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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

Îò ÿíóàðè íåïëàòåíè äàíúöè ñå ñúáèðàò ïðèíóäèòåëíî
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.
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Св. прор. Даниил и
св. 3 отроци

Изборджийско
настроение

Изборите вече започнаха. По-добре ра-
но, отколкото късно. Президентът да-
де тон за предизборна песен и песента
вече се лее по сборове и по седенки, как-
то е казал поетът. Нашите избори по
принцип не са толкова поетични, освен
за победителите, но е добре отрано да
свикваме с тоналността. Пет месеца
преди същинските европейски и 10 ме-
сеца преди местните колелото се за-
въртя. Обаче се завъртя около това не
кой колко гласа ще спечели, а кой какви
шашми е в състояние да направи. Така е
у нас. В шашмите едни са царе, а други-
те скрито им завиждат и публично ги
плюят.

Отпадането на машинното гласуване
е първата плювня, която получи Избор-
ният кодекс. Де факто и избирателите.
Втората е отпадането и на дистан-
ционното гласуване. Де факто избира-
телят бе признат за прост и мошеник.
Може и така да е, но тия, които го
смятат за такъв, нали също са избира-
тели? Освен ако не се смятат за бо-
гоизбрани. Стартиралата кампания за
прозрачност в изборите безспорно при-
теснява ония,соито вече пресмята как
да си напълнят чувалчетата с бюлети-
ни. Дано се притеснят повече.

Валентин ВАРАДИНОВ

- 80 / 20

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

Облачно

За това напомнят от общинската администрация
Любомира ПЕЛОВА

От общинската ад-
министрация на-
помнят на всички
граждани и фирми
собственици на нед-
вижими имоти и пре-
возни средства, кои-
то не са внесли добро-
волно задълженията
си за данък недвижи-
ми имоти, такса би-
тови отпадъци, да-
нък превозни средс-
тва и патентен да-
нък, да го направят
до 31 декември 2018 г.

След изтичане на

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
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e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

годината на некорек-
тните длъжници ще
бъдат изготвени ак-
тове за установяване
на задължения по дек-
ларация и в кратки
срокове ще се престъ-
пи към принудително
събиране на вземания-
та.

Всеки перничанин
може да заплати дъл-
жимите суми на каси-
те на Дирекция "Мес-
тни приходи и такси",
находяща се на
ул."Райко Даскалов" №
4, както и на изнесе-

АД

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

ните каси - Община
Перник, пл."Иван Рил-
ски" № 1,ет.1 , кметс-
тво "Изток", ул. "Бла-
гой Гебрев № 15.

Задълженията мо-
гат да бъдат внесени
и по банков път, на
касите на Изипей и
Български пощи , чрез
интернет през пор-
тала на Община Пер-
ник и виртуален
пост. Нека платим
дължимите данъци и
такси навреме, за да
си спестим излишни
главоболия.

Тежък сняг затрупа Пернишко
Любомира ПЕЛОВА

Жълт код за сняг и
поледици бе обявен за
почивните дни от На-
ционалния институт
по метеорология и
хидрология. Пернишка
бе една от ртите об-
ласти, за които бе в
сила предупреждение
за обилен снеговалеж.
И то се оправда.

Беквално за часове
вчера още преди обяд
в областта се натру-
па снежната покривка.

От кметската адми-
нистрация в Перник
съобщиха, че 17 снего-
рина почистват пъ-
тищата в общината.
От тях 5 машини об-
работват централна-
та градска част, а ос-

таналите 12 са по
четвъртокласната
пътна мрежа. Пъти-
щата са проходими
при зимни условия, об-
щественият тран-
спорт се движи навс-
якъде по обичайните
си маршрути.  Заради
обилния снеговалеж и
падането на темпера-
турите гражданите,
които нямат неот-
ложна работа, да се

въздържат от пъту-
ване през следващите
часове. Тези, на които
им предстои пътува-
не да тръгват на път
само с автомобили за-
редени с достатъчно
гориво, оборудвани за
зимни условия, да ка-
рат със съобразена
скорост и повишено
внимание, посъветва-
ха от общинската уп-
рава.
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Êìåòúò íà Êîâà÷åâöè îñúäè Îáùèíà Ïåðíèê
Причината - достъп до обществена информация

Силвия ГРИГОРОВА
Най-малката община

в област Перник се из-
прави в съда срещу Об-
щина Перник и спечели
делото.

Кметът на Община
Ковачевци Васил Стани-
миров  осъди  Община
Перник  заради отказан
достъп до обществена
информация.

Васил Станимиров в
качеството си на член

на  Регионалното сдру-
жение за управление на
отпадъците – регион
Перник, е поискал ин-
формация  от Вяра Це-
ровска, в качеството й
на председател на Сдру-
жението, за количес-
твата транспортира-
ни, сепарирани и депо-
нирани отпадъци по ме-
сеци, за периода от
1.03.2016 година до
31.07.2018 година от

всички  шест общини
на територията на об-
ласт Перник. Тази ин-
формация му е била от-
казана, поради което
Станимиров подал зая-
вление по Закона за дос-
тъп до обществена ин-
формация. Община Пер-
ник, макар че е задължен
субект по Закона за
достъп до обществена
информация  и компе-
тентен да се произнесе
по заявлението, не  пре-
доставил  исканата ин-
формация.  Липсата на
произнасяне в законоус-
тановения срок  се счи-
та за мълчалив отказ,
подлежащ на съдебен
контрол.

Затова Васил Стани-
миров подал жалба, в ка-
чеството си на кмет на
община Ковачевци сре-
щу мълчалив отказ на
кмета на Община  Пер-

Центърът на Перник – платен
паркинг за „Сурва” 2019

Любомира ПЕЛОВА
За предстоящето заседание на пер-

нишкия минипарламент кметът на общи-
на Перник Вяра Церовска е внесла док-
ладна, с която иска обособяването на
зоните за платено паркиране в дните на
28-мия международен фестивал на сур-
вакарските и маскарадните игри „Сур-
ва 2019”. Градоначалникът предлага да
бъдат обособени осем зони за платено
паркиране, които са изцяло в централ-
ната градска част.  Мярката касае авто-
мобили до 2,5 тона в дните 25, 26 и 27
януари в часовия диапазон от 08,00 ч.
до 18,00 ч. в осем района в централната
градска част. Зоните ще бъдат обозна-
чени с временни ограждения и съответ-
ните информационни табели за условия-
та на паркиране в зоната, часовият пе-
риод на нейното действие и размера на
таксата.

Автомобилите на домакини и гости ще
могат да бъдат оставяни на паркинга
зад бившето кино „Кракра” и от там по
улица „Струма” до кръстовището с ули-
ца „Райко Даскалов”, по улица „Крак-
ра” отново до кръстовището с „Райко
Даскалов”, на паркинга в двора в ПМГ,
по улица „Стримон” от „Кауфланд” до
сградата на Пощенската палат, от све-
тофара на улица „Отец Паисий” до Съ-
дебната палата, на площадката зад
сградата на ПГОТ „Св.Иван Рилски”, от
сградата на Изчислителния център до
кръстовището с улица „Железничар-
ска”.

Кметът предлага таксата за временно
паркиране да бъде 1,00 лв. на час, като
налогът се събира от общинското пред-
приятие „Пазари“.

Одобриха допълнителни разходи
за държавните театри
Светла ЙОРДАНОВА

Допълнителни разхо-
ди в размер до 7 000 000
лв. ще бъдат включени
в бюджетите на дър-
жавните културни ин-
ститути, осъщест-
вяващи дейности в об-
ластта на сценичните
изкуства.

Необходимите за то-
ва средства ще бъдат
за сметка на преизпъл-
нение на собствените
им приходи, реши прави-
телството.

Преди седем години
стартира процесът на
реформиране на вто-
ростепенните разпоре-
дители с бюджет към
министъра на култура-
та в областта на сце-
ничните изкуства, кои-

ник за предоставяне на
обществена информа-
ция по заявление вх.
N18-ОИ-12/24.08.2018
година. Образувано е
дело по жалбата на   Ва-
сил Станимиров.

След обжалване на
отказа, Администрати-
вен съд- Перник  реши,
че исканата информа-
ция  е обществена и
достъпът до нея  след-
ва да бъде предоста-
вен.

Решение  N 413 от
20.11.2018г. отменя
мълчаливия отказ на
кмета на Община  Пер-
ник  за предоставяне на
информация по заявле-
ние вх. N 18-ОИ-12/
24.08.2018 година, пода-
дено от  Васил Кирилов
Станимиров, като неза-
коносъобразен.

Съдът изпраща адми-
нистративната пре-

то включват преструк-
туриране на някои кул-
турни институти, и
въвеждане система на
делегирани бюджети. В
резултат се постигна
по-голямо многообра-
зие на предлаганите
културни продукти,
усъвършенстване на
мениджмънта и осигур-
яване на по-широк дос-
тъп на художествения
продукт до аудитория-
та. Значително се уве-
личиха и приходите, реа-
лизирани от продажба
на билети.

На база отчети за
съответния период на
предходната бюджетна
година, до края на 2018
г. ще се формира преиз-
пълнение на приходи до

писка на кмета на Об-
щина Перник  за произ-
насяне по заявление с
входящ N 18-ОИ-12/
24.08.2018 г в едномесе-
чен срок от получаване
на административната
преписка, съгласно даде-
ните указания.

Най-малката община
в област Перник се из-
прави в съда срещу Об-
щина Перник и спечели
делото.

Според кмета на Кова-
чевци, Община Перник,
не предоставяйки  ин-
формация,  демонстри-
ра, че е срещу интереси-
те на гражданите. На
практика е погазен   об-
щественият интерес
при разходване  на пуб-
лични средства, а ин-
формацията за това
как се харчат  средства-
та на българските
граждани е публична.

От 17 декември пчеларите
кандидатстват за помощ

Силвия ГРИГОРОВА
От 17 декември 2018 г. до 15 януари

2019 г. пчеларите могат да подават зая-
вления за държавна помощ deminimis в
областните дирекции на ДФЗ-РА. Бю-
джетът на помощта е 3 500 000 лева. То-
ва реши УС на ДФЗ на свое редовно за-
седание на 5 декември 2018 година.

Подпомагат се пчелари, които прите-
жават минимум 20 бр. пчелни семей-
ства и през 2018 г. са реализирали ка-
чествен пчелен мед в съответствие със
Закона за пчеларството и Наредба за
изискванията към пчелния мед, пред-
назначен за консумация от човека. Фи-
нансовата подкрепа е част от годишния
разход за подхранване на пчелно се-
мейство и има за цел да компенсира
направените от пчеларите разходи за
зазимяването и за справяне с последс-
твията от неблагоприятните климатични
условия, довели до ниски добиви на
пчелен мед.

Общият размер на подпомагането за
един земеделски стопанин, както и за
едно и също предприятие по схемата
deminimis не може да надхвърля лево-
вата равностойност на 15 000 евро (29
337.45 лв.) за период от три данъчни го-
дини (2016 г.– 2018 г.).

Помощта се предоставя на земедел-
ски стопани, занимаващи се с първично
производство на селскостопанска про-
дукция – физически лица, еднолични
търговци, юридически лица и коопера-
ции, отглеждащи пчелни семейства,
които са регистрирани земеделски сто-
пани, по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Размерът за подпомагане на пчелно
семейство ще бъде определен след
приема на заявления за кандидатства-
не по помощта. Срокът за изплащане на
помощта ще бъде определен след взе-
мане на решение от УС на ДФ»Земеде-
лие» през 2019 г. и утвърждаване на
бюджета за държавни помощи за 2019
г.

7 000 000 лв. Осигур-
яването по бюджета на
програма „Сценични из-
куства“ на тези средс-
тва от преизпълнение-
то на собствените
приходи, ще доведе до
преодоляване на зат-
рудненията и ще даде
възможност да се из-
платят възнагражде-
нията на заетия худо-
жествено-творчески
състав и разплащания-
та за неотложните раз-
ходи, както и осигур-
яването на нормални
условия за осъщест-
вяване на творческата
дейност и създаване и
разпространение на
културни продукти от
организациите от сце-
ничните изкуства.

Анонимни дарители донесоха
радост на децата от „Тева”

Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на Коледните празни-

ци наистина стават чудеса, а доброто
не свършва. Малчуганите от детска гра-
дина „Вела Пеева“ в квартал  Тева за-
сияха от радост в навечерието на свет-
лия разник. Анонимни дарители…или
може би самият дядо Коледа ги сюр-
призираха с подаръци. За това се пох-
вали майка на детенце в социалната
мрежа.

„Мили хора, в навечерието на Колед-
ните празници, искам да споделя нещо
страхотно с всички Вас. Днес в детска-
та градина „ Вела Пеева“,ни посетиха
анонимни дарители, които на тържес-
твото на нашите дечица,подариха изне-
нади!!!

Искам да изкажа милион благодар-
ности на тези хора, които си направиха
труда да напълнят кутиите с прекрасни
неща!

Благодаря ви мили хора, благодаря!
Нека има повече като Вас,нека доб-

рината и състраданието никога не го
забравяме!

Благодаря и поклон” пише майката в
социалната мрежа.

Съдът реши: Стипендиите за
ученици да не са само за роми
Светла ЙОРДАНОВА

Софийският адми-
нистративен съд отме-
ни решението на Коми-
сията за защита от
дискриминация (КЗД)
от 12 юли 2018 г., спо-
ред което КЗД посочва,
че няма дискриминация
в предложението да се
отпускат стипендии за
ромски ученици.

Съдът връща на КЗД
казуса за ново произнас-
яне. Това съобщиха от
сдружение “Азбукари”,
които водят съдебно-
то дело в продължение
на две години.

Припомняме, че по-ра-
но през юли 2018 г. Ко-

мисията установи, че
всъщност няма дискри-
минация в това да се да-
ват стипендии за ром-
ски ученици. Всъщност
от сдружението внесо-
ха сигнал за случая, на
който се даде гласност
още през 2016 година.

Казусът тръгна, ко-
гато от Министерс-
твото на образование-
то обяви преди две го-
дини, че ще бъдат от-
пускани стипендии в
размер на 30 евро на ме-
сец за ромски ученици,
които имат успех над
3,50.

Тогава от ведомство-
то се мотивираха, че по

този начин ще се насър-
чат децата от етноса
да завършат средно об-
разование и да продъл-
жат да учат след това
в университет. Според
съда обаче само финан-
совият стимул не е дос-
татъчен.

Стипендиите бяха
част от съвместен
проект, като се пред-
виждаше 60% от средс-
твата да идват от
Ромския образователен
фонд, а 40% дава МОН.
Предвиждаше се и сти-
пендиите да са 600 на
брой – по 200 за IX и X
клас, и по 100 за XI и XII
клас.
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Членове на младежките организации от Перник и София коментираха възлови моменти от програмата

118 млн. лв. бонуси са изплатени
на държавната администрация

Любомира ПЕЛОВА
БСП разкритикува раздадените бону-

си и изхранването на армията. ”Проти-
вопоставяме се на политиката - колкото
по-голям гаф направиш, толкова повече
пари ще получиш от държавния бю-
джет. За увеличаване на доходите на
възрастните хора, за младите семей-
ства - пари няма, за майките на деца с
увреждания се дадоха приблизително
75 млн. лв., но на българската админис-
трация са изплатени 118 млн. лв. като
бонуси за “добре свършена работа”
през годината”. Това каза зам.-предсе-
дателят на ПГ “БСП за България” Дра-
гомир Стойнев на пресконференция в
централата на партията. Той заяви, че
пари в държавата има и този, който каз-
ва, че не може да намери допълнителни
средства, лъже. Стойнев добави, че в
получената от държавните институции
информация, на въпроси от депутати от
БСП, няколко ведомства правят впечат-
ление.

“Министерство на правосъдието оце-
нява двамата избягали затворници на
приблизително 500 хил. лв. всеки, защо-
то бонусите там са над 1 млн. лв. Аге-
нцията по вписванията, която блокира
държавата и станахме за смях пред Ев-
ропа, дава 1 275 000 лв. бонуси. Минис-
терство на околната среда и водите си е
раздало над 2 275 000 лв. под формата
на бонуси - защото въздухът е много
чист и хората в Хасково пият вода без
тежки метали”, обяви Драгомир Стой-
нев. Той добави, че всички знаем, какво
се случва на летище “София” и, че на-
шето е може би единственото в ЕС, къ-
дето всеки може да влиза и излиза сво-
бодно, но там са раздадени 1 465 000
лв. допълнителни възнаграждения.

Зам.-председателят на ПГ на левицата
коментира, че водещо в този списък е
Министерство на финансите, където са
раздадени почти 43 млн. лв., а след не-
го е МТСП - 13 млн. лв. “Оставам нас-
трана, че когато администрацията не си
върши работата, правителството на
ГЕРБ я увеличава. Знаете за прослову-
тата идея за нова Агенция по пътна бе-
зопасност, при положение, че има необ-
ходимите структури. Но ето нагледно -
как се работи в страната”, добави Стой-
нев. Той попита какво ще се случи в
края на годината с прословутия изли-
шък от над 2 млрд. лв., който няма да
бъде разпределен през парламента, а
МС ще решава на тъмно.

Атанас Зафиров, член на Изпълнител-
но бюро на НС на БСП, коментира от
своя страна изхранването на армията.
През последните три години български-
те военнослужещи са хранени без да
има обявена обществена поръчка за ус-
лугата, каза той и поясни, че тази сага
започва през 2015 г., когато армията
остава без доставчик на храна. След
като тогавашният договор изтича, е об-
явена обществена поръчка с прогнозна
стойност близо 26 млн. лв. без ДДС.
Веднага след нейното обявяване и про-
тичане, започва една дълга съдебна са-
га от обжалвания, която довежда до
днешното положение, обясни Зафиров.
Той заяви, че през последните три годи-
ни министърът на отбраната два пъти е
нарушил закона. “Първото нарушение
е, че тъй като процедурата не е финали-
зирана, няма процедура, по която да се
доставя тази храна и затова се е мина-
ло към раздаване на пари на военнос-
лужещите. Това е в нарушение на зако-
на”, категоричен бе той. Зафиров доба-
ви, че старият закон е давал такава въз-
можност, но през 2016 г. е бил проме-
нен и начинът, по който се случва това
сега, е абсолютно недопустим.

Националният съвет на Българската
социалистическа партия реши да свика
заседание на 49-ия конгрес на БСП на
26 януари 2019 г. от 10,00 часа в Зала 3
на НДК. 

Любомира ПЕЛОВА
Млади социалисти

от МО на БСП в Пер-
ник и София обсъди-
ха предложенията на
левицата във „Визия
за България“, свърза-
ни с реализацията на
младежите у нас,
подпомагането на
млади семейства и
други. На срещата в
Двореца на култура-
та в Перник присъс-
тваха народните
представители от
ПГ на „БСП за Бълга-
рия“ Станислав Вла-
димиров и инж. Лю-
бомир Бонев и пред-
седателят на ОблС
на БСП – Перник Ва-
лентин Петков.

По време на среща-
та, социалистите се
разделиха на три гру-
пи, които дадоха
своите предложения
за допълване на доку-
мента и поставиха
наболели въпроси на
младите в двата гра-
да. Младите подкре-
пиха предложенията
на БСП, свързани с:
предоставяне на ед-
нократна помощ в
размер на 6400 лв. за 
второ и трето дете
на родители; осво-
бождаване от лихви
по кредит на млади

хора при купуване на
първо жилище до 100
000 лв; ограничаване
на лицата, които
взимат детски над-
бавки, като им се
изисква осигуряване
на минимум 12 месеца
назад; увеличаване
размера на месечно-
то парично обезще-
тение за отглеждане
на дете от 1 до 2 го-
дини до размера на
минималната работ-
на заплата – от 380
лв. то да стане 640
лв. през 2019 г.; уве-
личение на еднократ-
ната помощ за майки
студентки от 2880
на 6500 лв., която не
е увеличавана от
2009 г. и много дру-
ги.

Младежите добави-
ха, че така ще започ-
не решаването на де-
мографските пробле-
ми у нас, които са из-
ключително сериоз-
ни. Младежите обсъ-
диха предложения за
промени в системата
на образованието, за
да учат всички деца
в еднакво добри усло-
вия,  подобряване на
достъпа до здравео-
пазване, подобряване
на жп транспорта
между Перник и Со-

Силвия ГРИГОРОВА
От 17 декември за-

почва продажбата на
електронни винетки
от сайта bgtoll.bg и
мобилното приложе-
ние. Цената на еле-
ктронните винетки
остава същата, как-
то на стикер винет-
ките. Това заяви про-
фесор Олег Асенов,
експерт към Агенция
,,Пътна инфраструк-
тура“.  Той поясни, че
се въвежда нова ви-
нетка – уикенд ви-
нетка, чиято цена е
10 лв. и е само за леки-
те автомобили. Пе-
риодът на валидност
на тази винетка ще
започва от 12:00 ч. в
петък и ще завършва
неделя в 23:59 часа.
По думите му въвеж-
дането на уикенд ви-
нетката е продикту-
вано от наличието на

обществен интерес
към създаването на
такъв продукт.

„Гражданите ще мо-
гат да купуват еле-
ктронни винетки и
от терминали за са-
мотаксуване, които
ще бъдат разположе-
ни в търговските
обекти по протеже-
ние на републиканска-
та пътна мрежа. Пла-
щането ще става пос-
редством дебитна и
кредитна карта, как-
то и с карта за гори-
во. Шофьорите ще
могат да купят е - ви-
нетка и от пунктове-
те за продажба, раз-
положени в търгов-
ските обекти“, посо-
чи проф. Асенов.

Нарушителите ще
бъдат засичани чрез
регистрационния но-
мер на автомобила
от камери разположе-

ни по пътната мрежа
и в мобилните екипи
на т.н. тол контрол.
Нарушителите ще
бъдат спирани от ав-
томобилите на тол
контрола. На водача,
който не е заплатил
винетка, ще бъде да-
дена възможност да
заплати компенса-
торна такса на
място. Проф. Асенов
поясни, че размерът
на компенсаторните
такси в момента е ка-
чен за обществено
обсъждане - за леки
автомобили е 70 лв.;
за автомобили от 3.5
т. до 12 т. – 125 лв. и
за тежкотоварните
над 12 т. е 175 лв.
Контролните авто-
мобилите са оборуд-
вани с ПОС термина-
ли и плащането на
таксата ще може да
се осъществява с де-

фия, защото той е
екологичната алтер-
натива на автомо-
билния, както и ре-
шаването на пробле-
ма с бездомните ку-
чета. Млади препода-
ватели във ВУЗ об-
ясниха, че  студенти-
те трябва да бъдат
стимулирани да учат
и след завършване на
образованието си да
остават у нас. Те до-
бавиха, че заплащане-
то на преподавате-
лите в университе-
тите в България по-
лучават изключител-
но ниски заплати,
преподават по оста-
рели програми и
нямат условия за
научна работа.

Председателят на
ОблС на БСП – Пер-
ник Валентин Петков
приветства идеята
на младите хора да
обсъдят предложе-
нията на “Визия за
България“ за разви-
тието на страната.
Той добави, че Пер-
ник е град, който
много е пострадал
от експериментите
на различни прави-
телства с икономика-
та на страната.  „За-
това трябва да обе-
диним усилия и заед-
но да направим така
че Визията да бъде
завършена и изпълне-
на, за да я има и Бъл-
гария“. Петков бе ка-
тегоричен, че ако не
се вземат спешни
мерки за решаването
на наболелите проб-
леми у нас, страната
ни няма да може да се
развива. Той разказа
накратко и история-
та на Перник през

последните 100 годи-
ни и очерта основни-
те моменти в разви-
тието на града .

Народният пред-
ставител Станислав
Владимиров коменти-
ра, че българското
образование е дове-
дено дотам, че
трябва, вместо да
говорим за модерни-
зирането му, да се
борим за спасяване-
то на българското
училище.

„За съжалените
проблемите не се ре-
шават, а се задълбо-
чават, защото учи-
телите, вместо да
обучават децата,
трябва да пишат
стотици документи
и са превърнати в ад-
министратори. Вла-
димиров каза още, че
мерките за оздрав-
яване на образова-
телната система и
запазването на учи-
лищата в малките на-
селени места са ши-
роко застъпени във
Визията и благодаре-
ние на срещите с хо-
рата по страната и
д о п ъ л н и т е л н и т е
предложения на мла-
дите хора и препода-
вателите  могат да
бъдат изпълнени.

Депутатът об-
ясни, че развитието
на икономиката е
част от решаването
на проблема с демог-
рафията. „Младите
специалисти ще ос-
тават в България,
когато им предложим
работни места, доб-
ри доходи, условия да
създават семейства-
та си тук, да отглеж-
дат децата си и да

закупуват жилища“,
обясни още той. Бла-
годаря ви, че искате
да работите за реша-
ването на проблеми-
те на България и
въпреки трудности-
те, работите за по-
добряването на жи-
вота на своите връс-
тници.

„ Н а й - г о л е м и я т
проблем в България в
момента е демогра-
фията. Всъщност,
страната  вече се на-
мира  в демографска
смърт. Затова БСП
повдига темата не в
предизборна кампа-
ния, а сега, когато
можем да я обсъдим
и да поискаме кон-
кретни мерки. Важно
е, че вие, младите хо-
ра, които тепърва
създавате кариери и
семейства давате
своите конкретни
предложения за реша-
ване на проблемите“,
каза народният пред-
ставител инж. Любо-
мир Бонев. Той комен-
тира, че левицата е
заложила изпълними
мерки за развитието
на регионалните по-
литики, защото из-
вън големите градо-
ве инфраструктура-
та в страната ни из-
глежда отчайващо.

Преди срещата,
младите социалисти
посетиха Минния му-
зей в Перник и се за-
познаха с историята
на минната промиш-
леност, благодарение
на която града се
развива с изключи-
телно бързи темпо-
ве в края на XIX в. и
първите години на
XX в.

От 17 декември започва продажбата на електронни винетки
битна или кредитна
карта.

„След заплащане на
компенсаторна такса,
пътуването ще може
да продължи до края
на астрономическия
ден без купена винет-
ка, но на следващия
ден ако не се закупи
винетка, отново е на-
лице нарушение“, под-
черта проф. Олег Асе-
нов. При отказ такса-
та да се плати на
място ще се счита, че
отказваме да приз-

наем нарушението – в
този случай  следва
отнемане на талона
на автомобила.

Проф. Асенов ин-
формира, че от 16 ав-
густ 2019 г. се въвеж-
да тол-такса за изми-
нато разстояние за
тежкотоварните ав-
томобили над 3.5 то-
на. „До 15 август
включително, авто-
мобилите над 3,5 т.
също ще заплащат
електронна винетка“,
разясни Асенов.
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Животът на инж. Стоимен Стоименов  бе свързан с Мината и града

Любомира ПЕЛОВА
Перник загуби още

една от своите ем-
блематични фигури.
Почина дългогодиш-
ният директор на
“Мини Перник” инж.
Стоимен Стоиме-
нов. Чочо го нарича-
ха най-близките му.
Вчера с натежали
от загубата сърца
близки и приятели
и з п р а т и х а
инж.Стоименов в
последния му път.

Инж. Стоимен
Стоименов е роден
в Перник  на 1 януа-
ри 1930 година в се-
мейството на дъл-
гогодишен миньор.
Средното си образо-
вание завършва в
Минния техникум
„Христо Ботев” в
Перник. От 1949 г.
следва  минно инже-
нерство в  Свер-
дловския минен ин-
ститут – Русия и

завършва специал-
ност ”Разработка
на полезните изко-
паеми ” с диплом Ж !
279600 през 1954 г.
Започва работа ка-
то маркшайдер в
„Софийски минин ба-
сейн” през 1948 г.
След завръщането
си от Русия е назна-
чен за  помощник
главен инженер на
рудник „Република” .

От 1956 г. е гла-
вен инженер , а от
1957 г.- началник на
рудник„Александър
Миленов ” Перник.
Тук инж. Ст. Стои-
менов проявява
своите новаторски
качества – приета е
под !11 /8 август
1962 г. от Дирекция-
та на Мини Перник 
негова рационализа-
торска разработка 
„Изменение на
проекта за експлоа-
тация на рудник „А-

лександър Миленов”
От 1961 до 1963

година е на партий-
но-административ-
на работа по управ-
ление на промишле-
ността на Перник.

От 1963 до 1964
год.  издигнат за на-
чалник  на рудник
„Република”.

Рудниците под не-
гово ръководство
стават  водещи при-
мери за Мини Перник
с внедряване на чел-
ни , водещи средс-
тва за добивна въг-
лища – „Внедряване
на багери с удълже-
на стрела”; „Върте-
лив пробив на сон-
дажните отвори”.

През 1964 г. е  ве-
че главен инженер на
Мини Перник. За пе-
риода 1962- 1966 г.
завършва задочно
второ висше обра-
зование профил
”Промишленост” на
ВПШ София с дип-
лом !002092/66.
Впоследствие про-
дължава и завършва
с удостоверение
!290/1970 г.  ВПШ
Москва.   

От 1968г. от гл.
инженер на Мини
Перник преминава  в
окръжния партиен
орган  като секре-
тар по промишле-
ността. От 1 юли
1971 г. е назначен за
директор на Мини
Перник .

С прерастването
на Мини Перник в
Минно – енергодоби-
венкомплекс е назна-
чен за генерален  ди-
ректор с решение на
Министерския съ-
вет на Република

Пернишки социалисти с писмо до
президента срещу промените в НПК

Любомира ПЕЛОВА
Членовете на социалистическата партия

от Пернишка област скочиха срещу про-
мените в НПК. В тази връзка те написаха
и писмо до президента на България Ру-
мен радев, в което казват: „Областният
съвет на БСП – Перник изразява своята
категорична позиция срещу приетите про-
мени в НПК,  с които се дава възможност
за така наречените „тайни” арести на бъл-
гарски граждани. С тези промени се от-
крива  възможността пълнолетни гражда-
ни да бъдат арестувани за 48 часа, без да
бъдат уведомявани близките им.

Още по-фрапираща е възможността, де-
ца да бъдат арестувани и  24 часа никой
от родителите им да не бъде уведомяван.
С този акт се поражда опасност за натиск
над политическите опоненти , неудобни и
конкурентни бизнесмени,  както и за поли-
тически и икономически рекет, и коруп-
ция.

За нас това е чиста проба фашизъм из-
дигнат в ранг на държавна политика от уп-
равляващите, които имат претенциите да
работят за „европейското развитие на
България”.

Подобни законодателни действия на-
помнят и препращат към Закона за защи-
та на държавата от времената на фашиз-
ма през 1924-1944г. И тогава властите са
 ползвали тайните арести, а след това без-
следно изчезваха такива велики и дос-
тойни българи – антифашисти, политици,
интелектуалци и общественици като Гео
Милев, Йосиф Хербст, Сергей Румянцев,
Христо Ясенов, Ана Маймункова и хиляди
други.

Приетите промени категорично противо-
речат на Конституцията на Република
България.

Уважаеми г-н Президент, призоваваме
Ви в рамките на Вашите правомощия да
наложите вето на този недемократичен и
срамен за европейска България законо-
дателен акт.” Така завършват писмото си
пернишките социалисти.

България  с подписа
на министър-предсе-
дателя на страната.
 Той поставя високи
изисквания към спе-
циалистите и  дава
простор на усъвар-
шенстване на минно-
то производство –
„Замяна на дървения
крепеж с метален”;
„Студена вулканиза-
ция и разширение на
 носещото платно в
забоя” – довела до
производителност
300 тона на час; „Ре-
конструкция на
ЦОФ” и „Разшире-
ние на открития
въгледобив”,  което
гарантира добива на
въглища и през 2012
г.

През 1986 г. с въ-
веждане на изборно
начало е първият
директор  в Перник, 
избран чрез общес-
твено гласуване. Би-
товите комбинати
в р. ”Ал. Миленов”,
р. „Толбухин”, р. „И-
ван Русев”  и Цет-
рална ремонтна ба-
за  са обявени за на-
ционален образец на
битовото обслужва-
не на миньорите в
страната.

Под негово ръко-
водство през годи-
ните  ежегодно са
давани на България 
3-4 милиона  тона 
въглища , около 1
млн. лева печалба –
гаранция за осигур-
яване на миньорски
принос към бюдже-
та за социално и гра-
д о у с т р о й с т в е н о
развитие на Перник
, 50-100 апартамен-
та за миньорите.

Лична заслуга  ка-

Търсят склададжии, монтажници и оператори на линия
Силвия ГРИГОРОВА

След като три по-
редни седмици пред-
лаганите свободни
работни места на
трудовата борса в
Перник намаляваха,
то през изминалата
те се увеличиха с 32 и
достигнаха 94. За жа-
лост, предлаганите
свободни места за
безработни висшис-
ти намаляха с 2 и ста-
наха 7.

През  седмицата
все още е актуална
офертата за работа
на 5 кранисти, 5 еле-
ктрошлосери за рабо-

та в Перник и Радо-
мир. Появи се предло-
жение за работа на 5
машинни оператори
за обработка на ме-
тални изделия.
Търсят се 10 склада-
джии, 10 оператори
на производствена
линия и 10 монтажни-
ци на електронни еле-
менти.

Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота на: 6 монтажни-
ци- мебелисти за Со-
фия,  1 общ  работ-
ник в строителство-
то,  1 работник
строителна изолаци-

я,  1 работник ниско
строителство, 1 ра-
ботник строителс-
тво, 2 лекари спешна
медицина, 2 фелдше-
ри,  2 топилчици,  1
машинист на едноко-
фов багер, 11 работ-
ник строителна изо-
лация, 1 работник
ниско строителство,
1 кейс-мениджър, 2 ка-
сиери, 3 механошлосе-
ри, 1 продавач-кон-
султант в траурна
агенция, 5 заварчици,
6 настройчици на ме-
талообработващи
машини с цифрово-
програмно управле-

ние, 3 формовчици, 1
кинолог, 1 младши ек-
сперт, 1 салонен уп-
равител, 5 ресто-
рантски работници,
2 бармани, 1 учител
начален етап.

Анализирайки пред-
лаганите от Бюрото
по труда в Перник
свободни работни
места, можем да обо-
бщим, че през измина-
лата седмица сред
най- търсените кадри
са монтажниците,
склададжиите, опера-
торите на произ-
водствена линия и
др. На трудовия па-

Не пътувайте, обстановката е тежка,
посъветваха вчера от АПИ и КАТ

Любомира ПЕЛОВА
Аенция “Пътна инфраструктура” и Пътна

полиция вчера посъветваха шофьорите,
на които не им се налага спешно пътуване
в Северозападна България да се въздър-
жат от пътуване. Обявен бе жълт код за
сняг и поледици в 6 области – Перник, Ви-
дин, Монтана, Враца, София-град, Софий-
ска област и Кюстендил. Спряно бе дви-
жението на камиони по магистрала “Лю-
лин”, по пътя Кюстендил - Гюешево, както
и по отсечката ГКПП “Калотина” - Сливни-
ца.

Обилен сняг валеше и в района на ма-
гистрала “Хемус”, там видимостта бе на-
малена.

Падналият сняг вече предизвика ава-
рии с тирове по пътищата.

Катастрофирал товарен камион времен-
но ограничаваше движението в изпревар-
ващата лента при км 221 на АМ “Тракия”.

Забранено бе и движението по пътя Ви-
дин - Монтана по околовръстния път на
град Монтана при км 10+590, поради из-
теглянето на аварирал товарен камион.

Водачите на тежкотоварни превозни
средства и на леки автомобили трябва да
тръгват на път само с подходящи гуми, да
карат със съобразена скорост и повишено
внимание, спазвайки дистанция и указа-
нията на контролните органи. Блокирането
на движението от автомобили, които не са
подготвени за зимни условия, затруднява
работата на снегопочистващата техника и
възпрепятства пътуването на всички оста-
нали шофьори, предупредиха от АПИ.

При необходимост ще се спира движе-
нието за извършване на снегопочистване
и превантивна обработка на пътните уча-
стъци, за да се избегне възникването на
пътни инциденти, предупредиха още от
инспекцията.

то резултат на пос-
ледователна работа
е при държавно пла-
ниране, субсидирани
производства вина-
ги преизпълнение на
плана за производи-
телността на тру-
да  100-103 %. Гол-
ямото внимание към
този въпрос е проя-
ва на Стоименов не
само като инженер ,
но и като икономис-
т и   произтича от
допълнителната му
образователна под-
готовка.

Като директор
той внася нов под-
ход и постоянна гри-
жа за охраната на
труда.

 След 1971 год. и
взрива на рудник
„Толбухин” със се-
дем жертви и 20 ра-
нени , не са допуска-
ни  тежки аварии в
производството.

По  време на него-
вото управление ка-
то директор започ-
ва „Реконструкция-
та на ТЕЦ „Републи-
ка ”

Във времето на де-
м о к р а т и ч н о т о
преустройство на
България  за опит,
умение , практика и
висока минна подго-
товка е издигнат за
председател на Ди-
рекционния съвет
на Мини Перник през
1994 – 1996 г.

На 26 август 1984
г. получава звание-
то „Заслужил ми-
ньор”.

Носител е на 6 ор-
дена и медали и  16
професионални, об-
ществени и спортни
отличия.

зар в региона тази
седмица преобладава
търсенето на кадри
за производството, а
след това за обслуж-
ващите дейности.

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  87
места. През изминала-
та седмица свободни-
те работни места за
безработни висшис-
ти са 7.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
3. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
5. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав., нов блок - 65 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2, тец - 60 000 лв.
7. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
8. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет: 4, тер, ПВЦ, сан., обзв., - 60 000 лв.
10. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
11. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ТЕЦ, ЕПК, подобр., ПВЦ - 72 000 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. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
21. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
22. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
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 - от 63 000 до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 47 000 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, Център, 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 - 72 000 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, ТЕЦ - 500 лв.
2. Гараж, Център - 100 лв.
3. Складови помещения, Център - по договаряне

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Понеделник, 17 декември 2018 г., брой 1558 /6585/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
0898/ 620 696; 0878/ 620 925

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 000888/222 656

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

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. Двустаен, Център, 75 м2, гараж, с топла връзка, тав. стая, годна за

живеене - 50 000 евро

3. Двустаен, Твърди ливади, ет. 2, 2 тер., среден - 53 000 лв.

4. Четиристаен, Център, ет. 3 - 45 000 евро

5. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
2. Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.
3. Радомир, ет:2, преустр., ет:4, ет:8, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 30 000 евро
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 43 000 лв.
4. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
5. Изток, 60 м2, ет. 1, тх, за ремонт - 36 000 лв.
6. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
9. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
10. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 5 200 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.
5. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 64 000 лв.
6. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 лв.
7. Дараци, ет:8, тец, 2 тер., за ч.л. - 67 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 63 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Стара къща, ул. Люлин, УПИ, 300 м2 - 15 000 евро
5. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
6. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
7. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
8. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
9. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
11. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
15. 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.
26. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

27.  УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Гарсониери: Проучване, ч. обзаведена, дългосрочно - 220 лв.

Ул. Кракра, старо обзавеждане - 220 лв.

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.

ПРОДАВА:

1.Гарсониера център, тх, ет.2, ПВЦ,

подобрения, обзав.  - 52 000 лв.

2. Гарсониера, кв. Бела вода, ет. 1, тх, 63 м2 , след

ремонт - 27 900 лв.

3. Дв.ап.център, ет.5 непосл., тх/пл., ТЕЦ, 72 кв.м, 2

тер. - 72 000 лв.

4. Дв.ап.център,ет.2, тх, ТЕЦ, 72 кв.м, тераси

-  50 000 лв.

5. Дв.ап."Могиличе", ет.3, тх, тераса, 57 кв.м

- 38 000 лв.

6. Дв.ап.Тева, ет.1, ТЕЦ, 2 тераси,

за ремонт -  38 000 лв.

7. Тр.ап.център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5, тераси, шп./зам.

-  57 000 евро

8. Къща "Каменина", 2 ет., ЗП 72 кв.м, двор 400 кв.м

-   50 000 лв.

9. Къща "Бела вода", ЗП 96кв.м, двор 1000кв.м,

гредоред -   25 000 лв.

10. Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП80кв.м, двор

320кв.м -  72 000 евро

11. Къща, кв. "Клепало", 3П 78 м2, двор 372  м2

- 45 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/
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ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/
Кантора

за недвижими

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694имоти

Орел “EООД”

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Парцел Мошино, 660 кв.м,
    канализация - 28 000 лв.
2. Парцел Изток , 1538 кв.м,
    за безвредно произв.

- 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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 - 53 000лв.

 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, ЦЕНТЪР, 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"

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 36

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

КУПУВА
АПАРТА-
МЕНТИ В
ГР.ПЕРНИК
И КЪЩИ
В
ОБЛАСТТА



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 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 момен-
та е работеща книжарница, но
може да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

Интересно и забавно

6 начина да станете по-добър мениджър през новата година
Всеки иска да получи бързи ре-

зултати, особено когато влага много
старание в дадено нещо. Но фоку-
сирането върху процеса е много по-
важно, защото ви дава сигурност,
че се движите в правилна посока.
Независимо дали става дума за от-
слабване, подобряване на финанси-
те, или кариерно развитие. А що се
отнася до последното, ето няколко
сигурни начина, които ще ви помог-
нат да станете още по-добър мени-
джър през 2019-та година.

1. Четете книга всеки ден
Ежедневният навик да четете кни-

ги или да слушате образователни
подкасти не е лесен за усвояване,
особено с толкова много възмож-
ности за забавление. Повтаряйте си,
че всички велики лидери са читате-
ли по природа и нито един не гледа
Netflix всяка вечер.

2. Вие сте активни в офо-
рмянето на културна среда в
офиса

Тук не говорим за лична култура
тип „разделно хвърляне на отпадъ-
ци”, а социална. Добрият мениджър
знае как да оформи подобна среда
сред подчинените си. Дали ще е с
безплатни билети за театър в края
на месеца, или литературна премие-
ра на известен автор, няма значе-

ние – важно е да има интелектуални
теми за разговор, освен работните
задължения.

3. Обичате екипа си
Любовта е движеща сила и ако

приемете вашия екип като второ се-
мейство, то несъмнено ще станете
страхотен мениджър с още по-стра-
хотни резултати. Старайте се да доп-
ринасяте за индивидуалния успех на
всеки един човек в дългосрочен
план, грижете се за хората си.

4. Нямате любимци
Всички ние се чувстваме привлече-

ни от хора, които изглеждат и дей-
стват като нас. Лесно е да поставите
въпросните лица на пиедестал и да
ги третирате по различен начин от
другите. Научете се да отхвърляте
старата поговорка "напомня ми тол-
кова много на мен преди години" и
вместо това започнете да създавате
силни взаимоотношения с всеки
член на вашия екип.

5. Започвайте деня си с цел
Главният изпълнителен директор на

Apple Тим Кук се събужда в 3:45, за
да започне деня си по правилния на-
чин. Много други велики лидери
правят същото. Уверете се, че имате
поне 30 минути да се молите, медити-
рате, четете или пишете и едва след
това да поставите една приоритетна

цел, която би осмислила деня ви, дори
да е „Да се обадя на баба.”

6. Търсете обратна връзка
Няма как да станете добър лидер,

без да знаете какво включва това за

вашите служители. Регулярно за-
давайте въпроси от типа „Какво
искаш да започна/да спра да
правя?”, за да видите как се
справяте в очите на екипа си.
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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 17 – 21 декември 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
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/.

Област Перник
Община Брезник  
На 19.12.2018 Г. /09:30 - 16:15 Ч./ -  Брезник
На 19.12.2018 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 20.12.2018 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Велковци, Общ. Брезник:

С.Велковци, УПИ ²v-105, Кв.40
На 20.12.2018 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Красава
На 17.12.2018 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 18.12.2018 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Слаковци
Община Земен  
На 20.12.2018 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Земен:   Албена, Асен Златарев, Гео Милев, Димитър

Благоев, Евтим Арсов, Никола Петков, Пейо Яворов, Петър Берон, Райко Даскалов, Хаджи
Димитър, Яне Сандански

Община Ковачевци  
На 20.12.2018 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Ковачевци, Общ. Ковачевци:   НУПИ 17а, С. Ковачевци
Община Перник  
На 18.12.2018 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Боснек:   070008, 3-Ти Март, 558, Ален Мак,

Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс,
Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге,
Ловен Дом, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза,
Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа,
Струма, УПИ ²-536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 17.12.2018 Г. /10:00 - 10:40 Ч./ -  Големо Бучино:   Бачова Махала, Витоша, Даскала,
Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кракра, Люлин, Нарцис, Република, София, Струма, УПИ Xxiv Кв. 39,
Яланджийска, Ясен

На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Горна Диканя:   X-1583 , Кв 195, Горна
Диканя, Махала Джорговица, Парцел Х³х-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ ²-1517 Кв.211, УПИ Х-
1306, Кв.165

На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Гълъбник:   Кв.25 УПИ X³³³-353, УПИ V³³-
112,Кв.16, УПИ Хv-45, Кв.6

На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б, 926, XIII-
755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ Iv-838,Кв.62, УПИ Ix=883
Кв 67а, УПИ Vii- 852, 854 Кв.65, УПИ Xi-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв
40

На 17.12.2018 Г. /10:00 - 10:40 Ч./ -  Драгичево:   V-14,Кв.83, V³³-555 Кв.80, Александър Боянов,
Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане,
Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено
Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче,
Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище Пи 324, Магистрала, Мария
Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев,
Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно
Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно
Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/
Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, Пи 020003,
Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов,
Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Христо Ботев, Черни Връх, Янтра

На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Дрен
На 18.12.2018 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Кладница:   Ix-409, V³³³-29,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 &Quot;Делта
Хил&Quot;, 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 ²³³-21  Кв.20,
УПИ-Ix 29, Хv³³-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил,
Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 17.12.2018 Г. /10:30 - 11:00 Ч./ -  Кралев Дол:   3-Ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски,
Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс,
Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, Махала Айдарица, Махала Орниче,
Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 17.12.2018 Г. /10:00 - 10:40 Ч./ -  Мало Бучино:   Люлин/2-ра/
На 17.12.2018 Г. /10:00 - 10:40 Ч./ -  Мърчаево:   10-та
На 17.12.2018 Г. /10:30 - 11:00 Ч./ -  Перник:   Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева

Махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге,
Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, Ивайло, Йордан
Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лазар Робев, Леденика, Ленин,
Мах.Захаринова, Мах.Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ ²
Кв.81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 17.12.2018 Г. /09:30 - 10:00 Ч./ -  Перник:   Арда, Асенова Крепост, Вардар, Върбица,
Гарата, Граховска, Железничарска, Искър, Камчия, Княз Александър Батенберг, Кракра,
Кракра Пернишки, Отец Паисий, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Средец, Струма,
Тунджа, УПИ 1 Кв.263

На 17.12.2018 Г. /10:00 - 10:40 Ч./ -  Перник:   Бучински Път
На 17.12.2018 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Перник:   Георги Мамарчев, Димова Махала, Хумни Дол
На 18.12.2018 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Перник:   Калкас, Резервоара
На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 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,
Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч,
Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 18.12.2018 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Рударци

На 17.12.2018 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Селищен Дол
На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Старо Село, Общ. Радомир:   Vii-157

Кв.17, Xxv³³-Xxv³³³ Кв.12, Мах.Дукова
На 18.12.2018 Г. /14:30 - 15:30 Ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище

Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо,
Еверест, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера,
Илинден, Каражинец, Ком, Магистрала, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Мах.Язовира,
Местн.Каражинец/И.Р./, Младост, Мусала, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет, Простор,
Разсадника, Рила, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Сините Вълни, Стария
Площад, Струма, Христо Ботев, Черни Връх

На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище
Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо,
Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера,
Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила,
Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 17.12.2018 Г. /10:30 - 11:00 Ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Бор, Боровец, Волга,
Кралевски Път, Райко Даскалов, Христо Ботев

На 18.12.2018 Г. /10:00 - 10:30 Ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Еверест, Илинден, Ком,
Магистрала, Мах.Язовира, Младост, Мусала, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет, Рила,
Сините Вълни, Черни Връх

На 19.12.2018 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  С.Чуйпетлово
На 18.12.2018 Г. /09:45 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:30 Ч./ -  Чуковец, Общ. Радомир
Община Радомир  
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Владимир:   Пи 149 Кв,14
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Долна Диканя
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 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 ²³-26, УПИ Х³-34, Кв.1
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Друган:   V³-485,Кв. 45, Чачулова

Махала
На 17.12.2018 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   На 18.12.2018 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   На 19.12.2018 Г. /

09:00 - 15:00 Ч./   На 20.12.2018 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Кленовик
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Кондофрей:   Общ.Радомир
На 17.12.2018 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 12:00 - 13:00 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 17.12.2018 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Радомир:   Гаврил Радомир, Дядо Анани Николов,
Ивайло, Никола Вапцаров, Парижка Комуна, Пчелинци, Хайдут Дамшо, Юрий Гагарин

На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Радомир
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Горни

Раковец, Мах.Егреците, УПИ ²x-1083,1084
На 18.12.2018 Г. /09:15 - 10:30 Ч.; 14:00 - 15:30 Ч./ -  Червена Могила
Община Трън  
На 19.12.2018 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Трън
На 20.12.2018 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ -  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12
На 17.12.2018 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Дълга Лука:   УПИ Iv-71, Кв.17
На 18.12.2018 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ -  Стайчовци
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.

Президентът Румен Радев се среща с краля на
Йордания Абдула Втори в Аман

 Президентът Ру-
мен Радев, който е
на официално посе-
щение в Йордания
по покана на крал
Абдула Втори, се
среща с него днес
в столицата Аман,
съобщава БТА. В
кралския дворец
българският прези-
дент и съпругата му
Десислава Радева
ще бъдат посрещ-

нати с официална церемония от техни величества крал Абдула Втори и
кралица Рания. Във фокуса на визитата е задълбочаване на политическия
диалог и на двустранните отношения, стимулиране на търговско-икономи-
ческото и инвестиционното сътрудничество, както и партньорството в сфе-
рата на отбраната и сигурността. Очаква се да бъде обсъдена и ситуацията
в Близкия Изток и миграционната криза. Преди това в Аманската търгов-
ска камара Румен Радев ще открие Българо-йордански бизнес форум, в
който ще участват и компании от България в сферата на информационните
технологии, хранително-вкусовата промишленост и др. В бизнес делега-
цията, която придружава президента, са включени представители на бъл-
гарски компании в областта на отбранителната индустрия, които ще об-
съдят със свои партньори от Йордания реализацията на общи проекти. Во-
дената от държавния глава делегация включва вицепремиера и министър
на външните работи Екатерина Захариева, представители на 30 български
фирми, както и проф. Леандър Литов - ръководител на българския екип от
учени в ЦЕРН.
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Очаква ви труден ден, когато много от планове-
те ви, ще останат нереализирани. Възможно е да
бъдете подведени от човек, който ви дава само
празни обещания. Бъдете по-мъдри, отстъпете
настрана и не общувайте с него. Във финансова-
та сфера, ще ви хрумне такъв блестящ план, кой-

то до вечерта може да ви донесе печалба.

Трябва да приемете спокойно всичко, което вли-
за в живота ви. Дори ако промените са неочаква-
ни и неприятни, ги приемайте като подарък на
съдбата. В любовта, ще ви помогне да решите
проблемите човек, от когото не сте очаквали
такава помощ. Ако обърнете повече внимание на

малките детайли в работата, ще получите премия.

Търсете компромис във всичко, за да изключите
от живота си тревогите и конфликтите. Ако
някой ви провокира към авантюри, се въздържай-
те. Възможни са допълнителни доходи, за които
ще ви направи предложение дългогодишен прия-
тел. Не казвайте "да" веднага, а внимателно об-

мислете всичко.

В никакъв случай не давайте пари на заем. В про-
тивен случай, не само ще загубите голяма сума,
но и ще бъдете обречени на болезнени преживява-
ния. За да се харесате на човек, към когото от
дълго време изпитвате симпатия, няма нужда са-
мо от външна трансформация. Трябва също, да се

промените вътрешно, да станете по-отстъпчиви и меки.

Не преследвайте големите печалби. Това няма
да ви помогне да увеличите доходите си, още по-
вече по-честен начин. Сериозен разговор ви оча-
ква в следобедните часове. Ако не сте свършили
работата си, тогава няма да има кого да обвин-
явате. Имайте предвид, че и в личната сфера

трябва да сте по-внимателни.

Може лесно да се издигнете в кариерата. Основ-
ното нещо е, да слушате внимателно какво ви
препоръчва шефът. Не спорете с него, дори мис-
лено, иначе няма да получите никакви премии и
награди. Неконтролируемите емоции и прекомер-
ната критика, могат да засенчат красивата кар-

тина на деня.

Трябва да се движите в посока на попътния
вятър, а не да се противопоставяте на съдбата.
Буря от емоции, ви очаква на работното място.
Ако сте ангажирани с творчество, това е съвсем
нормално, но в техническата сфера такова пове-
дение ще навреди. Вечерта е по-добре да прекара-

те в компанията на приятели, а не сами.

Ще реализирате всичките си планове с невероя-
тна лекота. Дори няма да е нужно да се съревно-
вавате с някого, за да осъществите идеите си.
Много сдържано, трябва да се държите по време
на разговор с роднини. Ако сами може да решите
финансовите си проблеми, тогава не е необходи-

мо да форсирате събитията.

Първо трябва да обмисляте всичко и след това
да обвинявате някого в некомпетентност. Въз-
можни са тайни терзания за човек, когото обича-
те. Претеглете всички плюсове и минуси, за да
не направите глобални грешки. Вечерта, може да
се наложи спешно да организирате събитие, свър-

зано със семейно тържество.

Може да очаквате увеличение на приходите си,
но не в големи размери. Отличен ден за любовни
признания. Но бъдете внимателни, ако доверявате
на някой нещо от вашето минало. Това може да се
обърне срещу вас. Ако внимателно планирате не-
щата в работата си, ще спечелите. Добре е, да не

се отказвате от командировки.

Препоръчително е, да се ограничите във физи-
ческия и психическия труд. По-добре си починете
пълноценно, общувайте с приятели и отидете
сред природата. Творческите идеи, ще реализира-
те без много усилия. Основното е, да правите
всичко сами, а не да доверявате блестящите си

идеи на някой друг. Срещите е по-добре да отмените.

Трябва да разберете истинските мотиви на
вътрешните си преживявания. Защо да общувате
с някой, който ви създава само неприятности? По
отношение на здравето, трябва да бъдете из-
ключително внимателни относно състоянието
на стомаха и сърцето. Ако често имате проблем

с кръвното, не вземайте с шепи таблетки. Отидете на лекар.
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Гостите доминираха и през трите части на терена

Âîëåéáîëèñòèòå îòñòúïèõà íà ÖÑÊÀ
Мачът между „Ми-

ньор” и ЦСКА събра
около 200 зрители в за-
ла „Борис Гюдеров”,
сред които и гласови-
тата футболна аги-
тка, водена от Пешо
Буферо, която не спря
да подкрепя тима въп-
реки негативния раз-
вой на срещата. В само-
то начало се породиха
някакви надежди за
друго развитие на дву-
боя след като домаки-
ните поведоха с 5:1, но
столичани бързо сло-
жиха нещата на място-
то им,изравнявайки за
6:6. По-късно гостите
поведоха с три точки,
миньорци от време на
време правеха разлика-

Страницата подготви Яне Анестиев

та на една, но веднага
след това статуквото
се възстановяваше до
20:17 за ЦСКА. Тогава
последваха две грешки
на пернишките  волей-
болисти при разиграва-
ния, топката беше
просто прехвърлена в
полето на гостите и
те без особени усилия
стигнаха до 22:17 в
тяхна полза. Така гей-
мът просто се доигра
и приключи при 25:20 в
полза на ЦСКА. Във
втория гейм нищо в иг-
рата на миньорци не
вървеше, посрещането
беше под вкякаква кри-
тика. Вкарването в иг-
ра на Александър Пет-
ров, Иван Замфиров и

Захари Николаев не до-
веде до никакво подоб-
рение е геймът прик-
лючи при срамтото
25:9в полза на ЦСКА. В
самото начало на тре-
тия гейм гостите по-
ведоха с 3:0 и замириса
на нов разгром. Волей-
болистите на Петьо
Драгиев обаче се стег-
наха и при 10:10 резул-
татът беше изравнен.
Това всъщност беше и
най-равностойната
част на двубоя, но и
тя приключи с успех за
гостите при 25:22. Та-
ка ЦСКА постигна де-
ветата си победа от
началото на първенс-
твото, „Миньор” все
още има само две.

„Миньор” взема футболист
от „Лудогорец”

Андриан Димитров ще продължи ка-
риерата си в третодивизионния Миньор
(Перник).Димитров, който е юноша на
ЦСКА, беше привлечен в школата на
Лудогорец през лятото на 2016 година
от представителния тим на Банско, за
който записа три мача в професионал-
ния футбол във втория ешалон като ед-
ва 16-годишен.В Разград той игра ос-
новно за втория отбор, за който през
тази есен записа 14 участия във Втора
лига.

Гонзо скочи на Спас Русев
Бившият спортен

директор на Левски
Георги Иванов разкри
защо е напуснал клуба
през 2016 година.
"Тръгнах си, защото не
ми харесваха нещата,
които се случваха в Уп-
равителния съвет. И
затова смятах, че по-
вече нямам място да
стоя там. В крайна
сметка един човек,
особено аз, трябва да
има достойнство и да
си тръгне. Мога да на-
пусна всеки, след като
не съм съгласен с нещо
и виждам, че си блъс-
кам главата в стена-
та. Бях се превърнал в
някаква подметка
там... В изтривалка, в
която си бършеха под-
метките. Когато от-
борът върви, се изкар-

ваха 100 човека герои.
А когато не върви -
Гонзо да си ходи. Кога-
то виждаш, че някои
хора не разбират, а да-
ват акъл - няма смисъл,
защото знаеш, че няма
да постигнеш нищо.
Не говоря за Иво Тонев
или собствениците, а
за други, които по
някаква случайност
попаднаха в Управи-
телния съвет. Вижда-
ме докъде стигна Лев-
ски. Защото, ако
трябва да сравняваме
бюджета тогава и се-
га - все едно да сравн-
яваме Лада с Ферари",
заяви Гонзо пред Евро-
ком и коментира нас-
тоящата ситуация в
клуба, като разкри сму-
щаващ случай с изти-
чащия договор на Яб-

лонски. "Левски дълги
години не може да на-
мери своя лидер - чо-
век, който да поведе
отбора. Сега има пре-
калено много чужден-
ци, които нямат при-
надлежност към тима.
Всеки гледа сам за себе
си и да не излезе вино-
вен за нещо. Но това
си е политика на клуба.
Аз един път го казах,
но те ми се разсърдиха
- там ръководители
някакви. Не съм про-
тив чужденците, но
трябва да се намери
баланс. Освен това те
трябва да бъдат кла-
са. Вутов отиде в Бо-
тев свободен, Влади-
мир Гаджев в Берое...
Не искам да се меся на
хората, защото е мно-
го лесно отстрани да

даваш акъл. Но в край-
на сметка, ако трябва
да сравнявам тези два-
ма футболисти с хал-
фовете, които са в
Левски, смятам, че пре-
димството е на стра-
ната на българските
играчи. Без да искам да
обиждам чужденците
в тима, но за мен Ма-
риани и Белмонт са
посредствени играчи,
а ние търсим от тях
да дадат повече, от-
колкото могат. Вутов,
Гаджев и Божинов
стояха и се молеха Лев-
ски да ги вземе. Собс-
твеникът за 2 години
си плати 25 милиона,
за да се научи на фут-
бол. И си мислеше, че
може всичко, но в един
момент разбра, че не
може. Говоря за Спас

Русев - ти правиш се-
лекция, ти правиш
трансфери... Нямаш
спортен директор, не
можеш да избереш,
нямаш доверие на ни-
кого.

Имаш един директор
Краси Иванов, който...
Мога да ви кажа нещо
по случая с Яблонски -
мой приятел го пред-
ставлява, а той по две
седмици не му вдига
телефона. Краси Ива-
нов не отговаря на ме-
ниджъра. Е как Яблон-
ски да подпише нов до-
говор? Да не си вдигаш
телефона, или да пи-
шеш някакви съобще-
ния, че си с детето.
Как да стане? И това е
само един пример, а те
сигурно са 20", каза
Иванов.

25 000 долара за Вики Томова от ITF
Първата ракета на

България Виктория
Томова ще получи за
трети път Interna-
tional Player Grand Slam
стипендия, финанси-
рана от Фондацията
за развитие на Голе-
мия шлем (GSDF). Сти-
пендията е в размер
на 25 хиляди дола-
ра.Така за трета по-
редна година българ-
ката е сред избрани-
те състезатели. Ос-
новната цел на под-
крепата е наличието
на играчи в топ 100
на мъжката и женска-
та ранглиста от въз-
можно най-много дър-

жави. ITF дава това
подпомагане чрез на-
ционалните тенис фе-
дерации. Избирането
на Томова за престиж-
ната стипендия ста-
на възможно благода-
рение на съдействие-
то на Българска феде-
рация по тенис.По ли-
ния на тази програма
в рамките на три го-
дини Вики получава
подпомагане от Фон-
дацията за развитие
на Големия шлем в раз-
мер от 100 хиляди до-
лара.В последните го-
дини фондът за раз-
витие на Гранд шлем
държавите увеличава

подкрепата си за най-
обещаващите талан-
ти от целия
свят.Критериите, по
които са определени
тенисистите, са: въз-
раст, класиране в ран-
глистата, представ-
яне по региони и из-
ключителен потен-
циал.

През следващата
седмица ще станат
ясни тенисистите,
които ще получат
стипендия на Фонда-
цията за развитие за
юноши и девойки до
18 г. Това ще стане
след разглеждане от
комисията на ITF.

БФТенис е кан-
дидатствала
за получаване
на стипендии
от страна на
Адриан Ан-
дреев, Симон-
Антони Ива-
нов и Даниела
Д и м и т р о в а .
Фондацията
за развитие на
Големия шлем
е създадена
през 1986 г. с цел да
насърчава и увеличи-
ва конкурентните
възможности за раз-
витие на различни те-
нис региони. С годиш-
ните вноски от чети-

рите турнира от Го-
лемия шлем, Фондът
се превърна в ефе-
ктивно средство за
развиване на конку-
рентен тенис в све-
товен мащаб.

Бившият миньорец Рамадан
се раздели и с „Монтана”
Монтана се разделя по взаимно

съгласие с офанзивния полузащитник
Айкут Рамадан. 20-годишният
футболист дойде на стадион “Огоста” в
началото на годината от Миньор
(Перник), но така и не успя да се
пребори за титулярното място. Освен на
юношата на него Монтана няма да
разчита през пролетния дял от
първенството във Втора лига и на 26-
годишния Димитър Георгиев. 182-
сантиметровият нападател, който бе
привлечен през лятото Дунав (Русе), ще
доиграе сезона като преотстъпен на
Кариана (Ерден), а след това ще се
завърне отново на стадион “Огоста”.

Тайбе Юсеин със „Спортен Икар”
Тайбе Юсеин е носител на „Спортен

Икар" за постижение за 2018 г., това
обявиха от фондация „Български
спорт", от където ежегодно определят
призьорите в няколко категории.Тайбе
първо триумфира в шампионата на Ста-
рия континент в Каспийск през май, а
след това и на мондиала в Будапеща
през октомври. Юсеин, която се състе-
зава в кат. до 62 кг, завършва 2018-а
без нито едно поражение. Тя е избрана
единодушно от Управителния съвет на
фондацията и специалното жури (общо
16 души), поясни изпълнителният ди-
ректор Цено Ценов. Церемонията по
награждаването ще се състои на 19 де-
кември от 11.00 часа в Национална ху-
дожествена галерия.Традицията на
фондация „Български спорт" да връчва
годишните награди „Спортен Икар" да-
тира от 1992 г., а първи носител на при-
за е двойният олимпийски шампион на
кану от Игрите в Барселона Николай
Бухалов.Призьори в категория „Млад и
талантлив спортист" за 2018 г. пък са
Александра Начева (лека атлетика),
Мариела Костадинова и Панайот Димит-
ров (акробатика), Мария Делчева (бад-
минтон), Кирил Киров (стрелба), Йоана
Илиева (фехтовка) и Алберт Попов
(ски).За пробив в световния спорт ще
бъде отличен вторият в света по борба
Кирил Милов. В категория „Достойно
представяне" влизат Габриела и Стефа-
ни Стоеви (бадминтон), Мирела Демире-
ва (лека атлетика) и Биляна Дудова
(борба).
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Това съобщиха от Областно пътно управление

 ПЕРНИШКО ЕДВА ЛИ НЯ-
КОГА ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ЗЛАТ-
НАТА МИНА НА БЪЛГАРИЯ.
КЪДЕТО И ДА КОПНАТ за

злато, все удрят на камък. Даже удрят преди
да са копнали. Последният писък на антимо-
дата в златотърсаческите услуги е със зе-
менски адрес. Правителството дало на ка-
надска фирма право да търси златни залежи
в Кюстендилско, а на практика и в част от
земенското землище. Мастилото върху  раз-
решението още не било изсъхнало, а  ини-
циативният комитет против това намерение
вече бил факт. Злато в местността Злогош
може и да има, но и доста отровни метали
има в изобилие, е основният мотив на несъг-
ласните, които верни на екологичните си
възгледи са решени да се борят до дупка.
Така е. Злато газим, бедни ходим. Земенча-
ни може и да си имат злато под земята, но
малко им останаха хората над земята. И все
по-малко ще остават при евентуална злато-
търсаческа треска. Без да сме пророци га-
рантираме, че и тоя път природозащитниците
ще се справят със задачата. Една природа е
останала по тия краища и нея ако я ликвиди-
рат, последният да загаси лампата.

ПУСТИТЕ МУ ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ,
СТАНАХА АТРАКЦИЯ ПОВЕЧЕ И ОТ
СУРВАКАРСКИЯ ФЕСТИВАЛ. Тради-
ционно кметската управа прави търг за
тяхното отдаване и обявява някакъв цено-
разпис, от който ум да ти зайде. Лани 1600
лева първоначална цена, сега 2500. Хич да
не се качат цените, това значи по 500 лева на
ден. Ако приемем, че търговецът печели
стандартните за белия свят 10 процента, то-
ва значи да прави минимум по 5 бона дне-
вен оборот  само за да си плати наема и да
работи на нула. А търговец, който работи на
нула не познаваме, или ако има такъв, той
вече не е търговец. Значи трябва да прави
много повече от пет бона.  Тия сметки сигур-
но са без кръчмар и твърде непрофесионал-
ни, ама кой знае защо ни идват на акъла.
Както и да е, да не ги мислим търговците,
щото и те не ни мислят, когато се строим за
две кебапчета и питка с лютеница. Затова
казваме, че наемът също е атракция - от
1600 до 2500 си е цифра! Ако ни е такава ин-
флацията, да вземем да се гръмнем. Или ще
я усетим като видим цената на кебапчето.

Силвия ГРИГОРОВА
Няма затворени

участъци от двете
магистрали, за кои-
то отговаря Облас-
тно пътно управле-
ние. Това информира
директорът на ОПУ-
Перник инж. Румен
Сачански. Той поя-
сни, че временно се
преустановява дви-
жението в определе-
ни участъци, за да
могат снегорините
да почистят. Към
14.20 ч временно бе-
ше спряно за около
30-40 минути движе-
нието по автомагис-
трала "Струма", в
района на село Сту-
дена. "Изкарали сме
на пътя над 50 сне-
горина, които непре-
къснато почистват,
но обилния снегова-
леж бързо натрупва.
Въпреки това няма-

ме сериозни проблеми,
като се изключи тези
с неподготвените за
зимни условия шо-
фьори, тръгнали на
път. Не е нормално
автомобили за по 30-
40 000 лева да не са
оборудвани с подход-
ящи гуми и да зас-
ядат по пътя и да се
налага да бъдат тег-
лени. Що се отнася до
републиканската път-
на мрежа в областта,
всички фирми, които

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

Министерството на културата се
присъединява към Европейската

мрежа за литература и книги ТРАДУКИ
Светла ЙОРДАНОВА

Министерският съвет прие решение Ми-
нистерството на културата да се присъе-
дини към Европейската мрежа за литера-
тура и книги ТРАДУКИ. Министерството
ще подпише Анекс към Рамковото спо-
разумение за проекта за периода 1 януа-
ри 2019 г. - 31 декември 2020 г.

ТРАДУКИ надхвърля обичайната рамка
на програмите за литературен обмен на
ниво Европейски съюз. В проекта, наред
с културните ведомства на Република
Австрия, Федерална република Герма-
ния и др., са включени страни като Алба-
ния, Босна и Херцеговина, Косово, Лих-
тенщайн, Република Македония, Черна
гора.

През последните 10 години български
книгоиздатели и преводачи са получава-
ли финансова подкрепа от програмата,
но участието им в нея е било спорадично.

Ползата за български автори, изда-
телства, библиотеки след присъединява-
нето е в няколко посоки: ще се подпома-
га участието на българските книгоизда-
тели в международни панаири на книгата
и ще се популяризират български автори
и произведения чрез превод на различни
езици. Проектът предвижда обмен на
опит в областта на превода на белетрис-
тика и научно-популярна литература, въз-
можност за популяризиране на българ-
ската съвременна детско-юношеска ли-
тература и на националната ни литерату-
ра чрез участие на автори, преводачи,
издатели, библиотекари и критици в сре-
щи и представяния в Европа.

са сключили договори
с общините работят
по почистването и за
сега нямам оплаква-
ния за затворени пъ-
тища. Всички са про-
ходими при зимни ус-
ловия", поясни инж.
Сачански. Той отново
апелира към шофьо-
рите, д оглед на вло-
шената пътна обста-
новка да не тръгват
на път с автомобили,
които нямат подход-
ящи зимни гуми.

Димитър Дойчинов:  Най – древната история
на българите в три тома в гр. Перник

Наскоро акад. Сергей Иванов представи "История на антични-
те българи" пред перничани. Тритомната творба е издадена от
"Международната академия по българознание, иновации и кул-
тура - гр. София под редакцията на акад. Владимир Цонев.

Пред пернишката публика свои рецензии на тритомния труд
представиха историците Огнян Аспров и Георги Радославов.

Изходната предпоставка на крупното изследване на акад. Сер-
гей Иванов е казаното в " Булгар тарихи" / Българската исто-
рия/ от акад. Ф. Нурутдинов: "Българската народност това е
народност на най - древния народ на Земята. Затова всички, аб-
солютно всички народи на Земята са изпитвали и съхраняват
следи от това влияние и до сега." Но не казва ли нещо подобно
Дмитрий Лихачов с крилатата фраза, че България - това е дър-
жава на духа?" А не ни ли казват същото двама френски прези-
денти, че България е люлката на цивилизацията?

Всеки българин, който прочете "История на античните бъл-
гари" придобива друго самочувствие.

Дори и да беше научна хипотеза - книгата си струва като ма-
щабна бариера срещу мрака и забравата. Дори и да беше научна
фантастика и мечта на българите - книгата си заслужава. Но в
своята дълбока същност акад. Сергей Иванов ни предлага една
много стройна система на историята на античните българи.
Това изследване хвърля научна светлина върху дълбочината и
мащабите на нещо забулено в тъмнина и страх от собствено-
то ни развитие като изначален народ.

Авторът смело отхвърля наслоени и натрапени исторически
абсурди. Независимо от сложната историческа материя авто-
рът запазва толерантен тон дори и при явни кражби на българ-
ското историческо наследство. На страниците на това изслед-
ване любознателните читатели могат да намерят отговор на
въпросите кои са държавите, които предшестват сегашната
ни държава, кои са българските племена и народи, какво е дви-
жението им по света, какво представлява Коледа, кои са дълбо-
ките основи на българския език и много други.

Акад. Сергей Иванов пряко и косвено ни внушава, че преди да
ни признаят другите, ние сами трябва да се признаем като из-
начален народ на Земята.

Екземпляри от книгата бяха предоставени на представители
на Териториален отдел "Държавен архив"; на РИМ - Перник, на
РБ "Св.Минков"; на КТ "Кракра"; на в. "Военноинвалид" и др.

На акад. Сергей Иванов бяха връчени почетна грамота от
ООБ - Перник, поздравителен адрес от ОП "Пазари", книгата на
Румен Иванов за забравените кметове и др.

ООБ - София и ООБ - Перник връчиха почетни грамоти на уча-
стниците в експедицията в Северна Гърция " По стъпките на
26 - ти пернишки Пехотен полк, както и на Румен Иванов.
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