Чарчалат
Ръководството на дружеството поднася извинения на клиентите за създадените неудобства от

планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А
Съглсно чл.16 ал.1 и чл.17 ал.2 от ЗК

и чл.20 ал.1 т.1 и ал.2 от УСТАВА на ЗКПУ

ЗКПУ 'Съзнание 96' с.Бабица,общ.Брезник

Ви кани на годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 16.06.2018 г. от
10.00ч.в читалищния салон при кметство с.Бабица, общ.Брезник, обл.Перник.

При  липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно независимо
от броя на присъстващите при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС за 2017 г..
3. Отчет на КС за 2017 г.
4. Финансов отчет за 2017 г.
5. Приемане на ГФО за 2017 г. и вземане на решение за публикуване в
    Търговския регистър .
6. Текущи.

22.05.2018 г. Управителен съвет
с. Бабица
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Имаме нужда от опит и класа – признава треньорът

Êàéçåðà ïðèçîâàâà äà ñå âÿðâà â „Ìèíüîð”

Легендата на бъл-
гарския футбол и нас-
тоящ старши тре-
ньор на Миньор (Пер-
ник) – Николай Тодо-
ров, бе поредният
гост в предаването
„Часът на Трета ли-
га“. Кайзера, който в
края на миналата го-
дина се завърна наче-
ло на „чуковете“,
вдигна тима на крака
и през пролетния дял
неговите играчи спе-
челиха девет  от 16-
те си срещи до момен-

та. Сега клубът от
„Стадиона на мира“  е
на четвърто място в
таблицата на времен-
ното класиране кръг
преди края на пър-
венството. Тодоров
похвали играчите си
за показаното тази
пролет, като си поже-
ла всички в Перник да
се обединят заедно
около каузата „Ми-
ньор обратно в про-
фесионалния футбо-
л“.„Основното, което
ме накара да се върна

Преди десет години „Миньор” влезе в „А” група

в Миньор, бе това, че
моите виждания и те-
зи на ръководството
съвпадаха. За кратко-
то време, с което раз-
полагахме, успяхме да
реализираме идеите,
които имам. В хода на
мачовете подобрихме
играта си и записахме
доста победи. В нача-
лото допускахме мно-
го грешки в защита, а
същевременно не ус-
пявахме да реализира-
ме положенията, кои-
то създавахме. Нега-

тивните резултати
тежаха, но с трени-
ровките, изчистване-
то на грешките и по-
бедите дойдоха нас-
троението и само-
чувствието“, комен-
тира в студиото на
Sportal TV Кайзера.„Це-
ли не са ни били пос-
тавяни. Самите ре-
зултати обаче и пре-
миите, които играчи-
те получават при ус-
пех, ги амбицираха да
погледна по-нагоре.
Радостно е, че отбо-
рът продължава да
държи това ниво и не-
зависимо че до края
на първенството ос-
тават два кръга, има
този глад за победи“,
допълни още настав-
никът на „чуковете“,
който призна, че ни-
вото на Югозападна-
та Трета лига е по-ви-
соко от това в Севе-
розападната, където
бе начело на Ботев
(Враца).„След като
приключи сезонът,
ще направим анализ с
ръководството и ще
преценим кои футбо-
листи остават и кои
– не, къде трябва да
се подсилим, от какви
играчи имаме нужда и
пр. Определено обаче

имаме нужда от поне
четирима с класа, за
да вдигнем качество-
то на продукцията.
Разполагаме с много
млади и талантливи
момчета, но имаме
нужда от опит и кла-
са“, откровен бе тре-
ньорът на пернича-
ни.„Феновете, ръко-
водството и всички
хора в града искат по
най-бързия начин да
се върнем в професио-
налния футбол. За
това обаче са нужни
стратегия, финансо-
ва стабилност и тър-
пение. Трябва да гле-
даме също така реал-
но на нещата, спрямо
условията, в които
работим. Обещания
лесно могат да се да-
дат, но още след 4-5
мача нещата да се
променят в коренно
различна посока. С
представянето ни
през пролетта ус-
пяхме ясно да заявим
на хората, че трябва
да ни повярват и да
бъдат с нас, за да вър-
вим в правилната по-
сока“, каза още Тодо-
ров, който гаранти-
ра, че и догодина ще
бъде начело на Ми-
ньор.

Преди десет години
футболната общес-
твеност в Перник се
разваше,че сме в  във
футболния елит  на
страната. Тогава  Ми-
ньор (Пк) победи Ка-
лиакра със 7:6 след из-
пълнение на дузпи в
баража за влизане в
„А” група. Припомн-
яме ви тогавашното
славно време с една
статия  от преди .
Пернинчани се завър-
наха в елита след 7-го-
дишно отсъствие (из-
паднаха от елита през
сезон 2000/01).В ре-
довното време двата
отбора извъртяха 1:1,
като каварненци оста-
наха с 10 души в 57-
ата минута. В двете
продължения падна по
още едно попадение, а
Миньор се добра до
2:2 чак в 120-ата мину-
та, което доведе до
изпълнение на наказа-
телни удари.На три-
буните на Градския
стадион в Ловеч бе

опънат транспарант
за Ангел Бончев, кой-
то изчезна мисте-
риозно в ранните ча-
сове на четвъртък.
"Бончев, феновете и
Ловеч са с теб", гласи
разпънатото оранже-
во платно.В началото
на срещата двата от-
бора не създадоха ни-
то едно чисто голово
положение. Битката
се водеше предимно в
средата на терена, ка-
то грубите прояви на
играчи и от двата ти-
ма зачестиха още в
първите минути. В
25-ата Павлин Тодо-
ров опита далечен
удар, но топката изле-
зе в аут.В последните
минути на първата
част по всичко из-
глеждаше, че двата
тима ще се оттеглят
на почивка при нулево
равенство. Но при ед-
но центриране отляво
защитникът на перни-
чани Димитър Пет-
ков, при опита си да

изчисти топката, иг-
ра с ръка в наказател-
ното поле. Главният
рефер Николай Йорда-
нов не се поколеба и
отсъди дузпа в полза
на каварненци, която
Павлин Тодоров реали-
зира за 1:0 в 42-ата ми-
нута.През второто
полувреме по-актив-
ният отбор бе Ми-
ньор и логично още в
началото стигна до
изравнително попаде-
ние. В 55-ата минута
Петър Петров вкара
красив гол от воле,
след като засече топ-
ката извън наказател-
ното поле - 1:1. Две ми-
нути по-късно Калиак-
ра остана с 10 души,
след като опитният
Веселин Вачев получи
втори жълт картон и
съответно червен за
нарушение в центъра
на терена. Така фут-
болистите на Калиак-
ра приеха играта в
собствената си поло-
вина и разчитаха пре-

димно на контраата-
ки.В 64-ата минута
вратарят на кавар-
ненци Добрин Добрев
изби топката след
опасен удар на Ста-
нислав Руменов. В 80-
ата от близко раз-
стояние Борислав Ди-
чев би на сантиметри
край лявата греда. В
85-ата минута бе най-
доброто положение за
Калиакра. Халфът Ан-
гел Стойков се озова
сам срещу сражът на
Миньор, но Иван Къ-
нев успя да избие топ-
ката и да предотвра-
ти второ попадение в
мрежата си.В 90-ата
минута бе най-скандал-
ната ситуация в мача.
Станислав Руменов се
освободи от защит-
ник на Калиакра и се
озовава на срелкова
позиция в наказател-
ното поле, но брани-
тел на каварненци го
повали на земята.
„ Ж ъ л т о - ч е р н и т е ”
поискаха дузпа, но ре-

ферът Николай Йорда-
нов остана безмълвен.
Така победителят и
нов член на „А” група
трябваше да се опре-
деля след две продъл-
жения.В 113-ата мину-
та при контраатака
на Калиакра Деян Ката-
лиев с премерен шут
покачи на 2:1. И точ-
но, когато всички
брояха каварненци за
сигурни в елита нас-
тъпи часът на Борис-
лав Дичев, който с па-
раболичен удар с глава
за 2:2 в 120-ата мину-
та.След драма при на-
казателните удари
футболистите на Ми-
ньор ликуваха. Те бяха
по-точни и след побе-
да със 7:6 си осигуриха
място в елита през
следващата година.
От бялата точка за
Калиакра пропуснаха
Ангел Стойков, Деян
Кателиев и Иво Киски-
нов. За „жълто-черни-
те” пък дузпите си
пропиляха Петър Пет-

”Славата” се раздели
с четирима

Струмска слава (Радомир) се раздели с
четирима основни играчи. По взаимно съг-
ласие са прекратени договорите на Ивайло
Стоянов и Стоян Георгиев. Нигериецът Са-
лас Обаси Окечукво, който беше преотстъ-
пен под наем от Царско село, се връща в
своя отбир. Георги Каранейчев също на-
пуска радомирския тим. Той е бил ангажи-
ран до края на сезона, уточни старши тре-
ньорът на радомирци Владимир Димитров.
Струмска слава продължава тренировките
до края на месеца, след което футболисти-
те ще почиват.Тимът ще се събере отново
на първа тренировка на 20 юни. Вече са за-
почнали преговори за привличане на нови
играчи. "Струмска слава поздравява
ЦСКА 1948 с влизането им в професионал-
ния футбол", заяви изпълнителният дирек-
тор на клуба Кирил Николов. По думите му,
там играе бившият капитан на радомир-
ския тим Евгени Зюмбюлев. "В близки от-
ношения сме с ръководството, помагаме
си, с каквото можем", добави Николов.

Слави Гоцев попиля
аржентинците със сервис

Мъжкият ни национален отбор по волей-
бол победи Аржентина с 3-1(19:25, 25:19,
25:21, 25:22) в своя трети мач от Лигата на
нациите. Слави  Гоцев започна като ти-
туляр и разби противника с блокади, като
реализира чудесните за център 12 точки.
Тодор Скримов влизаше като смяна точно
на Гоцев и зутрудни противниците си със
силния си сервис.Българите започнаха с
труден успех над Китай в пет гейма, а
след това отстъпиха срещу САЩ с 1:3. Ар-
жентина пък загуби от САЩ с 2:3 и от Ки-
тай 0:3.Във втората седмица от Лигата на
нациите сблъсъците ще се пренесат в Бъл-
гария. От 1 до 3 юни националите ни, воде-
ни от Пламен Константинов, ще разчитат
на подкрепата на родната публика в Со-
фия. „Лъвовете“ играят съответно срещу
Сърбия, Австралия и Русия в столичната
„Арена Армеец“.От 15 до 17 юни нацио-
налният отбор на България очаква гореща
подкрепа и от емблематичните фенове във
Варна. Тогава, в зала „Конгресна“ в Дво-
реца на културата и спорта в морската сто-
лица волейболистите ни се изправят сре-
щу олимпийския шампион Бразилия,
Франция и Канада.

ров и Станислав Руме-
нов, но в крайна смет-
ка това не се оказа фа-
тално и Миньор ще иг-
рае в групата на май-
сторите от есента.

КАЛИАКРА - МИ-
НЬОР (Пк) 6:7

(1:1 в редовното
време, 2:2 след продъл-
жения)

1:0 Павлин Тодоров
(42-дузпа)

1:1 Петър Петров
(55)

2:1 Деян Кателиев
(113)

2:2 Борислав Дичев
(120)

при дузпите: 2:2 Ан-
гел Стойков (Калиакра-
изпуска, бие в аут), 2:3
Петьо Динков (Ми-
ньор), 3:3 Павлин Тодо-

ров (Калиакра), 3:4 Са-
мет Ашимов (Ми-
ньор), 4:4 Жеко Йорда-
нов (Калиакра), 4:4 Пе-
тър Петров (Миньор-
изпуска, бие право в
Добрев), 5:4 Детелин
Димитров (Калиакра),
5:5 Борислав Дичев
(Миньор), 5:5 Деян Ка-
телиев (Калиакра-из-
пуска, Иван Кънев из-
би топката), 5:5 Ста-
нислав Руменов (Ми-
ньор-изпуска, Добрев
изби топката), 6:5
Юлиян Петков (Ка-
лиакра), 6:6 Николай
Станков (Миньор), 6:6
Иво Кискинов (Калиак-
ра-изпуска, би край
дясната греда), 6:7
Иван Спахиев (Ми-
ньор)
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Използвал нецелево средства, отпуснати за създаване на стопанства на млади фермери

 24 МАЙ Е КЛАСИЧЕС-
КИ ПРИМЕР ЗА ДУАЛИ-
ЗЪМ В СЪЗНАНИЕТО И
ПОВЕДЕНИЕТО НА НАРО-

ДА. На пернишкия народ - също. Дето
има една приказка - за един сватба, за
друг брадва. Дори и тия граждани, ос-
танали с със седми клас от едното вре-
ме, бяха излезли да уважат манифеста-
цията на местните просветители и кул-
турни дейци, докато доста по-учени
глави го бяха ударили на духовно уво-
лнение. Почивен ден, Перник празнува,
центърът на града пълен с народ, музи-
ка и усмивки въпреки намръщеното
време, обаче бизнесът си иска своето.
Не че е забранено, обаче как да тълку-
ваш факта, че в почивния ден, славос-
лавен като най-българския празник,
всичко живо работеше като в най-дел-
ничното утро. Какъв ти дух, каква ти аз-
бука, какви ти светли бъднини, сякаш
говореха широко отворените врати на
търговските обекти. Важното е парата
да пада, па после някога ще си успо-
кояваме духа на гръцките плажове
край Солун, откъдето ни е дошла и аз-
буката. Такава философия струеше от
работещите под пара складове, мага-
зини и ателиета. Тия дребнави на пръв
поглед разсъждения може и да са
плод на излишна образователна санти-
менталност, но какво друго да кажеш
за народ, който се бие в гърдите с исто-
рическия си принос в европейската ци-
вилизация, а когато дойде денят на ис-
тинската гордост, се затваря в търгов-
ските си сметки и вместо да слуша нас-
тръхнал "Върви, народе, възродени!",
предпочита бръмченето на касовия
апарат.

МНОЖАТ СЕ ПРИМЕРИТЕ ЗА
БЕЗМЕРНАТА ПЕРНИШКА СИЛА. А
КОГАТО СИЛАТА СЕ ИЛЮСТРИРА
С ПОЛОВА МОЩ, нещата стават по
пернишки грандиозни. Досега и това
чудо си нямахме, ама се сдобихме и с
него. Става дума за следното - в гра-
динката пред бившия Битов комбинат с
любезното спонсорство на местен биз-
несмен изправят снаги дървени скул-
птури на мъжки животни, известни от
митовете и легендите със сексуалните
си възможности. Ето как теориите за
пернишкия винкел се връзват с полови-
те подвизи на митологични същества,
от което идва и усещането за безгра-
нични възможности и в тая сфера. Бра-
во, Иво! Браво, Танев! Да му мислят
жените!

Младеж с криминално
досие закопчан за дрога

Любомира ПЕЛОВА
19-годишен, криминално проявен мла-

деж е задържан от служители на Първо
районно управление на МВР в Перник за
незаконно притежание на наркотично ве-
щество.

Мионалата седмица в сградата на уп-
равлението служители на „Криминална
полиция“  обискирали 19–годишния  И.
Н., тъй като бил заподозрян за извършено
престъпление. В дрехите на младия мъж
е намерено найлоново пликче, съдържа-
що зелена листна маса, която при извър-
шения полеви тест реагирала на коноп.

Задържан е за 24 часа със заповед за
полицейско задържане.

Младежът е познат  на органите на реда
като извършител на кражби, за които е
изтърпявал условни и ефективни наказа-
ния. По случая е започнато досъдебно
производство под надзора на Районна
прокуратура Перник.

Обвинението с протест срещу
занижена присъда за кражба на ток

Любомира ПЕЛОВА 
Районна прокуратура – Перник е внесла

протест в Окръжен съд – Перник с искане
за изменение на постановената ефективна
присъда на подсъдимия А.Н., признат за
виновен за извършено от него неправо-
мерно присъединяване към електрораз-
пределителна мрежа.

Той е осъден от първоинстанционния
съд на една година „лишаване от свобо-
да“ при първоначален „строг“ режим на
изтърпяване и глоба в размер на хиляда
лева.

На неустановена дата в периода от
25.11.2015 г. до 3.11.2016 г. в Перник, под-
съдимият, при демонтиран електромер,
посредством присъединен проводник,
направил връзка между фазов проводник
и изходяща фазова клема. По този начин
той създал условия за непълно отчитане
на потребената електрическа енергия на
имота.

Наблюдаващият прокурор е преценил,
че постановената присъда е неправилна, а
определеното наказание е явно неспра-
ведливо с оглед високата обществена
опасност на деянието и дееца. Поради то-
ва с протеста е поискал увеличение на
размера на наложените на А.Н. наказания.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката Ок-

ръжна прокуратура
е внесла в съда обви-
нителен акт срещу
И.М. за извършено
от него престъпле-
ние по чл. 254б, ал. 1
от Наказателния ко-
декс.

Обвиняемият имал
задължения по склю-
чен от него договор
за отпускане на фи-
нансова помощ по
мярка „Създаване на
стопанства на млади
фермери“ от Програ-

мата за развитие на
селските райони
2007 – 2013 г. В из-
пълнение на прило-
жения към него биз-
нес-план той следва-
ло да отглежда чер-
вен калифорнийски
червей и да произ-
вежда биотор. За
целта по банкова
сметка му били пре-
доставени финансо-
ви средства в раз-
мер на 22 383,76 лева
от Европейски земе-
делски фонд за раз-
витие на селските

райони, принадлежащ
на Европейския
съюз. В периода от
26.11.2012 г. до
31.10.2015 година в
град Батановци,
И.М. не е използвал
по предназначение
получената парична
сума, поради което е
привлечен към нака-
зателна отговор-
ност.

Предстои насроч-
ване на разпореди-
телно заседание по
делото, съобщиха от
прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
36 –годишен перни-

чанин е задържан ми-
налата седмица от
служители на берзин-
шкото полицейско уп-
равление за управле-
ние на МПС под въз-
действието на алко-
хол.

Нарушението на за-
кона е извършено око-
ло 00,45 часа в село
Садовик. Там бил
спрян за проверка лек
автомобил «Фолксва-
ген Поло» с пернишка
регистрация и водач
С.Н.  на 36 години от
Перник, за когото шо-
фирането в нетрезво
състояние не е първо
подобно провинение.

При извършената
проба за употреба на
алкохол с техническо
средство алкотест
„Дрегер 7410“, служи-

Перничани пиян зад волана
телите на реда кон-
статирали 2,45 про-
мила алкохол в кръв-
та на шофьора. Той е
отказал  кръвна про-
ба за химическо из-
следване. Задържан за

24 часа с полицейска
заповед.

Образувано е бързо
полицейско произ-
водство и работата
по случая продължа-
ва.

Съд за столичанин,
обрал вила във Видрица

Любомира ПЕЛОВА
51–годишен столичанин застава пред

Темида за кражба от вила в брезнишкото
село Видрица.

На пети април тази година в  дежурната
част на Районното управление на МВР в
Брезник е подаден сигнал, че от вила в
село Видрица неизвестно лице е извър-
шило кражба на множество  шлосерски
инструменти, бормашина “Енхел”, прием-
ник за цифрова телевизия, LED - телеви-
зор “ Сrown”- 40 инча и други вещи. Прес-
тъпното посегателство  е извършено в пе-
риода 15 март - 5 април тази година, кога-
то вилата била необитаема.

Брезнишките криминалисти реагирали
незабавно и започнали разследване на
случая по горещи следи. Не след дълго
усилията им дали резултат и белезниците
щракнали около китките на 51 - годишен
мъж от София – непознат досега на орга-
ните на реда.

Привлечен е като обвиняем. Работата
по случая продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура – Брезник.

Утре ще е областното
състезание «Млад огнеборец»
Любомира ПЕЛОВА

Утре на стадиона
в село Ковачевци ще
се проведе 19-тото
областно състеза-
ние на младежките
п р о т и в о п о ж а р н и
отряди „Млад огне-
борец“ – Перник
2018 г. Началото ще
бъде дадено в 10 ча-
са.

Организатор на
надпреварата е РД
«Пожарна безопас-
ност и защита на
населението» в
партньорство с
РУО на МОН и пер-
нишката Областна
администрация.

Право на участие
в състезанието има-
т отборите, класи-
рали се на първо
място в проведени-
те общински състе-

зания на МПО „Млад
огнеборец“. Регис-
трирани са заявки
за участие от чети-
ри отбора, които са
представители на
общините Перник,
Радомир, Брезник и
Трън.

Отборите се със-
тоят от 9 души
плюс един резерва
или общо от 10 със-
тезатели. Възрас-
товата граница за
участие на състеза-
телите е от 12 до
16 години.

С ъ с т е з а н и е т о
включва две спор-
тни дисциплини.
Първата е “Бойно
разгръщане на със-
тезателна пътека”,
а втората - “400 м
щафетно бягане с
препятствия”.

Целта на надпре-
варата е повишава-
не физическата
дееспособност на
младежите и разви-
ване на практически
умения и готовност
за правилни дей-
ствия при пожари,
стихийни бедствия
и аварии.

Въз основа на ре-
зултатите в двете
състезателни дис-
циплини се определя
първенец в комплек-
сното класиране,
който ще пред-
ставлява област
Перник в републи-
канските състеза-
ния на МПО „Млад
огнеборец“.

Награждаване на
отборите и закрива-
не на състезанието
ще е около 12 часа.
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