
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР
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Св. мчци Галактион
и Епистима

Политика
и футбол

Най-после разбрахме защо е излязъл
лафът, че българите най разбират от
две неща - политика и футбол. Защото
и на целия Балкански полуостров само
от това разбират. Лидерите на балкан-
ските страни ни хвърлиха в тъча с иде-
ята четирите държави - България, Гър-
ция, Румъния и Сърбия да кандидатс-
тват за съвместно домакинство на
Световното през 2030 г. Само заради
това си струваше евксиноградската
среща на върха. Това магистрали, ско-
ростни жп линии, газови коридори и хъ-
бове - всичко е заради Световното. Как
да не бъдеш фен на балканската четвор-
ка? Как да не се влюбиш до безумие в по-
литиката и футбола? Как да не броиш
дните до заветната 2030г.?

За нас, българите, радостта е чет-
ворна. Първо - това е единственият
шанс да се класираме на световно като
домакини. Второ - и през 2030 г. Бори-
сов ще е премиер, иначе нямаше да пра-
ви предложението. Трето - ще имаме по-
не няколко читави стадиона да не се из-
лагаме пред чужденците. И четвърто -
ще разберем, че и в политиката, и във
футбола едно е да искаш, друго е да мо-
жеш. Трето и четвърто е да те приз-
наят...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Музикантите грабнаха „Кристална лира 2018”
Светла ЙОРДАНОВА

Духовият оркес-
тър към Общински
комплекс „Дворец на
културата”  стана
носител на  нацио-
нална награди за му-
зикално и танцово
изкуство „КРИСТАЛ-
НА ЛИРА 2018. Наг-
радите „Кристална
лира” се присъждат
от Съюза на българ-
ските музикални и
танцови дейци и
Кантус фирмус.

Пернишките музи-
канти получиха
престижното отли-
чие за юбилейния си

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

dlv.si@abv.bg
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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
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www.aqelectric.com

"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

концерт на 2 ноем-
ври 2017 г. по повод
115-годишнината на
състава. В юбилей-
ния концерт  на Ду-
ховия оркестър взе-
ха участие   Елена
Механджийска – во-
кал, Росица Бояджие-
ва-Вълева – флейта,
Николай Темнисков –
туба, Венцислав  Ан-
донов – гайда, Юлиа-
на Трифонова – во-
кал, Даниел Тодоров
– китара, Енчо Да-
наилов – вокал, Ба-
летно студио „Ида“

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

На страница 2

Стилно начало на ноемврийските музикални дни в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

С голям и вълнуващ
концерт бяха откри-
ти традиционните
Ноемврийски музи-
кални дни в Перник,
които са част от

културната програ-
ма на града. Музикал-
ното събитие стоп-
ли сърцата на перни-
чани и озвучи сграда-
та на Двореца на кул-
турата. Всички уча-

стници, които плени-
ха публиката с неве-
роятни произведе-
ния, бяха приветс-
твани от зам. - кме-
та по култура и об-
разование Севделина
Ковачева. Тя им поже-
ла здраве, да бъдат
изпълнени с нови ид-
еи, а красивите им
изпълнения да дос-
тигнат до сърцата
на повече хора по све-
та.

Със съдействието
на посолството на
Кралство Испания в
концерта взеха уча-
стие испанският ци-
гулар Луис Мариа

СТР.4

СТР.2

СТР. 11

ÍÀ ÁÎÐÑÀÒÀ ÒÚÐÑßÒ
ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÐÀÁÎÒÍÈÖÈ

ÐÎÌÈ ÂÈËÍßÕÀ ÈÇ
ÃÐÎÁÈÙÀÒÀ ÍÀ ÇÀÄÓØÍÈÖÀ

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÈÒÅ
ÈÇÏÓÑÍÀÕÀ “ÏÈÐÈÍ” (ÐÇ)

Суарес. Заедно с Ка-
мерен оркестър „Ор-
фей” с диригент Рай-
чо Христов той из-
пълни „Концерт за
цигулка и оркестър”
от Бах и и „Интро-
дукция и рондо кап-
ричиозо” от Сен-
Санс. На сцената из-
лязоха и три детски
хора- домакините от
хор „Родна песен”
към Обединения дет-

ски комплекс в Пер-
ник, детска вокално-
театрална формация
„Таласъмче” от Со-
фия и детския хор “У-
смивка” от Москва.

Ноемврийски музи-
кални дни се провеж-
да ежегодно от 80-
те години на миналия
век и е един от акцен-
тите в годишния
културен календар на
Перник.

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
гр. Перник, ул.Благой Гебрев №38
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То е създадено по спечелен проект, финансиран от ПУДООС

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир

спечели и реализира
проект „Да създадем
едно приятно място
за отдих в парка на
гр. Радомир“, финан-
сиран от ПУДООС
по Национална кам-
пания „Чиста околна
среда-2018г.“

С изпълнение на
дейностите по
проекта беше изгра-

дена стоманобето-
нова детска площад-
ка, покрита с каучу-
кова настилка. Дос-
тавени и монтирани
бяха комбинирани
детски съоръжения,
люлки, маса с пейки
и лост за набиране.

Реализирането на
проекта подобри
екологичната обста-
новка и жизнената
среда на град Радо-

мир, осигури се спо-
койно, сигурно и
приятно място за
игра на децата. Из-
градената зона за
отдих в парка създа-
де възможност как-
то за здравословна
и безопасна среда на
децата и младежите,
така и едно прия-
тно място за отдих
на майки с деца и
възрастни.

Н а с т о я щ и я т
проект напълно от-
говаря на усилията,
които полага Общи-

Нова площадка и в
ДГ „Пролетен цвят”

Светла ЙОРДАНОВА
С песни, усмивки и много настроение бе-

ше открита поредната нова площадка в Об-
щина Перник. Тя се намира в детска гради-
на „Пролетен цвят“, реализирана по програ-
ма ПУДООС на екоминистерството. В рам-
ките на проекта са изградени и създадени
едни прекрасни и модерни условия за де-
цата.

На откриването на площадката присъства
кметът Вяра Церовска, зам.-кметът Севде-
лина Ковачева и кметът на кв. „Изток“ Емил
Костадинов, които специално приветстваха
малките палавници.

„Радвайте и се забавлявайте, мили деца.
Виждам колко много грижи полагат вашите
ръководители. Желая ви и други големи ус-
пехи, за да се чувствате добре“, сподели
кметът.

„Направихме двора много функционален
и децата са много щастливи. Очите им грей-
наха, когато видяха новостите. Имаме спе-
циални съоръжения за игра, както и зани-
малня на открито, където ще могат да се
провеждат часове. Засадихме и нова рас-
тителност. Искаме да благодарим на целия
екип за непрекъснатия интерес и грижа към
децата“, сподели директорът на детското
заведение Десислава Петрова, връчи сим-
волични подаръци на кметския екип по по-
вод 40-годишния юбилей на детската гра-
дина.

В централната сграда на градината се
обучават 140 деца на възраст от 1 до 7 го-
дини.

на Радомир за пови-
шаване на екологич-
ната култура и са-
мосъзнание, форми-
ране на позитивна
нагласа към природа-
та и желание за опа-
зване на околната
среда у гражданите.

Общината ще про-
дължи да подобрява
състоянието и ин-
фраструктурата на
този терен за съз-
даването на по-ую-
тен и привлекате-
лен вид на Градския
парк.

Хит на трудовия пазар в Перник
са строителните работници
Силвия ГРИГОРОВА

След като през
предходната седмица
предлаганите свобод-
ни работни места на
трудовата борса в
Перник се увеличаха,
то през изминалата
те  отново намаляха,
макар и само с 5  и
достигнаха 94.  Пред-
лаганите свободни
места за безработни
висшисти също на-
маляха с 2 и станаха 9.

През изминалата
седмица все още е ак-
туална офертата за
работа на 9 работни-
ци в строителство-
то, 8 обслужващи бен-
зиностанция и газос-
танция. През минала-
та седмица се появи
предложение за рабо-
та в София на 8 общи
работници в строи-
телството, 8 работ-
ници строителна изо-
лация, 8 работници
ниско строителство,
8 работници в строи-
телството.

Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота на: 6 общи ра-
ботници, 4  шивачи за
Перник и София, 2
продавач-консултан-
ти,  1 старши специа-
лист,  2 готвачи, 1 ло-
гопед, 1 специален пе-
дагог на 4 часа, 1 тех-
нолог по облекло, 1
техник-механик,  3 ра-
ботници в  произ-
водството, 1 лекар на
4 часа, 1 помощник-

възпитател, 5 ог-
няри, 3 дърводелци-
мебелисти, 1 спеди-
тор, 1 ресурсен учи-
тел, 1 главен експерт,
2 санитари,  3 работ-
ници в производство-
то, 1 мениджър про-
дажби, 1 работник за
поправка на губи и
джанти, 1 ветеринар,
1 обслужващ магазин,
1 учител по английски
език, 1 оператор на
компютърна предпе-
чатна подготовка на
4 часа, 1 строителен
инженер, 1 учител по
музика в детска гра-
дина.

Анализирайки пред-
лаганите от Бюрото
по труда в Перник
свободни работни
места, можем да обо-
бщим, че през измина-
лата седмица сред
най- търсените спе-
циалисти са били  ра-
ботниците в строи-
телството и обслуж-
ващите бензиностан-
ция.

На трудовия пазар

в региона тази седми-
ца преобладава търсе-
нето  на кадри за об-
служващите дейнос-
ти, след това за
п р о и з в о д с т в о т о .
Въпреки, че по тради-
ция с настъпването
на есенно-зимния пе-
риод търсенето на
работници, особено
сезонни, намалява,
продължават да се
търсят работници в
с т р о и т е л с т в о т о .
Месец и половина след
откриването на уче-
бната година, на тру-
довата борса се пред-
лага работа на 3 педа-
гози.

И през изминалата
седмица се запазва
тенденцията  хората
със средно и по-ниско
образование да имат
по-големи шансове да
си намерят работа.
На тях Бюрото по
труда предлага  85
места. Тази седмица
свободните работни
места за безработни
висшисти станаха 9.

Всички пенсии ще се увеличат
с 5,7% от 1 юли 2019 година

Силвия ГРИГОРОВА
Одобрен е законопроектът за бюджета

на държавното обществено осигуряване
за 2019 г. е вече одобрен Проектът пред-
вижда от 1 юли догодина пенсиите, от-
пуснати до края на 2018 г., да се увели-
чат с 5,7%.

От 1 юли 2019 г. минималният размер
на пенсията за осигурителен стаж и въз-

раст ще се повиши на 219,43 лв. От съ-
щата дата максималният размер на по-
лучаваните една или повече пенсии се
увеличава от 910 лв. на 1 200 лв. Мярка-
та се прилага за всички пенсии, без ог-
лед на момента на отпускането им. През
2019 г. за изплащане на пенсии са пред-
видени 9 988,2 млн. лв. - с 533,8 млн. лв.
повече в сравнение с очакваните разхо-
ди през настоящата година.

Процентът за всяка година осигурите-
лен стаж в пенсионната формула ще се
увеличи от 1,169 на 1,2.

С проекта се предлага увеличаване на
максималния осигурителен доход за
всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3
000 лв. Повишава се и минималният оси-
гурителен доход за самоосигуряващите
се лица от 510 лв. на 560 лв., както и за
земеделските стопани и тютюнопроиз-
водители от 350 лв. на 560 лв.

Запазва се размерът на осигурителна-
та вноска за фонд „Пенсии“ и фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО на
нивото от 2018 г. Запазват се и размери-
те на осигурителните вноски за другите
фондове на ДОО, а също и съотношения-
та между осигурителите и осигурените
лица.

Със законопроекта се предлагат изме-
нения във връзка с определянето на раз-
мера на пенсията, като при изчисляване-
то на индивидуалния коефициент уча-
ства осигурителният доход за времето
от 01.01.2000 г. до пенсионирането на ли-
цето за период не по-малък от 36 месе-
ца.

Пернишкият Духов оркестър
с национална награда

и Вокално трио в
състав: Виктория

Миткова, Виктория Оприкова и Мария-
Магдалена Христова.

Наградите „Кристална лира” бяха връ-
чени за 22-ра поредна година на тър-
жествена церемония в Деня на народни-
те будители в столицата. Наградите са
учредени през 1997 г. с цел създаване
на система за обществено отбелязване
на забележителни постижения в изпъл-
нителското и танцовото изкуство и се
наричат „КРИСТАЛНА ЛИРА“.

Те се присъждат за ярки постижения в
музикално-изпълнителското и танцово
изкуство през изминалия концертен се-
зон или учебна година и са във всички
жанрове- оперно и оперетно изкуство,
музикален фолклор, танцов фолклор,
поп и рокмузика, педагози, инструмен-
талисти, постановъчен екип, балетно из-
куство, джаз, оркестрово изкуство, хо-
рово изкуство, млад изпълнител, дири-
генти, камерни ансамбъли, музикална
критика.

от страница 1
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Той е един от осемте педагози с наградата “Константин Величков”

Дядо Коледа вече очаква
детски писма по пощата

Силвия ГРИГОРОВА
И през 2018 г. Дядо Коледа отново ще

очаква да получи детски писма чрез
"Български пощи" ЕАД.

Младите коледни елфи ще прочетат на
белобрадия старец всички писма и най-
хубавите и най-красиво украсените ще
получат коледни награди.

Приказният Дядо и "Български пощи"
отново напомнят, че всяко детско пис-
мо ще получи личен отговор от Дядо
Коледа, ако върху пощенския плик са
изписани правилно адреса на подателя
и е залепена марка от 65 стотинки.

Крайният срок за изпращане на пис-
мата е 12 декември 2018 г.

Вместо адрес на получател, е доста-
тъчно да пише ясно "За Дядо Коледа".

Участващите в конкурса "Най-краси-
во писмо до Дядо Коледа" (с рисунки,
стихове, апликации и др.) писма ще ста-
нат притежание на организатора на кон-
курса - "Български пощи" ЕАД, който
може да ги използва за популяризира-
не на детския конкурс по избран от не-
го начин.

Светла ЙОРДАНОВА
Директорът на ОУ

"Св. Иван Рилски" в
Перник Бойко Свиленов
Богутев е сред  осемте
педагогически специа-
листи от цялата стра-
на, които  получиха
наградата "Констан-
тин Величков" на Ми-
нистерството на об-
разованието и наука-

та. Призът се присъж-
да за успехи в работа-
та с ученици с изявени
дарби, за постижения
за преодоляване на
проблемно поведение и
за принос в развитие-
то на способностите
в областта на науките,
технологиите, изкус-
твата, спорта, глобал-
ното, гражданското и

здравно-
то обра-
зование и
придоби-
ване на
умения за
л и д е р с -
тво. Ди-
р е к т о -
рът на
перниш-
кото учи-
лище бе
отличен
с грамо-
та за
своя при-
нос в раз-
витието

на способностите уче-
ниците.

Учителите получиха
грамоти и книги от за-
местник-министър
Таня Михайлова.

По думите й образо-
ванието е възможност
за промяна и гради мос-
тове между миналото
и бъдещето. "Учители-
те са тези, които по-

веждат учениците по
този път, и които им
показват, че всеки ден
може да предостави
възможност да бъдеш
будител. Министерс-
твото е мястото, къ-
дето оценяваме и съз-
даваме условия съвре-
менните будители да
се чувстват убедени
във важността на
труда си", подчерта
тя.

За работа с ученици
с изявени дарби тази
година бяха наградени
Мариета Цвяткова
Жекова, старши учите-
л по музика в СУ "Васил
Левски" в Троян, Иво
Славчев Пенев, старши
учител по география и
икономика в ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" в
Кюстендил и Веска Ива-
нова Кръстева, стар-
ши учител по българ-
ски език и литература
в СУ "Димчо Дебелянов"
в Белене.

За постижения в ра-
ботата с деца и учени-
ци за преодоляване на
проблемно поведение
отличия получиха за-
местник-директорът
на ОУ "Алеко Констан-
тинов" в Червен бряг
Петя Георгиева Ивано-
ва, директорът на Про-
фесионална гимназия
по механизация на сел-
ското стопанство "Н.
Й. Вапцаров" в село Сре-
дище, община Кайнар-
джа Камен Димитров
Неделчев и Татяна Гос-
подинова Колева, учи-
лищен психолог в ОУ
"Панайот Хитов" в
Сливен.

За своя принос в раз-
витието на способнос-
тите учениците гра-
мота получиха Мария
Петкова Митрева,
старши учител по ма-
тематика и ръководи-
тел на фанфарен оркес-
тър в ЕГ "Христо Бо-
тев" в Кърджали.

Финал на тридневна
теренна експедиция

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият регионален исторически

музей и областната администрация ще
запознаят общствеността на специална
пресконференция, на която ще бъдат
изнесени

резултатите от проведената триднев-
на теренна експедиция "По стъпките на
26-и пехотен Пернишки полк" на терито-
рията на Северна Гърция. Там бе открит
паметник-чешма, построен от българ-
ската армия през 1916 г.

Участие в експедицията, чиито научен
ръководител бе проф. д.и.н Тодор Пет-
ров от Военна академия "Г. С. Раков-
ски", взеха представители на Минис-
терство на отбраната, Македонски нау-
чен институт, Институт за исторически
изследвания - БАН и РИМ - Перник.

Събитието е част от Националния план
за отбелязване на 100 години от Първа-
та световна война и участието на Бълга-
рия в нея. То бе реализирано с подкре-
пата на областния управител на Перник
Ирена Соколова в качеството й на член
на Националния комитет за провежда-
нето на годишнината.

Заключителната пресконференция ще
е в четвъртък, от 11 часа, в зала "Стру-
ма" на областната администрация.

Омбудсманът отваря приемни
във влакове и автобуси
Любомира ПЕЛОВА

След намерение на
властта да отнеме
служебния автомо-
бил, омбудсманът
тръгва с влак и ав-
тобус, където ще
отваря своите
приемни.   "Еди-
нствената реформа
в бюджета на Нацио-
налната служба за
охрана се изразява в
отнемането на ав-
томобила на омбуд-
смана. Всеки може да
погледне Параграф
14.

Аз не бих повдиг-
нала тази тема, не
съм я повдигала до
момента, изглежда
ми прекалено дребна
на фона на проблеми-
те, които имат
гражданите", каза
омбудсманът Мая
Манолова, помолена
да коментира реше-
нието на властта да
я остави от догоди-
на без служебен ра-
ботен автомобил и
шофьор на НСО.

Мая Манолова под-
черта, че по този
повод са й се обади-
ли десетки хора, как-
то приятели, така и
непознати, които са
предложили да я
возят безплатно,
включително и за-
местник-омбудсма-
нът на Македония,
който е на посеще-
ние у нас.

"Аз обмислям дали,
ако това е толкова

сериозен проблем, да
не се откажа предва-
рително. Мога нап-
ример да ползвам и
обществения тран-
спорт. Следващата
седмица трябва да
бъда във Варна. Ще
пътувам до там с
влак.

Вярно е, че ще ми
отнеме доста часо-
ве, но ще направя
приемна докато пъ-
туваме, ще обявя
предварително в
колко часа на коя га-
ра ще е влакът и хо-
рата ще се качват,
за да споделят проб-
лемите си", съобщи
Манолова.

"Не знам какво да
правя с парите, кои-
то ще дадат за биле-
ти, може би да ги
пратя на финансо-
вия министър, все
пак, да ги осребри,
защото това ще ос-
къпи услугата", до-
пълни Манолова.

Мая Манолова под-
ложи на съмнение ду-
мите на финансовия
министър Владислав
Горанов, че омбуд-
сманът използва ра-
ботния автомобил
на НСО като скъпос-
труващо такси. "Той
изглежда интелиген-
тен човек, изглежда,
разумен човек, това
е абсурдно изказва-
не, защото за мен ав-
томобилът е работ-
но средство, с което
успявам да се отзо-

ва бързо при гражда-
ните, които го оча-
кват от мен", допъл-
ни Манолова.

Омбудсманът из-
рази разочарование-
то си от политици-
те, които се опитва-
т да й пречат да си
върши работата.

"Губи се много из-
лишна енергия да се
чудят какво да из-
мислят, за да не съм
при хората на терен.
Но нали сте наясно,
че аз със служебен
автомобил, с общес-
твен транспорт, с
градски транспорт,
с влак, моята работа
ще си я свърша и ни-
кой не може да ме
спре", отсече общес-
твеният защитник.

Попитана дали об-
мисля да прави поли-
тическа кариера, или
да се кандидатира за
някой пост, Маноло-
ва беше категорич-
на, че никога дей-
ствията й не са били
на тъмно, тайно, зад
кадър или непрозрач-
но и ако реши да се
кандидатира за
някой друг пост в
държавата, ще го об-
яви публично.

"В момента имам
още две години ман-
дат. Две години хо-
рата очакват от мен
да решавам техните
проблеми. Това правя
всеки ден и всяка ми-
нута, заключи Мано-
лова.

КНСБ иска 4,2% от БВП
за образование

Светла ЙОРДАНОВА
В следващите две години средствата

за образование трябва да достигнат 4,2
на сто от БВП вместо сегашните 3,6 на
сто, настоя лидерът на Синдиката на
българските учители към КНСБ Янка
Такева.

39 000 учители ще се пенсионират от
системата на образованието в следва-
щите години, в същото време универси-
тетите ще подготвят едва 20 000 препо-
даватели.

"За да се запълни тази дупка, трябват
спешни мерки, включително и финансо-
ви", настоя Такева. По думите й трябват
още средства от бюджета за стипендии
за учениците и финансиране на пара-
лелки, в които липсват ученици. Необ-
ходими са и около 1,5 млн. лв. за недел-
ните училища в чужбина.

Увеличението на заплатите в адми-
нистрацията да стигне поне 20 на сто,
настоя на свой ред лидерът на Федера-
цията на независимите синдикати в
държавното управление Кръстьо Боя-
нов. Според него увеличението с 10 на
сто на бюджетните заплати е добра
стъпка, но недостатъчна.

"В много сфери служителите са на
минимална заплата, а ръстът покрива
единствено нейното увеличение до 560
лв., колкото е предвидено в бюджета",
заяви Боянов. Той посочи, че на много
места служителите се разписват срещу
суми между 700 и 850 лв. Ръстът на въз-
награжденията им, предвиден за тази
година, е крайно недостатъчен, отсече
той.

В държавния бюджет би трябвало да
се отделят 29,5 млн. лв. за научно-твор-
ческа и издателска дейност във висше-
то образование, планирани са 8 млн.
лв., но парите са налични от научни
програми. Затова доц. Лиляна Вълчева
от синдикат "Висше образование и нау-
ка" към КНСБ предлага тези средства
да се насочат към реновиране на сту-
дентските общежития.

Част от парите може да се насочат и
към ограждане на терените, така че в
"Студентски град" да се оформят кам-
пуси за по-голяма сигурност на студен-
тите, допълват от КНСБ.
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Роми вилняха отново из гробищните паркове

Любомира ПЕЛОВА
Архангелова задуш-

ница, последната гол-
яма за годината, на
която се отдава по-
чит към паметта на
мъртвите, както и
вечна признателност
на загиналите в редо-
вете на Българската
армия, отмина. И как-
то винаги, към мъка-
та по близките, кои-
то сме загубили, се

прибави и горчилката
от ромските тумби,
които кръстосваха
гробищните паркове
и обираха всичко, ос-
тавено на гробовете.
По традиция в Пер-
нишко освен цветя,
близките на покойни-
ка оставят и жито,
хляб, сладкиши, бон-
бони, плодове и други
храни, като знак от
живите към почина-

лия, че не е забравен.
Палят се слещички  за
да е светло на души-
те на онези, които са
ни напуснали завина-
ги.

Да, на този ден има
болка и сълзи, защо-
то споменаваме скъ-
пите на сърцата ни
хора, които вече не са
между нас. Но не са-
мо. Защото раната
от загубата се задъл-
бочава от нелицеп-
риятна гледка, която
за съжаление е оби-
чайна. Става дума за
тумбите роми, кои-
то обикалят гробове-
те и пълнят торби-
те с всичко, оставе-
но там от близките
на починалия. При то-
ва без капка притес-
нение. Още преди опе-
чалените да са объ-
рнали гърбовете си,
мургавите „нападат”
и опоскват всичко. И
ако до скоро ставаше

дума само за храна, ве-
че се крадат и цветя,
дори недогорели све-
щички.

Страшното е, че
сякаш от тези набези
спасение няма. Та чо-
век се пита какво от
това, че социалната
мрежа буквално из-
ригна, качени бяха де-
сетки снимки, видея,
коментари... Да, на
централния перниш-
ки гробищен парк има-
ше достатъчно слу-
жители на реда, чия-
то задача обаче беше
да осигури ред в дви-
жението. Те си свър-
шиха работата. Но
от къде да се вземат
толкова полицаи, кои-
то от тъмно до тъм-
но да гонят цигани-
те?... И нека не с8е
заблуждаваме – в съ-
бота из централните
гробища, а вероятно
и в другите гробищ-
ни паркове безчинс-

тваха не окъсани,
опърпани и гладни хо-
ра. Безчинстваха ина-
че прилично облечени
цели ромски семей-
ства. Малки и големи.
Без страх от Бога по-
не... Има ли решение
този казус? Разплака-
на възрастна жена в
събота подхвърли, че
може би униформени-
те трябва да закоп-
чаят поне един – два-
ма възрастни, излиза-
щи от гробищата с
пълни торби. За нази-
дание. Това обаче ед-
ва ли ще помогне...  За
нас остава само гор-
чилката.

Някой беше написал
в социалната мрежа,
че човек, крадящ от
мъртвия, не го чака
нищо добро, но и на-
род, който не обръща
внимание на проблема
също.

Няма какво повече
да се добави...

Адвокатската колегия в Перник
откри официално новия си офис

Любомира ПЕЛОВА
„Няма как да не подчертая, че Перник е

само една от адвокатските колегии с нов
офис. Но и първата, която всъщност се раз-
ширява, което е повод за адмирации. Над 1
200 000 лв. безлихвени заеми е отпуснал
Висшия адвокатски съвет на различни ад-
вокатски колегии в страната. Целта ни е, ка-
то подпомагаме осигуряването на нормал-
ни условия за работа на колегите си, да им
съдействаме в осъществяване на конститу-

ционните ангажименти на адвокатурата –
да защитава правата и интересите на граж-
даните и юридическите лица” - това заяви
в приветствието си към колегите си от АК -
Перник Ралица Негенцова – председател
на Висшия адвокатски съвет.

Лично кметът на Перник Вяра Церовска
уважи тържеството на пернишката адвока-
тура.

На стилното тържество и водосвет при-
състваха главният секретар на Висшия ад-
вокатски съвет Стефка Въжарова и негови-
те членове Веселка Коева, Емил Ядков, Ни-
кола Рангелов, Станислав Тонов, Стефан
Ботев, Христо Христов, Нели Виодорова,
председателите на АС - Стара Загора Зла-
тина Йовчева и на Силистра Снежина Хрис-
това, председателите на окръжния и район-
ния съд в града, представители на прокура-
турата, на областна администрация, пред-
седателят на НБПП Елена Чернева, предсе-
дателят на УС на Центъра за обучение на
адвокати Йордан Цветанов, много гости.

Председателят на АК - Перник Румен Ки-
рилов изрази благодарността си към Вис-
шия адвокатски съвет за съдействието и
увери присъстващите, че доброто парт-

ньорство - както с висшия орган на адвока-
турата, така и с различните институции в
града, ще продължи и в бъдеще.

Новият офис всъщност е етаж от сграда,
разположена непосредствено срещу съ-
дебната палата в града. Адвокатите от пер-
нишката адвокатска колегия ще могат да
ползват просторна зала с близо 90 места, в
която ще се провеждат заседания на АС,
общи събрания на колегията, семинари и
конференции.

В новия офис ще заработи и 12-я поред
Център за безплатна правна помощ. Пред-
видено е и място за работа по медиация.
Множество помещения от новата придобив-
ка на АК-Перник са отдадени под наем на
адвокати от колегията. Под наем ще се от-
дава и заседателната зала, като интересът
към нея от различни организации вече е
голям.

Икона на Св. Мина подариха от Висшият
адвокатски съвет на колегите си от Перник,
а председателят на АС – Силистра Снежи-
на Христова поднесе оригинален шлем -
маска на воин – ценна находка при рестав-
риране на крепостната стена на античния
Дуросторум.

2000 дръвчета засадиха 230 доброволци
от ЧЕЗ върху опожарени 5 декара гора

Силвия ГРИГОРОВА
Над 230 добровол-

ци – служители от
дружествата на гру-
пата ЧЕЗ в Бълга-
рия, засадиха 2000
фиданки на дъб и
акация върху 5 дека-
ра от територията
на опожарена гора в
землището на с. Ро-
соман, Община Бо-
журище.

Засаждането бе
осъществено на 2
ноември 2018 г.със
съдействието на
gorata.bg,  Югозапад-
но държавно пред-
приятие и Терито-
риално поделение
„Държавно горско
стопанство Сливни-
ца“. Това е второто
събитие от We Do
Green – инициатива
на „ЧЕЗ Електро Бъл-

гария“ АД за засаж-
дане на дървета в
обезлесени терито-
рии в гори, паркове
и населени места в
Западна България.

„Радвам се, че тол-
кова много служите-
ли от всички дру-
жества от Групата
на ЧЕЗ приеха това
предизвикателство,
всеки човек носи
лична отговорност
за природата и око-
лната среда. Тази
инициатива е про-
дължение на дългос-
рочната стратегия
на компаниите за
корпоративна со-
циална отговорнос-
т“, каза Петър Хола-
ковски, изпълните-
лен директор на ЧЕЗ
Разпределение Бъл-
гария.

В доброволческата
акция активно се
включиха кметът на
Община Божурище –
Георги Димов, Нико-
ла Рахнев от

gorata.bg и инж.
Дамян Дамянов, ди-
ректор на Югоза-
падно държавно
предприятие.

„Каним всички, за
които опазването и
грижата за природ-
ната среда са лична
кауза и имат въз-
можност, да се
включат на 10 ноем-
ври 2018 г., в залес-
яването на парка в
кв. „Възраждане“, ка-
за Соня Мурджева,
мениджър „Корпора-
тивно планиране“ в
ЧЕЗ Електро Бълга-
рия, дружеството –
организатор на съ-
битията от кампа-
нията „Зареждаме
Ви с енергия“, свър-
зани с грижата за
околната среда и
енергийната ефе-
ктивност.

Една от целите на
инициативата We
Do Green е да попул-
яризира електронна-
та фактура като
удобен и сигурен,
модерен начин за по-
лучаване на месечни-
те сметки, който
дава и възможност
за личен принос към
опазване на природа-
та. Над 400 000
клиенти на „ЧЕЗ Еле-
ктро България“ АД в
момента получават
фактурите си он-
лайн, като спасиха с
избора си близо 4
000 дървета от из-
сичане. Само за го-
дина едно дърво
филтрира 28 кг за-
мърсен въздух и ох-
лажда околната сре-
да колкото 10 клима-
тика, работещи пос-
тоянно.



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
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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/
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"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

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
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

Íîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà â
Барселона - 6 дни - 1,189 лв.
АТИНА  - 5 дни - 399 лв.

4 дни -КОЛЕДА B
Будапеща–Братислава–Виена 319 лв.

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ



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
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.: 0887
122 124
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
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".

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

Около остров Закинтос ще продължи да има затихваща сеизмич-
на активност. Това каза проф. Димчо Солаков, заместник директор
на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Об-
ластта при планината Вранча също е доста сеизмична област, до-
пълни проф. Солаков, като уточни, че през последните 14 години е
имало 5 земетресения с подобен на последното магнитуд.

"Районът на Вранча, в Румъния, е много специфичен. В света няма друга
подобна област. Там стават земетресения с дълбочини между 60 и 200 км. За-
това, когато тези земетресения са по-силни, се усещат на много голямо раз-
стояние. През 1977 година земетресението беше усетено чак в Истанбул. Бе-
ше усетено и в София, имаше разрушения в Северна България. Имаше доста
жертви в Букурещ. Вранча е една от най-сеизмичните области в Европа", об-

Интересно и забавно

Около о-в Закинтос ще продължи да има затихваща сеизмична активност

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 4, ал 2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка за въздействие върху околната среда
на

инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии / ДВ бр. 25/2003 г./ и съгласно Приложение № 2 към
чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка за въздействие върху околната среда, Община гр.
Радомир

УВЕДОМЯВА
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че

фирма „ ФРИЙКОМ - БГ” ООД гр. Радомир, ЖК „ Гърляница „ 43
има инвестиционно предложение за проектиране и
строителство на обект: .. Сгради за производствена дейност от
неръждаема и констоукционна стомана - разширение“. Те ще се
намират дб съществуващите цехове на~ същата фирма в УПИ I -
504.162, 53.16 за производствена дейност, кв. 204 по
регулационния план на гр. Радомир.

Всички, които имат отношение, могат да изразят писмено
мнения и становища и да ги внесат в Община - Радомир и
РИОСВ - Перник.

Документацията е на разположение на интересуващите се
всеки ден в перирда от 05.11.2018 г. до 19.11.2018 г. в Община -
Радомир , пл. „Свобода” ет. 4, стая 313 от 9 ч. до 12 ч. и от 13ч. до
16 ч. при Десислава Николова - на длъжност гл. специалист в
отдел Екология, тел. 077782435

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

ясни проф. Димчо Солаков. Според него в България трябва да бъдат изграде-
ни и използвани симулацион-
ни центрове, които да пресъз-
дават въздействието от зе-
метресенията, в които да бъ-
дат обучавани деца. Паниката
е лош съветник по време на
земетресение, обобщи профе-
сорът, но отбеляза, че култу-
рата на българина по отноше-
ние на такива природни бедс-
твия се повишава.

Откриха два "троянски" спътника на Земята
Учени потвърдиха съществуването на два гигантски облака от

прах, въртящи се около Земята на разстояние 400 хиляди километ-
ра. “Облаците на Кордилевски са двата най-незабележими обекта в
близост до Земята. Те се намират приблизително на същото раз-
стояние, което се намира Луната. По тази причина астрономите поч-
ти никога не ги забелязват. Радваме се, че успяхме да потвърдим
съществуването на тези два псевдоспътника на нашата планета“,
заяви Юдит Шлиз-Баох от Будапещенския университет.

Този тип обекти са известни още като „троянски астероиди“ и от-
давна са открити на орбитите на Юпитер, Марс и Нептун. До неот-
давна учените не успяваха да открият нито един такъв астероид
край Земята. Причината за това е,  че „троянските“ спътници на
Земята се намират много близко до Слънцето, ако ги гледаме от по-
върхността на нашата планета. До днес са известни само 6 квазис-
пътника на Земята. Всички те,  с изключение на един, се въртят по
много нестабилни траектории. Част от тях вече са престанали да
следват Земята и са напуснали нейната орбита няколко години или
десетилетия след откриването им. Шлиз-Балох и нейните колеги са
добавили още два обекта в този списък. Това са облаците на Кор-
дилевски, които за последния половин век са се сдобили с митичен

и много спорен статут.
За пръв път за тях заговори полският астроном Казимир Корди-

левски. Наблюдавайки две „троянски“ точки на орбитата на Земята
през 1961 г. ,  той е забелязал, че в една от тях има голямо струпва-
не на прах, затъмняващ светлината на Слънцето и звездите. Него-
вото откритие тогава е било посрещнато скептично от научната об-
щност, тъй като астрономите не са вярвали, че толкова големи обе-
кти могат да запазят своята стабилност в такива точки. По-късно
учените многократно са проверявали данните на Кордилевски, но
не са могли нито да ги потвърдят, нито да ги опровергаят.
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ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

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 05 – 09 ноември 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   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 05.11.2018 г. /08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./ -  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков,

Бърдо, Варош, Нестор Петров
На 05.11.2018 г. /08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./ -  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн.

Страище, Мах. Пали Лула, С. Велковци, УПИ IV-105, кв. 40
На 05.11.2018 г. /08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./ -  Ноевци
На 05.11.2018 г. /08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./ -  Сопица
На 05.11.2018 г. /08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./ -  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин

Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав
Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 05.11.2018 г. /08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./   На 07.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Слаковци
На 05.11.2018 г. /08:45 - 16:15 ч.; 08:45 - 10:15 ч.; 13:45 - 16:15 ч./ -  Селищен Дол
На 06.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: Александър Филипов, Видрица, Владо Захариев,

Граово, Гребен, Могилица, Нестор Петров
На 08.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долна Секирна
На 09.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Горни Романци
На 09.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Брезник: Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов
Община Перник  
На 05.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 07.11.2018 г. /15:00 - 16:00 ч. по

искане на “ЕСО” ЕАД/ -  Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове на Р-К Тева, кв. Тева,
Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско
Въстание

На 05.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 07.11.2018 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Люлин, Общ. Перник: С.
Люлин, М. Чокладиновец

На 05.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 07.11.2018 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Перник: 21-ва, Арх. Йордан
Миланов, Благой Гебрев, Варшава, Велчова Завера, Владимир Комаров, Двадесет и Втора,
Двадесет и Трета, Жк. Тева, ПИ 725. 25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, кв. Тева,
УПИ XI, кв. 193, Крали Марко, Крушовска Република, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки,
Мах. Лалова, Мах. Чекърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой,
Освобождение, Пушкин, Пхенян, Радомирска Република, 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 05.11.2018 г. /08:15 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Гълъбник: кв. 25 УПИ XIII-
353, УПИ VII-112, кв. 16, УПИ ХV-45, кв. 6

На 05.11.2018 г. /08:15 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Дрен: V-420 кв. 4, Втора,
Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа,
Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета,
Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма,
Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова
махала , махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет
и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста,
Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и
Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и
Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и
Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета,
Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто
и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и
Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета,
Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа,
Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел
Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет
и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и
Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора,
Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и
Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 05.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та,
7-ма, 8-ма, 9-та, Арх. Йордан Миланов, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Благой Гебрев,
Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински път, Бучински път, Бучински път,
Бучински път, Васил Левски, Васил Левски, Воронеж, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев,
Девин, Добруджа, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток,
Кракра Пернишки, Лом, Лом, Лом, Мах. Портарева, Мах. Портарева, Миньор, Миньор, Младен
Стоянов, Мошино, Мошино, Оряхово, Отец Паисий, Отец Паисий, Петко Каравелов, Раковска,
Раковска, Раковски, Раковски, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рудничар, Стомана, Стомана,
Тева, Тутракан, Хумни Дол, Хумни Дол, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий
Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Ямбол

На 05.11.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  Перник: Благой Гебрев, Ленински Проспект
На 05.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник: Пояс

№1на Язовир Студена
На 05.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Кладница: Ix-409, VIII-29, кв. 18, XI-29 кв. 18

Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел,
Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.
Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец,
Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра,
Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена,
Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила,
Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, София, Спас
Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35, кв. 17 Делта
Хил, УПИ V||-Кв. 20, УПИ XXIX-29, кв. 20 Делта Хил, УПИ III-21 кв. 20, УПИ-IX 29, ХVII-11010,
11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, ХХХ-1257 кв. 68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка,
Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 05.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Рударци
На 05.11.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кладница: Горско Стоп. Витошко
На 05.11.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Кралев Дол: Волга, Драва, Лале, Люлин, махала Айдарица,

Металург, Минзухар, Миньор, Отец Паисий
На 06.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та,

7-ма, 8-ма, 9-та, Арх. Йордан Миланов, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Благой
Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински път, Бучински път, Бучински
път, Бучински път, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Воронеж, Георги Мамарчев,
Георги Мамарчев, Девин, Добруджа, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток,
Изток, Изток, Калкас, Кракра Пернишки, Лом, Лом, Лом, махала Портарева, махала Портарева,
Миньор, Миньор, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Оряхово, Отец Паисий, Отец Паисий,
Петко Каравелов, Раковска, Раковска, Раковски, Раковски, Рашо Димитров, Рашо Димитров,
Рудничар, Стомана, Стомана, Тева, Тутракан, Хумни Дол, Хумни Дол, Юрий Гагарин, Юрий
Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий
Гагарин, Ямбол

На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Горна Диканя
На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Даскалово: Втора
На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги

Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска,
Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път,
Цар Симеон I/Кост. Темелков/

На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Перник: Владайско Въстание, Владимир
Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении
Ачанов, Йордан Лютибродски, кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски
път, Лиляна Димитрова, махала Горна Църква, махала Тутулова, махала Стара Църква, Момин
Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков,
Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Рударци: 1452, 3-ти Март, LXXXIII-1526 кв.
121, XVIII-1965, 1967 кв. 127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец,
Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец,
Витоша, Ген. Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол,
Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев,
Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра,
Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин,
Марица, Мария Луиза, Местн. Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва,
Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник,
Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков,
Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С. Рударци, Самоков,
Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун,
София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков,
Тинтява, Трън, ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ LXXXIV-2229, кв. 21. , УПИ I-1427 кв. 80б, УПИ Х|Х,
кв. 107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх,
Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 06.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:30 ч./ -  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо
Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски,
Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика,
Извор, Илинден, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов,
Кокиче, Кольо Фичето, Ком, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Магистрала,
махала Бугьовец, махала Каназирова, махала Кюлова, махала Опашиница, махала Шестакова,
махала Язовира, Местн. Буката/И. Р. /, Местн. Шарков Дол /И. Р. /, Местн. Шумнатица, Младост,
Могилата, Мусала, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника,
Пороя, Пролет, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Рила, Самуил, Сините
Вълни, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор
Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I,
Черни Връх, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 06.11.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Перник: Белоградчишки Скали, Братя Кокарешкови,
Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец,
Леденика

На 06.11.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Рударци: Вела Пеева, Гео Милев, Камчия, Капенешка,
Марица, Москва, Оборище, Първи Май, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Селимица,
Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Черни Връх, Шумнатица

На 07.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 08.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 09.11.2018 г. /08:30 -
16:30 ч./   На 10.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-
та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Арх. Йордан Миланов, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев,
Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински път, Бучински път,
Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Воронеж, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев,
Добруджа, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Калкас, Кракра
Пернишки, Лом, Лом, Лом, махала Портарева, махала Портарева, Миньор, Миньор, Младен
Стоянов, Мошино, Мошино, Оряхово, Отец Паисий, Отец Паисий, Петко Каравелов, Раковска,
Раковска, Раковски, Раковски, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рудничар, Стомана, Стомана,
Тева, Тутракан, Хумни Дол, Хумни Дол, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий
Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Ямбол

На 07.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Черна Гора, Общ. Перник:
Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански път, Китка, Магюшница, махала Ваклинови,
махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Раец, Симеон Костов,
Стара Планина, Юрий Гагарин

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 15:00
ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Витановци: Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л IV-241, кв. 29, УПИ I-51
кв. 14

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 15:00
ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00
ч./ -  Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода,
Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово,
Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, махала Делниче, Никола
Вапцаров, Панайот Волов, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа,
Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00
ч./ -  Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор,
Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, махала Дълга
Бара, махала Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина,
Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон,
Чучулига

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00
ч./ -  Вискяр: ²²-253 кв. 30

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00
ч./ -  Зидарци

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00
ч./ -  Мещица: Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър
Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко,
Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги
Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева,
Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева,
Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Продължава на стр. 10
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Възможни са затруднения и ще се наложи се-
риозно да разговаряте с шефа за бъдещите пер-
спективи. Някои от колегите искрено ще ви под-
крепят. В процеса на активна работа трябва да
почивате. Почивката ще ви позволи, не само да се
отвлечете от рутината, но и ще ви предпази от

много негативни аспекти в професионалната сфера.

Ще имате много шансове за успех в бизнеса, но
за любовта временно ще трябва да забравите.
Ако преследвате две цели, ще влезете в задънена
улица. Опитайте се да запазите всичко на ниво-
то, на което сте в момента. Вечерта ще трябва
да преговаряте по телефона или по електронна-

та поща. Докажете себе си по достоен и благороден начин.

Очаква ви забавно парти, по време на което ще
се запознаете с очарователен човек. Възможно е
чувството да се окаже искрено, ако сами не се
настроите против него психически. По време на
публични изяви или в колектива, трябва да бъде-
те изключително кратки. Обяснявайте всичко

само по същество, без излишни думи.

Ще има много нови и стари неща, които ще
трябва да бъдат свършени навреме. Ще откриете
в себе си талантите на организатора и реформа-
тора, които вече водят до повишение в кариера-
та. Похвалните ви постижения ще бъдат забел-
язани от приятели и роднини. С любовния роман

ще трябва да изчакате малко.

Днес не се препоръчва да поемате ангажименти
към човек, който дори не знае думата "благо-
даря". Вече сте се забърквали в такива абсурдни
истории, затова бъдете по-мъдри. Ако откриете
нови начини да използвате вашите таланти, ще
се окажете пред останалите си колеги. Вечерта

внимавайте стари приятели да не ви вкарат в конфликт.

Трябва да бъдете нащрек, за да не пропуснете
възможностите в професионалната сфера. Не
поемайте никакви рискове и не правете инвести-
ции, за да не се окажете зависими от отрицател-
ни личности. Богатия опит, решителността и
знанията ще ви помогнат да заемете високо

място в голяма и обещаваща фирма.

Хармонизирайте бизнес контактите си и гра-
мотно изграждайте отношенията с близките хо-
ра. От всичко това ще зависи работното ви нас-
троение. Един добър ден, за да обърнете внимание
на дребните неща, да почистите дома и да напра-
вите вътрешно преструктуриране. Постъпваща-

та информация в личната сфера, трябва да бъде проверявана.

Днес е добре да се занимавате със спорт или да
се движите колкото се може повече. Ако нямате
специална страст към такава активна почивка,
тогава е по-добре просто да се отпуснете в до-
машна обстановка. Разгледайте отблизо всички
предложения, свързани с текущата си работа.

Може кардинално да промените професията си, ако пожелаете.

Препоръчително е във всяка ситуация да разчи-
тате само на себе си. Не е необходимо да се над-
явате, че помощ ще дойде от приятели или коле-
ги. Възможна е неочаквана среща с човек, който
ще помогне да разрешите финансов проблем. Са-
мо не давайте и не вземайте пари на заем. Вечер-

та може да се наложи да обикаляте из града.

Без съмнения планирайте бъдещите си дела,
както и организирайте семейни събития. Не раз-
читайте само на интуицията си, защото и здра-
вият разум също има значение. Страхотен ден за
творческа дейност и издигане в кариерата. От
дълго пътуване с кола е по-добре да се откажете.

Вечерта трябва да следите здравословното си състояние.

Очаква ви активна почивка с приятели или род-
нини. Вие сте планирали всичко това от дълго
време, така че лесно може да поемете организа-
цията по пътуването. На работното място е
възможно съкращение на персонала, така че бъде-
те изключително отговорни към вашите задъл-

жения.

Ще намерите всякакви начини, за да съхраните
стабилността на финансите си. Имате силата и
търпението да се справите с всичко, с което се
заемете. Особено, ако ситуацията с получаване-
то на пари, влезе в задънена улица. В любовната
сфера не трябва да бъдете прекалено чувстви-

телни и уязвими.

Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, кв. 3 УПИ VIII-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев,
Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска

Революция, Пейо Яворов, път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл. №140, Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев,
Синчец, Станке Димитров, ХVIII кв. 55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Перник: Ахелой, Баба
Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора,
Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Радуй

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Расник: Брод,
Казанджийска, Околовръстен път

На 07.11.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Ярджиловци: Ален
Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола
Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров,
Христо Смирненски

На 08.11.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 13:45 - 15:00 ч./ -  Дивотино: 3-ти Март, 34069, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесетивтора,
Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета,
Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 УПИV -642, Комсомолска, Люлин, махала Герен, махала Ливаге, махала Светавода,
махала Тенов Дол, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа,
Рила, Седемнадесета, Седма, Слатина, Струма, Тенов Дол, Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипърва,
Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ VIII - 296 Kb. 21, УПИ II кв. 746, Четвърта,
Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 08.11.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 13:45 - 15:00 ч./ -  Люлин, Общ. Перник: V-614 Кв 59, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета,
Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета,
Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, кв. 31, УПИ1-577, махала Лесков Дол, махала Стакьовец и Манастира, Местн. Задбудилица,
Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 874, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тридесет и
Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеста

На 08.11.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 13:45 - 15:00 ч./ -  Перник: Рашо Димитров, Цалева Круша
На 08.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Перник: Владислав Граматик, Добри Чинтулов, Михаил

Георгиев, Никола Карев, Презвитер Козма, Тако Пеев, Тодор Влайков, Тодор Паница

На 08.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 09.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Перник: Братя Миладинови, Владислав Граматик, Даме
Груев, Константин Величков, Крушовска Република, Кръстю Асенов, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Пере Тошев, Презвитер Козма,
Райна Княгиня, Чичо Стоян

На 08.11.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Мещица: Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев,
Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки,
Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Маршал Жуков, Октомврийска
Революция, път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, Сергей Румянцев, Синчец, ХVIII кв. 55а, Юрий Гагарин

На 09.11.2018 г. /12:00 - 12:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове на Р-К Тева, Велчова Завера,
кв. Тева, кв. Тева, УПИ XI, кв. 193, Крушовска Република, Освобождение, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Радомирска Република,
Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 09.11.2018 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Разпределителна,
Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 11.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Васил Левски, Миньор, Отец Паисий, Раковска, Раковски
Община Радомир  
На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова,

Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан
Рангелов, махала Кабранови, махала Яшарска, махала Андрейна, махала Андронова, махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела,
Република, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Владимир: ПИ 149 Кв, 14

На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Долна Диканя
На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Долни Раковец: кв. 22, УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-

306, П-Л ²Х-428, кв. 27, УПИ 1-167 кв. 11, УПИ ²²-26, УПИ Х³-34, кв. 1

На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Друган: VI-485, кв. 45, Чачулова махала
На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Кондофрей: Общ. Радомир

На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил
Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент
Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко
Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир: махала Горни Раковец, махала
Егреците, УПИ ²x-1083, 1084

На 05.11.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Червена Могила
На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Борнарево: УПИи I-066007 кв. 66

На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Копаница
На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Лесковец, Общ. Перник: Бившо Ткзс

На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Перник: Железничарска
На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Планиница, Общ. Перник: П-Л ХХII, кв. 14, УПИ I-108, кв. 1

На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Радомир: махала Арбанас
На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански път,

Китка, Лесковски път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова махала ,
Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 07.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Ярджиловци: Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин
Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка,
Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 08.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:30 ч./ -  Радомир: Архимандрит Зинови, Батенберг, Васил Левски, Витоша, Гаврил
Радомир, Гео Милев, Георги Маджаров, Георги Янев, Голобръдска, Гурко, Гърляница, Драгоман, Дупнишка, Дядо Анани Николов, Екзарх
Йосиф, Земеделска, Ивайло, Иглика, Изворска, Кракра, Люлякова, Милан Грънчаров, Младост, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Осогово,
Острица, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Преслав, Пчелинци, път №627, Рилска, Софроний Врачански, Стара Планина,
Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Училищна, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хайдут Дамшо, Хайдут Румяна, Хан Аспарух, Цар
Борис I, Цар Симеон, Черковна, Шаблин, Шипка, Широки Дол, Юрий Гагарин

На 08.11.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Радомир: Гърляница, Люлякова
Община Трън  

На 05.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Неделково
На 05.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Стрезимировци: 56
На 06.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ярловци

На 07.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Джинчовци
На 08.11.2018 г. /08:45 - 11:15 ч.; 14:45 - 16:15 ч./ -  Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор,

Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева
Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов,
Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 08.11.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Мосаловска
На 09.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Туроковци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти 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 обаждащият 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.

От стр. 9
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Съдийският екип също помогна на гостите

Âîëåéáîëèñòèòå èçïóñíàõà „Ïèðèí”(Ðç)

В петък вечерта в
зала „Борис Гюдеров”
волейболистите на
„Миньор” отстъпиха
пред около 300 зрите-
ли на тима на „Пи-
рин”(Разлог) и може
истински да съжалява
за загубата, защото
можеше да си тръгне
и с чиста победа. Пер-
ничани започнаха дос-
та убедително и по-
ведоха с 8:4 след две
точки от сервис на
Любослав Симеонов.
Малко по-късно гос-

тите изравниха, но
перничани отново из-
лязоха напред за
15:12. В тези минути
играта на миньорци
вървеше ,гостите
грешаха и логично се
стигна до 21:15. Тога-
ва треньорът на гос-
тите Мирослав Жив-
ков извади почти
всички основни свои
състезатели и пусна
резервите да доиг-
раят гейма. Тогава се
случи нещо, което и
гостите не очакваха.

На сервиса застана
Костадин Гаджанов,
чийто флот сервис
не е нещо изключи-
телно, но перничани
просто спряха да пос-
рещат. Така се стигна
до равенство – 21:21,
когато в игра се за-
върна Георги Елчинов
от „Пирин”. Домаки-
ните като че ли се
отърсиха от вцепене-
нието и играта про-
дължи точка за точка
до 25:26. Тогава отно-
во едно лошо посре-

щане даде възмож-
ност за контра на Га-
джанов, за да може
„Пирин” да спечели
отписания гейм с
27:25. Вторият гейм
вървя повече от рав-
ностойно ,като до
18:18 играта вървеше
буквално точка за
точка. След това до-
макините дръпнаха за
20:18, но гостите от-
ново изравниха. Ми-
ньорци все пак пове-
доха в резултата за
23:21 и 24:22 и отно-
во пропуснаха шанса
да вземат гейма , ка-
то допуснаха изравн-
яване за 24:24. Все пак
победата в тази част
отиде при „Миньор” с
26:24. Третата част
продължи по позна-
тия сценарий – точка
за точка, въпреки че в
отделни моменти гос-
тите се откъсваха с
2-3 точки, но тогава
домакините се стяга-
ха и ги настигаха. Така
се стигна до 24:24, ко-
гато се намесиха два-
мата съдии Кирил
Стоянов и Милан То-
доров, за да се стигне
до 26:24 за „Пирин” и
бурно недоволство
от страна на екипа на
„Миньор”.  Както мо-

жеше и да се очаква,
съдиите не промениха
решенията си, а отбо-
рът на „Миньор” се
изнерви допълнител-
но и въпреки че пове-
де с 4:1 и 10:7 загуби
гейма с 18:25. Въпреки
явната намеса на ар-
битрите в полза на
„Миньор” обаче во-
лейболистите на „Ми-
ньор” трябва да си
признаят, че можеха
да спечелят двубоя
ако имаха по-добро
посрещане и психичес-
ка устойчивост осо-
бено в моментите, в
които водеха убеди-
телно в резултата.
Най-резултатен бе
Йордан Желязков със
17 точки (1 ас, 2 бло-
кади), 12 добави Геор-
ги Елчинов. За Миньор
Любослав Симеонов
завърши със страхот-
ните 28 точки (3 аса),
Камен Каменов се от-
чете с 15 точки 1 ас),
но не бяха достатъч-
ни за успех. Следва-
щия двубой за Пирин
е на 9 ноември (пе-
тък), срещу Хебър
(Пазарджик). Перниш-
кият тим гостува на
Нефтохимик 2010
(Бургас) на 10 ноем-
ври (събота).

„Струмска слава” излиза
на „Гнездо  на орли”

Мачът между отборите на „Струмска сла-
ва” и втория отбор на „Лудогорец” ще се
играе в понеделник на стадион „Гнездо на
орли”. Срещата е от 12-ия кръг на първенс-
твото на Втора лига.Преди нейното изигра-
ване ситуацията в дъното на таблицата на
временното класиране буквално се наже-
жи. Вторият отбор на „Лудогорец” отиде в
групата на изпадащите след победата на
„Кариана”(Ерден) като гост над „Добру-
джа”. Така и двата отбора са с по 12 точки
а с точка повече от тях „Славата” е на две
места над чертата.  При всички положения
радомирци не трябва да си тръгват от мача
със загуба, ако искат да  не закъсат съв-
сем преди последните три кръга от пър-
венството. Лошото е,че до последния мо-
мент не се знае кои от резервите в първия
отбор ще се включат в срещата.

И Владо Николов пропищя
от волейболните съдии

Волейболистите на
Хебър надираха Лев-
ски с 3:0 гейма, в мач
от третия кръг на
Суперлигата при мъ-
жете. В третия
гейм, при резултат
8:4 за домакините,
треньорът на „сини-

те“ Владо Николов
извади състава, в
знак на недоволство
от съдийско отсъж-
дане на първия ре-
фер на мача. След
размисъл обаче, „си-
ните“ върнаха свои-
те на терена, инци-

дентът бе приклю-
чен и мачът бе доиг-
ран. Ето какво каза
Владо Николов за та-
зи ситуация:„Поз-
дравявам Хебър. В
този мач съперни-
кът бе по-добрият
отбор. Заявявам, че
Хебър категорично
ни надигра. Но със
своите действия
първият съдия Или-
ян Георгиев развали
цялата празнична ат-
мосфера и хубавия
мач.“

„Ситуацията се
разви така - при ре-
зултат 8:4 за Хебър
в третия гейм, при
наша атака, която
дори не беше силна, а
пусната, топката
падна на земята, уда-
ри я. Това стана бук-
вално пред очите на
съдията, но играта

не бе спряна…“„Про-
тестирах, но съдия-
та не ме чу и не по-
жела да слуша. Оти-
дох при дежурният
делегат за да разя-
сним ситуацията.
Първият съдия вмес-
то да си признае
грешката – започна
да ми вади картони.
Ядосах се. В ситуа-
ция, в която Хебър
ни надиграва катего-
рично, първият съ-
дия Илиян Георгиев
се опита да ни уни-
жи!„Изкарах отбора
от игрището, с наме-
рението да си тръг-
нем. Но дежурният
делегат Светослав
Златарев ме разубе-
ди. Той ме посъвет-
ва, че е по-добре за
волейболистите, за
феновете, за всички,
които обичат волей-

бола да доиграем ма-
ча. Послушах го и се
върнахме.“„Искам да
заявя категорично,
че съдийството по
никакъв начин не
повлия на хода на ма-
ча, защото Хебър бе
по-добрият отбор
през цялото време и
логично спечели дву-
боя. Но реферът раз-
вали мача. След това,
за да се опита да ни
компенсира, отсъди
три точки в наша,
полза, с които още-
ти домакините…„-
Накрая, искам да ка-
жа, че  първенство-
то в Суперлигата се
развива,  с присъс-
твието на чужденци
нивото на отборите
се повишава. Затова
е редно и съдийство-
то и контрола също
да се развиват.“

Кузманов почна с
победа в Уругвай
Втората ракета на България при мъжете

Димитър Кузманов започна успешно уча-
стието си на Чалънджъра в Монтевидео
(Уругвай) с награден фонд от 75 хиляди до-
лара и гостоприемство. В първи кръг от ква-
лификациите поставеният под №4 Кузма-
нов победи категорично с 6:1, 6:2 арженти-
неца Ренцо Оливо, който в момента е №504
в света, но през миналата година бе част от
топ 100 като достигна и до №78.Във втори от
трите кръга пресявки Мико ще срещне друг
аржентинец - Женаро Алберто Оливиери.

„Славата” ще научи противника
си за Купата на България в сряда
Жребият за 1/4-финалите на турнира за Ку-

пата на България ще бъде теглен от 11:00 ча-
са на 7 ноември (сряда) в Националната фут-
болна база "Бояна" в София.Класиралите се
осем отбора чрез пълен жребий ще опре-
делят четири двойки. Победителите се излъч-
ват по системата на отстраняване в една фут-
болна среща, съгласно условията на член 19,
ал. 1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата на БФС,
сезон 2018/2019 г. Домакин на футболната
среща е отборът, изтеглен първи при жребия.
Мачовете ще се играят през пролетта на 2019
г.Отборите, които достигнаха до 1/4-финали-
те: Струмска слава (Радомир), Локомотив
(Пловдив), ЦСКА, Септември (София), Черно
море, Етър, Лудогорец и Ботев (Пловдив)

Отборът на Скримов
с второ поражение

Националът То-
дор Скримов и не-
говият Тоно Кали-
по Вибо Валентия
претърпяха второ
поражение в ита-
лианската Супер-
лига, след като от-
стъпиха като гости
на Итас Диатек Трентино с 0:3 (17:25,
21:25, 23:25) в двубой от четвърти кръг.
Посрещачът се отчете с 9 точки (1 блока-
да), като бе втори по резултатност. Моха-
мед ал Хадади приключи с 14 точки. За
Тренто над всички бяха Лука Ветори (1 ас)
и Урош Ковачевич (1 ас, 1 блокада) с по 16
точки. Вибо Валентия е на шеста позиция
с 5 точки (2 победи, 2 загуби), Тренто е чет-
върти с 6 точки (3 успеха, 1 поражение).
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На територията на Пернишка област ще се провеждат специализирани операции
Любомира ПЕЛОВА

Започна тради-
ционната акция на
полицията „Зима“,
която ще се провеж-
да през целия месец
ноември. В рамките
на акцията ще се
проведат три кампа-
нии. Първата е под
надслов „С безопас-
но пътно превозно
средство през зима-
та“. Тя е насочена
към водачите на
ППС – велосипеди,
превозни средства с

животинска тяга и
др. Кампанията ще
се проведе за време-
то от 1 ноември до
10 ноември, а 6
ноември е обявен за
Ден без велосипе-
дисти-жертви на
пътя. Втората кам-
пания „Пешеходци и
водачи за толеран-
тност на пътя“, на-
сочена към пешеход-
ците и поведението
на водачите спрямо
пешеходците, е оп-
ределена за време-

Цената на винетките
остава без промяна

Силвия ГРИГОРОВА
От 1 януари 2019 г. се преминава от хартие-

на към електронна винетка за леките автомо-
били като цените не се променят. Това ин-
формира инж. Веселин Давидов, член на Уп-
равителния съвет на АПИ. Той поясни, че го-
дишната винетка ще струва 97 лв., тримесеч-
ната - 54 лв., месечната 30 лв., а седмичната
15 лв. Новост през 2019 г е уикенд винетката,
която ще е валидна от обяд в петък до полу-
нощ в неделя. Предложената цена е 10 лв. От
началото на следващата година до 16 август
превозните средства над 3,5 тона също ще
ползват електронна винетка, а след средата
на август ще се премине към тол за измина-
то разстояние. В момента консултантът от
Световната банка и експертите продължават
работа по обхвата за таксуване на пътната
мрежа и размера на тарифите, допълни инж.
Давидов.

Контролът за платени пътни такси ще се
осъществява от 100 автомобила на АПИ, как-
то и от контролните органи на „Пътна полици-
я“ и граничните власти.

ТЪПА РАБОТА. ДАЖЕ
МНОГО ТЪПА. В КРАЯ НА
МИНАЛАТА СЕДМИЦА -
ПЕТЪК- ОТИВАШ В МА-

ГАЗИН за хранителни стоки. И виж-
даш, че еди-кой си хранителен про-
дукт, който искаш да купиш, струва
левче повече от предишния ден. На
въпроса към продавачката "Защо?"
следва брутално откровен отговор:
"Ами защото утре е задушница". Така
значи. Превърнаха задушницата в ку-
че-касичка. А ние бълваме иронично-
саркастични дитирамби спрямо спе-
циализиралите се опоскването на гро-
бове цигански тайфи. Циганията била
не само на гробищата. Явно магази-
нерската наглост е на път за стане тра-
диция като пословичните коледно-но-
вогодишни "промоции". Затова христо-
любивите миряни да погледнат в по-
повските календарчета кога е следва-
щата задушница и да не пазаруват
предния ден за бог да прости. А на тър-
говците в храма - нека бог не им про-
щава!

АВТОРИТЕ НА СЕРИАЛА "СОФИЯ
ДЕН И НОЩ" ИМАТ ВЕЧЕ  ИДЕЯ ЗА
НОВ СЕРИАЛ - "ВЛАДАЯ ДЕН И
НОЩ". А после евентуално "Люлин"
ден и нощ". Пътният ремонт на Владая
ще се помни като историческото Вла-
дайско въстание, въпреки че някои ис-
торици не го признават за въстание, а
за метеж и опит за преврат. Владайска-
та патаклама също е метеж и опит за
преврат, така че историята едва ли ще
я забрави. Пътните строители излязоха
толкова оправни, че предсрочно нагла-
сиха трасето и трябваше да стопират
движението във възможно най кофти
момента - петък и събота ден и нощ. И
се започна едно филмопроизводство в
социалните мрежи... Професионално, та
дрънка. Владая се превърна в перниш-
кия Рубикон. Който го е преминал, се
кръсти. Който не го е преминал, и той
се кръсти. А строителите си мислят, че
са сложили кръст на задръстванията.

АКЦИЯ "ЗИМА" ЗАПОЧНА ОТ КА-
РУЦИТЕ, А БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗА-
ПОЧНЕ ОТ КАРУЦАРИТЕ ЗАД ВО-
ЛАНА. В Перник например поради лип-
са на достатъчно каруци за проверка
на зимните гуми и фаровете, тая част от
акцията може да отпадне. С каруцари-
те обаче нещата стоят по-иначе, щото
тук каруцата е поставена преди коня.

Пиян шофьор
в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи заловиха пиян шо-

фьор.
Миналата седмица, около 19,30 часа, на

улица „Дупнишка“ в града бил проверен
лек автомобил „Нисан“, управляван 29-го-
дишният Ц.Л. от село Извор.

При изпробването му с техническо
средство за алкохол били отчетени 1,85
промила. Взета му е кръвна проба за хи-
мичен анализ и бил задържан за 24 часа с
полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.

Любомира ПЕЛОВА
Сено, стопанска

сграда и навес са уни-
щожени при пожар в
земенското село Елов
дол.

Огънят е тръгнал
в метвъртък, рано

сутринта, около 5,50
часа. Изгорели са око-
ло 12 000 броя бали
сено, стопанска сгра-
да, навес и товарен
автомобил. Собстве-
ник на унищоженото
имущество е 51-го-

дишна перничанка.
Причината не е ус-
тановена, предпола-
га се умисъл.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

Умишлен палеж в Земенско

то от 11 ноември до
20 ноември, а 13
ноември е обявен за
Ден без пешеходци-
жертви на пътя. По
традиция Светов-
ния ден за възпоми-
нание на жертвите
от ПТП в страната
ще бъде отбелязан в
седмицата на трета-
та неделя на месец
ноември (18 ноември
2018 г.). Третата
кампания „Безопасно
шофиране през зима-
та“ е насочена към
водачите на мотор-
ни превозни средс-
тва, техническата
изправност на авто-
мобилите и поведе-
нието на водачите
спрямо пешеходците.
Кампанията обхваща
периода от 21 до 30
ноември 2018 г., а 20
ноември е обявен за
Ден без водачи и
пътници в МПС -
жертви на пътя. 

В хода на акция „Зи-
ма“ на територията
на ОД на МВР - Пер-
ник ще се провеждат
специализирани опе-
рации със съответ-
ната насоченост по
обявените приори-
тети. 

През периода 1 –
10 ноември 2018 г.
дейността на служ-
бите за контрол и на
служителите с пра-
вомощия за работа
по Закона за движе-
нието по пътищата
ще бъде насочена ос-
новно към превенция
над поведението на
водачите на ППС –

МВР няма да съкращава 5000
души, слуховете са неверни

Любомира ПЕЛОВА
250 служители пенсионери от МВР ще

бъдат засегнати, ако бъдат приети преход-
ните и заключителни разпоредби в Закона
за бюджета, заяви министърът на вътреш-
ните работи Младен Маринов. С тези раз-
поредби се правят изменения в Закона за
държавния служител и това би засегнало
работещите пенсионери в системата, които
ще трябва да бъдат съкратени.

Младен Маринов категорично отрече
плъзналите слухове за готвени съкраще-
ния на 5000 и повече служители в минис-
терството. “Тези слухове целят да създа-
дат напрежение в системата. Едно такова
напрежение ще е много лошо за функцио-
нирането на системата“, смята той.

Министърът уточни, че тези 250 души,
които евентуално ще бъдат засегнати, са
на административни длъжности, които под-
помагат административната дейност на
министерството. Всяко едно по-сериозно
оттегляне на служители от структурата ще
доведе до известни затруднения, каза той.

По-големият бюджет за следващата го-
дина ще осигури развиване на политиките
на министерството, каза още Маринов и
добави: “Една от основните политики е чо-
вешкият ресурс. Полицаите наистина зас-
лужават да взимат по-големи заплати. Те
непрекъснато са изложени на риск, на на-
падения и съпротива. Тези пари няма да са
дадени напразно.

Заплатата и възнаграждението е едно от
основните неща, които мотивират служите-
лите. Въпросът е как ще бъде направено
увеличението. Някои от синдикатите пред-
лагат да се помисли как да бъде диферен-
цирано възнаграждението, така че хората
да имат мотивация да израстват кариерно
и да заемат длъжности, които към момента
не са толкова привлекателни. Това са вът-
решно организационни неща. Като цяло
са предвидени 10% увеличение на запла-
тите“, обяви министърът.

велосипеди, ППС с
животинска тяга и
др. При извършване
на регистрация и
пререгистрация на
ППС ще се извършва
проверка на светли-
ните за тяхната из-
правност. На кон-
трол ще подлежи
спазването на въве-
дените ограничения
за     движение на ве-
лосипеди, ППС с жи-
вотинска тяга и сел-
скостопанска техни-
ка по определени пъ-
тища или участъци
от тях от републи-
канската пътна мре-
жа.

Отношение ще се
взема и спрямо вода-
чите при установ-
яване на движещи се
ППС без необходимо-
то оборудване, как-
то и при установ-
яване на велосипе-
дисти без свет-
лоотразителна жи-
летка при движение
извън населените
места, през тъмна-
та част на деноно-
щието и при намале-
на видимост. 

През периода 11 –
20 ноември 2018 г.
дейността да бъде
насочена към пре-
венция над поведе-
нието на пешеходци-
те, както и над во-
дачите, неосигур-
яващи предимство
на пешеходците.  Ко-
нтролът ще бъде за
спазване от пеше-
ходците на правила-
та за безопасно пре-
сичане, както и за

даване на предимс-
тво на пешеходците
на пешеходните пъ-
теки. Специално
внимание ще се об-
ръща на пешеходци-
те в тъмната част
на денонощието
(при сумрак или на
неосветени или сла-
бо осветени уча-
стъци), движещи се
неправилно, особено
извън населените
места. 

През периода 21 –
30 ноември 2018 г.
дейността ще бъде
насочена към кон-
трол на техническа-
та изправност на
автомобилите и на
осветителните им
системи, на поведе-
нието на пътници-
те, както и на вода-
чите на ППС, в т.ч.
и спрямо пешеходци-
те. Специализирани-
те полицейски опе-
рации  ще са насоче-
ни към проверки на
изправността на
фаровете. 

По време на акция-
та ще се извърши
оглед за състояние-
то на пътните нас-
тилки, сигнализа-
цията с пътни зна-
ци и пътна марки-
ровка и осветенос-
тта на участъците
от уличната мрежа
с повишена опаснос-
т за пътнотран-
спортни произшес-
твия. При конста-
тирани нарушения
ще бъдат направени
предписания до сто-
паните на пътя.
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