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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

„Öâåòíà ïðèêàçêà” ãðåéíà â ãàëåðèÿ „Êðàêðà”
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.
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Св. Модест, патр.
Йерусалимски

На плаката
дръжката

Вчера трябваше да бъде открита от-
сечката от магистрала "Струма" меж-
ду Кресна и Сандански. Тя беше откри-
та, но все едно не е. Липсваше открива-
телят - Бойко Борисов. А без него всяко
откриване е пародия. Точно такава се
получи и по-добре, че на премиера се на-
ложи да отсъства. Щеше да бере голям
срам. За какво иде реч? Не е за магис-
тралата, а за магистралната просто-
тия, профанизация и идиотизация, до
които са доведени  някои фенове на Бо-
рисов. С физиономии на аборигени сред
коледно парти  бяха разпънали плакат в
прослава на премиера, от който и Тодор
Живков би се изчервил. Лозунгът има 9
/девет/ думи, от които 4 /четири/ слу-
жебни /частици и предлози, които не се
броят за пълноценни думи/. В петте
пълноценни думи има 5 /пет/!!! право-
писни грешки и една стилистична. Срам
ни е да напишем автентичния лозунг, а
и клавиатурата се съпротивлява. Не-
щастните хорица, държачи на плаката,
не са виновни. Така са им наредили. Но
тоя, който го е поръчал, има акъл кол-
кото да пази равновесие. Да вземе сега
Борисов дръжките на плаката и да му
ги строши от главата. Ще направи по-
добро дело от откриването на магис-
тралата.

Валентин ВАРАДИНОВ

- 50 / - 10

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,
кратък снеговалеж

Автор на красивата експозиция е директорът на галерията Елена Темелкова
Светла ЙОРДАНОВА

"Цветна приказка"
грейна в галерия "Крак-
ра". Автор на красива-
та експозиция е  ди-
ректорът на галерия
"Перник" Елена Темел-
кова . Този път чаров-
ната художничка пред-
ставя 23 творби - ри-
сувана коприна и жи-
вопис с акрил.

На откриването на
изложбата присъства
кметът на Община
Перник Вяра Церовска,
зам.- кметът Денислав
Захариев, секретарят
Радослава Манова,
приятели и колеги.

"Толкова много прия-
тели могат да се събе-
рат само при едни
слънчев и усмихнат
човек такива, каквито
са и произведенията
на Елена Темелкова . Те
ни въздействат с

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

dlv.si@abv.bg
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È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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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

топлите тонове и ни
докосват с нежни
струни", каза с вълне-
ние кметът Вяра Це-
ровска. "Благодарение
на теб, Ели, се случиха
толкова красиви съби-
тия, които буквално
променят нашия град.
Успяваш с това, кое-
то правиш, да стиг-
неш до сърцата на
много хора на различна
възраст. Желая ти
здраве вдъхновение,
обич и още много
творчески успехи",
сподели кметът при
откриването на експо-
зицията.

За творчеството
на Елена Темелкова и
уникалните творби
говориха доц. Ралица
Мирчева и доц. Вален-
тин Савчев, които са
преподаватели в Нов
български универси-

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

тет.
Темелкова е завър-

шила НХА в София в
класа на проф. Марин
Върбанов, специал-
ност "Текстил и мода".
Член е на СБХ. Работи
в областта на мону-
менталната текстил-
на пластика, живопис
върху коприна, инте-
риорен текстил, уни-
кални рисувани облек-
ла и  аксесоари. Автор
е на над 25  самостоя-
телни изложби , както
и на авторски ревюта
с рисувани облекла.
Участвала е в много
сборни  изложби в Пер-
ник, София и Варна.
Нейни картини са при-
тежание на галерии и
частни сбирки  в стра-
ната и чужбина - Гер-
мания, Франция, Сър-
бия, Кипър, Гърция,
Македония и др.

Колата на почерпен шофьор
от Елхово падна в Струма
Любомира ПЕЛОВА

29-годишен жител
на град Елхово е ка-
тастрофирал в Пер-
ник.

Случката се е разиг-
рала на 15 декември,
около 4 часа. Тогава на
тел. 112 бил получен
сигнал, че лек автомо-

бил "Фолксваген
Голф" е паднал в кори-
тото на река Струма,
на кръстовището на
улиците "Средец" и
"Струма". Пристигна-
лите на място уни-
формени установили,
че колата е шофирана
от 29-годишният Ж.Г.

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
гр. Перник, ул.Благой Гебрев №38
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от град Елхово.
При изпробването

му с техническо
средство за алкохол
са отчетени 1, 02
промила. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ и работа-
та по разследването
на случая продължава.
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Äíåâíèÿò öåíòúð „Äîáðî ñúðöå” íà 20 ãîäèíè
Кметът на Перник Вяра Церовска бе гост на юбилярите

Любомира ПЕЛОВА
20-годишен юбилей

отпразнува Днев-
ният център „Добро
сърце“. Възпитани-
ците на центъра за-
радваха гостите с не-
вероятно представ-
ление, в което пяха и
танцуваха. Всички
бяха впечатление от

спектакъла и ретрос-
пективния филм, в
който беше показана
дейността на екипа. 

Кметът на Община
Перник Вяра Церов-
ска връчи специален
плакет на директора
на Дневен център
„Добро сърце“ Валя
Ангелова и приветс-

тва ръководството
на дома, психолози-
те, учителите и не-
говите възпитаници
по повод празника.  „
Щастлива, че имам
възможността да ви
поздравя с юбилейна-
та годишнина , защо-
то освен професио-
нализма, в този цен-
тър трябва да имаш
много повече търпе-
ние, благородство,
характер, толеран-
тност и разбиране .
Аз неведнъж съм би-
ла на ваши представ-
ления и виждам колко
мило и внимателно
работите с децата
на Перник. Честит
празник , желая ви
здраве и още много
награди, които по-
казват колко сериоз-
но извършвате своя-
та работа“, сподели

Стотици хиляди пенсионери
с по-нисък доход през януари

Силвия ГРИГОРОВА
Около 340 000 български пенсионери

ще трябва да преживеят месец януари
с по-малко пари от обикновено. Причи-
ната – спират така наречените „инва-
лидни добавки” върху сумите, които На-
ционалния осигурителен институт из-
плаща. От новата година те ще бъдат
заменени от нов вид подпомагане, кое-
то ще се дава от социалните. Инвалид-
ната добавка е около 30 лв. Получават я
хора, които имат пенсия, а добавката им
се дава заради това, че са с ТЕЛК. От
януари НОИ ще спре да изплаща тази
добавка, тя ще бъде заменена от месеч-
но финансово подпомагане, което ще
изплащат социалните.

Социалните обаче, за разлика от НОИ,
изчакват да мине съответният месец и
правят плащането в следващия. Тоест,
януарската сума ще я платят на 15 фев-
руари. Така от 7 януари, когато хората
започват да вземат намалените си пен-
сии, до 15 февруари, когато ще получат
компенсацията от социалните, ще оста-
нат с по-нисък доход. „Това неудобство
ще бъде за един месец, едно забавяне,
просто поради различния времеви гра-
фик на плащания от двете системи”,
подчерта социалният министър Бисер
Петков.  При повечето пенсионери до-
бавката ще се прехвърли към новата
финансова подкрепа по служебен ред.
На 48 хиляди от тях обаче ще се наложи
да попълнят заявление. НОИ и „Българ-
ски пощи” ще ги информират. Промяна-
та произтича от новия Закон за хората с
увреждания. Новата финансова покдре-
па ще зависи като размер от линията на
бедност и ще е различна спрямо увреж-
дането. За по-тежките случаи парите ще
са в пъти повече от това, което получава
в момента.

Празник за деца с изложби, работилници
и концерт на 21-ви в Брезник
Силвия ГРИГОРОВА

Дни преди Коледа , в
рамките на един ден,
в Брезник ще се про-
веде празник на дет-
ското творчество.
Той се реализира с фи-
нансовата подкрепа
на „Асарел-Инвес-
тмънт“ въз основа
на договор за сът-
рудничество между
фирмата и Община
Брезник. В читалище
„Просвещание 1870“
богата програма за
децата на града и
техните гости ще из-
пълни петъчния 21
декември със съби-
тия, които са част
от проекта „Декем-
ври ще бъде юни“,
реализиран от учи-
лищното настоя-
телство към СУ „Ва-
сил Левски“, гр. Брез-
ник.

Работилници за за-
наяти, изложба на ри-
сунки, експозиция на
материали от бита
на децата в минало-
то, базар с изработе-
ни от децата продук-
ти, концерт на мес-
тни и гостуващи мал-
ки таланти ще се про-

кметът Вяра Церов-
ска, която беше заед-
но с нейните замес-
тници Севделина Ко-
вачева и Йордан Пав-
лов. 

Дневния център
“Добро сърце” пре-
доставя комплексна
социална услуга в об-
щността. Осигурява
включваща, приема-
ща и стимулираща
развитието среда за
деца и младежи с мно-
жество увреждания
на възраст от 3 до
18 години. Капаците-
тът му е 36 места.
Центърът предос-
тавя условия за осъ-
ществяване на услу-
ги за рехабилитация,
обучение и разви-
тие. Организира и
осъществява дейнос-
ти с потребителите
за общуване и пълно-

ведат в края на месец
декември, за да ано-
нсират предстоящо-
то първо издание на
Фестивала на дет-
ското творчество„-
Видовденчета“ през
месец юни 2019 годи-
на.

По време на заклю-
чителния концерт- на
21.12.2018 г.,  ще бъ-
дат наградени побе-
дителите от конкур-
сите за литературно
творчество и детска
рисунка под надслов
„Най-живата тради-
ция на моя роден кра-
й“. На 10 декември из-
тече крайният срок
за получаване на

ценно участие в жи-
вота на общността.

Дневен център “До-
бро сърце” беше наг-
раден с отличителен
знак “Аз гарантирам
щастливо детство”
в категория “Устой-
чиво развитие”, под-
категория -Социални
услуги.

Наградата получи
директора му Валя
Ангелова на официал-
на церемония в сто-
лицата . Отличието
се връчва за първи
път по инициатива
на ДАЗД. Престижна-
та награда беше
приета от екипа на
“Добро сърце” като
признание и отлична
оценка за утвърдени-
те в центъра добри
практики за работа
и развитие на деца-
та.

Отсъствията и закъсненията за час
удрят  сериозно по грамотността

Светла ЙОРДАНОВА
България вече е в топ 10 от общо 58

държави в класацията по отношение на
отсъствията и бягствата от час и този фе-
номен вече е сериозен проблем по отно-
шение на качеството на образованието.
Това е един от изводите в допълнителните
анализи, съпътстващи престижното меж-
дународно изследване на грамотността
PISA 2015, това остава като изводи и в
PISA2018.

44.7% от децата в девети клас у нас са
пропуснали поне един цял ден от учили-
ще в двете седмици, предшестващи про-
веждането на PISA. От тях 31.2% са отсъс-
твали един или два дни, 6.1% - 3 или 4 дни,
а 7.4% - повече от 5 дни. В групата на
страните, за които отсъствията представл-
яват сериозен проблем за образователна-
та система, са още Черна гора, Италия,
Уругвай, Доминиканската република,
Словакия, Бразилия, Турция, Колумбия и
Катар. При тях над 40% от учениците са
заявили, че са пропуснали поне един ден
от училище през последните две седмици
преди проучването.

Подобни са данните за учениците, които
са пропуснали някои учебни часове в
предходните за провеждането на PISA
две седмици. 47.5% от българските уче-
ници признават, че са избягали от час в
двуседмичния период, предхождащ PISA,
като в България разликата между учили-
щата с ученици от по-неблагоприятна и
по-благоприятна социокултурна среда е
най-голяма от всички участващи в PISA
страни - 21.5%. Ако тези ученици бяха по-
сещавали всички часове, резултатите по
природни науки за България вероятно
щяха да бъдат с 43 точки повече или с 23
точки повече, ако се отчетат социално-
икономическите и културните различия
на учениците, според проучване, напра-
вено в България. 15-годишните ученици у
нас твърдо държат последните места в ЕС
по резултати. 41% от деветокласниците ни
са функционално неграмотни и нямат еле-
ментарни четивни умения, 42% са под
критичния минимум знания и умения по
математика, а 37.9% са с драстични про-
пуски в подготовката по природни науки.
Особено тревожно у нас е това, че за три
години - в периода от PISA 2012 до PISA
2015, целодневните отсъствия в българ-
ските училища са нараснали с 20%. В ана-
лиза на данните се отбелязва, че в пет
страни - България, Франция, Италия, Сло-
вения и Уругвай, отсъствията са значител-
но по-голям проблем в училищата с уче-
ници в неравностойно положение. В тези
страни отсъствията в училищата, в които
преобладават младежи с неблагоприятно
социално-икономическо положение, са с
14% до 15% повече, отколкото в останали-
те учебни заведения. Пресметнато е, че
такъв висок процент бягства води до по-
нижение на резултатите по природни нау-
ки с 15 до 20 точки. Значителен е и делът
на родните ученици, които често закъсн-
яват за час - 56% са правили това поне
веднъж, което е с 10% повече от средното
за ОИСР, но все пак има намаление от
близо 3% в сравнение с PISA 2012. Закъс-
ненията, подобно на бягствата от час, сил-
но влияят върху постиженията на учени-
ците - българските ученици биха имали по
природни науки с 33 точки повече или с
15 точки повече, ако се отчете социалнои-
кономическото положение на учениците.

творби. Макар кон-
курсите да бяха об-
явени като регионал-
ни и в двата конкур-
са- за рисунка и лите-
ратурно произведе-
ние  са участвали де-
ца от цялата страна,
информират от нас-
тоятелството. В
тях са се включили
деца от 15 училища
от 13 населени мес-
та, а броят на полу-
чените рисунки е
146.Участниците са
от Брезник, Перник,
Трън, Земен, Радомир,
София, Свищов, Пир-
доп, Пловдив, Враца и
други. Получени са
много красиви детски
рисунки, изобразява-
щи колорита на бъл-
гарските празници и
ритуали. Празници
като Бъдни вечер,
Сурва, Лазаруване, Ви-
довден и много други,
оживяват, пресъзда-
дени чрез детските
творби. Кръгла маса
за творчески идеи и
инициативи на учени-
ци ще се проведе ден
преди детския праз-
ник.

Съдят 50-годишен, карал пиян
Любомира ПЕЛОВА

50-годишен застава пред съда за управ-
ление на автомобил в нетрезво състояние.

На 8 декември, в пернишкия квартал
„Бела вода“ бил проверен лек автомобил
„Ауди А3“, шофиран от 50-годишният Е.Б.
от село Богданов дол. При изпробването
му с техническо средство за алкохол са от-
четени 2, 01 промила.

Привлечен е като обвиняем и работата
продължава съвместно с Районна прокура-
тура – Перник.
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Парите са за отбелязване на 100-годишнината от края на Първата световна война и участието на страната ни в нея

ТАЙНА ВЕЛИКА Е
И Словото стана плът, и живя между нас,

пълно с благодат и истина; и ние видяхме
славата Му, слава като на Единороден от
Отца.

Евангелие от Йоан 1:14
Човечеството тънело в грях.
Но човеците очаквали своя Спасител:

индусите - Буда Матрей; персите се
надявали на Соашианта; юдеите - на
Месията.

И времето се изпълва: Словото става
плът - тайна велика е - “Бог снизхожда към
човека, за да възхожда човек към Бога”
(Св. Ириней Лионски).

Творението е от Бог Отец, осъществява
се от Божия Син и се освещава от Дух
Свети, а щом всичко бива чрез Сина на
Бога, Той е трябвало да се въплъти.

И Словото се въплащава - става Човек.
Но Син Божи не възприема само отделна
личност (ако беше така, щеше да бъде
изкупен един човек), но съединява Своята
божественост с човешката природа и
освещава човека като цяло.

Първородния грях е дело на Адам -
първият човек - и грехът и неговите
последствия е трябвало да бъдат изкупени
от Човек.

И Иисус се ражда... Ражда се в пещера,
която е използвана за обор.

А после ще живее с грешници и хора
презрени... Ще позволо хули, гаври,
бичуване... и Разпятие.

От Любов към нас Божият Син слиза от
Своя небесен трон, за да бъде Окаяник
тука - Силата се изявява в немощ, за да
пребъде свободата, а не преклонението на
роба пред силния на деня.

Рождество Христово е начало на Нова
ера и живот Нов. Нашият Спасител ни
освобождава от страстите и бесовете и
като ни помирява с Бога, открива на нас
Царството Божие.

Радослав Йовчев

Любомира ПЕЛОВА
С правителствено

постановление N157
от 30 юли 2018 г. се
отпускат 360 000
лв. за отбелязване-
то на 100-годишни-
ната от края на
Първата световна
война и участието
на страната ни в
нея.

Н а ц и о н а л н и я т
план за отбелязване

на годишнината
включва конкретни
мероприятия с фи-
нансов разчет. Ос-
новни акценти се
поставят върху ре-
монта и възстанов-
яването на военни
паметници в Бълга-
рия, ритуали за по-
читане паметта на
загиналите в Първа-
та световна война,
както и мероприя-

тия на военно-пат-
риотичните съюзи
и граждански орга-
низации.

Средствата се
разпределят по бю-
джетите на Минис-
терство на отбра-
ната, Министерс-
тво на образование-
то и науката и Ми-
нистерския съвет,
като са предвидени
трансфери към БАН,
Военна академия „Г.
С. Раковски“, както
и към общините,
които ще извър-
шват ремонт и из-
граждане на военни
паметници. 

Като част от На-
ционалния комитет
за отбелязване на
годишнината, през
месец януари т.г.,
областният управи-
тел на Перник е де-
позирал предложе-
ния до министъра

Започна продажбата на
електронни винетки

Силвия ГРИГОРОВА
От 17-ти декември, в 14.00 ч, започна

продажбата на електронни винетки през
сайта bgtoll.bg, през мобилно приложе-
ние и през терминали за самотаксуване.

Директорът на „Националното ТОЛ уп-
равление“ Антон Антонов, експертът към
АПИ проф. Олег Асенов и инж. Веселен
Давидов, член на УС на АПИ направиха
демонстрация пред медии, на която
разясниха как шофьорите да попълнят
регистрационния номер на автомобила,
е-mail адрес, ако потребителят желае на
електронната си поща да получи обратна
информация за купената винетка, срок
за валидност на е-винетката и начална
дата за стартирането й.

Цените на всички видове електронни
винетки остават същите. За леките авто-
мобили годишната е 97 лв., тримесечна-
та - 54 лв., месечната 30 лв., а седмична-
та 15 лв. За леките коли ще има нов вид
винетка – уикенд, чиято цена ще бъде 10
лв. Тя ще е валидна от обяд в петък до
полунощ в неделя, предназначена е за
хората, които по-рядко пътуват. Най-из-
годна за шофьорите е годишната винет-
ка, тя струва на водача по 26 стотинки на
ден за ползване на цялата пътна мрежа.

Чрез 500 терминала за самотаксуване
също ще може да се купуват е-винетки.
Те ще бъдат разположени в търговските
обекти по протежение на пътната мрежа,
предимно в бензиностанциите. Термина-
лите ще оперират на 8 езика - български,
английски, немски, руски и на езиците
на съседните на България държави -
гръцки, румънски, сръбски и турски.
Плащанията ще се извършват чрез де-
битна и кредитна карта. Всички, купили
винетка, ще могат да проверят на сайта
bgtoll.bg дали тя е валидна

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР

Развъдните организации получават
1,7 милиона лева допълнително

Силвия ГРИГОРОВА
Управителният съвет на Държавен фонд

„Земеделие” разпредели допълнителен ре-
сурс от 1,7 млн. лева за развъдните асоциа-
ции по  схемата „Държавна помощ за съз-
даване и поддържане на родословна книга
и за определяне продуктивността и гене-
тичните качества на животните“ за 2018 г.

С отпуснатите допълнителни средства бю-
джетът по държавната помощ се увеличава
от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв.

Увеличението се налага поради факта, че
заявената сума от развъдните организации
за извършени дейности през 2018 г., надви-
шава одобрения през март тази година бю-
джет. Припомняме, че тогава с решение на
УС на ДФЗ бяха утвърдени 5 500 000 лв. за
създаване и поддържане на родословна
книга и за определяне продуктивността и
генетичните качества на животните.

По линия на помощта се подпомагат до
100 % от административните разходи за во-
дене на родословна книга и до 70% от раз-
ходите за определяне на продуктивните и
генетичните качества на животните.  Бю-
джетът на помощта за периода на прилага-
не 2015 - 2020 г. е в размер на 35 689 883
лв.

на отбраната Краси-
мир Каракачанов за
планувани мероприя-
тия по повод исто-
рическото събитие
и необходимостта
от ремонт и въз-
становяване на вой-
нишки паметници в
Пернишко.

Дейностите са из-
готвени на базата
на постъпилата ин-
формация от кмето-
вете на общини в
област Перник.

След обсъждане и
преценка, съобразно
определената от
М и н и с т е р с т в о т о
на финансите фи-
нансова рамка, одо-
брени целеви средс-
тва за област Пер-
ник възлизат на
стойност 16 500 лв.
Сумата ще бъде раз-
ходвана, както след-
ва: 6000 лв. за про-
веждането на Науч-

на конференция на
тема: Първата све-
товна война на Бал-
каните, пробивът
на Добро поле и съ-
битията през 1918
г.“ (Организатор –
община Перник);
6000 лв. за триднев-
на научна експеди-
ция по стъпките на
26-и пехотен Пер-
нишки полк на тери-
торията на Северна
Гърция (Организа-
тор – община Пер-
ник); 2500 лв. за ре-
монт на паметника
на загиналите във
войните (1912-1918)
в кв. Църква, гр.
Перник (Организа-
тор – община Пер-
ник); 2000 лв. за ре-
монт на паметника
на загиналите във
войните (1912-1918)
в с. Сирищник (Орга-
низатор – община
Ковачевци).

Очаква се ново поскъпване на
“Гражданска отговорност”
Силвия ГРИГОРОВА

От началото на де-
кември България е
поставена под мони-
торинг по система-
та “Зелена карта” на
автомобилните зас-
траховки. Причината
е неплащане от стра-
на на български зас-
трахователни компа-
нии на щети от ка-
тастрофи с родни
автомобили в чужби-
на - феноменът “с-
крити румънки”.
Най-лошото е, че то-
ва да може да докара
ново поскъпване на
“Гражданска отго-
ворност”, чиито це-
ни и без друго в пос-
ледните месеци по-
лудяха. По неофи-
циална информация
Националното бюро
“Зелена карта” е на-
казано да внесе до
края на март 2019 г.
гаранция в размер на
20 млн. евро - средс-
тва, които на прак-
тика се осигуряват
от българските зас-
трахователни компа-
нии. Това неминуемо
ще доведе до поредно
поскъпване на поли-
ците “Гражданска
о т г о в о р н о с т ” ,
твърдят осведомени
застрахователи.

Новината за мони-
торинга бе потвър-
дена от шефа на бъл-

гарското бюро “Зеле-
на карта” Орлин Пе-
нев пред в. “Капитал-
”. “Неформално наб-
людението е започ-
нало още от февруа-
ри, когато бе поиска-
на и внесена гаран-
ция от българските
застрахователи в
размер на 4 млн. евро.
Сега са наложени още
две наказателни мер-
ки - осигуряване на
презастрахователен
договор за целия па-
зар и ежемесечни от-
чети за финансово-
то състояние на на-
ционалното бюро,
поясни  Пенев. На то-
зи етап страната ни
остава в гаранцион-
ната схема и пробле-
мът няма да засегне
шофьорите, които
пътуват зад грани-
ца. Новината за по-
редния проблем в зас-
траховането идва на
фона на все още лип-
сващ ръководител на
застрахователния
надзор, след като

преди 4 месеца Рали-
ца Агайн подаде ос-
тавка заради фалита
на кипърския застра-
ховател “Олимпик”.
От март председа-
телят на КФН Кари-
на Караиванова пък
заминава за Лондон
като представител
на България в ЕБВР.
“Имат ли акъл уп-
равляващите да ос-
тавят сектора без
контрол точно в то-
зи момент, когато
бомбата ще избухне?,
попита риторично
Владислав Панев, съп-
редседател на “Зеле-
ните”. Той задава и
следните въпроси:
Вярно ли е, че шефо-
ве на КФН са заплаш-
вани от поднадзорно
лице с протести и
компромати, за да не
си вършат работа-
та? Както и дали “е-
дър застраховател”
не е платил гаранция
по “Зелена карта” и
заради него целият
сектор страда?
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Някои основни правила, които не бива да се забравят

Любомира ПЕЛОВА
В студените зимни

месеци сме вече. И за-
почнаха ин;цидентите,
в които пожари лумват
в къщи и селскостопан-
ски сгради. Затова при-
помняме, че има основ-
ни правила, които не
бива да се забравят, за
да не предизвикваме бе-
дата. За тях при-
помнят и огнеборците,
в чиято работа основ-
но направление е извър-
шването на превантив-
на дейност за недопус-
кането на пожари. Тази
дейност е комплекс от
мероприятия с органи-
зационен, строително-
технически, контролен
и обществено насочен
характер.

Те припомнят една
малка част от правила-
та за пожарна и аварий-
на безопасност, които
всеки трябва да знае:

В БИТА:
Ползвайте само

стандартни и изправни
отоплителни и еле-
ктрически уреди, пос-
тавени на огнеустой-
чиви подложки;

Укрепвайте добре ди-
моотводните тръби
(кюнците). (Измазвай-
те и редовно почис-
твайте комините от
сажди) Почиствайте
редовно комините от
сажди и веднага ги из-
мазвайте, ако намерете
разрушена мазилка;

Отоплителните и
нагревателни уреди да

са на разстояние най-
малко на 80 см от гори-
ми материали; Не пос-
тавяйте до печките,
до димоотводните
тръби и комините дре-
хи, вещи, нафта и други
горими материали;

Не складирайте в та-
ваните и в близост до
къщата леснозапалими
материали! За целта
обособете специални
безопасни помещения;

Не разпалвайте печ-
ките за твърдо гориво
със запалителни теч-
ности!

Изхвърляйте сгурия-
та на безопасни места
и в негорими съдове;

Не съхранявайте лес-
нозапалителни течнос-
ти в чупливи съдове.
Ползвайте само желез-
ни съдове, които съх-
ранявайте под ключ в
отделни от жилището
помещения! Не съхран-
явайте бензин в домо-
вете;

При ползване на газо-
ви печки и уреди стро-
го спазвайте инструк-
цията за експлоатация-
та им;

Не оставяйте ото-
плителните и нагрева-
телните уреди без наб-
людение, когато ра-
ботят;

Не претоварвайте
електрическата инста-
лация. Изгорелите пред-
пазители /бушони/ за-
меняйте с нови, стан-
дартни;

Изключете електри-

ческите уреди след упо-
требата им, като и при
спиране на електричес-
кия ток;

Не почиствайте дре-
хите си с бензин или
други леснозапалими
течности в близост до
горящи печки и други
отоплителни и нагрева-
телни прибори! При
необходимост извър-
шете това на безопас-
ни и проветриви места
- тераси, балкони или на
двора;

Детската игра с огън
е опасна. Приучавайте
децата и по-малките от
вас да не играят с огън
и кибрит! Не ги ос-
тавяйте сами в къщи!
Кибритът, газта, наф-
тата и други лесноза-
палими и горими теч-
ности и материали
дръжте на недостъпни
за тях места! Не им
възлагайте да палят
печките или да извър-
шват друга работа,
свързана с използване-
то на различни огнеиз-
точници! При излети,
на двора и по домовете
не позволявайте те да
палят огън! Внимавай-
те за игрите им в сто-
пански постройки със
сено или друга суха лис-
тна маса - те могат да
бъдат много опасни;

Не пушете в леглото,
а само на определените
за целта места! Угарки-
те от цигари гасете са-
мо в пепелници и не из-
хвърляйте съдържание-
то им в кошчетата за
смет;

При излизане се убе-
дете още веднъж, че
всички награвателни
уреди са изключени.

НА РАБОТА:
Спазвайте точно

технологичния режим и
инструкциите за рабо-
та на машините, апара-
тите и съоръженията;

Поддържайте изправ-
на контролно-измерва-
телната апаратура;

В Радомир готвят второто издание
на "Баба и внуче - бабо, научи ме"

Любомира ПЕЛОВА
За втора година община Радомир орга-

низира кулинарна изложба на ястия, под-
редени на празнична трапеза под надслов
"Баба и внуче - бабо, научи ме".

Баби, заедно с внучетата си, ще покажат
кулинарните си умения в конкурса, който
ще се проведе на 20 декември от 14:30 ча-
са в Младежкия културно-информационен
център "Европа". В надпреварата бабите
ще демонстрират как предават готварски-
те си умения на своите внуци.

Организаторите на събитието са подгот-
вили и изненади за всички участници.

Още 210 млн. евро от ЕС за ремонт на училища
Светла ЙОРДАНОВА

Европейската коми-
сия одобри още 210
млн. лв. за ремонт на
образователната ин-
фраструктура в стра-
ната по Оперативна
програма "Региони в
растеж" 2014-2020 г.
Средствата се прех-
върлят от инвести-
ционен приоритет
"Енергийна ефектив-
ност" на първата ос на
ОПРР, бенефициенти
по която са 39-те голе-
ми градове, към прио-
ритет "Образовател-
на инфраструктура"
на същата ос. Целта е
да се постигне по-висо-
ко ниво на качеството

на образование в градо-
вете, определили най-
високи нужди в рамки-
те на инвестиционни-
те си програми. С пре-
разпределението на ре-
сурса се покрива и не-
достигът от средс-
тва по вече сключени
договори за "Образова-
телна инфраструкту-
ра" за големите градо-
ве. Това ще допринесе
за постигане на прави-
телствения приори-
тет за по-високо ниво
на качеството на обра-
зованието, съобщиха
от МРРБ. В момента по
ОПРР 2014-2020 се из-
пълняват 119 проекта
на обща стойност 623

млн. лв. С тези средс-
тва ще се рехабилити-
ра материално-техни-
ческата база на общо
442 детски градини, ос-
новни и средни учили-
ща и университети.
Изпълнението на 7 от
проектите на обща
стойност 12,2 млн. лв.
вече приключи. В резул-
тат 5 716 лица се обу-
чават и работят в мо-
дернизираните 21 об-
разователни институ-
ции. Изменението на
програмата е предло-
жено след извършен
вътрешен анализ по из-
пълнението й от Уп-
равляващия орган в
МРРБ, и е одобрено от

При нарушени  пара-
метри за температура,
скорост и налягане вед-
нага спрете работа!
Ако производственият
процес не позволява то-
ва, незабавно уведоме-
те отговорния ръково-
дител;

Следете за изправ-
ността на отоплител-
ната, електрическата и
вентилационната ин-
сталация и при конста-
тирани нередности
вземете необходимите
мерки;

За опасните техноло-
гични възли е задължи-
телно да има  инструк-
таж как да се действа
при възникнало запалва-
не. Да се познава дей-
ствието с противопо-
жарни уреди! Не се до-
пускат на работа нек-
валифицирани и неинс-
труктирани по пожар-
на безопасност работ-
ници и служители!

Не се допуска извър-
шването на огневи ра-
боти от неквалифи-ци-
рани лица, на необезопа-
сени и несъоръжени в
пожарно отношение
площадки!

При напускане на ра-
ботното си място про-
верете отоплителни-
те печки! Оставените
без контрол уреди са
реална опасност за по-
жар; Поддържайте в
постоянна готовност
за действие противо-
пожар ните уреди и
съоръжения, пожароиз-
вестителните и пожа-
рогасителни инстала-
ции и съобщителни
средства;

Строго спазвайте
противопожарните
изисквания за охрана на
горите, реколтата, пло-
щадките за тревен и
друг фураж.

ПАЛЕНЕ НА ОГЪН В
ГОРАТА

Мястото се определя
след отчитане на по-
жарния риск за околни-

Умишлен палеж в колектор остави
без ток 6 столични квартала

Силвия ГРИГОРОВА
В резултат на опита за кражба е пов-

реден кабел 110 kV на ЧЕЗ Разпределе-
ние, положен преди две години

Умишлен палеж в колектор в района
на бул. Сливница в София, предизвикан
при опит за кражба, остави без електро-
захранване 12 600 клиенти на ЧЕЗ Раз-
пределение в 6 столични квартала. За-
сегнати бяха домакинства и стопански
потребители в Захарна фабрика, Или-
нден, Св. Троица, Западен парк, Фондо-
ви жилища и Банишора.

Екипи на ЧЕЗ Разпределние реагира-
ха незабавно, констатирани бяха упо-
требата на запалителни средства в ко-
лектора и щети по кабели на дружество-
то. Един от повредените кабели е 110
kV, положен само преди две години.
ЧЕЗ Разпределение създаде организа-
ция за алтернативно захранване на за-
сегнатите клиенти до отстраняване на
повредите.

"Имаме опит с подобни умишени по-
жари. Те се извършват с цел изключва-
не на електрозахранването, осигурява-
не на възможност за обелване на кабе-
лите, сваляне на медния им екран и
предаването му в пунктове за изкупу-
ване на цветни метали. Кабелите, които
полагаме в последните години обаче,
са създадени по съвсем нова техноло-
гия и не съдържат мед.  Докато няма
стиктно законодателство в тази посока
обаче, подобни набези ще продължат и
ще създават дискомфорт на хората",
каза Виктор Станчев, главен оперативе-
н директор на ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария.

ЧЕЗ Разпределение е взела всички
възможни мерки за защита на колекто-
ра, които са в нейните възможности, ка-
то е осигурила и жива охрана чрез зап-
лащане на външна фирма, която извъш-
ва обходи. Дружеството разчита на ком-
петентните органи за изясняване на
всички обстоятелства около инцидента
и установяване на нарушителите. Ком-
панията се надява със съдействието на
отговорните институции да се преуста-
новят посегателствата по електроенер-
гийната инфраструктура.

Дружеството информира потребители-
те в засегнатите райони, че, след от-
страняване на щетите, ще възстанови
нормалната схема на електрозахванва-
не на клиентите, като е възможно това
да бъде придружено с кратковременни
изключвания.

те насаждения и по въз-
можност в близост до
вода (ручей, извор, река,
чешма и др.);

Огнището да е кръг-
ло с диаметър до 1м.;

Огнището се огражда
с венец от камъни, с ви-
сочина около 20 см. или
се вкопава в земята, ка-
то извадената от него
пръст се насипва по пе-
риферията му;

Изграденото огнище
се обхваща с минерали-
зована ивица с ширина
около 1м. (ивица, почис-
тена от всички тревни
горими материали -  до
минералния почвен
слой); Самото горене в
огнището се контроли-
ра така, че височината
на пламъците да не над-
хвърля 50 см., а дебели-
ната на слоя от тлее-
щи въглища да не пре-
вишава половината от
височината му; Огъ-
нят не се оставя без
наблюдение; Мястото
не се напуска преди огъ-
нят да е изгасен;

При ветровито вре-
ме огън не се пали;

Забранява се палене
на огън:

- в места за добив на
смола и на 50 м. от та-
кива места;

- на 30 м. от газопро-
води и петролопрово

- на 50 м. газови съо-
ръжения.

Спазвайте противо-
пожарните изисквания!
Те касаят Вашата безо-
пасност и безопаснос-
тта на Вашите близки,
приятели, колеги, съсе-
ди. Помъчете се мерки-
те за безопасност да
станат Ваш навик, Ваш
постоянен спътник.

Изграждйте в себе си
и в децата си полезни
навици.

Бъдете внимателни.
По-добре е да помисли-
те предварително. Са-
мо тогава можете да
разчитате на сигур-
ност.

Комитета за наблюде-
ние и от Министер-
ския съвет. С промени-
те се намаляват риско-
вете по отчитане на
някои междинни инди-
катори към края на
2018 г., заложени в ОП-
РР. Сред тях са тези за
първично потребление
на енергия, социални ус-
луги и социални жили-
ща, обусловени от ак-
туализация на нужди-
те, изпълнението на
целенасочени политики
в социалната сфера,
както и при отчитане
възможностите за реа-
лизация през програм-
ния период. Одобрени-
те промени в ОПРР

2014-2020 не водят до
промени на общия ре-
сурс на програмата,
както и в бюджета на
приоритетните оси,
не се нарушава и тема-
тичната концентра-
ция, установена в Спо-
разумението за парт-
ньорство на Република
България.

Одобрението от
страна на ЕК дава въз-
можност за намаляване
рисковете за изпълне-
ние на програмата, по-
вишава се значимос-
тта й за подобряване
на достъпа до образо-
вание и подобрен обра-
зователен процес в ре-
гионите на страната.



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

Вторник, 18 декември 2018 г., брой 1559 /6586/ 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



Съперник6 18 декември 2018 г. ИМОТИ

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/

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/
Кантора

за недвижими

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

ПРОДАВА:
Търговски обект, ЗП: 66м2,
РЗП: 132м2, етаж и
полуетаж, ток, вода,
канал - 66 000 евро.
Подходящ за кафе,
офиси, за всякакви
търговски дейности и за
живеене.
Комуникативно място!

Перник, кв. Изток
ул. Карл Маркс-2
0887 884 095
0888 503 237



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

Трапезата на Коледа - две сладки идеи
Коледа е любимият празник на малки

и големи! Цялото семейство се събира,
разменят се подаръци, идват гости и
приятели, които не сме виждали скоро.
И, въпреки че най-приятната част от
празника е прекараното време с люби-
мите хора, няма спор, че ако на трапеза-
та на Коледа няма вкусни ястия, праз-
никът няма да бъде истински празник.

Коледен кекс с тиква, ябълки и
глазура от карамел

Необходими съставки:
яйца - 4 броя
захар - 1 чаена чаша
ябълки - 1 чаена чаша (настъргани)
тиква - 1 чаена чаша (настъргана)
орехи - 1/2 чаена чаша
стафиди - 1/2 чаена чаша
олио - 2/3 чаена чаша
брашно - 2 чаени чаши
бакпулвер - 2 чаени лъжици
хлебна сода - 1 кафена лъжица
канела - 1/2 чаена лъжица
ванилия
захар - 1 чаена чаша
прясно мляко - 1/2 чаена чаша
краве масло - 1/4 чаена чаша
Приготвяне
Разбивате олиото, яйцата и захарта с

миксер. Пресявате брашното, ванилия-
та, бакпулвера и содата, и добавяте към
добре разбитата яйчена смес малко по

малко, като разбърквате непрекъснато
и много старателно. Ако изсипете браш-
ното изведнъж, вашият коледен кекс
няма да стане така пухкав, затова е
добре да имате малко търпение.

Настъргвате ябълките и тиквата на
дребно ренде, а орехите нарязвате на
дребно. Добавяте ги, заедно със стафи-
дите към сместа и отново разбърквате.
Изсипвате готовата кексова смес във
форма за кекс, която намазвате пред-
варително с мазнина, и печете в предва-
рително загрята на 180 градуса фурна.
Кексът е готов, когато като го „боцнете”
с клечка за зъби, по нея не остава ни-
що. След като сте изпекли коледния
кекс, го изваждате настрана, докато из-
стине напълно и се залавяте с приготв-
янето на глазурата от карамел.

Първо изсипете захарта в по-дълбока
тенджерка и след като я сложите на
котлона, бъркайте старателно докато се
разтопи. Сваляте тенджерката от огъня
и добавяте към разтопената захар мас-
лото, след което разбърквате. Накрая
добавяте и прясното мляко, и отново
разбърквате, докато се получи хомоген-
на смес. Оставяте готовата карамелена
глазура  да изстине, за да може да се
сгъсти и за да не попие с кекса.

Вашият ароматен коледен кекс с
тиква, ябълки и глазура от карамел е
готов да бъде сервиран!

Чийзкейк с тиква
Необходими съставки:
обикновени бисквити - 150 грама
краве масло - 70 грама
крем сирене - 500 грама
пудра захар - 2/3 чаена чаша
яйца - 3 броя
тиква - 1 чаена чаша
ванилия
канела - 1/2 чаена лъжица
Приготвяне
Първата стъпка е подготовката на блата

и продуктите. Крема сиренето, както и
яйцата и маслото, трябва да извадите
предварително от хладилника и да пос-
тоят поне час, за да бъдат на стайна тем-
пература. Тиквата сварявате до пълно
омекване и пасирате до получаване на
пюре. Необходима ви е 300-350 грама
тиква, което е приблизително едно гол-
ямо парче тиква. Смилате бисквитите с
кухненски робот, или блендер. Към смле-
ните бисквити добавяте канелата и оме-
кналото масло и ги омесвате с ръце до
получаване на маслени трохи, които раз-
пределяте равномено по дъното на тава-
та, като притискате с ръце. Най-добре е
да ползвате тава с падащи стени, тъй ка-
то така ще отделите чийзкейкът по-лесно,
след като се изпече.

Разбивате крема сиренето, след което
добавяте пудра захарта и отново разби-
вате. Едно по едно при непрекъснато раз-

биване добавяте и яйцата, накрая и ва-
нилията. Най-добре е да направите то-
ва с миксер. Към към тази смес добав-
яте и пюрето от тиква и разбърквате
внимателно с дървена лъжица. Изсип-
вате сместа върху блата от бисквитите
и маслото.

Печете чийзкейка в предварително
загрята на 150 градуса фурна за 90
минути. След като сладкишът се изпе-
че, не го вадете от фурната, изчакайте,
докато изстине напълно.
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ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124 б, ал.2 от

ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №
1002 от 22.11.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разреше-
ние за изработване на проект за подробен устройствен план-план
за регулация /ПУП-ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, от-
реден “За озеленяване” в кв. 619 по плана на гр. Перник, кв.”Сини
вир”, при което:

С план за регулация УПИ IV “За озеленяване” се преотрежда “За
инфраструктурен обект” в квартал 619.

Решение № 1002 от 22.11.2018 г. на Общински съвет-гр.Перник се
намира в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124 а не подле-
жат на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124 б, ал.2 от

ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №
1001 от 22.11.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава
предварително съгласие за право на преминаване /прокарване/
на трасето на напорен тръбопровод /тласкател за отпадъчни води
от гр. Радомир до ПСОВ Батановци, община Перник през
поземлени имоти с идентификатори 72223.12.194 и  72223.12.257-
гр. Батановци и поземлени имоти 43428.28.41 и 43428.28.186-с.
Лесковец за обект “Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС
2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци,
община Перник”.

Решение № 1001 от 22.11.2018 г. на Общински съвет-гр.Перник се
намира в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124 а не подлежат
на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

РЕШЕНИЕ № 1001
от 22.11.2018 г.

        Община Перник, Област Перник на основание чл.127, ал. 6
от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ, че е одобрен
окончателния проект на общ устройствен план на община Перник
със съответните и неразделна част от него схеми, правила и
нормативи за неговото прилагане.

        На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ, одобреният общ
устройствен план на община Перник не подлежи на обжалване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пачки с пари, подгизнал бележник…
Какво крие мъртвият шеф на КАТ?
Експерти сушат самоделно направен от картонени листове

бележник, намерен край пачките с банкноти и кобура с револ-
вера на мъртвия началник на КАТ-Казанлък Тодор Николов.
Страниците на бележника били доста увредени от престоя в утай-
ника, където се предполага, че полицейският шеф го е захвър-
лил, преди да се самоубие. Тепърва специалистите щели да ка-
жат дали листата са годни за допълнителна информация, пише
"Монитор".

Всичко това е дало основания на наблюдаващия прокурор да
образува досъдебното производство срещу неизвестен извър-
шител за склоняване към самоубийство. При първия оглед в лич-
ния автомобил "Мерцедес" на Николов и в дома му не са откри-
ти два от трите му мобилни телефона, за които се знаело, че пол-
зва в ежедневието си. Това наложило повторен оглед в събота,
при който се проверявали няколкото вили и пчелин по пътя,
който катаджията е изминал, преди да сложи край на живота си
с изстрел в дясното слепоочие със служебния си "Макаров".

Трупът му беше открит при обход на полицейски патрул в бли-
зост до язовир Копринка към 13:30 часа в петък. Аутопсията ус-
тановила, че смъртта на 44-годишния мъж е настъпила малко пре-
ди полунощ в сряда, когато вече е бил обявен за общодържав-
но издирване, по молба на сестра му Мирослава. По думите й за
последно с Тодор по телефона разговарял съпругът й, на кого-
то направило впечатление, че катаджията е забравил ключове-
те си на входната врата на къщата в Бузовград, където живеели

заедно. Николов помолил да ги приберат и затворил защото
имал… работа.

Жителите на Бузовград са изненадани от това. По думите им
мъжът бил изключително стриктен и нямало как да остави об-
щият дом отворен. Повод за различни догадки е и липсата на
двата мобилни телефона, от които се предполага, че може да
бъде извадена ценна информация за контактите на полицая.
Тялото на Николов е било намерено заключено в купето на
автомобила, бил е със служебната униформа. Пистолетът, с кой-
то се е гръмнал в слепоочието, е бил в дясната му ръка. Все
още не били изброени и всички банкноти от петте пачки, зах-
върлени в утайника край канала, но сумата едва ли надхвърл-
яла 10 000 лв. Очаквали се експертните заключения от взетите
натривки от дланите на мъртвия за наличие на барутни части-
ци по тях. Директорът на ОДМВР-Стара Загора Георги Хаджиев
категорично отрече да са постъпвали сигнали за някакви ко-
рупционни действия в КАТ-Казанлък. Вчера стотици мъже и
жени, близки, колеги и познати изпратиха в последния му път
Тодор Николов.

Тати носи, мама меси: До 30-годишни
българите си живеят с родителите
До 30-годишни българите живеят при родителите си, които не

само им дават подслон, а и ги подпомагат финансово. Това се
казва в доклад за младежта, който правителството е одобрило
по предложение на спортния министър Красен Кралев. В доку-
мента е включено и социологическо изследване за демограф-
ския профил на младите и как живеят. Тревожната зависимост
на младежите от помощта на родителите е установена и чрез со-
циологическо проучване, което е част от текста на доклада, пи-
ше "24часа".

97% от младите българи в диапазона 15-29 години разчитат на
финансовата помощ на родителите си, посочва документът. До-
ри и при поотрасналите в групата 25-29 години на пари от майки-
те и бащите си разчитат 65 на сто от младите. Над половината от
тези, които вече живеят самостоятелно, независимо дали с прия-
тели, или семейно, също признават, че са им нужни средства от
родителите. 66% от младите живеят с майка си и баща си или по-
не един от двамата до доста късна възраст. Дори и на прага на
30-те близо половината младежи все още не са направили се-
мейство и дори не са заживели самостоятелно, установило пра-
вителственото проучване на демографската ситуация. Зависимос-
тта от родителите личи и при проучването дали на младите хора,
дори тези, които работят, са им достатъчни парите. За над 1/4 собс-
твените доходи не стигат дори за храна, показало проучването.

По-малък дял обаче твърдят, че са им нужни помощи от родите-
лите, за да покриват останалите си сметки като телефон, ток, во-
да и пр. Практически всеки млад човек в България разполага с
мобилен телефон, установило още проучването. Почти всички
имат и компютър и достъп до интернет. В същото време обаче
едва 29% разполагат със собствен автомобил. Стряскащи са и дан-
ните от проучването на свободното време на младите. 46% от тях
пушат, докато близо 70 на сто не спортуват. Книги четат по-малко
от половината от българите до 30-годишна възраст. Младежката
безработица в България е паднала до 9,9%, което е близо до ни-
вата от предкризисната 2008 г. В същото време обаче само 18% от
работещите до 30-годишна възраст са доволни от заплащането
си. Допълнително под 1/3 от тях са намерили работа по специал-
ността си, въпреки че според младите в България лесно се нами-
ра заетост.

Сблъсъци с полицията: В Брюксел
недоволни от мигрантите

Белгийски крайнодесни ак-
тивисти влязоха днес в сблъ-
съци с полицията в Брюксел.
Простиращи срещу споразу-
мението на ООН за миграция-
та нанесоха щети в района с
институциите на ЕС. На място-
то бяха изпратени десетки
автомобили на силите на ре-
да, включително водни оръ-
дия. По-рано днес в града се

състояха две прояви - на привържениците и на противниците на
споразумението. По данни на властите в проявата в защита на до-
кумента са участвали около 1000 души, а противниците са били
около шест пъти повече.

Два часа след началото на протеста на противниците на мигра-
цията настъпиха безредици точно пред входа на Европейската ко-
мисия. Кордон полицаи бяха преградили достъпа до самия вход,
но вандали изпочупиха стъкла на съседна сграда, също ползвана
от ЕК. По-рано противниците на миграцията настояха за оставката
на правителството и за поставяне на националния интерес над
всичко. Те призоваха границите на страната да бъдат затворени.
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Отличен ден за туризъм, спорт и семейни ек-
скурзии сред природата. Всичко ще бъде чудесно,
ако планирате ваканцията си предварително.
Късмета в любовта, ще ви изглежда почти мис-
тичен, но не бъдете прекалено лековерни. Новият
ви любим, може да се окаже истински спекулант.

От гледна точка на чувствата, а не на парите.

Днес се опитайте на всичко да гледате опти-
мистично, без да задълбавате. Така, ще бъде по-
лесно, да оцелеете в този труден ден. С прехвърл-
янето на пари в друга сметка, бъдете внимател-
ни-възможна е измама. В личната сфера, трябва
да изчакате нещата да утихнат. Не се опитвай-

те, да изяснявате нищо.

Очаква ви много натоварен ден. Ще трябва да
свършите толкова много, че дори да направите
пътуване сами. Основното нещо е да не бързате и
не се опитвайте да правите всичко наведнъж. В
комуникацията с колегите е необходима гъвка-
вост, а пред шефовете, не се оплаквайте. Вечер-

та са възможни неприятни новини.

Препоръчително е да положите усилия, за да пос-
тигнете резултат във финансовата сфера. Раз-
бира се, да броите парите си е приятно преживява-
не, но по някаква причина, ще решите да похарчите
всичко, което сте натрупали. Тактичност, ще ви
бъде необходима в любовта. Ако приложите пра-

вилната тактика, партньорът ще ви гледа с други очи.

Може да се препънете, ако не озаптите своя ен-
тусиазъм. Опитите ви да поправите мълниеносно
всичко в работата си, може да доведе до многоб-
ройни грешки. В личния живот, колкото и да е
странно, ще се нуждаете от здравословно чувс-
тво за хумор. Само без сарказъм, в противен слу-

чай отношенията ще се влошат.

Днес, няма да е най-добрият ден, по отношение
на решаването на бизнес и финансови проблеми.
По-добре посветете деня на почивка, културни
развлечения и общуване с близките. Ако времето
позволява, отидете сред природата или на вила-
та. Трябва да избягвате нервното претоварване,

то може да доведе до депресия.

Днес, денят, ще ви изглежда безоблачен и щас-
тлив. Особено, ако получите обещани пари, по
сметката си. Не се опитвайте незабавно да хар-
чите всичко, отделете си пари за почивка. Въз-
можно е също, вашите близки да се нуждаят от
спешна помощ. Ако ги затрупате с щедрост и

топлина,това ще ви се отплати, в близко бъдеще.

Не се препоръчва да се отпускате прекалено ра-
но, защото може да загубите доста перспективи
в работата си. В личния живот, може да се нало-
жи да направите важен избор. Тук без интуиция,
няма да минете. Битовите и семейни проблеми,
ще решите леко, но финансовите, ще се окажат

по-сериозни, отколкото ви е изглеждало преди.

Днес, ще бъдете подложени на голямо напреже-
ние, което ще продължи до края на деня. Може би
сами сте се настроили така? От лечение на хро-
нични заболявания не се отказвайте. Ако това е
сезонна алергия или гастрит, тогава използвай-
те вече тествани средства. Ще е добре, също да

започнете лека диета или някакъв вид спорт.

Очаква ви емоционален ден, когато нещата ще
се развиват непредсказуемо, в случай че загуби-
те контрол над себе си. Добър шанс за успех в биз-
неса, ще имат тези, които са инвестирали в сто-
ки. В семейния живот могат да възникнат пробле-
ми, свързани с преместване или смяна на жилище-

то. Не бързайте с плащането на пари, от личната си сметка.

Съществува риск от материални загуби. Осо-
бено, ако не знаете думата "икономия". Сизифов
труд - знаете ли какво е това? Тогава не е нужно
да правите неща, с които не сте много запозна-
ти или не носят печалба. В любовните дела нап-
ротив, ще сте на висота. Може да очаровате чо-

век, който преди това дори не ви е забелязвал.

Очаква ви стресова ситуация, свързана с из-
ясняване на отношенията. Близък приятел, ще ви
провокира към конфликт и след това, ще ви обви-
ни за всички смъртни грехове. Парите ще са ви
достатъчни, за да помислите за обновяване на
гардероба и външния вид. И не е нужно да се кон-

султирате с някого, за да си купите нещо за себе си.

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

З А П О В Е Д
№2045

гр.Перник,17.12.2018 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската

собственост, глава IХ от Наредбата за придобиване, стопанисване и разпореж-
дане с общинско имущество на Общински съвет –Перник и Решение №998 по
Протокол № 18, т.15 от 22.11.2018 г. на Общински съвет – гр.Перник.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :
Да се проведе  търг с тайно наддаване за продажба на недвижими

имоти  - частна общинска собственост,  както следва:
ТЕРЕН, представляващ УПИ XXVII /урегулиран поземлен имот двадесет и сед-

ми/ с площ от 1130 кв.м /хиляда сто и тридесет кв.м/, кв.89а /квартал осемдесет
и девет „а“/ по регулационния план с.Рударци, при граници: от север УПИ XVIII-
724, от изток- УПИ XXVIII – 1420, от юг- УПИ X – 1119, и от запад - река, при начал-
на тръжна цена на поземления имот 114 440 лв. /сто и четиринадесет хиляди
четиристотин и четиридесет лева/, в едно с построените върху него сгради, а
именно:

- А.ОБЕКТ, представляващ СГРАДА, монолитна конструкция, на два етажа
със ЗП - 75 кв.м, /седемдесет и пет кв.м/, при начална тръжна цена 58 800лв. /
петдесет и осем хиляди и осемстотин лева/;

- Б.ОБЕКТ, представляващ СГРАДА, селскостопанска монолитна конструк-
ция, на един етаж със ЗП – 26 кв.м /двадесет и шест кв.м/,  при начална тръжна
цена на 6 400 лв. /шест хиляди и четиристотин лева/;

- В.ОБЕКТ, представляващ НАВЕС, метална конструкция със ЗП – 98 кв.м /
деветдесет и осем кв.м/, при начална тръжна цена 8 800 лв. /осем хиляди и
осемстотин лева/

или обща начална тръжна цена на поземления имот в едно с построените
върху него сгради 188 440лв. /сто осемдесет и осем хиляди четиристотин и че-
тиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител.

Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация,

което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец - 2 бр.– приложени в тръжната документация, кои-

то се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съглас-

но чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице;

4. Документ за самоличност (саморъчно заверено копие на лична карта), ко-
гато участника е физическо лице;

5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено изрично пъл-
номощно за участие в процедурата;

6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/;
8. Оферта.
Време и място на провеждане търга – 08.01.2019г. от 10:00ч. в Заседа-

телната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За терен и обекти, за който се участва в търга, се закупува тръжна документа-

ция. Тръжната документация, съдържаща информация за терените и обектите
и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, на-
мираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и адми-
нистративно обслужване – партер, гише №8 за сумата от 50 лв. и се получава в
отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”, ет.
9, стая №4.

Документите за участие се подават до 16:00 ч. на 07.01.2019 г.  в отдел
„Център за информационно и административно обслужване”, при Община Пер-
ник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването
им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се
внася в  ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC
/банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч. на  07.01.2019 г.

Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непро-
веден и се определя повторен търг с начало – 10:00 ч. на 15.01.2019 г.,
който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община
Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16:00 ч. на
14.01.2019 г.  в отдел „Център за информационно и административно обслуж-
ване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва
часа на подаването им.

Депозитната вноска,  за отложения търг, в размер на 10% от обявената на-
чална тръжна цена се внася в ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /сметка/
BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF до 16:00 ч. на
14.01.2019 г.

За терена и обектите се кандидатства с едно заявление. За спечелил търга се
счита предложилият най-висока цена.

Търга се провежда по реда и условията на глава VIII и глава IХ на НПУРОИ,
съдържащи се в тръжната документация.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от отдел “Общинска
собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”.

За  резултатите  от  търга  да  се  състави  протокол, който  да  ми  се  предста-
ви  за  одобряване.

Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху
съответния терен /обект/ от  спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила
на заповедта чл.108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НПУРОИ/. В противен случай, спечелилия участник губи
правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депо-
зит.

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

Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен еже-
дневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди
крайният срок за подаване заявленията за участие, както и извлечение от За-
поведта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация
в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Денислав Захариев
Заместник кмет на Община Перник.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
Вяра Церовска
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Яне АНЕСТИЕВ

Седем контроли е предвидил отборът по време на паузата

„Ñëàâàòà” ïî÷âà íà 10-òè ÿíóàðè
Отборът на Струм-

ска слава Радомир ще
започне подготовка за
новия сезон във Втора
лига на 10-ти януари.
Тогава наставникът
Владимир Димитров
събира футболистите
на първа тренировка за
новата година.Той е
предвидил общо 7 кон-
троли за този подгот-
вителен период. Сигур-
на е проверката с Бела-
сица Петрич в края на
януари. От 25-ти съ-

Страницата подготви Яне Анестиев

щия месец отборът
от Радомир идва на
подготвителен лагер
край Петрич за 10
дни.По традиция тре-
нировките ще бъдат
на терена в село Кола-
рово. Струмска слава
ще зимува на 10-то
място във Втора лига
с актив от 19 точки.
Това е обаче и еди-
нственият второди-
визионен отбор, който
достигна до четвър-
тфинал за купата на

България, като в Радо-
мир ще гостува Сеп-
тември София. След
последния мач от пър-
венството за година-
та срещу „Арда”(Кър-
джали), загубен с 1:3
старши-треньорът на
отбора Влади Димит-
ров обяви,че клубът е
със скромен бюджет и
трудно могат да се
очакват гръмки тран-
сфери в паузата между
двата дяла на шампио-
ната.

Бивш левскар ще става „армеец”
Бившият защитник на Левски Сашо

Александров подсилва ЦСКА 1948. Бра-
нителят е решил да напусне Славия и да
премине в клуба от Втора лига. Алвеша
повече няма да играе за "белите", обяви
президентът на клуба Венцеслав Стефа-
нов. 32-годишният Александров е полу-
чил по-добро предложение от "червени-
те", заемащи четвъртото място във Втора
лига. Сашо Алвеша ще се събере в ЦСКА
1948 с други двама бивши левскари - Ма-
риян Огнянов и Богомил Дяков.Алексан-
дров беше част от Славия през последна-
та почти година, в която спечели Купата
на България. През миналата зима той
премина при "белите", след като се раз-
дели с Етър. Toзи сезон защитникът запи-
са 14 мача в Първа лига.

Плувците ни с девет рекорда на Световното
С три плувания в

предпоследния ден за-
върши българското
участие на световно-
то първенство на  25-
метров басейн в Хан-
джоу (Китай).  Равнос-
метката е финал и ос-
мо място на Антъни
Иванов, общо 9 нацио-
нални рекорда, лични
постижения (някои
от тях доближаващи
върховите резултати
на страната при мъ-
жете и жените). Чак
сега, на 14-ия шампио-
нат, имахме щафети.
Изпратихме рекордно
голяма група  от сед-
мина: Антъни Иванов,
Йордан Янчев, Калоян
Братанов, Любомир

Епитропов, Светло-
зар Николов, Габриела
Георгиева и Диана
Петкова.. При това
шестима от тях на
възраст от 17 до 19
г.Иначе в предпослед-
ния ден на първенс-
твото Диана Петкова
не успя да се класира
за полуфиналите, фи-
ниширайки за 25,16
сек. Състезателката
на Ботко Трендафилов
и пловдивския Спринт
зае 22-о място. Нацио-
налният рекорд е от
24,92 сек. и принадле-
жи на Нина Рангелова.
Полуфиналът затво-
ри на 24,62 рускинята
Наталия Насрадинова.
Най-бързо време даде

летящата холандка
Фемке Хенскерк 23,90
сек.  В другия си инди-
видуален старт Пет-
кова направи национа-
лен рекорд на 100 м съ-
четано.Съотборни-
кът на Диана Петкова
в Спринт Светлозар
Николов плува 400 м
съчетано и направи
лично време - 4:14,25
мин. Зае 25-о място.
Предишното му най-
добро постижение бе
4:16,38. Най-бърз в се-
риите бе японската
звезда Дая Сето с
4:00,50 мин. Третият
ни участник в събот-
ната сесия - Калоян
Братанов не успя да
слезе под 50 секунди в

кралската дисциплина
100 м св. стил. Живее-
щият в САЩ състеза-
тел на Астери (Варна)
плува за 50,52. Състе-
заващият се за Гърция
Кристиян Голомеев ос-
тана 25-и 47,63. Полу-
финалът се затвори
на 47,23 холандецът
Хесе Пут. Най-бърз бе-
ше американският ас
Каелъб Дресъл с 45,95.
В дисциплината уча-
стваха 109 плувци.Се-
дем от рекордите на
14-о световно пър-
венство са с участие-
то на Антъни Иванов
- четири индивидуал-
ни (50, 100, 200 м бъ-
терфлай) и три с ща-
фетите (4 по 100 м св.

стил, 4 по 200 м св.
стил, 4 по 50 м микс
смесена).

Другите две поправ-
ки са на Диана Петко-
ва на 100 м съчетано и
на Йордан Янчев на
400 м св. стил за юно-
ши старша. Всички без
Калоян Братанов ще
участват на държав-
ния шампионат на
Спортната палата в
София, който ще се
състои от 19 до 22 де-
кември и ще затвори
календара на плувната
година. По време на
първенството ще бъ-
дат наградени най-
добрите ни състеза-
тели в плувните спор-
тове.

Бившият свето-
вен шампион в теж-
ката категория на
бокса Владимир
Кличко иска да въ-
зобнови кариерата
си. Това заяви про-
моутърът Еди Хърн
в интервю пред бри-
танския "Talksport",
цитиран от бТВ.Спо-

Още една добра новина за Шумахер
Само няколко дни преди Михаел Шу-

махер да навърши 50 години, изскочи
поредната новина за него. Вестник
"Дейли Мейл" публикува материал, в
който пише, че легендарният пилот от
Формула 1 не е "прикован на легло и
прикачен на системи".Германецът жи-
вее заедно с най-близките си в цен-
тралния корпус на имението си в Швей-
цария. Това отхвърля предишните ин-
формации, че Михаел се намира в от-
делна сграда или в специализиран ме-
дицински център в замъка.Предишните
новини за състоянието на Ф1 легендата
дойдоха от неговия близък приятел
Жан Тод. Той призна, че редовно посе-
щава Михаел и дори са гледали заедно
Гран при на Бразилия през ноември.Ле-
чението на седемкратния световен
шампион се оценява на над 55 000 ев-
ро седмично.Михаил Шумахер е роден
на 3 януари 1969 година и съвсем ско-
ро ще има половинвековен юбилей.

Още един Фюри стана професионалист
Още един Фюри  навлиза в професио-

налния бокс. Братът на Тайсън Фюри -
Томи тази седмица ще направи профе-
сионален дебют (срещу Карл Фрамптън
в Манчестър) и ще стане поредния след
Циганския крал и братовчед си Хюи
Фюри, който се би с Кубрат Пулев у
нас.19-годишният Томи Фюри има само
12 мача на непрофесионалния ринг, но
вече е готов за големите битки."Говорих
с Тайсън и той ми помогна много. Няма
да чувствам напрежение и да се опитва-
м да се сравнявам с него", коментира
Фюри.

Трънският „Ерма”
приключи на последно място

Волейболният „Ерма” приключи есе-
нния дял от първенството на група „Г” от
А националната волейболна лига без
спецелена победа и с актив само от
един гейм.Трънчани отстъпиха с 1:3 при
гостуването си на „Козлодуй” и с по 0:3
при гостуването си на „Етрополе”и до-
макинството на „Локомотив”(Червен
бряг), който е лидер в групата, но има
мач в повече от отборите на „Етрополе”
и „Козлодуй”

Миньор (Перник)
ще излезе с втория
си състав срещу
Добруджа 07 (Доб-
рич) за предстоящо-
то гостуване на 18
декември за Купата
на България. Това
съобщи старши тре-
ньорът на пернича-
ни Петър Драгиев.
"Нито един от ти-
тулярите няма да
пътува до Добрич.

Кличко иска реванш от Джошуа
ред Хърн украине-
цът очаква реванш с
клиента му Антъни
Джошуа. Промоутъ-
рът назова и имена-
та на евентуалните
съперници на бри-
танския хегемон в
тежката категория.
Това са Дионтей Уай-
лдър, Тайсън Фюри,

победителят от
битката Дилиън
Уайт - Дерек Чисора,
Александър Усик и
Джарел Милър.Джо-
шуа е шампион на
Световната боксова
федерация, Светов-
ната боксова асо-
циация и Световна-
та боксова органи-

зация. През септем-
ври 2018 г. Антъни
победи Алелксандър
Поветкин с техни-
чески нокаут в сед-
мия рунд. Британе-
цът има 22 успеха в
профибокса, 21 от
които с нокаут, и
нито една пораже-
ние.Владимир Кличко

прекрати кариерата
си в професионалния
бокс през август
2017 г., като тогава
загуби от Джошуа с
технически нокаут.
Доктор Стоманен
чук има 64 мача в ка-
риерата си, от кои-
то 53 победи с но-
каут.

Волейболният „Миньор” отива без титулярите  в Добрич
Имаме кадрови проб-
лем с разпредели-
теля, двама състеза-
тели са контузени,
двама са болни", каза
още Драгиев. Треньо-
рът на Миньор пред-
почита да запази ти-
тулярите за следва-
щата среща от пър-
венството, която е
с Монтана, вместо
да пътуват до Доб-
рич, да се приберат

и да тръгнат ведна-
га за Монтана. "С
осем човека не мо-
жем да издържим
през ден пътувания
по различни краища-
та на страната", ка-
тегоричен е Дра-
гиев. Според него
програмата е много
трудна и през три
дни и да се играе в
тези условия е не-
възможно.
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Всички главни пътни артерии в областта са обработени и проходими

ТИЯ ДНИ СТАНДАРТЪТ
НА ЖИВОТ НА ПЕРНИЧАНИ
СЕ ИЗМЕРВА С БРОЯ НА
СНЕГОРИНИТЕ НА ГЛАВА

ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. Справките валят като
декемврийски снежинки. На всеки час  на-
родонаселението се информира надлежно
колко снегорина са му минали по улицата,
за кой път машините хвърлят луга и кои тро-
тоари са осолени. За пясъка нищо не казват,
щото е забранен заради екологията. Всичко
е проходимо при зимни условия, ако не
броим непроходимото. При нас има улици,
които са непроходими и при летни условия,
но това е друга тема. Засега важното е, че
Пернишко проходи на втория ден след голе-
мия сняг. Първият ден не го броим по тради-
ция. Такъв ни е стандартът - идва на втория
ден. Като втория акъл на българина.

ВРЕМЕТО ДАДЕ ДОСТАТЪЧНО ПО-
ВОДИ ДА СЕ ОБОГАТИ СПЕКТЪРЪТ НА
КАТАСТРОФИТЕ, НЯКОИ ОТ КОИТО
ТВЪРДЕ ЗАБАВНИ. Като например оня
юнак зад волана, който приземи /по-точно
приводни/ превозното си средство директно
в река Струма, в централната градска част.
При други обстоятелства за това шоу зрите-
лите трябва пари за билети да дават. Хубаво-
то е, че човекът е жив и здрав, останалото
ще се оправи.  Красотата на зимата се видя
и от кадрите, показващи как една кола е
буквално кацнала върху мантинелата на из-
вънградската магистрала. Като реклама на
самата мантинела и като жесток апостроф на
ония черногледци, които тръбят, че нашите
мантинели се огъват като ластици и за нищо
не стават. Сега нека дойдат в Перник да
видят! Така че зимен Перник си е една ат-
ракция, която не е за изпускане. Като си по-
мислим, че има още цели три месеца чиста
зима, не ни се напуска тоя любим град.

ПОЧИСТЕНО, ПОЧИСТЕНО, КОЛКО
ДА Е ПОЧИСТЕНО? ТАКА СИ МИСЛЕХА
ВЧЕРА ГРАЖДАНИТЕ, ИМАЩИ КЪС-
МЕТА да преминават пешеходните пътеки
на светофарите при Шахтьор. Хвърлената на
платното луга беше стопила снега и го беше
превърнала в каша, която стабилно пълнеше
обувките на претичващите люде, които джа-
паха направо в гьоловете край бордюрите.
Важното е, че почистването е отчетено.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера от облас-

тната администра-
ция подадоха актуал-
на информация за
зимната обстановка
в региона след падна-
лия дебел сняг и пад-
налите под нулата
температури.

Всички главни
пътни артерии в об-
ластта са обработе-
ни и проходими при
зимни условия.

В неделя сутринта
движението на ав-
томобили от Бълга-
рия към Сърбия и
ГКПП "Стрезимиров-
ци" е било временно
спряно заради почис-

тване на сняг от
сръбска територия.

От областната ад-
министрация уточни-
ха още, че същия ден в
община Перник са ра-
ботили 5 почистващи
машини в градскта
част и 17 - в остана-
лите населени места.
В община Радомир 10
машини са пожчис-
твали първокласна и
третокласна пътна
мрежа, 5 - четвърток-
ласна пътна мрежа и 4
са работили в грдска-
та част.В Брезнишка
община са работили
пет машини, в обшина
Зевен - 3, в община
Трън - 8 са чистили
градска част и 8 са ра-
ботили в останалите
населени места.

От Областно път-
но управление, съоб-
щават че 36 машини
общо са работили
през изминалото де-
нонощие и продължа-
ват да работят на ав-
т о м а г и с т р а л и т е
"Струма" и "Люлин",
както и в общините
Перник, Радомир,
Брезник, Трън, Земен и
Ковачевци.

Дежурните по об-
щини съобщават, че
се прави повторно

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

Закопчаха перничанин с наркотици,
предназначени за разпространение

Любомира ПЕЛОВА
20-годишен е задържан за притежава-

не на наркотици, съобщиха от пресцентъ-
ра на Областната дирекция на МВР.

Акцията е проведена в края на минала-
та седмица от служители на сектор "Про-
тиводействие на криминалната престъп-
ност" при ОДМВР. В центъра на облас-
тния град бил проверен 20-годишният
С.С. В него били намерени и иззети 9 топ-
чета със суха зелена листна маса, с цел
разпространение. При претърсване на
адреса който обитава, са открити още 26
топчета със суха зелена листна маса и 3
топчета с кокаин.

Младежът е бил задържан за 24 часа с
полицейска мярка.

Започнато е досъдебно производство.

опесъчаване на труд-
нодостъпни и усойни
пътища, както и на
терени, които са за-
ледени, като едно от
тези места е пътят
водещ до Белодробна-
та болница.

Тежка остава об-
становката в Земен-
ско, в селата Кало-
тинци и Реяновци, къ-
дето има възникнали
аварии. Екипи на ЧЕЗ
работят по от-
страняването им, ка-
то се очаква електри-
чеството да бъде
възстановено до сле-
добедните часове.

В ковачевското се-
ло Косача има изгорял
трансформатор, кой-
то е оставил без ток
няколко къщи. Няма
други места без еле-
ктричество и вода в
областта. Няколко
пътни инцидента са
станали тази сутрин
по пътя Перник - Вла-
дая - София следс-
твие на несъобразена
скорост и неспазване
на дистнация.

От Центъра за
спешна медицинска
помощ уведомяват,
че нямат сигнали за
бедстващи хора и ин-
циденти.

Бърз съд за пияни и дрогирани шофьори
Любомира ПЕЛОВА

Три бързи произ-
водства са започ-
нати през почивни-
те дни.

16-годишен е със
счупен нос и охлуз-
вания след удар от
лек автомобил.

Инцидентът е
станал на 15 декем-
ври, около 17 часа
на улица "Юрий Га-
гарин" в пернишкия
квартал "Изток".
Лек автомобил
"Фолксавегн Поло"
спрял на пешеходна
пътека, за да про-
пусне минаващия
по нея 16-годишен
младеж. В този мо-
мент бил ударен
отзад от "Хюндай
Теракан", управл-
яван от 46-годиш-
ният Е.В. от облас-
тния град. В резул-
тат на това поло-
то блъснало момче-
то, което е със
счупен нос и охлуз-
вания. При изпроб-
ването на 46-го-
дишният шофьор
на хюндая за алко-
хол са отчетени
2,16 промила. Взета
му е кръвна проба

за химичен анализ и е
задържан за 24 ч. с
полицейска мярка.

23-годишна е шо-
фирала автомобил
под въздействието
на наркотици.

Вчера, около 14, 30
часа, на автомагис-
трала "Струма" е
проверен лек авто-
мобил "Хонда", уп-
равляван 23-годиш-
ната П.С. от столи-
цата. При изпробва-
нето й с техническо
средство е устано-
вено, че е употреби-
ла наркотични ве-
щества. Взета й е

кръвна проба за ус-
тановяване вида и
концентрацията на
веществото. Задър-
жана е за 24 ч. с по-
лицейска заповед.

С 1, 71 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила
си марка "Фолксва-
ген Пасат" кюстен-
дилеца Я.П. на 31 го-
дини. Той бил прове-
рен на 15 декември,
около 03, 00 ч., в Ра-
домир. Взета му е
кръвна проба за хи-
мичен анализ и е за-
държан за 24 ч. с по-
лицейска мярка.

24-годишен пазарувал
с чужда карта

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще бъде съден за пазару-

ване с чужда банкова карта.
Нарушението на закона е извършено

на 22 февруари тази година, когато 24-
годишният Д.П. намерил чужда безкон-
тактна банкова карта. Младежът на три
пъти пазарувал с нея. Последният пазар
обаче му струвал скъпо - били повикани
органите на реда и младият мъж бил за-
държан.

Сега той е привлечен е като обвиняем
по чл. 249, ал. 1 от НК. Наложена му е
мярка за неотклонение "подписка". За-
конът предвижда лишаване от свобода
от 2 до 8 години и глоба до двойния раз-
мер на получената сума.
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