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Св. безсребреници и
чудотворци Козма и

Дамян.

Гърмени
зайци

Вицепремиерът Красимир Каракачанов
обеща да се гръмне със законно прите-
жаван пистолет, ако се докажело, че
партията му се е облажила от продаж-
бата на БГ паспорти. Другият вицепре-
миер Валери Симеонов се прави на гръм-
нат за нескончаемите протести на май-
ките и не само на тях. Опозицията в
Народното събрание гръмна вчера гол-
ямата бомба - че няма повече да се ре-
гистрира в пленарна зала и ще проваля
кворума, докато Симеонов не изгърми
от властта. А извън политиката се
гърми не само метафорично...

Как се нарича държава, в която всеки
борави с военна терминология? Където
гърменето за нищо си го нямат, щото
са свикнали. Някои доскоро го наричаха
"оазис на Балканите". Егати и оазиса,
щом всеки мисли как да пусне кръв на
ближния, в случая на далечния. Да,
вярно, че политиците ни са гърмени
зайци, обичат да се правят на интерес-
ни и обикновено минават между съчми-
те. Народът обаче е гърмян директно
между очите и не му се харесва все да е
в ролята на пушечно месо. Гърмените
зайци затова са живи, щото бързо
бягат. За обикновените зайци няма га-
ранция.

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

Наградиха Румен Евтимов пътен полицай на годината
Любомира ПЕЛОВА

Тринадесет нови ав-
томобила попълват
парка на пернишката
полиция. На официал-
на церемония вчера
директорът на Об-
ластната дирекция на
МВР старши комисар
Димитър Попов връ-
чи ключовете на но-
вите автомобили на
началниците на ра-
йонните полицейски
управления и на шефа
на „Охранителна по-
лиция” Слави Лазов.
Новите возила са обо-
рудвани с комуника-
ционния терминал
Тетра, система за ав-
томатична инденти-
фикация на регистра-
ционните номера на
моторните превозни
средства, таблетно

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

dlv.si@abv.bg
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"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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg
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ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ КОМПЮТЪРЕН
ОПЕРАТОР НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и Photoshop. Може и
пенсионер. Справки всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А, ап. 2
или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

устройство, свет-
линно-звукова систе-
ма и др.

На тържеството
вчера присъстваха
кметът на община
Перник Вяра Церовска
и нейните заместни-
ци, обласгният упра-
вител на Перник Ире-
на Соколова, зам.об-
ластният управител
Васил Павлбов, пред-
седателят на Окръж-
ния съд Калин Батал-
ски, Красимир Коста-
динов – шеф на тери-
ториална дирекция
„Национална сигур-
ност” – Перник, ди-
ректоръ т на Терито-
риална дирекция ПБЗН
комисар Емчил Мар-
ков.

Официалната цере-
мония започна с во-

АД

ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

досвет за здраве и бе-
заварийна експлоата-
ция на автомобилите,
отслужена от отец
Борис и отец  Людмил
от централния пер-
нишки храм „Св.Иван
Рилски”.

Възрастен перничанин
пострада при пожар

Любомира ПЕЛОВА
72-годишен е пострадал при пожар в

дома му, съобщиха от пресцентъра на
Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 14,45 часа
във вторник в пернишкия квартал „Бе-
ла вода“. Пламнал апартаментът на 72-
годишен мъж, който при опит за гасене
на пожара получил изгаряния по ръце-
те и лицето. Възрастният перничани е
настанен в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Пер-
ник без опасност за живота.

От лумналите пламъци обаче са уни-
щожени мебели, домашно имущество,
бяла, черна и компютърна техника. При-
чината за инцидента е късо ел.съедине-
ние.
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Æèòåëèòå íà Äðàãè÷åâî ñ íîâà ïðèäîáèâêà
Красива детска площадка зарадва малчуганите от селото

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на най-

голямото пернишко
село Драгичево мо-
гат да се похвалят
с още една придо-
бивка - красива дет-
ска площадка. Тя се
намира в двора на
детската градина.

Реализирана е със
средства, предоста-
вени по програмата
на ПУДООС и е на
стойност 5 000 ле-
ва.

Специално за деца-
та са монтирани
съоръжения -пързал-
ка, беседка и пясъч-

ник, направено е  и
озеленяване. Всички
компоненти са с до-
казано качество и
издръжливост, от-
говарящи на изи-
скванията за безо-
пасност.

"Мили деца, радос-
тна съм, че днес съм
тук. Искам да благо-
даря на кмета на се-
ло Драгичево, на ди-
ректора на детска-
та градина и ваши-
те учители, които
правят всичко въз-
можно да се чувс-
твате добре - дво-
рът да бъде красив
и приветлив, а на ли-
цата  ви да греят
усмивките. Забавл-
явайте се и бъдете
щастливи.", сподели
с усмивка кметът
Вяра Церовска, коя-

Започва прием по мерките от
Националната програма по пчеларство

Силвия ГРИГОРОВА
 От 12 ноември 2018 г. започва прием

за финансовата 2019 година по мерките
от Национална програма по пчеларство
(НПП)в ОД на ДФЗ по постоянен адрес
на физическото лице и по адресна ре-
гистрация на юридическо лице. Прие-
мът ще продължи до 23 ноември 2018 г.

 Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г.
включват дейности за борба срещу ва-
роатозата, за извършване на лаборато-
рен анализ на меда и закупуване на ко-
шери, пчелни семейства и майки.

 По мярка А кандидатите ще бъдат
подпомагани при закупуването на дре-
бен пчеларски инвентар, докато мярка В
е насочена към подвижното пчеларство.

 Националната програма по пчеларс-
тво за периода 2017-2019 г. е одобрена
от Европейската комисия с Решение за
изпълнение (ЕС) 2016/1102.Тя е с общ
бюджет от близо 14.28 млн. лева, от кои-
то 50% са осигурени от ЕС и 50% - от на-
ционалния бюджет. За 2019 година фи-
нансовият ресурс е 4 758 590 лева.

Отново ще се дава възможност инвес-
тициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат
реализирани чрез нисколихвен кредит
от ДФ"Земеделие". След одобрение и
сключване на договор за безвъзмездна
финансова помощ по НПП, пчеларите ще
могат да подават заявления за кредит в
срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоя-
нен адрес на физическото лице и по ад-
ресна регистрация на юридическо лице.

 По време на приема за финансовата
2018 г. са подадени 1742 заявления и са
подписани 1659 договора на обща стой-
ност 4 679 860 лв.

Брезник с принос в спасяването
на българските евреи
Любомира ПЕЛОВА

Изложба по повод
75-годишнината от
спасяването на бъл-
гарските евреи и
представяне на кни-
гата "Незабравени-
те лица на спасение-
то" се състояха в
Брезник. Събитието
е второто по ред в
читалище от област
Перник, инициирано
от областния упра-
вител Ирена Соколо-
ва във връзка с Ко-
м у н и к а ц и о н н а т а
стратегия на Репуб-
лика България за
2018 г.

Учители и ученици
от горен курс на СУ
"Васил Левски" се за-
познаха с имената на
благородни хора, кои-
то проявяват доб-
лест, смелост, дея-
телност и предот-
вратяват депорта-
цията на евреите,
български граждани,
в нацистките лагери
на смъртта през
Втората световна
война.

Председателят на
организация "Ша-

лом" д-р Максим Бен-
венисти, който раз-
каза за смелостта и
саможертвата на на-
шия народ, сподели,

че Брезник е достоен
град, защото тук е
издигната първата
паметна плоча у нас,
която да напомня за
евреите, полагали
принудителен роб-
ски труд по време на
Холокоста.

Същата се намира
в местността "Гле-
дан" край града, къ-

то беше придружена
от нейния замес-
тник по култура и
образование Севде-
лина Ковачева.

Директорът на
детското заведение
Румяна Павлова ко-
ментира, че по този
начин се стремят

Приключи ремонтът на
читалището в Бела вода

Светла ЙОРДАНОВА
Успешно приключи ремонтът на сграда-

та на местното читалище "Пробуда" в пер-
нишкия кв. "Бела вода". Жителите на квар-
тала не могат да скрият радостта си от но-
вата придобивка. Те изказаха специална
благодарност за съдействието и отговор-
ността на кмета на Община Перник Вяра
Церовска и кмета на населеното място
Стефан Давидков. Средствата за ремон-
тните дейности са 346 000 лв. с ДДС и се
отпускат от Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Ми-
нистерски съвет.

Всички помещения в културната институ-
ция вече имат нов облик. С нов и привет-
лив вид са репетиционната зала, библиоте-
ката, читалнята и детската градина, която
се помещава в нея. В рамките на ремонта
сградата е санирана, укрепени са стени и
са подновени подовата настилка, ВиК и
електрическата инсталация . Проектът
включваше и изграждане на две тоалетни,
както и подмяна на част от покривната
конструкция. Направена е специална пло-
щадка и са изградени алеи около читали-
щето.

Кметът Вяра Церовска поздрави жители-
те и гостите на квартала, както и изпълни-
теля на проекта.

" Радвам се, че в "Бела вода" нещата
едно по едно се случват. Тук сега искам
да кажа, че предстои да започнат и ремон-
тни дейности на читалищата в Кралев дол,
Рударци и Кладница. Те ще се реализират
в близките няколко месеца. Надявам се
заедно да успеем и да ги направим по то-
зи хубав начин", сподели кметът Вяра Це-
ровска.

Гости на откриването бяха още зам.-кме-
товете Владислав Караилиев и Севделина
Ковачева, кметът на кв. "Изток" Емил Кос-
тадинов и директори на културни институ-
ции. Всички бяха поздравени със специал-
на програма от малките възпитаници на
детската градина.

Започна плащането за
Кампания 2018 година

Силвия ГРИГОРОВА
Започна изплащането на субсидиите

по схемите на директните плащания за
Кампания 2018 г. ДФ "Земеделие" пре-
веде първия транш от 19 055 079 лева на
4855 животновъди, заявили Схемата за
преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството. Това ин-
формираха от регионалната дирекция на
фонда в Ставката за плащането на едно
допустимо за подпомагане животно за
първия транш по тази схема, е опреде-
лена със Заповед от 26.10.2018 г. на ми-
нистъра на земеделието и храните. В
нея е посочено какви средства се пола-
гат:

    * за говеда - по    90.72 лв.
    * за биволи - по 158.76 лв.
Право на подпомагане по схемата за

Преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството, имат зе-
меделските стопани, които са отглежда-
ли 10 или повече говеда и/или 10 или по-
вече биволи, регистрирани към 28 фев-
руари 2009 г., и към последния ден за
подаване на заявленията за подпомага-
не от текущата кампания отглеждат в
стопанствата си поне 70% от референ-
тния брой животни.

Преходна национална помощ се отпус-
ка само за секторите, за които са пре-
доставяни национални доплащания
през 2013 г. като максималният бюджет
представлява намаляваща функция от
одобрения от ЕК бюджет за схемите за
национални доплащания за 2013-та.

да научат малките
възпитаници да оби-
чат природата чрез
красотата и хармо-
нията.

В момента детска-
та градина се посе-
щава от 90 деца на
възраст от 1 до 7
години.

дето в периода 1941
- 1944 година са рабо-
тили евреите от
Първа Трудова дру-
жина в Трънска кли-

сура.
Брезничани зададо-

ха и въпроси свърза-
ни с Александър Си-
мов, който е един от
42-мата депутати в
25-ото Народно съб-
рание подписали се
срещу депортацията
на евреите в подпис-
ката на Димитър Пе-
шев през 1943 г.
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Те са свързани с решения, касаещи общините Перник и Трън

Дават  25 млн. лв. за дейности
по интереси на учениците

Светла ЙОРДАНОВА
В проектобюджета са предвидени са

25 милиона лева за дейности по интере-
си на учениците за следващата кален-
дарна година, съобщи министърът на об-
разованието Красимир Вълчев.

Министерството на образованието иска
училищата да организират минимум 40%
от дейностите си в областта на математи-
ката, природните науки, техниката и тех-
нологиите. “Целта е да се провокира
ранният интерес на учениците към тези
области на науката, да се задълбочи
придобиването на тези компетентности и
да се разшири базата от специалисти в
информационните технологии и в инже-
нерните науки”, обясни министър Въл-
чев.

Той добави, че ще бъдат финансирани
дейности по интереси на учениците във
всички области – в спорта, в изкуствата
и културата, в здравното и екологичното
образование, като всички предмети и
компетентности, които трябва да усвоят,
ще бъдат подпомогнати с дейности по
интереси. Така ще се продължат извън-
класните дейности в училищата, които
се финансираха с европейски средства
по проекта “Твоят час”.

“Има информационна система, в която
се регистрират всички доставчици на
дейности по интереси, като това могат да
са външни физически и юридически ли-
ца, но основната част от дейностите се
организират от учителите”, разясни Въл-
чев. Учениците ще заявяват своите же-
лания в какви дейности искат да уча-
стват чрез анкета и се сформират групи
за съответните извънкласни форми.

“Новото е, че чрез публикуван норма-
тивен акт за обществено обсъждане ис-
каме да осъществим няколко политики.
Едната е свързана с това да насочим по-
вече дейности по интереси в математи-
ката, природните науки и техниката, за-
щото по тези предмети имаме най-голям
спад на образователните резултати”, об-
ясни министърът.

Той разказа, че ще се изработват прог-
рами между училищата и общините за
посещения на различни институции и за
ранно кариерно развитие, че могат да
участват музеи, читалища или спортни
клубове.

“С дейности по интереси ще се опита-
ме да стимулираме също играта и изуча-
ването на шах в училищата, като тази
възможност я има в учебния план на
някои държави, а в други – в избираема-
та подготовка за учениците”, съобщи
Вълчев. Той отбеляза, че задължение на
училищата ще е, където има заявен ин-
терес към шаха от учениците, да се
предложи такава дейност. “Това трябва
да стане независимо от броя на учени-
ците и дори само едно дете да иска да
играе шах в училище, това трябва се ор-
ганизира в дейност по интереси или в
целодневната организация в клас”, каза
образователният министър.

Той информира още, че се урежда и
статутът на кариерните консултанти и се
предлага промяна, като “най-големите
досиета, свързани с личностната под-
крепа на учениците, ще могат да се
водят електронно от учителите”. Регла-
ментира се и допълнителното обучение
за преодоляване на образователни труд-
ности до 200 часа, като то ще се финан-
сира по проект, който ще започне от
следващата година по оперативна прог-
рама “Наука и образование за интели-
гентен растеж”.

По думите му “факт е, че много деца
имат натрупани изоставания и образова-
телни трудности, които трябва да бъдат
компенсирани с допълнително обучение,
което ще е както в събота и неделя, така
и през ваканциите”. Това обучение ще е
до 200 часа, защото има деца, които не
знаят добре български език не само
след първи клас, но и в други “по-висо-
ки” класове, коментира министърът.

Любомира ПЕЛОВА 
Окръжна прокура-

тура – Перник е
внесла два  протес-
та срещу Наредба за
определяне и адми-
нистриране на мес-
тните такси и цени
на услуги на терито-
рията на община
Перник и град Трън.

При извършена
проверка по реда на
надзора за закон-
ност тя е установи-
ла противоречие на
норми от приетата
от Общински съвет-
Перник наредба с ма-
териално правна раз-

поредба на Закона за
местните данъци и
такси/ЗМДТ/ и Зако-
на за гражданската
р е г и с т р а ц и я / З Г Р /
.Поради това в Адми-
нистративен съд -
Перник е внесен про-
тест  с искане прие-
тите от общинския
съвет норми да бъ-
дат отменени  като
незаконосъобразни.

Член 32 от Наред-
бата касае такси за
а д м и н и с т р а т и в н и
услуги по граждан-
ското състояние.
Общински съвет-
Перник е въвел зап-

лащане на такса за
а д м и н и с т р а т и в н а
услуга -  „Пресъс-
тавяне на акт за
граждански брак от
чужбина. Пресъстав-
яне на акт за смърт
от чужбина“ и
„Признаване на чуж-
дестранни  съдебни
р е ш е н и я / п р е к р а т -
яване на граждански
брак, промяна на име,
установяване  и ос-
порване  на произ-
ход, за промяна в
гражданското със-
тояние на лицата“,
според сроковете за
изпълнение на услу-

Обсъждаха подготовката
за зимния сезон в региона
Любомира ПЕЛОВА 

Областният упра-
вител на Перник Ире-
на Соколова проведе
заседание с членовете
на Щаба за изпълне-
ние на Областния
план за защита при
бедствия и за взаимо-
действие с национал-
ния и общинските ща-
бове, кметовете на
общини и ръководи-
телите на ведомства
и организации.

След изслушване на
докладите на общини-
те и на всички инсти-
туции, имащи отно-
шение по подготовка-
та на област Перник
за предстоящия зи-
мен сезон 2018-2019,
стана ясно, че са
предприети необходи-

мите и неотложни
мерки за реакция при
възникване на кризис-
ни и екстремни об-
стоятелства на те-
риторията на регио-
на.

Общините от Об-
ластта и Областно
пътно управление са
сключили договори
със снегопочистващи
фирми, които ще под-
държат общинската
и републиканската
пътна мрежа, както и
автомагистралите
“Струма” и “Люлин”.

Наличната техника
е обновена и увеличе-
на, осигурени са пове-
че пясък и индус-
триална сол. От «ЧЕЗ
Разпределение Бълга-
рия» АД уточниха, че

са монтирани допъл-
нителни автоматизи-
рани съоръжения за
по-бърза реакция при
евентуални аварии и
тяхното локализира-
не.

Областният щаб
обсъди още готовнос-
тта за нормалното
функциониране на ин-
ф р а с т р у к т у р а т а ,
снабдяването, услуги-
те, отоплението в
детските градини и
социалните домове,
осигуряването на
бъбречно болните на
хемодиализа, родилки-
те и други тежко бол-
ни хора, както и
цялостната подго-
товка на областта
при непредвидени
зимни условия.

гата. По този начин
са въведени нови
такси, извън предви-
дените в ЗМДТ.

Съгласно ЗГР съби-
тията по граждан-
ското състояние
настъпили в чужби-
на за лица, които
към момента на съ-
битието са българ-
ски граждани, се ре-
гистрират в страна-
та въз основа на 
препис или извлече-
ние от съставен от
чуждестранен мес-
тен орган или от
български диплома-
тически или консул-
ски представител
акт за гражданско
състояние служебно
или по искане на
заинтересованото
лице. Съгласно раз-
поредбата на чл.40,
ал.1 от ЗГР  длъж-
ностните лица по
гражданското със-
тояние в съответ-
ните общини със-
тавят акт за граж-
данско състояние
безплатно.

Подобно наруше-
ние е допуснато и в
Наредбата за опре-

делянето и админис-
трирането на мес-
тните такси и цени
на услуги, приета 
от Общински съвет
–Трън.

Предвижда се зап-
лащане на такса в
размер на 4лв. при
промяна в актовете
по гражданското
състояние в проти-
воречие с нормата
на чл.110,ал.2, т.4
от ЗМДТ, в която из-
рично е указано, че
такса за тази услуга
не се дължи.

Окръжна прокура-
тура –Перник оспор-
ва и въведените
такси от 12 лв. за
издаване на ориги-
нално удостовере-
ние за сключен граж-
дански брак  и 60 лв.
при съставяне на ак-
тове за гражданско
състояние  на бъл-
гарски граждани,
които имат актове,
съставени в чужби-
на

Очаква се решение-
то на съда по внесе-
ните от Окръжна
прокуратура – Пер-
ник протести.

Двойно повече болните от
заразни заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Двойно са се увеличили болните от за-

разни заболявания в областта през изми-
налата седмица, констатира Регионалната
здравна инспекция. Регистрирани са 12
заболели, при 6 за предходната седмица.

Увеличен е броят на болните от скарла-
тина- 4, при само 1 за предходната седми-
ца. Всички болни са от Перник. Установе-
ни са и 2 заболели от варицела от Перник,
при нито един за предходната седмица.

Наблюдава се намаляване на болните
от остри респираторни заболявания. През
този период са установени  17 случая, при
21 за предходната седмица. Заболевае-
мостта за този период е  22,94%oo, при
средна за страната 29,22 %oo.

Здравната инспекция е установила уве-
личаване на заболелите от ентероколит- 5,
при 3-ма да предходната седмица. Болни-
те са от Перник и Радомир на възраст от 1
година и 3 месеца до 18 години.

За този период е регистриран и 1 случай
на заболял от ротавирусен гастроентерит
от Перник.

През изминалата седмица здравните
инспектори от РЗИ са извършили 236 про-
верки. От тях 48 са свързани с контрол по
спазването на забраната за тютюнопуше-
не в заведения за обществено хранене.
Проверени са 20 заведения , 8 открити об-
ществени места, 15 закрити обществени
места.

РЗИ продължава ежедневния монито-
ринг на питейните води в областта. Извър-
шени са 223 проверки на водоизточници в
различни населени места.

Успоредно с това са взети и проби от ат-
мосферния въздух в различни части на
областния град и останалите градове в
областта, за да се установи дали наличие-
то на фини прахови частици е в рамките
на допустимите норми или не.
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В кабинета й влезнаха ръководителите на московския детски хор „Улыбка”

Светла ЙОРДАНОВА
Кметът на Община

Перник Вяра Церовска
посрещна в кабинета
си ръководителите
на московския детски
хор „Улыбка” , които
са на специални визи-
та в нашия град. Пока-

ната е на хор „Родна
песен” към Обедине-
ния детски комплекс,
които преди време
гостуваха на своите
връстници и спечели-
ха голямата награда
на XVI Международен
фестивал „Звучит

Москва“. Талантливи-
те музиканти от Ру-
сия са от Центъра за
творческо развитие
и музикално-естети-
ческо образование за
деца и юноши „Ра-
дость” с диригент
Ирина Караванская. Те

ще представят на
пернишка сцена два
концерта.

Кметът Вяра Це-
ровска, нейният за-
местник Севделина
Ковачева и кметът на
кв. „Изток“ Емил Кос-
тадинов приветства-
ха гостите с „Добре
дошли“!

„Мили приятели,
надявам се и ние да
бъдем достойни дома-
кини и по подобаващ
начин да ви посрещ-
нем така, както вие
приехте нашите деца.
Ще се радвам на този
съвместен проект,
който реализираме се-
га, и съм убедена, че
това е едно добро на-
чало за талантливи-
те ни момичета и
момчета от двете
страни“, каза кметът
Вяра Церовска.

Първият концерт
на гостите от Мос-
ква ще бъде на 1-ви

Бързо производство за
пиян като казак шофьор

Любомира ПЕЛОВА
С рекордните 3,08 промила алкохол в

кръвта е шофирал автомобила си марка
„Ситроен“ перничанинът Р.Б. на 53
години. Той е бил проверен във вторник
в центъра на областния град. Отказал
кръвна проба за химичен анализ .

Започнато е бързо производство.

ноември, от 16 часа, в
галерия Любен Гайда-
ров. Втората изява
на хор „Улыбка” ще бъ-
де посветена на Ноем-
врийските музикални
дни. Тя ще бъде на 3
ноември, от 18,00 ч. –
Музикално фоайе,
Дворец на културата.
В програмата ще уча-
ства Камерен оркес-
тър „Орфей” с дири-
гент Райчо Христов,
а солист ще бъде Луис
Мариа Суарез– цигул-
ка, Испания. Концер-
тът ще се реализира
с любезното съдей-
ствие на Посолство-
то на Кралство Испа-
ния. В него ще се из-
явят още хор „Родна
песен” към Обедине-
ния детски комплекс и
Детска вокално-теат-
рална формация „Тала-
съмче” с диригент Ди-
митър Костанцалиев
и корепетитор Рум-
яна Христова.

Отпуснати са средства за
обезщетения по споразумения

заради бавно правосъдие
Любомира ПЕЛОВА

Допълнителни разходи в размер на
173 500 лв. по бюджета на Министерс-
твото на правосъдието, бяха одобрени от
Министерски съвет. Сумата е предназна-
чена за възстановяване на направените
от министерството разходи по изплаща-
не на обезщетения на граждани и юри-
дически лица, пострадали от бавно пра-
восъдие. Това е общият размер на сума-
та, изплатена през третото тримесечие
на 2018 г. от бюджета на Министерство-
то на правосъдието по сключени спора-
зумения за нарушени права за разглеж-
дане и решаване на делата им в разу-
мен срок.

Изплащането на обезщетения за вре-
ди от бавно правосъдие се извършва по
реда на Глава трета „а“ от Закона за съ-
дебната власт. Заявления срещу актове,
действия или бездействия на органите
на съдебната власт, с които се нарушава
правото на разглеждане и решаване на
делото в разумен срок, могат да пода-
ват страни по приключени граждански,
административни и наказателни произ-
водства, както и обвиняеми, пострадали
или ощетени юридически лица по прек-
ратени досъдебни производства. Зая-
вленията се разглеждат от специализи-
рано звено на Инспектората към Висшия
съдебен съвет, където се извършва про-
верка на обстоятелствата, а произнас-
янето по преписката се дължи в 6-месе-
чен срок от постъпването на заявления-
та. Ако бъде преценено, че правото на
заявителя на правосъдие в разумен
срок е било нарушено, министърът на
правосъдието или посочено от него лице
определя размера на обезщетението,
съобразно практиката на Европейския
съд по правата на човека и предлага
сключване на споразумение със заяви-
теля.

Средствата, необходими за изплаща-
не на сумите по сключените споразуме-
ния, са планирани в централния бюджет,
уточниха от пресцентъра на правителс-
твото.

3 млн. лв. за гимназии с
паралелки с очакван недостиг

Светла ЙОРДАНОВА
Близо 3 млн. лева ще

бъдат предоставени
на професионалните
гимназии, които от-
криват паралелки за
специалности с очаква-
щ бъдещ недостиг. То-
ва каза министърът
на образованието и
науката Красимир Въл-
чев. За учебната нас-
тоящата учебна 2018/
2019 г. година е приет
списък с 65 паралелки
за професии с очакван
недостиг на пазара на
труда. Сред тях за де-
ловодител, заварчик,
стругар, електро-
монтрьор, лаборант,
монтьор на транспор-
тна техника, строи-
тел и други. За учени-
ците от професионал-
ните училища и пара-
лелки, обучаващи се в
дуална форма на обуче-
ние и на тези, обучава-
щи се в защитените
от държавата спе-
циалности и специал-

ности с
о ч а к в а н
недостиг
от спе-
циалисти
на пазара
на труда
пък се
предвиж-
дат до-
п ъ л н и -
телни 1,6
млн. лв.
за сти-
п е н д и и .
За следва-
щата го-

дина е заложено стан-
дартът за стипендия
на всички ученици да
скочи на 87 лв, а за те-
зи от професионални-
те направления за в 97
лв. спрямо досегашни-
те 60. Не се предвижда
обаче увеличение на
минималния праг на
стипендиите за учени-
ците, който сега е 21
лв. „Предоставена е
възможност на учили-
щата да предоставят
по-нисък размер на
стипендията за пове-
че ученици или по-ви-
сок размер на стипен-
дията за по-малко уче-
ниците. Не искаме да
стесняваме периметъ-
ра за решения“, обясни
просветния минис-
тър.

В бюджета са пред-
видени и 2,0 млн. лв. за
увеличаване на сти-
пендиите на студен-
тите. 1/3 от тях ще
бъдат насочени таки-
ва от български диас-

пори в чужбина, прие-
ти за обучение в бъл-
гарски университети .
Техните стипендии ве-
роятно ще станат от
200 на 240 лв, уточни
Вълчев. Останалите 2/
3 от заложената сума
ще бъде за български
студенти. Всеки ВУЗ
ще решава дали увели-
чението да се използва
за това по-голям брой
техни възпитаници да
получава допълнител-
но възнаграждение,
или да бъде увеличен
максималният размер
на една стипендия.

Просветният минис-
тър уточни още, че
други 2 млн. лв, които
са предвидени за осво-
бождаването от запла-
щане на таксите за
обучение специалнос-
ти във висшите учи-
лища с бъдещ недос-
тиг на пазара на труда
ще бъдат за всички в
тези направления, а не
само за новопостъпи-
лите. „Ще бъдат най-
вероятно за всички
студенти, но това е
въпрос на законова
промяна, която тепър-
ва трябва да бъде гла-
сувана със закона за из-
менение и допълнение
на закона за висшето
образование. В момен-
та няма все още няма
нормативно основа-
ние. Началото на 2019-
2020 ще бъде направе-
но вероятно, но те ще
бъдат за всички.“, об-
ясни Вълчев.

Предлагат и обучение на полигон
за бъдещите водачи на МПС

Любомира ПЕЛОВА
Нови правила за взимането на шофьор-

ски книжки вероятно ще има от догодина.
Промените се очаква да бъдат в практичес-
кия и теоретичния изпит.

Всъщност нещо кой знае какво ново
няма. Практическият изпит да включва ос-
вен градско и извънградско шофиране и
полигон, предвиждат част от промените,
готвени от транспортното министерство и
МВР. А полигонът го имаше преди години,
спомнят си повзъррастни водачи на МПС и
признават, че упражненията там са им били
изключително полезни. Наш читател дори
сподели, че е когато преди две години съп-
ругата му взела книжка, преди да й позво-
ли да седне сама зад волана, намерил
трен, където тя направила десетки упраж-
нения на полигон, за да се почувства си-
гурна като водач на автомобил.

За тази идея са и голяма част от автоинс-
трукторите. Христо Цанков, който обучава
бъдещите шофьори, е взел първите си ча-
сове като курсист именно на полигон:
„100% от курсистите искат да потеглят на
полигон. За тях е стресиращо да ги вкарва-
ме в реална среда още в първия час. Ние
пречим по този начин на участниците в дви-
жението, затрудняваме ги, създаваме нап-
режение, напрежение в курсиста”, комен-
тира той.

Според инструктора неминуемото вдига-
не на цената на курса, след като в него вле-
зе и полигон, няма да повлияе на потока
курсисти. Най-важното е доброто и правил-
но обучение, смятат инструкторите.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер. преустроен - 33 000 лв.
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 68 000 евро
4. Двустан, ул. “Отец Паисий”, ет.6(6), ТЕЦ, тер., PVC - 55 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
6. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
7. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 7(8), 2 тер., лукс, с обзавеждане - 52 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
14. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Църква, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро
26. Къща, Калкас, 2 етажа, ЗП:96м2 , двор:700м2 , санирана, - 100 000 лв.

НАЕМ
1. Магазин, Център, 47 м2; Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 500 лв.; - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 43 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 43 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 52 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 42 000 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. Четиристаен, Драгановец, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, климатик - 420 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

Рекламно  приложение
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.

2.  ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 8, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ - 35 500 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000 ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000 ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 120 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

3. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.

4. Парцел, с. Рударци, 862 м2, целогодишен достъп - x50 евро/м2

5. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

6. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.

7. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.

8. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро

9. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Проучване, с бяла техника - 280 лв

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.
2. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
3. Радомир, ет. 2, преустр. - 12 000 евро
                  ет. 5 ет.  8,  за ремонт, - 12 000 лв
4 Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 55 000 лв.
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 45 000 лв.
4. Проучване, ет. 3, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 61 000 лв.
5. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
6. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
7. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 лв.
13. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
14. Дараци, 65м2, ет. 1, саниран блок, тер., среден - 55 000 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. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 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 - 48 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
25. УПИ, Мошино, 1 дка. за жил. строителство - 40 000 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониери. двустайни и тристайни в Центъра и кварталите

ПРОДАВА:
1.Гарсониера център, тх, ет.2, ПВЦ,
подобрения, обзав.  - 52 000 лв.
2.Дв.ап., ет.3, ТЕЦ, 55 кв.м, тх/пл., 2 тераси

- 63 000 лв.
3. Дв.ап.център, ет.5 непосл., тх/пл., ТЕЦ, 72 кв.м, 2
тер. - 38 000 евро
4. Дв.ап.център,ет.2, тх, ТЕЦ, 72 кв.м, тераси

-  50 000 лв.
5. Дв.ап.център, ет.3, тх/пл., 58 кв.м, ТЕЦ, тераси

-  65 000 лв.
6. Дв.ап."Могиличе", ет.3, тх, тераса, 57 кв.м

- 38 000 лв.
7. Дв.ап.Тева, ет.1, ТЕЦ, 2 тераси,
за ремонт -  40 000 лв.
8.Дв.ап.Изток, ет.5, панел, ТЕЦ, тер.,преустроен

-  58 000 лв.
9. Тр.ап.център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5, тераси, шп./зам.

-  57 000 евро
10. Къща "Каменина", 2 ет., ЗП 72 кв.м, двор 400
кв.м -   50 000 лв.
11.Къща "Бела вода", ЗП 96кв.м, двор 1000кв.м,
гредоред -   25 000 лв.
12. Къща "Тева", ЗП 59кв.м, двор 310кв.м, за ремонт

-   25 000 лв.
13.Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП80кв.м, двор
320кв.м -  72 000 евро
14. Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП 75кв.м, двор
280кв.м -  42 000 евро

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 34 000 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

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

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

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/

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

Голям двустаен апартамент,
Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,след

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., тец, - 120 000 евро

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

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 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.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ДРАГАНОВЕЦ,
160 М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,

ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

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:
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 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"

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Фирма търси Фирма търси Фирма търси Фирма търси Фирма търси СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАЗАЗАЗАЗА
РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯ

в гр. Перникв гр. Перникв гр. Перникв гр. Перникв гр. Перник
Трудов опит на подобнаТрудов опит на подобнаТрудов опит на подобнаТрудов опит на подобнаТрудов опит на подобна
позиция е предимствопозиция е предимствопозиция е предимствопозиция е предимствопозиция е предимство

Заплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нето

CV на e-mail:CV на e-mail:CV на e-mail:CV на e-mail:CV на e-mail:
office@rasterbg.comoffice@rasterbg.comoffice@rasterbg.comoffice@rasterbg.comoffice@rasterbg.com

Тел:02/9508390Тел:02/9508390Тел:02/9508390Тел:02/9508390Тел:02/9508390

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
на график за общ работник в малък магазин
за промишлени стоки в с. Рударци /до
минералната вода/. Трудов договор и
осигуровки, заплащане - минимална работна
заплата за 15 дни, пожелание може за по-
малко дни като допълнителна работа.

тел. 0887 838 585,
      0896 915 864

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

ПРОДАВАМ

Тойота Ярис, 2008г.,
гаражна, сервизна, перфектна,

0888 243 253

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36ПРОДАВАМ МАСИВНИ ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ, КОМБИНАЦИЯ ОТ ДЪРВО И
ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛ. КОМПЛЕКТЪТ
ВКЛЮЧВА, МАСА, ДВЕ ПЕЙКИ И ДВА

СТОЛА.
Цена 300 лв.
0887 884 095
0888 50 32 37



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 Тойота Ярис, 2008г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Место-
положението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание от
панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата пос-
редством автомагистрала Люлин.
Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
0897951954
Продавам масивна двуетажна

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

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
Продавам в с. Блатешница

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

Давам двустаен апартамент
под наем, след основен
ремонт, ново обзавеждане,
ТЕЦ, ет.3, кв. “Твърди
Ливади”.  тел. 0899 114 321
Давам под наем луксозни по-

мещения, 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 санита-
рен възел Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента
е работеща книжарница, но мо-
же да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537
Давам под наем апартамент,

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

Вестник „Съперник” търси
РЕКЛАМЕН 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
Търси барманка за нощна

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

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ

КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР

НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и

Photoshop. Може и пенсионер. Справки

всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

Търся болногледач/ка, за
гледане на възрастни, болни
хора. По възможност, мед.
сестра. Тел.: 0889 22 16 36

0888 44 66 21
trips2go@mail.bg

ПАЗАР КРАСНО СЕЛО
София, ул. Кюстендил 62

на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам обективи за

смартфон (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен, макро и
обектив рибешко око). Тел. :
0885 949 293

Всеки от нас е наясно за вредата от прекомерната употреба
на алкохол и тютюнопушенето или пък ползата от спортуване-
то и правилното хранене. Но има много митове, които смятаме
за полезни, а всички изследвания на учените сочат обратно-
то, пише adme.ru, цитиран от tialoto.bg. Ето 10 неща, които
всъщност не са толкова здравословни:

1. През уикенда ще наваксам сън за цялата седмица. Истина-
та: Необходимият ни ежедневен сън е около 7-8 часа.

2. Нужно е да взимаме витамини, за да укрепим организма
си. Истината: Необходимостта от витамини може да я опреде-
ли само лекар.

3. Трябва да взимаме душ поне 1-2 пъти дневно Истината:
Трябва да вземаме душ не по задължение, а винаги, когато е
необходимо.

4. Трябва да се обръщаме на другата страна, когато някой
болен до нас киха. Истината: Не трябва да бъдем в едно поме-

Интересно и забавно

10 вредни навика, които смятаме за полезни
щение с болен.

5. Трябва да мием зъбите си след всяко хранене. Истината:
Оптималното е да мием зъбите си два пъти дневно.

6. След обилно похапване е хубаво да полегнем и да си пос-
пим. Истината: Сънят след храна води до покачване на тегло-
то ни.

7. В дома винаги трябва да поддържаме безупречна чистота
и ред. Истината: Идеалната чистота повишава вероятността да
развием алергии.

8. Микровълновата печка унищожава всички полезни ве-
щества в храната. Истината: Микровълновите лъчи не могат
да разбият атоми или молекули.

9. Колкото повече спим, толкова по-добре. Истината: По-дъ-
лъг сън от 8 часа ни прави вяли.

10. Най-добрия вариант е да се събуждаме с будилник. Исти-
ната: Внезапното събуждане е вредно за организма.

Coca Cola ще произвежда напитки с марихуана?
Преди месец от Coca Cola обявиха, че обмислят възможността за

навлизане в бизнеса с марихуана. Главният изпълнителен дирек-
тор на компанията Джеймс Куинси информира, че за момента Coca
Cola не възнамерява да започне производството на напитки с ка-
набидиол (CBD), съобщава CNN, цитирана от profit.bg. Припомняме,
че CBD е непсихоактивно вещество в марихуаната, което лекува
болка, но не води до превъзбуда. През септември от компанията
информираха обществеността и инвеститорите си, че наблюдават и
проучват тази възможност, като дори се появиха слухове, че Coke
възнамерява да придобие дял от канадската канабис компания Au-
rora. Новината не се отрази негативно на книжата на Aurora, чийто
дебют на New York Stock Exchange бе осъществен през изминалата
седмица. На положителна територия вчера се търгуваха и акциите
на основните конкуренти от марихуана индустрията Cronos, Aphira
и Canopy Growth. Въпреки отказа на Coca Cola да навлезе в бизне-
са, налице е сериозен интерес от други големи глобални играчи

към марихуаната за развлекателни цели, която отскоро е легална в
Канада. Конкурентите от Pepsi също не изключват навлизането на
този пазар, въпреки че за момента те го разглеждат като „голямо
предизвикателство“, тъй като към днешната дата индустрията оста-
ва незаконна на федерално ниво, въпреки легализирането ? от от-
делни щати. Производителят на бира Corona Constellation Brands
вече разполага с голяма инвестиция в Canopy Growth, оценяваща
се на около 4 млрд. долара. Друг от големите производители на
бира – канадското подразделение на Molson Coors, вече обяви
своето партньорство с Hydropothecary Corporation по производс-
твото на напитки с канабис, които за момента ще се предлагат само
в Канада. Цигареният гигант Altria, която е собственик на Marlboro,
също обмисля придобиването на дял в Aphria, като акциите на ком-
панията ще дебютират на борсата в САЩ през следващата седми-
ца. Алкохолният гигант Diageo също заяви интерес към инвести-
ции в канабис компании и развитието на подобни продукти.
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  Процедурата за избор на
инвеститор за "Белене"

Процедурата за избор на инвеститор за АЕЦ "Белене" е разработена, като
остава да бъдат уточнени малки детайли. Това каза пред журналисти минис-
търът на енергетиката Теменужка Петкова след участието си в заседание на
Съвета за енергийна сигурност в Министерския съвет. По думите на Петкова,
няма да има проблем до края на годината процедурата да бъде стартирана,
ако няма възражения от правителството или парламента. Припомняме, че
Народното събрание посочи датата 31 октомври като крайна за разработка на
процедура за избор на инвеститор и да предложи структуриране на проекта.

Попитана има ли нови кандидати да строят "Белене", Петкова отговори
отрицателно. Относно обявения днес от "Газтрейд" пазарен тест за тер-
минала за втечнен газ в Александруполис, министърът каза, че Бълга-
рия подкрепя всеки проект, който е свързан с диверсификация на из-
точниците и маршрутите за доставка на природен газ. Тя припомни, че
се обсъжда възможността България да участва в този проект с дял от 25
на сто. Намерили сме такова решение да участва в тази компания дру-
жество, което е в рамките на Българския енергиен холдинг (БЕХ). По
всяка вероятност това ще е "Булгартрансгаз", допълни министърът. Тя
аргументира участието на фирмата в подобен проект с това, че компа-
нията като оператор и дружество с ангажимент да развива мрежата, ще
е основен двигател на концепцията за изграждане на газоразпредели-
телен център на територията на България. На днешното заседание на
Съвета за енергийна сигурност е била представена необходимостта от
актуализация на енергийната стратегия в частта, свързана с природния
газ. По думите на министъра това се налага заради променената среда
по отношение на инфраструктурните проекти, които се развиват около
България - Южен газов коридор, "Турски поток". На въпрос ще има ли
газ от "Турски поток" за България, както говореше премиерът Бойко Бо-
рисов след посещението си в Русия, Петкова отвърна, че се надява "не-
щата да се развиват по благоприятен за всички нас начин".

Съгласно стратегията, като основни източници за захранване на газо-
разпределителния център българската страна разглежда руския приро-
ден газ, местен добив от България и Румъния, природен газ от Южния
газов коридор, от САЩ, Катар, Алжир, Египет през съществуващи и нови
терминали за втечнен природен газ. С цел осигуряване на конкурентен
пазар в България и в региона, се предвижда и разработване на плат-
форма за търговия на природен газ. Петкова информира още, че на за-
седанието на Съвета е обсъдена и възможността за създаване на борса
за търговия на природен газ. Тази борса трябва да бъде обособена в
отделна дъщерна компания, собственост на "Булгартрансгаз", за да мо-
же да бъде развита концепцията за газоразпределителен център, която
се основава на това да бъде изградена липсващата инфраструктура, коя-
то да даде възможност за доставка на природен газ от различни източ-
ници, и да бъде изградена борсата за търговия с природен газ, което ще
е основна платформа за либерализация на пазара.

Засаждат 15 000 дървета
в "Сребърна"

Проект за Подобряване на структурата и функциите на местообитания-
та на територията на поддържан резерват "Сребърна“ предвижда 600
предпазни съоръжения да бъдат монтирани в североизточната част на
защитената територия. По предварителна оценка ще бъдат засадени око-
ло 15 000 фиданки от местни дървесни видове - бяла топола, бяла върба,
планински ясен, полски ясен и др. Проектът е на стойност 898 823 лв. и
се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Той ще се изпълнява
от екоинспекцията за период от 37 месеца. Поставянето на габиони ще
ограничи достъпа на лица и моторни превозни средства и ще опази
залесените при предишен проект терени, както и новите дръвчета. Га-
бионите представляват модули с правоъгълна форма и различни раз-
мери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция,
съобразена с растера на мрежата. Подпорните или защитни съоръже-
ния, изградени с габиони имат много предимства пред други подобни
конструкции по отношение на гъвкавост, дълготрайност, здравина, во-
допропускливост, икономичност, екологичност и вписване в околната
среда. При развитието, израстването на фиданките и превръщането им
в гора, предпазните съоръжения могат да бъдат използвани за укреп-
ване на устието на западния захранващ канал. С изпълнението на дей-
ностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на алу-
виалните гори с черна елша и планински ясен и на крайречните смесе-
ни гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.
Първите действия на терен ще започнат при настъпване на вегетацията
– през март 2019 г.

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

З А П О В Е Д
№ 1731

гр. Перник, 30.10.2018 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.3  от Закона
за общинската собственост,   гл. IХ от  Наредбата за  придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), и
Решение № 918 от 04.09.2018 г. на Общински съвет – Перник

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на общинска собственост  - 3 бр. търговски маси извън
сградата на търговски обект тип „Мархи”, както следва :

I. Търговски обект тип  „Мархи ” I-ви етаж извън сградата, за
извършване на търговска дейност – 3 бр. търговски маси:

1.Търговска маса  № 3 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект
тип „ Мархи”     I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При начална
тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

2.Търговска маса  № 4 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект
тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При начална
тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

3.Търговска маса  № 19 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект
тип „ Мархи”      I-ви етаж извън сградата,  гр. Перник – ЦГЧ. При начална
тръжна цена – 92.84 лв./месец с вкл.ДДС.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Заявление за депозиране на документи по образец;
3. Декларация за оглед на обекта по образец;
4. Заверено копие  от Удостоверение за актуални състояние на

фирмата или           документ – декларация, съдържаща Единен
идентификационен код (ЕИК).

5. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на
подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено копие от
него;

6. Документ за закупени книжа или заверено копие;
7. Документ за внесен депозит  или заверено копие;
8. Предлагана цена /оферта/.
Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи,

че имат непогасени задължения към ОП „Пазари”, ОП „Общинска
собственост, спортни и туристически обекти”  при Община Перник, към
датата на провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до  по–
нататъшно участие  и  няма да бъдат отваряни и разглеждани.

Търгът да се проведе на  21.11.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната зала
на Община Перник, етаж 1.

Съгласно чл.93, ал.6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни
документи в запечатан, непрозрачен  плик /като върху плика се залепва
заявлението за депозиране на документи/, в отдел „Управление на
човешките  ресурси и деловодство” при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до
17.00 ч. на  предходния ден на търга.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления
за участие, търгът се счита за непроведен, повторният търг да се
проведе на 28.11.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община
Перник етаж 1. Подадените офертни документи и депозита за участие
на неявилите се участници не се връщат.

За всеки  обект, за който се участва в търга се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация за
общинските имоти, условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга,  се заплаща и получава на касата на ОП
„ Пазари” – гр. Перник, ул. „Раковски” № 1,  за сумата от 50.00 / петдесет
/ лева.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от началната тръжна
цена за съответния обект, се заплаща на касата на ОП „ Пазари” –
Перник, ул. „Раковски” № 1.

Търгът се провежда по ред и условия на глава  IX на НПУРОИ,
съдържащи се в тръжната документация.

С участниците спечелили търга, да се сключи договор за наем  за
срок от 5 (пет) години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „ Пазари
” – Перник.

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

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.

Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най-
малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет
Д. Захариев.

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК: /п/
   /Вяра Церовска/
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Мъчат ви проблеми. Вместо да се заемете с
тях обаче, вие си заравяте главата в пясъка. Това
може и да ви донесе временно успокоение. Но по
никакъв начин няма да ви помогне да излезете от
ситуацията. Към всичко това се добавят и куп
ядове за пари. При други от Овните отношенията

с интимния партньор не вървят.

Телците са раздвоени и неспокойни. Сигурно та-
зи е причината, поради която правите грешка
след грешка. Имате да решавате лични въпроси,
но в момента сте доста объркани. И в работата
нещата не стоят по-добре. Решенията и дей-
ствията ви са половинчати. А най-лошото е, че

нямат нищо общо с действителността.

Днес сте прекалено пасивни. Оставили сте се
на течението. В работата действате мудно и
сякаш без особено желание. Внимавайте - това
няма да се отрази добре на крайния резултат. Се-
га трябва да действате волево и съсредоточено.
Определете своите приоритети. Забравете суе-

тата и напразните фантазии.

Днес Раците постигат целите си, повечето от
които имат материален характер. Вие обаче не
сте доволни. Ясно разбирате, че проблемите ви
от последните дни са почти непреодолими. Нещо
повече - в известен смисъл нещата вървят към
провал. Това се отнася за повечето представите-

ли на зодията.

Някои от Лъвовете също нямат нищо против да
сключат брак по сметка. Разбира се, иска ви се
това да стане час по-скоро. Според астрологич-
ните фактори това не само не е невъзможно, а
от една такава връзка може да произлезе хубав и
хармоничен брак. Все пак нещата са строго инди-

видуални. В работата се налага да бъдете по-наблюдателни.

Напоследък имахте куп лични проблеми. Сега
обаче постигате истинска делова и финансова
сполука. За съжаление при някои от Девите започ-
ват промени, които ще се отразят на личния им
живот. Опитайте да отстраните някои от за-
раждащите се проблеми отсега. Други от вас ус-

пяват да решат стар спор.

Днес ви чакат делови успехи и парични печалби.
Вие обаче не сте в състояние да се зарадвате на
нищо. Настроението ви е лошо. Обидени сте на
деловия или на интимния си партньор. Мисълта за
поведението му ви мъчи цял ден. Тази е
истинската причина за състоянието ви. Не се

поддавайте на мрачни мисли.

Нещо в отношенията с интимния партньор не
върви. Помежду ви цари напрежение, което ви е
трудно да преодолеете. Ситуацията обаче не е
толкова безизходна, колкото изглежда в момен-
та. Някои от вас може и да са стигнали до скъс-
ване на връзката, но скоро нещата ще се оп-

равят. Клевети и опити на чужди хора да се месят в живота
им притесняват други от зодията.

Добре ви е известно, че доброто планиране и
прецизната организация на работата гаранти-
рат поне 50 на сто от нейното изпълнение. Към
този принцип се придържате и днес. И, разбира се,
ще успеете. С една дума, материалната сполука
ви е в кърпа вързана. По-важното обаче е, че днес

слагате началото на положителни промени у дома.

Имате сериозен потенциал да напреднете в ка-
риерата. Вие и сами разбирате това. Навярно по
тази причина действате така напористо в пос-
ледно време. Въпросът е, че сега ви е малко труд-
но. Нещо непрекъснато ви спира и ви пречи. Какво
да се прави, има и такива моменти. Важното е, че

започват промени, които за повечето от вас са хубави.

От професионалните си успехи и от днешните
паричните постъпления ще останат доста до-
волни Водолеите в понеделник. Не така стоят
обаче нещата в отношенията с интимния парт-
ньор. Той опитва да ви противоречи, защото иска
да ви попречи да осъществите замислите си.

Това ще ви обрече на неуспех.

Днешният ден е подходящ, в случай че имате да
решавате важни делови задачи. В понеделник мо-
жете да се подготвите и за бъдещите си изяви в
една или друга област. Така че действайте ене-
ргично и вложете всичките си усилия. Обстоя-
телствата са на ваша страна и ще ви помогнат

да постигнете целта си, а тя никак не е малка.
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Те бяха спечелени от третия турнир за Купата на кмета

14 ìåäàëà çà ïåðíèøêîòî äæóäî

Чудесно се пред-
ставиха пернишките

джудисти, които
участваха в третия

турнир за Купата на
кмета на Перник, ор-

ганизиран от СК
„Перун” с помощта
на община Перник.
Състезанието съб-
ра 371 джудисти от
България и Сърбия и
е на път да се пре-
върне в едно от най-
интересните в на-
ционалния спортен
календар. Малките
състезатели на два-
та пернишки клуба,
„Кракра” и  СК”Пе-
рун” показаха се-
риозни качества и
воля за победа.  Об-
що 14 медала е акти-
вът на пернишките
джудисти. Със зла-
тен медал от състе-
занието си тръгна
Кателина Николова
от „Кракра”. Други-

те медали, завоюва-
ни от състезатели
от този клуб са де-
ло на: Кателина  Ни-
колова, Ивета Ивай-
лова, Кристияна
Стоилова , Крисияна
Иванова  и Симеон
Геновски – трето
място, а със сребро
приключи турнира
Иван Димов. Три са
сребърните медали
в актива на СК „Пе-
рун”, като техни но-
сители са: Ивона
Ивайлова, Цветели-
на Асенова и  Вене-
лин Асенов. С брон-
зови отличия са
Дафни Будинова,
Мартин Гигов, Ли-
лия Елинова и Крис-
тияна Крумова.

Славата” остана единственият отбор
от Втора лига  в турнира за Купата
След победата на „Струмска слава” над

„Черноморец”(Балчик) „Локомотив”(Со-
фия) остана другият представител на Втора
лига с шансове за четвъртфиналите от тур-
нира за Купата на страната. Вчера столича-
ни срещнаха друг столичен тим – аутсай-
дера в Първа лига столичният „Септем-
ври”. Локомотивци бяха равностойни ,но в
крайна сметка представителите на елитна-
та лига надделяха с 3:2. Така евентуалните
противници на „Славата” са ЦСКА-София,
„Локомотив”(Пловдив) и победителите из-
между двойките „Черно море” – „Левски”,
„Етър” – „Верея” и „Лудогорец” – „Сла-
вия”.

Ученичка от Спортното стана трета на Европейско по сумо
Медал за България

от европейското
първенство по сумо
в Естония донесоха
състезателките на
пернишкия спортен
клуб „Перун“. Освен
медалът български-
те момичета се за-
върнаха и с още едно
отличие.

Станислава Атана-
сова от Спортно
училище „Олимпиец”
се класира на трето

място при девойки-
те до 18 години, Ми-
хаела Христова спе-
чели сребърен при
девойките до 16 го-
дини.

Станислава Атана-
сова завоюва брон-
зов при девойките
до 18 години. В съ-
щата възрастова
група, третата уча-
стничка от спортен
клуб „Перун“ Людми-
ла Йорданова се кла-

сира на 5-то място,
съобщи треньорът
на момичетата Гали-
на Венева.

Шампионатът по
сумо се проведе меж-
ду 25-ти и 29-ти ок-
томври в естонския
град Раквеере и оп-
редели кои са най-
добрите сумисти в
Европа при юноши-
те и девойките до
14, 16 и 18-годишна
възраст.

Гришо почна с
победа в Париж

Григор Димитров започна с победа уча-
стието си на Мастърс 1000 турнира в зала
в Париж. В двубой от втория кръг, бълга-
ринът се наложи със 7:6 (10), 6:4 над Ро-
берто Баутиста Агут. Успехът е трети за
Григор от четири двубоя срещу този съ-
перник в световния тур. С победата днес
българинът се класира за третия кръг, къ-
дето ще срещне финалиста от Марин Чи-
лич. Освен това той защити точките от ми-
налата година, когато беше спрян от
Джон Иснър.В първия сет не само нямаше
пробиви, но дори не се стигна до равенс-
тво в някой от геймовете и логично Димит-
ров и Баутиста Агут трябваше да опре-
делят победителя в тайбрек, който ще се
помни дълго. С втората си двойна грешка
в сета Димитров допусна минипробив още
в началото, но впоследствие се реванши-
ра и успя да натрупа преднина 6:3, като
получи три последователни сетбола. Те
обаче бяха отразени от Баутиста Агут,
след което драмата стана пълна. Испане-
цът на свой ред също пропусна три сетбо-
ла, а след 12:10 Димитров сложи точка на
спора, реализирайки петия си сетбол. В
началото на втория сет Димитров стигна
до първи точки за пробив изобщо в мача.
Българинът поведе с 40:15 и реализира
втория брейкбол, за да поведе с 2:1 гей-
ма. Българинът влезе в серия и осъщес-
тви нов брейк за 4:1 гейма, като в този мо-
мент изглеждаше сигурен победител. Да,
ама не. За съжаление настъпи спад в ни-
вото на игра на българина, особено в на-
чалния му удар, което позволи на Баутис-
та Агут да върне и двата пробива – 4:4. В
деветия гейм Димитров „натисна спусъ-
ка“ и за трети път проби подаването на
опонента си, получавайки шанс да серви-
ра за мача при 5:4. Този път хасковлията
не сгреши и се поздрави с успеха.

Петър Стойчев ще
плува в Антарктида

Майсторът на плуването в открити и
ледени води Петър Стойчев поема към
ново предизвикателство - състезание на
Антарктида, съобщава bgswim.com. То-
ва е единственият континент, на който
носителят на рекордните 11 купи по плу-
вен маратон не се е състезавал.Надпре-
варата ще се проведе през ноември в
зависимост от благоприятните клима-
тични условия. Дистанцията ще е от ки-
лометър и ще се пробват 16 корави мъ-
же от  девет нации.Състезателите няма
да плуват с неопренови костюми, а с
бански до коленете, което прави изпита-
нието още по впечатляващо. Екипът на
Стойчев е произведен специално за не-
го от Delfina и е с тематични мотиви,
свързани с Антарктида."В Антарктида
ще е ограничено трасето с шамандури и
най-вероятно ще се въртят обиколки в
зависимост от метеорологичните усло-
вия. Ще преплуваме 1000 метра, което е
класическата дисциплина. Сега се
топят ледовете и във водата има едни
малки кристали лед, което е неприятно
по време на плуване. Болезнено е, не е
приятен допира до тях. Температурата
на въздуха ще бъде между -15 и 0 гра-
дуса. Професор Пимпирев ме успокои,
че няма да има нищо опасно. Притесн-
явахме се дали животните няма да са
опасни, но той ме успокои”, заяви нас-
коро Стойчев пред bTV

Сменят датите на
мачове Първа и Втора лига

Спортно-техничес-
ката комисия към
БФС обяви за настъ-

пили промени на
някои от мачовете
от Първа лига:

* По искане на Нова
Бродкастинг груп и
със съгласието на
Футбол Про медия,
срещата от ХVII-ти
кръг на Първа профе-
сионална лига между
Лудогорец и Витоша
(Бистрица), ще се иг-
рае по програма на
2.12 /неделя/2018 г
от 14:45 часа, вмес-
то от 15:00 часа.

* По искане на Нова
Бродкастинг груп и
със съгласието на
Футбол Про медия,
срещата от ХVII-ти
кръг на Първа профе-
сионална лига между
Славия и ЦСКА,

ще се играе по
програма на 02.12 /
неделя/2018 г от
17.00 часа, вместо

от 17.30 часа.
* Съгласувано с Но-

ва Бродкастинг груп
и Футбол Про медия,
срещата от ХХ-ти
кръг на Първа лига
между Етър и Сеп-
тември (София), ще
се играе по програма
на 16.12 /неделя/
2018 г от 12:30 часа,
вместо от 15:00 ча-
са.

* Съгласувано с Но-
ва Бродкастинг груп
и Футбол Про медия,
срещата от ХХ-ти
кръг на Първа лига
между Дунав и Лудо-
горец, ще се играе на
16.12 /неделя/2018 г
от 15:00 часа, вмес-
то на 17.12/понедел-
ник/2018 г от 17:30
часа.

* Поради извършва-
не на неотложни ре-
монтни дейности
във връзка с провеж-
дане на Европейско-
то първенство по
футбол за девойки
през м.май 2019 г. на
стадион Дружба гр.
Добрич, срещите от
Втора лига между
отборите на ФК Доб-
руджа 1919 – ФК Ка-
риана (Ерден), насро-
чена за 3.11.2018

година и ФК Добру-
джа 1919 – ФК Ли-
текс Ловеч, която
ще се играе на
24.11.2018 година,
ще се играят на ли-
цензирания от УЕФА
стадион „Албена 1“ в
курортен комплекс
„Албена“.



АПРОПО

12

АПРОПО

Òðèíàäåñåò íîâè êîëè ïîëó÷è ÎÄ íà ÌÂÐ
1 ноември 2018 г.

Наградиха Румен Емилов - пътен полицай на годината

341 са новите ав-
томобили, които си
разпределиха девет
области в страната,
една от които е Пер-
нишка, и служба "Жан-
дармерия", една от
които е Пернишка,
припомни обласгният
управител. 160 ми-
лиона лева е тяхната
стойност, но новите
возила ще помогнат
да се гарантира гра-
ничната сигурност и
спокойствето на шо-
фьори и пешеходци в
региона.

На тържеството
вчера губернаторът
награди с грамота и
плакет пътния поли-
цай на годината Ру-

мен Евтимов, защото
отличието е призна-
ние както лично за не-

го, така е и за рабо-
тата на целия екип.
Заедно с колегата му
Мартин Стоянов
той ще посети Брюк-
сел за три дена.

Награда получи за
своя юбилей и дирек-
торът на РС ПБЗН
комисар Емил Марков.

Той е не само изклю-
чителен професиона-
лист, той заслужава

Съдят перничани за кражба
Любомир ПЕЛОВА

Перничанин се изправя пред правосъ-
дието за кражба.

Престъплението е извършено на 21 юни
тази година, в областния град. Била е от-
крадната чантичка с лични документи и
мобилен телефон на приблизителна стой-
ност около 270 лева.

След започнато разследване е устано-
вен и привлечен като обвиняем извърши-
телят, 56-годишният Д.К.

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

  КОЛИ, КОЛИ И ПАК
КОЛИ. ВЧЕРА ПЕРНИШ-
КАТА ПОЛИЦИЯ СЕ ПРЕ-
ВЪРНА В АВТОСАЛОН. И

дано никога не се превърне в автомор-
га. 13 нови-новенички високопроходи-
ми автомобила бяха строени пред уп-
равлението като че ли ще ги купува
арабски шейх. Красота и изящество.
Подмяната на автопарка обещава на
престъпниците да им се стъжни живо-
теца. Засега обаче комай е обратното.
Вместо да почерпи подобаващо, шефът
на местните блюстители на реда се
ожали, че камерите за денонощно наб-
людение са дали фира. За което, раз-
бира се, някой им е помогнал. И то съ-
щия, когото ще гонят с новите патрул-
ки. По тая причина възниква идеята с
колите да охраняват камерите. Ако на
някого му звучи несериозно - ще си го-
ворим после. Щото и да ремонтират ка-
мерите, фирата ще се повтори. В тоя
град има традиции в това отношение.
Надеждата е новите автомобили да
създадат други традиции, та поне ка-
мерите да си изживеят достойно срока
на годност.

АКО ВРЕМЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДА
Е ТАКОВА КАТО ВЧЕРА, НЯМА
СМИСЪЛ ОБЛАСТНИЯТ управител да
събира на спявка отговорните органи
по зимна поддръжка на пътищата и
съоръженията. Само си губят времето
да рапортуват, че всичко е окей. Ние и
без да сме отговорни фактори ще ка-
жем същото - областта е готова за зи-
мата като никога. По-готови сме даже
от ескимосите. Щом народът масово се
е разхвърлял по къс ръкав - каква ти
зима, какви ти пет лева? Следващата
оперативка може да се насрочи чак
след втория сняг. След първия няма
смисъл - той ще ни изненада.

ПЕРНИШКИ КУКЕРИ ПРАВЯТ
КОНТРА НА ХЕЛУИН. НАМЕРИХА
ИМ РАБОТА ПО СЪЩЕСТВО. Вчера
ги викаха в столицата да правят анти-
хелуин дрънканици. Граждански орга-
низации върло се възмущават, че аг-
лоамериканската традиция омаскар-
ява нашите изконни обичаи, каквато е
всеизвестната Сурва. Ето как кукерите
имат работа два пъти годишно - веднъж
да гонят злите духове по нашенския
обичай, а после - по американския.

Кабинетът променя
Закона за оръжията

Любомира ПЕЛОВА
Правителството прие ЗИД на Закона

за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия.
Въведените в документа допълнения са
обусловени от необходимостта за при-
веждане в съответствие на Закона с
приетите директиви на Европейския
парламент и на Съвета за хармонизира-
не на законодателствата на държавите-
членки за предоставяне на пазара на
пиротехнически изделия, тяхното тран-
спортиране и контрола за придобиване
и притежание на оръжие. С промените
се отстраняват констатирани противоре-
чия в българското законодателство,
осигурява се съответствие с принципа
за доброволност на стандартите за пи-
ротехнически изделия и взривни ве-
щества за граждански цели, въвеждат
се съответните задължителни марки-
ровки и обозначения на категориите из-
делия.

С промените в Закона се синхронизи-
рат и европейските разпоредби, свър-
зани с контрола на придобиване и при-
тежаване на оръжие. Въвеждат се нови
понятия "предупредително оръжие" и
"салютно и акустично оръжие", допъл-
нено е определението за "основен ком-
понент на огнестрелно оръжие". Изме-
нени са категориите огнестрелно оръ-
жие, като е премахната категория D.
Променени са и сроковете за съхране-
ние на данните в единен автоматизиран
регистър "Контрол на общоопасните
средства". Въвежда се забрана за при-
добиване, носене и употреба на пълни-
тели с голям капацитет, както и допъл-
нителни изисквания към лицата, извър-
шващи дейности с огнестрелно оръжие
за спортни цели. Създаден е ред за
временно ползване на ловно оръжие от
лица, посещаващи страната ни за ловен
туризъм.

С допълнение към един от членовете
в закона се улеснява прехвърлянето на
собствеността върху отпадъчните про-
дукти, получени при утилизация на
взривни вещества и боеприпаси, собс-
твеност на МО. Подобрява се и контро-
лът върху дейностите с по-висока сте-
пен на риск при придобиване на огнес-
трелни оръжия за спортни цели, автома-
тични огнестрелни оръжия, оръжия с
голяма вместимост на боеприпаси в
пълнителя и др.

адмирации и за из-
ключителното чо-
вешко отношение,
което проявява във
всяка трудна ситуа-
ция, заяви Соколова,
връчвайки поздрави-
телния адрес на ко-
мисар Марков.

"Благодаря на слу-
жителите на ОД на
МВР в Перник за еже-
дневната професо-
нална отговорност,
която проявяват в
работата си, гаран-
тирайки спокой-
ствието на жители-
те от региона. Нови-
те автомобили ще
ви дадат по-голямо
самочувствие, по-
голяма резултат-
ност в изпълнението
на вашия дълг", заяви
кметът на община
Перник Вяра Церов-
ска.

Шест от новите охранителни камери
на входа и изхода на Перник извън строя

Любомира ПЕЛОВА
Преди около година

Перник се зарадва на
новите 50 модерни ох-
ранителни камери, кои-
то бяха поставени как-
то в централната
част, така и на входа и
изхода на областния
град. Устройствата
трябваше да гаранти-
рат по-голяма сигур-
ност по отношение на
обществения ред и да
помогнат за по-ефе-
ктивен контрол върху

спазването на прави-
лата за движение по
основните пътни ар-
терии. Практиката
показа, че камерите се
оказаха изключително
полезни не само в дел-
ничните дни, а най-ве-
че по празниците, ко-
гато в Перник се
струпват и гости от
други населени места
от страната и чужби-
на, поясни директо-
рът на ОД на МВР Ди-
митър Попов.

За съжале-
ние в момен-
та шест от
общо десет-
те камери,
поставени
на входа и
ихода на
Перник, са
повредени и
не работят.
Това са ус-
тройства-
та в района
на Радина
чешмза и на
пътя за Кал-
кас, съобщи
шефът на
Областната

дирекция на полиция-
та Димитър Попов на
вчерашния брифинг и
допълни, че все пак ка-
мерите ще бъдат ре-
монтирани и в скоро
време отново ще фик-
сират кой спазва и
кой не нормативната
уредба.

Тъжно е все пак, че
градът ни е еди-
нствен в страната,
който може да се "пох-
вали" с подобен преце-
дент.
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