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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

Äàðÿâàò 12 000 ïàâåòà íà ìàíàñòèðà â Êëàäíèöà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.

Сряда, 19 юни 2019 г., бр. 113 /6702/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Св. ап. Иуда. Преп.
Паисий Велики. Преп.
Паисий Хилендарски

Пропадане
с гаранция

Пропаднала частица от северната тан-
гента на столицата отново отвори уста-
та на черногледците. Вместо да се радват,
че  навремето правилно са пророкували, че
бързата кучка слепи ги ражда, вечните кри-
тици на скоростното магистрално строи-
телство пак взеха да се заяждат. Залудо се
хабят. Намериха се учени хора, инженери
мостостроители, които съвсем надлежно
обясниха, че няма проблем даже да е паднал
половината мост. Това, което е паднало, не
била носеща конструкция, а просто декора-
ция за красота. С нея и без нея - все тая. А
въпросът, като може без нея, защо са хаби-
ли труд и материал да я слагат, естестве-
но остана без отговор. При нашето строи-
телство да пропадне обект в гаранция е
сякаш гарантирано. А когато пропадат
мостове, винаги може да се пусне мост
между думите и делата в полза на думите.
Които да минат като безукорно оправда-
ние за качество на строителството.

Все пак добре че съоръжението е издържа-
ло цели три години. Във Варна например про-
падането се получи барабар с откриването,
та строителят разгеле още не си беше
прибрал техниката от обекта. На северната
тангента обаче декорацията за жалост не
падна на главата на когото трябва, щото
никой не е луд като Кольо Фичето да стои
под моста, когато отгоре минава тир.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 / 280

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,
слаб дъжд

С тях ще бъде настлан дворът на обителта, който в момента е затревен
Любомира ПЕЛОВА

12 хиляди павета ще
бъдат дарени на ма-
настира "Свети Нико-
лай Мириклийски "в се-
ло Кладница. Решение-
то ще вземат утре на
редовното си заседа-
ние пернишките мини-
папламентаристи.

Игуменът на манас-
тира Орлин Алексиев
е  подал молба за даре-
нието в местния за-
конодателен орган.
Паветата са нужни за
нова настилка на дво-
ра на обителта. Док-
ладната за дарението
е внесена от кмета на
общината Вяра Це-
ровска.

В момента паветата
се съхраняват в склад

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

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

www.aqelectric.com

"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 АД

на "ЗГММ" в квартал
"Твърди ливади".

Кладнишкият манас-
тир "Свети Николай
Мирликийски - Чудот-
ворец" е основан е
през 13 век, а по време
на османската власт е
разрушен. Възобновен
е през 19 век (1841 г.)
от дядо Спас Бурнов
от село Мърчаево и
понастоящем е пос-
тоянно действащ.
Пътят до манастира
е павиран и е достъ-
пен целогодишно.

М а н а с т и р с к а т а
обител представлява
комплекс от черква,
жилищни и стопански
сгради.

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÌÎÄÅÐÍÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÇÀ
ÃÎÐÈÒÅ ÎÁÑÚÆÄÀÕÀ Â ÞÇÄÏ

346 ÁÎËÍÈÖÈ ÇÀ
ËÅ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÒÅ
ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈÍ ÑÚÑ ÇËÀÒÎ
ÍÀ ÊÈÊÁÎÊÑ

Жител на Рударци
на съд за дрога

Любомира ПЕЛОВА
Жител на пернишкото село Рударци ще

отговаря за притежаване на наркотични ве-
щества. През месец март минала година
служители от сектор "Противодействие на
криминалната престъпност" при Областната
дирекция на МВР в Перник проверили 45-
годишен мъж от Рударци. От него били из-
зети три пакетчета метамфетамин. След
проведено разследване мъжът е привлечен
като обвиняем по чл. 354"А", ал. 3 от Нака-
зателния кодекс и работата продължава
съвместно с Районна прокуратура - Перник.

Баскетболен турнир за годишнината на Перник
Светла ЙОРДАНОВА

На 24ти юни, по
случай празненства-
та за 90 години град
Перник ще се състои
3х3 баскетболен тур-
нир.

Турнирът ще се про-
веде на централния

площад в град Перник
и ще бъде за момчета
и моичета в следните
възрасти:

- до 12
- до 15
- до 18
- мъже без ограниче-

ние на възрастта

Стартираме в 11:00
часа с турнира за
всички възрасти под-
растваши (до 12, до
15 и до 18 г.), а мъже-
те стартират в
16:00 часа!, казват ор-
ганизаторите.

Участниците ги
очакват страхотни
награди и изненади по
време на баскетбол-
ния празник!

Срещите ще бъдат
предавани пряко в ка-
нала на Баскетбол ТВ /
Basketball TV в youtube.

Ремонтират жп прелез в
радомирското село Кондофрей

Любомира ПЕЛОВА
Ремонтират жп прелез в радомирското

село Кондофрей. Кметът на селото Чавдар
Новаков уточнява, че старите дървени тра-
верси се заменят с нови гумени, слага се и
нова подложка под тях.

Ремонтът ще продължи до 21 юни, като
се работи във времето от 9 до 14 часа.

През този интервал се прекъсва и движе-
нието на пътни превозни средства в участъ-
ка.

Кметът обяснява, че преди този прелез
са били подменени подложките и на преле-
жите в селата Гълъбник и Кошарите, и ефе-
ктът бил много добър.

На страница 2
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С тях ще бъде настлан дворът на обителта, който в момента е затревен

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Черквата е малка ед-
нокорабна, едноапсидна
сграда, с две конхи, без

купол и е построена
през 1841 г., а вътреш-
ният й притвор - през
1866 г. До западната
фасада е долепен пор-

тик, изпълняващ рол-
ята на открит прит-
вор. Черквата е изогра-
фисана през 1883 г. от
самоковеца Косто Ан-
тикаров. Включва сце-
ни на митарства, Св.
Троица във вид на Три-
мурти и др.

Ако се съди по архи-
тектурните данни на
манастирската цър-
ква и ако се приеме, че
тя е пресъздала пър-
воначалните данни на
средновековния ма-
настир, може да се до-
пусне, че старата
църква е била псев-
дотриконхална, едно-
корабна, едноапсидна

сграда и е принадлежа-
ла към характерните
за средновековието
църкви  от Горнос-
трумските земи.

Черквата е изогра-
фисана през 1883 г.
Върху оригиналната
храмова икона намира-
ща се над входа на хра-
ма има подпис на Са-
моковеца Коста Геров
Антикаров, който по
това време е даскал в
близкото село Попов.
По същото време там
се строи местната
църква "Успение на
Пресвета Богороди-
ца", която е била раз-
рушената от атеис-

МОН призна два варианта на
дума след спор за правописа

Светла ЙОРДАНОВА
Правописът на думата "лесно преноси-

ма" предизвика спорове след минимату-
рата на седмокласниците.

За да няма ощетени ученици, от прос-
ветното министерство ще признават и
двата варианта на изписване, става ясно
от качените отговори.

В първата част от националното вън-
шно оценяване съдържаше 25 упражне-
ния. В задача 17 седмокласниците
трябваше да откриват 14 грешки. Една
от тях бе в думата"лесно приносима",
където трябваше да заменят "и" с "е".
Споровете обаче се отнасяха до това да-
ли тя се пише слято, или не. За всеки
случай, в отговорите от МОН посочват,
че независимо от това, че в текста сло-
восъчетанието "лесно преносима" не е
използвано като сложна дума и е пра-
вилно да се пише разделно в съответс-
твие с Официалния правописен речник
на българския език, за вярно ще се
приема и "леснопреносима".

Коментари предизвика и предходната
задача, която бе към текста в първата
част на изпита. В нея учениците трябва-
ше да познаят вида на килим по негови-
те мотиви, след като вече се бяха запоз-
нали с характеристиките на котленския
и чипровския.

Родители коментираха, че не всички
училища са имали възможност да прин-
тират тестовете цветно. От МОН обаче
посочиха, че цветът на изпитната бланка
не влияе на правилното отговаряне на
задачата. Достатъчно е учениците да се
ориентират по ромбовете, които са ха-
рактерни за чипровския килим. Във вто-
рата част на изпита пък седмокласници-
те писаха преразказ по приказката "Бо-
гатството на момъка" на Георги Руса-
фов. Зам.-образователният министър
Таня Михайлова обясни, че не е имало
анулирани работи по време на изпита.

Изпушил компютър с достъп до теста и
токов удар, спрял електрозахранването
в две различни училища в страната, но
организацията на изпита не била нару-
шена.

"В едно училище в София компютърът,
на който е бил разположен сертификатът
и има достъп до платформата, е имал
технически срив и е блокирал", обясни
Михайлова. Изпитните материали обаче
били изпратени бързо до училище с ог-
лед на нормалното протичане на изпита.

"Във великотърновско в едно от села-
та е спирало електрическото захранва-
не, но от енергийното дружество са реа-
гирали бързо и не е имало проблем за
протичане на изпита", допълни зам.-ми-
нистърът.

За първи път тази година работите на
седмокласниците ще бъдат сканирани и
изпитът ще се проверяван изцяло он-
лайн. По думите на Михайлова електрон-
ното оценяване ще намали значително
времето за работа на проверяващите.
Резултатите от националното външно
оценяване трябва да бъдат готови до де-
сетина дни, като крайният срок за това е
27-и юни. Седмокласните могат да изка-
рат максимум 100 точки - 65 от теста и 35
от преразказа. С резултата от изпита по
математика, който ще се проведе днес,
в сряда, могат да кандидатстват в гим-
назия.

Силвия ГРИГОРОВА
Приключиха ежегод-

ните съвещания по
стопанисване на гори-
те, организирани от
Югозападното дър-
жавно предприятие
съвместно с Регио-
налните дирекции по
горите в Благоевград,
Кюстендил, София,
Пазарджик и Пловдив.
От 11 до 14 юни слу-
жители от терито-
риалните поделения и
централно управле-
ние на ЮЗДП, пред-
ставители на ИАГ, Ле-
сотехническия уни-
верситет, Лесоза-
щитна станция и Гор-
ска семеконтролна
станция - София, Ин-
ститута за гората и
частно практикува-
щи лесовъди обменяха
опит и практически
умения при провежда-
не на лесовъдските
дейности.

В дискусиите все
по-интензивно се об-
съжда подобряване
състоянието на гори-
те от гледна точка
на растящия интерес
и изисквания на об-
ществото да се под-
държа постоянно
дървесно покритие,
така че гората да из-
пълнява многобройни-
те си екологични и
рекреационни фун-
кции. По време на съ-
вещанията бяха ко-
ментирани и възмож-
ни промени в различ-
ни нормативни доку-
менти, свързани с ра-
ботата на лесовъди-
те и дърводобивните
фирми.

Тази година домаки-
ни бяха 4 териториал-
ни поделения на ЮЗ-

ДП. В "ДЛС Арамлиец"
участниците обсъж-
даха резултатите от
прилагането на нови-
те законови изисква-
ния при стопанисване
на буковите и дъбо-
вите гори.

Коментирано беше
и здравословното
състояние на горите
от черен бор във во-
досбора на язовир Ог-
няново.

В "ДГС Радомир" ак-
цент в проведените
дискусии на лесовъди-
те бяха грижите, кои-
то трябва да се пола-
гат за иглолистните
култури, които са из-
куствено създадени
от поколения лесовъ-
ди през последните
сто години с цел бор-
ба с ерозията и ук-
ротяването на порой-
ните реки в района.

В местността "Ка-
дийца" във Влахина
планина експертите
обсъдиха иновативен
метод, приложен от
"ДГС Симитли" при
стопанисването на
130-годишна букова
гора. Насаждението е
част от европейска-
та екологична мрежа

Модерни практики за
подобряване състоянието на
горите обсъждаха в ЮЗДП

Пчеларите получават до 118 лв.
за избити от пестициди пчели

Силвия ГРИГОРОВА

Компенсират пчеларите с общо 600 000
лева за щети от растителна защита, съоб-
щават от Държавен фонд "Земеделие".

Одобреният финансов ресурс е по схема
de minimis.

Целта на обезщетенията е да се осигури
помощ на пчеларите за възстановяване на
пчелните семейства, да се смекчат пос-
ледствията от отравянията и да се стабили-
зират засегнатите стопанства.

Бюджетът ще бъде разпределен по
следния начин:

* при подмор на пчелното семейство
между 61 - 100% - 118 лв. за пчелно семей-
ство;

* при подмор на пчелното семейство
между 30 - 60% - 50 лв. за пчелно семей-
ство.

Предстои ДФ "Земеделие" съвместно с
Министерството на земеделието, храните и
горите да изготви указания за предостав-
яне на помощта.

Припомняме, в края на април пчелари
алармираха за масово измиране на пчели
в Плевенско. Заради проблема те запла-
шиха с блокада на пътя Плевен-София.

Пчеларите обвиниха арендаторите на зе-
меделски земи за измиращите си кошери
и поискаха строги санкции при незаконно
пръскане с пестициди.

По-късно, че проблемът не засяга само
пчелите. Оказа се, че от опасните пестици-
ди са били засегнати дори деца от Плевен-
ско, които бяха приети в болница с алергия.

В началото на май пчелари от цялата
страна излязоха на протестзаради масо-
вото отравяне на пчелите с пестициди. Те
получиха уверение, че ще получат компен-
сации за понесените вреди.

Натура 2000 и затова
специално внимание
беше отделено на за-
пазването на групи
от т.нар. биотопни
дървета, които са ес-
тествена среда за жи-
вот на птици и насе-
коми.

В 100-годишни игло-
листни гори в "ДЛС
Дикчан" бяха демонс-
трирани лесовъдски
мероприятия, насоче-
ни към поддържане на
различни по възраст
дървета, които га-
рантират устойчи-
вост на насаждения-
та и съхраняване на
родопските горски
пейзажи.

"ЮЗДП е много ино-
вативно предприя-
тие", коментира инж.
Станислав Лазаров-ле-
совъд на частна прак-
тика и един от лекто-
рите в съвещанията.
Според него пример за
това е разработена-
та интерактивна кар-
та на горите в Юго-
западна България и
участието на пред-
приятието в редица
научни проекти за по-
добряване на стопа-
нисването им.

тичната власт. Над
иконостаса й работи
самоковският зограф
Никола Образописов.
Не е изключено и ико-
ните от иконостаса
на Кладнишкия манас-
тир да са негово дело.

Иконостасът е рез-
бован, дооформен с
гипс и покрит с варак
и зография. Оригинал-
ните икони, почисте-
ни и освежени, днес
вече са на местата си
и радват богомолци-
те с изящното си ме-
ко излъчване.

Манастирът е об-
явен за паметник на
културата.

от страница 1
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346 áîëíèöè ñ 53 173 ëåãëà íà ðàçïîëîæåíèå íà áúëãàðèíà
29 667 лекари са на трудов договор, сред тях най-многобройни са джипитита

Около 3900 ученика избират
дуалното обучение догодина

Светла ЙОРДАНОВА
Около 3900 ученика ще започнат обучение

по дуална форма от началото на идната уче-
бна година. Това заяви министърът на обра-
зованието и науката Красимир Вълчев.

По думите му, много повече дейности по
програмата са за подготовка на наставници -
да се организира обучението, не толкова да
се изплащат стипендии. Ние заложихме сти-
пендии за дуалното обучние. От бюджета
имаме 149 заявени паралелки за дуална
форма за близо 3900 ученика, поясни той.

През 2017 паралелките за дуално обуче-
ние са били 49%, сега са 58%. Вероятно 60/40
% е нормалното съотношение на дуалната
форма към обикновеното образование, каза
министърът.

Има списък с очаквано бъдещо търсене на
пазара на труда и днешното търсене на обра-
зование. Целта е да обвържем двата пазара.
Готови сме да съдействаме за допълнителна
мотивация на училищата, ако има търсене от
бизнеса за дуална форма на обучение, заяви
Вълчев. Почти нямаме хора в сектор земеде-
лие хора, които да са завършили дуално обу-
чение, каза той.

Дуалното образование, което досега се
реализираше по проекта "Домино" ("Дуално
образование за модерните изисквания и
нужди на обществото") и Министерството на
образованието и науката ще продължи и
след приключването си в края на тази годи-
на. Досега той се реализираше в рамките на
Швейцарско-българската програма за сът-
рудничество. В следващите две години и по-
ловина проектът ще се финансира по Опера-
тивна програма "Наука и образование за ин-
телигентен растеж".

Губернаторът специален гост на "Класика в парка"

Светла ЙОРДАНОВА
Към 31 декември

2018 г. в страната
са работили 346 за-
ведения за болнична
помощ с 53 173 лег-
ла, от които 322
болници с 50 927 лег-
ла. Заведенията за
извънболнична по-
мощ са 2066 с 1253
легла, а другите ле-
чебни и здравни за-
ведения - 145 с 2086
легла, сочат данни
на НСИ. Осигуренос-
тта на населението
с болнични легла в
края на 2018 г. е
759.6 на 100 000 ду-

ши от населението.
Най-високи са стой-
ностите на показа-
теля в областите
Пловдив (979.9 на
100 000 души от на-
селението), Смолян
(974.2) и Плевен
(928.9), а най-ниски
са в областите Ям-
бол (344.8), Перник
(370.6) и Видин
(394.7).

В края на 2018 г. на
основен трудов до-
говор в лечебните и
здравните заведе-
ния в страната
практикуват 29 667
лекари. Лекарите по

дентална медицина
са 7240, като 6 347
от тях работят в
практики, които
имат сключен дого-
вор с НЗОК. От тях
101, или 1.6 на сто,
обслужват населе-
нието на повече от
една област. Меди-
цинските специалис-
ти по здравни гри-
жи са 46 332, от кои-
то 30 589 медицин-
ски сестри и 3155
акушерки.

В структурата на
лекарите по специал-
ности най-голям е
делът на общопрак-
тикуващите - 4 199,
или 14.2 на сто от
всички лекари в
страната, следвани
от: акушерство и
гинекология и кар-
диология - по 5.9 на
сто, педиатрия - 5.8
на сто, анестезиоло-
гия и интензивно ле-
чение - 5.6 на сто,
хирургия - 5.3 на
сто, и нервни болес-
ти - 5 на сто.

Осигуреността с
лекари в края на
2018 г. общо за

страната е 42.4 на
10 000 души от на-
селението, което
прави 1 лекар на все-
ки 236 българи. Ден-
талните медици са
10.3 на 10 000 души
или по 1 зъболекар
на 971 души у нас.

Осигуреността на
населението с лека-
ри по области вари-
ра от 25.9 до 62.0 на
10 000 души, като
най-висока е в облас-
тите, в чиито цен-
трове има медицин-
ски университети и
у н и в е р с и т е т с к и
болници.

Стойности над
този за страната
има показателят в
областите Плевен
(62 на 10 000 души
от населението),
Пловдив (51.2), Со-
фия (столица) (50.9)
и Варна (50). Най-ни-
сък е показателят
за областите Кър-
джали (25.9 на 10
000 души от населе-
нието), Добрич
(26.7) и Перник
(28.6). Най-висок е
показателят за оси-

гуреност с лекари
по дентална медици-
на за областите
Пловдив (15.7 на 10
000 души), София
(столица) (14.4), Вар-
на (12.1) и Перник
(11.9). Най-ниска е
осигуреността на
населението с лека-
ри по дентална ме-
дицина в областите
Търговище и София
(5.3), Разград (5.6) и
Силистра (5.7 на 10
000 души от населе-
нието) (фиг. 4).

Осигуреността с
общопрактикуващи
лекари за страната
е 6 на 10 000 души
от населението.

Най-висок е показа-
телят за областите
Плевен (8.4 на 10
000 души), Видин и
Кюстендил (по 7.1) и
Ловеч (6.9).

Най-ниска е осигу-
реността на населе-
нието с общопрак-
тикуващи лекари в
областите Кърджа-
ли (3.9 на 10 000 ду-
ши от населението),
Търговище (4.3) и
Разград (4.4).

Разговор за субсидиите между
БСП и Патриотите не се състоя

Любомира ПЕЛОВА
Групата на "Обединени патриоти" не уважи

поканата на БСП за разговор за размера на
партийната субсидия. 10 минути зам.-шефът
на червената група Драгомир Стойнев и ко-
легите му Георги Свиленски, Румен Гечев и
Филип Попов чакаха депутатите на малкия
коалиционен партньор и след като те не се
явиха, социалистите направиха изявление
пред медиите.

БСП изпрати покана за разговори до всич-
ки парламентарни сили след като миналата
седмица на първо четене бяха приети проме-
ни в закона за бюджета, с които партиите ще
получават субсидия от държавата в размер
на 1 лев за действително получен глас. От
ГЕРБ веднага отказаха поканата с обясне-
нието, че няма да отстъпят от внесеното от
правителството предложение.

"Депутатите от ОП нямат собствена воля. Те
са просто обикновен придатък на премиера и
волята му", коментира Стойнев провала на
разговорите днес. Той определи нежелание-
то на депутатите от ГЕРБ и ОП да разговарят
по темата с БСП като "срамно признание за
подчинената роля на парламента пред изпъл-
нителната власт, което означава неглижира-
не на конституцията и демокрацията".

Орязването на субсидията Стойнев опре-
дели като опит за "унищожаване на опози-
цията, промяна на политическата система и
показен разстрел на демокрацията". То е и
доказателство, че е в ход пълното овладява-
не на местната власт и овладяването на ми-
наващия през нея ресурс, коментира той. И
обясни, че БСП ще алармира партньорите си
за "пълзящата диктатура с цел отстраняване
на тези, които мислят по различен начин".

БСП ще настоява за удължаване срока
между двете четения на закона, както и от 3
юни всички депозити да бъдат върнати в бю-
джета. Ако те искат нормално състезание,
ще ги върнат, коментира Стойнев.

Предстои среща на БСП с ДПС, които не
искат орязване на субсидията или ако това
се случи, предлагат тя да е нула лева и да се
въведе американски тип финансиране на
партиите - отворено и прозрачно, с възмож-
ност за дарения и от фирми.Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва прие поканата на
Георги Симеонов -
президент на "Опера
Нова България", Ми-
рослав Маринов и
представители на ки-
но-театър "Освобож-
дение" да е специален
гост на премиерата
на "Травиата" на 29
юни, част от проява-
та "Класика в парка".

Гостите предста-
виха подробности
около културното
събитие, което ще се
състои в парка на
Висшето транспор-
тно училище "Тодор
Каблешков" в София.
Инициативата е с
благотворителна ха-
рактер като процент
от продадените биле-
ти ще бъдат отчис-
лени за изграждането
на храм "Всички бъл-
гарски светии" в дво-
ра на учебното заве-
дение. Събитието е
под патронажа на
Столична община, а
съорганизатори в не-
го са Висше Транспор-
тно училище "Тодор
Каблешков", Дом на
културата на тран-
спортните работни-
ци - Театър "Осво-
бождение" и Опера
"Нова".

Двудневната прог-

рама на проявата на
29 и 30 юни 2019 г.
ще включва в себе си
класическа музика,
песни и танци от раз-
лични европейски
страни, както и мно-
го изненади.

Областният упра-
вител изрази увере-
ност, че събитието
"Класика в парка" ще
бъде високо оценено
от любителите на
изкуството в регио-
на: "Жителите на об-
ласт Перник имат
своя интерес към кла-
сическите и оперни
изпълнения. Градът
ни се гордее с тради-
ционните Ноемврий-
ски музикални дни,
провеждащи се от 80-
те години на миналия
век, с участието на
световноизвестни
музиканти, хорове,
вокални формации,
квартети и др. В рам-
ките на миналогодиш-
ното им издание из-
вестният оперен пе-
вец Калуди Калудов и
съпругата му Анна
Дитри - Калудов гос-
туваха на пернишка
сцена с концерт.
Всички жителите на
област Перник могат
да станат част от
културната проява
"Класика в парка" с
участието на знаме-
нити оперни гласо-

ве.", сподели Соколо-
ва.

На 29 юни събота,
от 11:00 ч. е предви-
ден куклен театър за
деца "Маша и Мечо-
ка". В същия ден, от
19:30 ч., атракционен
влак "Травиата" ще
потегли от Централ-
на гара - София до
сцената на ВТУ, къде-
то в 20:00 ч. ще бъде
отслужен водосвет
от представители на
Българската епархия
и с участието на Ри-
туален хор на Кул-
турнен дом на Тран-
спортните работни-
ци. Кулминацията е
представянето на

най-популярната и
свирена по целия
свят опера "Травиа-
та" от Джузепе Вер-
ди. За главната роля
на Виолета Валери е
поканена очаровател-
ната Зения Арджен-
ти - солистка на На-
ционалната опера в
Атина.

Неделният ден от-
ново ще предложи за-
бавление за детската
аудитория с кукления
театър "Трите пра-
сенца" от 11:00 ч.

В 21:00 ч. зрители-
те ще имат удоволс-
твието да присъс-
тват на музикалния
гала-спектакъл "Пъ-

тешествие из Евро-
па" наситен с мело-
дии и незабравими хи-
тове - оперета, мюзи-
къл, песни от Виена,
Будапеща, Севиля, Па-
риж, Лондон, Неапол,
Атина и Истанбул,
със специалното уча-
стие на Дзеня Ар-
дженти, Илона Ива-
нова, танцов състав
"Кралиците на Ориен-
та" със художествен
ръководител Адриана
Кацарова и "Emotion
dancing school". В кон-
церта ще участват
именити оперни пев-
ци в съпровод на Ор-
кестрова Формация
"Лабиринт".



Съперник4 19 юни 2019 г. ОБЩЕСТВО

Öúðêâàòà "Ñâåòà Ïåòêà" - ãîðäîñòòà íà áðåçíè÷àíè
Наричат я архитектурната перла на града

Любомира ПЕЛОВА
Църквата "Света

Петка" е най-краси-
вият храм и паметник
на културата в град
Брезник. Местните
хора, а и техните гос-
ти наричат храма ар-
хитектурната перла
на града. Църквата се
намира в югоизточ-
ния край на града в
подножието на живо-
писния хълм Бърдото.

В началото на март
тази година храмът
посрещна миряните
сред приключилия ре-
монт, извършен по
Програмата за разви-
тие на селските райо-
ни 2014-2020 година.
Святото място е с
подменена покривна
конструкция, напра-
вена му е хидроизола-
ция и са поставени
нови керемиди.

Извършено е фуги-
ране на камъните на
фасадата на сградата
и са укрепени основи-
те на църквата. В

квата е била известна
със същото име -
"Светая Мати" чак до
О с в о б о ж д е н и е т о
(1878 г.).

Например поп Дими-
тър Стоянов, "родом
от Бегновци" (около
1830 г.), пожизнен
иконом на същия храм,
назовава светицата -
патрон "Светая бого-
молителница препо-
добная Мати". Става
ясно, че името (Ма-
теял) на записания в
регистъра от XV в.
манастир е подчинено
на турските езикови
норми и е еквивалент
на българското "Све-
та Мати" (Света
Петка).

Докога е функциони-
рал манастирът, не е
известно, но се знае,
че неговия храм е раз-
рушен през 1804 г. от
вилнеещият по тези
земи кърджалийски
главатар Кара Фейзи.
Последният разсипва
много църкви и манас-
тир из Брезнишко.
"Св. Петка" е възста-
новена през 1818 г.
От един скромен над-
пис върху иконостаса
се разбира, че ктито-
ри на това възобнов-
яването на храма са
били поп Кръстю и
протопоп Павел.

По-късно, през 1847
г. в  постройка към
черквата "Св. Петка"
се  открива първото
светско училище в
Брезник с пръв учите-
л Георги Йошев (уче-
ник на възрожденеца
Захари Круша).

Старинната черква

църквата е направен
още ремонт на камба-
нарията.

Мястото, върху
което е построен хра-
мът, се счита за леко-
вито и затова брез-
ничани приемат Све-
тицата за своя небес-
на покровителка.

Точното време на
възникване на този
храм не е известен, но
това трябва де е би-
ло през средновеко-
вието.

Сред месното насе-
ление е запазен споме-
нът, че някога е бил
манастирски храм, ка-
то  едно предание го
свързва със същес-
твувал някога по те-
зи места значим ма-
настир лавра, извес-
тен като "Бреза ма-
настир", който заед-
но с 6 черкви, пос-
троени по хълмовете
обграждащи днешния
град, образувал извес-
тното дори в Цариг-
рад "Седмопресто-

лие". И наистина, ста-
ринният вид на цър-
квата и някои арте-
факти край нея дават
сериозни основания
за потвърждение на
преданието.

Отделно от устни-
те предания и леген-
ди, за съществуване-
то на манастир в
Брезник разбираме и
от писмените извори.
В османски данъчен
регистър на хасове и
тимари на софийския
бейлербей от трета-
тата четвърт на XV
в. се споменава за "Ма-
настир Матеялъ, спа-
дащ към Брезник", об-
лаган с годишен данък
50 акчета. Съществу-
ва голяма вероя-
тност днешната чер-
ква "Св. Петка" да се
разпознае със записа-
ния в документа ма-
настир.

В подкрепа на това
предположение може
да се изтъкне един съ-
ществен довод. Чер-

продължава да бъде
енорийски храм на гра-
да и след Освобожде-
нието (1878 г.), до
1948 г., когато е осве-
тена новата и прос-
торна черква "Св.
Георги".

Храмът "св. Петка"
добива вида, с който
я виждаме днес след
неколкократни преиз-
граждания.

По план се състои
от три части. Най-
старата (източната)
част е изградена през
средновековието и
носи типичните беле-
зи на епохата, харак-
терни за географско-
то ? местонахожде-
ние. Тази първа сграда
представлява малка
еднокорабна, едноап-
сидна псевдотрикон-
хална църква с вход
от запад. Западната
фасада е била ограни-
чена с анти, върху
които е стъпвала ар-
ката на свода.

Покрита е с дървен
свод, който навярно е
заменил по-стар купо-
лен покрив. Вероятно
още през средновеко-
вието църквата е би-
ла разрушена и преиз-
градена. Може би то-
гава е бил подменен
зидания покрив с дъс-
чен. Градежът на
сградата е от ломен
камък споен с хоросан.

При възстановява-
нето на черквата
(1818 г.), наосът ? е
разширен с притвор
на запад,  както пове-
чето църкви в този
район. За тази цел за-
падната стена е събо-

До 30 юни 2019 г., всеки клиент на ЧЕЗ Електро, който заяви електронна фактура, ще
получи като подарък от компанията себестойността на 20 kWh електроенергия

- Г-жо Мурджева,
на 1 юни "ЧЕЗ Еле-
ктро България" АД
стартира кампа-
нията си "20 kWh
подарък". Кой мо-
же да участва в
нея и какви са ус-
ловията за получа-
ване на подаръка?

- От 1 до 30 юни
2019 г., всеки клиент
на "ЧЕЗ Електро Бъл-
гария" АД, който зая-
ви услугата "Еле-
ктронна фактура", ще
получи като подарък
от компанията себес-
тойността на 20 kWh
електроенергия. В
кампанията могат да
участват всички
клиенти на "ЧЕЗ Еле-

Соня Мурджева - мениджър "Корпоративно планиране" в Дирекция
"Продукти и покупка на електроенергия" в "ЧЕЗ Електро България" АД

ктро България" АД,
които не са регистри-
рани за е-фактура.

- Къде клиен-
тите могат да се
регистрират за
електронна факту-
ра?

- Регистрация за
услугата е безплатна
и може да се направи
онлайн на
www.cez.bg, в Център
за обслужване на
клиенти на "ЧЕЗ Еле-
ктро България" АД
или в каса на Изипей.
Необходимо е клиен-
тът да предостави
клиентски номер, ото-
ризационен код и ак-
туален имейл адрес.
Подаръка от 20 kWh

клиентът ще получи
под формата на прис-
падната им себестой-

ност от втората му
електронна фактура,
издадена след регис-

трацията.
- Колко са

всъщност 20 кило-
ватчаса?

- 20 kWh се равн-
яват на консумирана
е л е к т р о е н е р г и я ,
необходима за при-
готвянето на 4 363 ес-
пресо кафета или на
88 часа използване
на осветление. 20
kWh осигуряват на
всяко домакинство
50 изпирания с авто-
матична пералня. 20
kWh са достатъчни за
178 часа видео игри
или 81 часа от люби-
мия семеен сериал.

- Кои са пре-
димствата на еле-
ктронната фактура?

Електронната фак-
тура е напълно без-
платна услуга. След
регистрацията клиен-
тите могат да следят
документите си както
в електронния архив
на сайта cez.bg, така
и на посочения от тях
имейл адрес. Еле-
ктронната фактура га-
рантира защита на
личните данни, спест-
ява време и дава въз-
можност за лесно и
практично контроли-
ране на разходите. Тя
е валиден, електрон-
но подписан данъчен
документ, който е на-
пълно идентичен с
хартиената версия.

Над 420 000 клиен-

ти на "ЧЕЗ Електро
България" АД вече
оцениха удобството,
сигурността и еколо-
гичните ползи на еле-
ктронната фактура
като с избора си спа-
сиха от изсичане над
7 000 дървета и нама-
лиха използването на
хартия с близо 10 ми-
лиона листа годишно,
с което всяка година
спестяват 215 мега-
ватчаса електроенер-
гия, необходима за
производството им.

Заявете своята еле-
ктронна фактура, оси-
гурете си удобство и
сигурност! Ще спече-
лите Вие, ще спечели
и природата!

рена изцяло, а над
пристроената част е
изградена галерия
(нартекс).  В ново вре-
ме (XX в.) на запад е
пристроен втори
притвор (екзонар-
текс), а на няколко
метра западно от
църквата е изградена
камбанария.

Вътрешността на
стария храм е била из-
цяло изписана. Днес
от старите среднове-
ковни стенописи не е
запазено нищо. Вероя-
тно са били унищоже-
ни при разрушаване-
то на храма. Запазени-
те фрески са от XVIII
и XIX в.

По голяма част от
тях са в наоса, като
отделни фрагменти
има и в притвора (га-
лерията).

В п е ч а т л е н и е
правят изображения-
та на лечителките
Св. Марина и Св. Вар-
вара, които държат в
ръцете си макет на
черквата "Св. Петка".
Някога около всеки
храм посветен на спо-
менатите светици е
имало лековит извор -
аязмо. Кладенец със
Света вода е имало и
в двора на църквата.
По предание целебни-
те ? свойства привли-
чали хора от цяло
Граово.

Иконостасът на
църквата има четири-
те реда икони и се от-
личава с разнород-
ност на отделните
му части. Изпъкват
големият кръст -
"Венчилка" най-отгоре

и една арка над север-
ната врата на иконос-
таса.

Последната ще да е
от средновековния
иконостас. Декора-
тивните ? мотиви са
рядкост в българска-
та резба. Орнамента-
цията на арката,
представена с плоска
резба, се състои от
гъста плетеница с ро-
зетки от рода на ара-
беските. Някои от
иконите са дело на
майстори от Само-
ковската художестве-
на школа.

Уникална особеност
на черквата е ней-
ният втори иконос-
тас, разделящ прит-
вора (женското отде-
ление) от наоса (мъж-
кото отделение).

Въз основа на архи-
тектурните данни,
характерни за Западна
България и Горнос-
трумските земи, из-
граждането на цър-
квата "Св. Петка" мо-
же да се отнесе към
XV - XVI век.

Дворът на църква-
та представлява ис-
тински археологичес-
ки музей.

Сред многото арте-
факти могат да се
видят стари каменни
кръстове, някои от
които с интересна
пластика. Внимание-
то привличат и мра-
морните плочи, орна-
ментирани с розети и
кипариси, които няко-
га са служили за пара-
пет в съборената
след Освобождението
джамия.



ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
6. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
7. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
9. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
11. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
12. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
14. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
15. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
16. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
17. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
     РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 89 500 евро
22. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 70 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до
70 000 лв.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

1. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
3. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
7. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
9. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
12. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА

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

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда, 19 юни 2019 г., брой 113 /6702/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА



Съперник6 19 юни 2019 г. ИМОТИ

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 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 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 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.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 2, ет 3, ет 8,          - 56 000 лв.; - 60 000 лв.; - 42 000 лв.
3. Радомир,  ет:1, ет:2, преустр., ет:4, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир кв. Гърляница ет. 1, две тер. юг, добър вх. - 30 000 лв.
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 70 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2        - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

13. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
14. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
15. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
16. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
17. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
18. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
19. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

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

22. Дворно място, 500 м2, Шевърляк, неурегулирано,
   ограда, вода, ток по улицата - 15 000 лв.
22. Кв. Рудничар, срещу Ремонтна база, 244 м2 за жил.
строителство, - 5 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж кв. Рено; гарсониера, Изток, - 100 лв; 180 лв.
2. Помещение за бизнес, ул. Отец Паисий, партер, 33м2 - 220 лв.
3. Две помещения за бизнес, Соф. шосе    - по договаряне
4. Магазин ул. Кракра 30 м2 партер, с офис, 25 м2 - 550 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА 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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

"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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Тристаен, Ид. център, ет. 5,
нов, акт 16, 78 м2, ТЕЦ, тер. -

83 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 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

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     ПРОДАВА:
1. Рударци, УПИ, 317 м2       - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2       - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2       - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2        - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2    - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2     - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2       - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2  - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2  - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2  - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2        - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2        - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2      - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2      - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2      - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,
РП 150 м2,  двор 550 м2 , канализация,
асфалт, бунар, ток, вода  - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА

СТАРЧЕСКИ ДОМ

търси

санитарки и

мед. сестри

0878 51 97 97



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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

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

Продавам iPhone 5C - 150 лв.,
iPhone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887
884 095
Продавам комплект обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 088 594 9293

Продавам Херметическа екшън
 камера HD 720-p - 89 лв. Тел.:
0887 884 095

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.:
0895725609ажна,

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

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам масивна двуетажна

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

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам Еднофамилна къща с

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

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

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

Търся горски работници, събирачи,
резачи и товарачи. Добро
възнаграждение. Тел.: 0887 122 124

“Менпауър Груп” търси машинни
оператори за международна
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 - 1200
лв. и осигурен транспорт. Позвънете
на 0879 958 620 - Герасим Найденов
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромнтьор. 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.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Печатница търси монтажистка, може

и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

З А П О В Е Д
№1009

гр.Перник 18.06.2019 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за

общинската собственост, глава IХ от Наредба №8 за общинското
имущество на територията на Община Перник и Решение №1169 по
Протокол №8, т.8 от 30.05.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник,
Решение №1170 по Протокол №8, т.9 от 30.05.2019 г. на Общински
съвет – гр.Перник, Решение №1176 по Протокол №8, т.15 от
30.05.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник, Решение №1180 по
Протокол №8, т.19 от 30.05.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник,
Решение №1181 по Протокол №8, т.20 от 30.05.2019 г. на Общински
съвет – гр.Перник, Решение №1182 по Протокол №8, т.21 от
30.05.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник, Решение №1183 по
Протокол №8, т.22 от 30.05.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник,
Решение №1184 по Протокол №8, т.23 от 30.05.2019 г. на Общински
съвет – гр.Перник, Решение №1186 по Протокол №8, т.26 от
30.05.2019 г. на Общински съвет – гр.Перник, Решение №1143 по
Протокол №7, т.27 от 11.04.2019 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 и
учредяване право на строеж върху недвижим имот  - частна
общинска собственост,  както следва:

1.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот №120 /сто и двадесети/
, с адрес на поземления имот: с. Люлин, местност “Зад Будилица“
с площ от 621 кв.м. /шестстотин двадесет и един кв.м./, при
граници на поземления имот от северозапад – ПИ №118, от
североизток – път, от югоизток – ПИ №173, и от югозапад – гора,
съгласно плана на новообразуваните имоти, за който е съставен
АОС №12414/07.08.2018 г., утвърден от Кмета на Община Перник,
при начална тръжна цена 16 670,00 лв. /шестнадесет хиляди
шестстотин и седемдесет лева/, съгласно пазарна оценка на
основание чл. 41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител,  регистриран в КНОБ.

2.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот №178 /сто седемдесет
и осми/, с адрес на поземления имот: с. Люлин, местност “Зад
Будилица“ с площ от 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет/ кв.м.,
при граници на поземления имот от северозапад – път, от
североизток – път, от югоизток – ПИ №119, и от югозапад – път,
съгласно плана на новообразуваните имоти, за който е съставен
АОС №5741/12.09.2008 г., утвърден от Кмета на Община Перник,
при начална тръжна цена 12 890,00 лв. /дванадесет хиляди
осемстотин и деветдесет лева/, съгласно пазарна оценка на
основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител,  регистриран в КНОБ .

3.ОБЕКТ, представляващ „Здравно заведение“,който съгласно
скица №853/19.03.2010г. от СГКК-Перник е с идентификатор
55871.504.1104.1 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и четвърти,

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

имот хиляда сто и четвърти, сграда първа/ със застроена площ
489 кв.м /четиристотин осемдесет и девет кв.м./ на един етаж;

2.ОБЕКТ, представляващ „Здравно заведение“, който съгласно
скица №849/19.03.2010г. от СГКК – Перник е с идентификатор
55871.504.1104.2 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и четвърти,
имот хиляда сто и четвърти, сграда втора/ със застроена площ 702
кв.м. /седемстотин и два кв.м./ на шест етажа;

3.ОБЕКТ, представляващ „Здравно заведение“, който съгласно
скица №851.19.03.2010г.  от СГКК – Перник е с идентификатор
55871.504.1104.3 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и четвърти,
имот хиляда сто и четвърти, сграда трета/ със застроена площ 54
кв.м. /петдесет и четири кв.м./ на един етаж;

Обектите № 1, 2 и 3 се състоят от мазе със ЗП 1245 кв.м., партерен
етаж със ЗП 1245 кв.м., тераса със ЗП 354 кв.м. и пет етажа всеки
със ЗП 702 кв.м. или общо РЗП 6354 кв.м., при началната тръжна
цена от 2 457 910,00 лв. /два милиона четиристотин петдесет и
седем хиляди деветстотин и десет лева/, съгласно пазарна оценка
на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител,  регистриран в КНОБ .

4. ПЕТНО – ОБЕКТ №2, за изграждане на ЖИЛИЩНА СГРАДА
на 5 (пет) етажа с площ на застрояване 420 кв.м. (четиристотин и
двадесет кв.м.) и разгъната застроена площ 2 100 кв.м. (две
хиляди и сто кв.м), разположена в поземлен имот с
идентификатор 55871.515.1389 /землище петдесет и пет хиляди
осемстотин седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и
петнадесети, имот хиляда триста осемдесет и девети/, с адрес на
поземления имот: гр. Перник, кв. “Изток“, с площ от 5624 кв.м /пет
хиляди шестотин двадесет и четири кв.м./; Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: Комплексно застрояване; Номер по предходен план:
квартал: 63, парцел: 6; при съседи: 55871.515.1477, 55871.515.6226,
55871.515.1457, 55871.515.1398, за който е съставен АОС №6876/
05.04.2012 г., утвърден от Кмета на Община Перник, при начална
тръжна цена 220 000,00 лв. /двеста и двадесет хиляди лева/,
съгласно Доклад оценка на отстъпено право на строеж на
основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител Венцислав Стоянов Груев,  регистр.№100100789 от
14.12.2009 г. на КНОБ.

5.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.513.109 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и тринадесети,
имот сто и девети/, с адрес на поземления имот: гр. Перник, кв.
“Изток“  с площ от 3057 кв.м. /три хиляди петдесет и седем кв.м./;
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на
трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект;
Номер по предходен план: 109, квартал: 159, парцел: 1; при
съседи:55871.513.295, 55871.513.110, 55871.513.6465,
55871.513.6464, 55871.513.108, съгласно КККР- гр. Перник, за който
е съставен АОС №11841/09.03.2017 г., утвърден от Кмета на
Община Перник, при начална тръжна цена 289 230,00 лв. /двеста
осемдесет и девет хиляди двеста и тридесет лева/, съгласно
пазарна оценка на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от
независим  оценител,  регистриран в КНОБ.

 6.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.507.861 /землище петдесет и пет хиляди
осемстотин седемдесет и първи, кадастрален на страница 9
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от страница 8 район петстотин и седми, имот осемстотин
шестдесет и първи/, с адрес на поземления

имот:  гр. Перник, ул.“Република“, с площ от 1064 кв.м. /хиляда
шестдесет и четири кв.м./; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За
търговски обект, комплекс; Номер по предходен план: квартал:
40, парцел: V; при съседи:55871.507.226, 55871.507.229,
55871.507.230, 55871.507.559, 55871.509.579, 55871.507.221,
55871.507.222, 55871.507.225, съгласно КККР- гр. Перник, за който
е съставен АОС №12897/23.04.2019г., утвърден от Кмета на Община
Перник и е вписан в Агенция по вписванията - Служба по
вписванията - гр. Перник, при начална тръжна цена  52 426,40
лв. /петдесет и две хиляди четиристотин двадесет и шест лева и
четиридесет стотинки/, съгласно пазарна оценка на основание
чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим  оценител,
регистриран в КНОБ.

7.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.514.2006 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и
четиринадесети, имот две хиляди и шести/, с адрес на поземления
имот:  гр. Перник, ул.“Младен Стоянов“, с площ от 8798 кв.м. /
осем хиляди седемстотин деветдесет и осем кв.м./; Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: За друг обществен обект, комплекс; Номер по
предходен план: 7866, квартал: 185, парцел: 5; при
съседи:55871.514.2005, 55871.514.7067, 55871.514.7066,
55871.514.6988, съгласно КККР-гр. Перник, за който е съставен
АОС №12323/27.02.2018 г., утвърден от Кмета на Община Перник и
е вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията –
гр. Перник, при начална тръжна цена 1 018 000,00 лв. /един
милион и осемнадесет хиляди лева/, съгласно пазарна оценка на
основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител,  регистриран в КНОБ.

8.ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.514.6931 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и
четиринадесети, имот шест хиляди деветстотин тридесет и първи/, с
адрес на поземления имот: гр. Перник, кв. “Изток“, ул.“Лом“  с площ
от 3 499 кв..м /три хиляди четиристотин деветдесет и девет кв.м./;
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на
трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; Номер по
предходен план: квартал:100, парцел:1; при съседи:55871.514.7027,
55871.514.6932, 55871.514.7026, 55871.514.6919, 55871.514.6933,
55871.514.6934, съгласно КККР - гр. Перник, за който е съставен АОС
№12324/27.02.2018 г., утвърден от Кмета на Община Перник и е
вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр.
Перник, при начална тръжна цена 420 360,00 лв. /четиристотин и
двадесет хиляди триста и шестдесет лева/, съгласно пазарна оценка
на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител,  регистриран в КНОБ.

9. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.508.36 /землище петдесет и пет хиляди осемстотин
седемдесет и първи, кадастрален район петстотин и осми, имот
тридесет и шести/  с площ  277 кв.м. /двеста седемдесет и седем
квадратни метра/, Адрес на поземления имот: гр. Перник, п.к.
2300, ул.“Алеко Константинов“ №18; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване (до 10m); Номер по предходен план:506.4393,
квартал:309, парцел:V при съседи: 55871.508.39, 55871.508.35,
5871.508.32, 55871.508.31, 55871.508.43, съгласно КККР – гр. Перник
при начална тръжна цена  19061,48 лв. /деветнадесет хиляди
шестдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, съгласно
пазарна оценка на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от
независим оценител,  регистриран в КНОБ, в едно с построените
обекти, както следва:

Сграда 55871.508.36.1 ЗП 59 кв.м., брой етажи:2,
предназначение: жилищна сграда, конструкция - монолитна, при
начална тръжна цена 509,80 лв. /петстотин и девет лева и
осемдесет стотинки/;

Сграда 55871.508.36.2 ЗП 34 кв.м., брой етажи: 1,
предназначение: селскостопанска сграда, конструкция -
паянтова, при начална тръжна цена 214.40 лв. /двеста и
четиринадесет лева и четиридесет стотинки/;

Сграда 55871.508.36.3 ЗП 19 кв.м., брой етажи:1,
предназначение: селскостопанска сграда, конструкция -
монолитна, при начална тръжна цена 168.30лв. /сто шестдесет и
осем лева и тридесет стотинки/, за които е съставен АОС №12880/
12.04.2019 г., утвърден от Кмета на Община Перник и е вписан в
Агенция по вписванията – Служба по вписванията-гр.Перник;

Обща начална тръжна цена на поземления имот ведно с
построените върху него сгради, е в размер на 19 953,98 лв. /
деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и три лева и
деветдесет и осем стотинки/, съгласно пазарна оценка на
основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител,  регистриран в КНОБ.

10. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ IX

„За обслужващи дейности“, кв.9 по регулационния план на
с.Чуйпетлово с площ от 209 кв.м /двеста и девет кв.м/, при
граници: от северозапад: улица с о.т.103-102, изток: улица с о.т.
101-102, юг УПИ Х-131, запад УПИ VIII-1, за който е съставен  АОС
№6680/26.05.2011 г., при начална тръжна цена в размер на
10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, съгласно пазарна оценка на
основание чл.41, ал.2 от ЗОС, предоставена от независим
оценител, регистриран в КНОБ.

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, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или

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

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

5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено
изрично пълномощно 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 – 05.07.2019 г. от

10:00ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За терени и обекти, за които се участва в търга, се закупува
тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща
информация за терените и обектите и изискванията към
кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща
се в сградата на Община Перник – Център за информационно и
административно 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 04.07.2019 г.
в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, 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  04.07.2019 г.

Когато на търга се яви само един кандидат, същият се
счита за непроведен и се определя повторен търг с начало –
10:00 ч. на 12.07.2019 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 11.07.2019 г.  в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, 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 начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник
по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECB-
BGSF до 16:00 ч. на 11.07.2019 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 Наредба №8 за общинското имущество на територията на
Община Перник, 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  представи  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.104, ал.1 от
Наредба №8 за общинското имущество на територията на Община
Перник.  В противен случай, спечелилия участник губи правото
за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения
депозит.

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

Съгласно чл.91, ал.4 от Наредба №8 за общинското имущество
на територията на Община Перник, Заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник,
най-малко 15 дни преди крайният срок за подаване заявленията
за участие, както и извлечение от Заповедта 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.

ЗА КМЕТ  /П/
НА ОБЩИНА ПЕРНИК
Инж.Владислав Караилиев
Съгласно Заповед №2000/16.09.2016 г.
На Кмета на Община Перник

СЪОБЩЕНИЕ / ОБЯВЛЕНИЕ /
Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от

ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на
чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПР /подробен

устройствен план - план регулация/ за УПИ III - за поща, клуб,
магазин за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги,
ресторант и сладкарница, кв.32, УПИ I-264 и IХ-265, кв31 и УПИ I-
270 и II-271, кв.41 по действащия кадастрален и регулационен
план на с. Кондофрей, общ. Радомир, обл. Перник.
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Ще се почувствате като царе на ситуацията,
дори ако наскоро сте имали много проблеми. Хора-
та около вас ще ви слушат, а началниците пос-
тоянно искат ще съвети за реализиране на проек-
тите. Може неочаквано да получите невярна ин-
формация, но тя ще касае любимия човек. Пъту-

ванията извън града, ще бъдат много вълнуващи.

Предстои ви, да се сблъскате с трудности в
професионалната област. Ще трябва дори да се
обърнете към някои инстанции, за да си върнете
статута и вашите пари. Неприятните моменти
в процеса на разговор с приятел, се опитайте да
пренебрегнете. Не се знае, какво може да кажете

в пристъп на гняв.

Ще бъдете обект на всеобщо внимание, ако не
се откажете да отидете на парти или масово съ-
битие. Така искахте слава, сега и се насладете.
Проблемите в битовата сфера, ще ви дойдат ка-
то гръм от ясно небе. Не се опитвайте да избяга-
те от тях, а още от сутринта се заемете с ре-

шаването им. Вечерта е идеална за романтична среща.

Днес ще бъдете зарити с работа, но нито едно
дело, няма да успеете да доведете до края. Възмо-
жен е истински спад както в настроението, така
и в организма. Старайте се да улавяте вдъхнове-
нието дори и в най-дребните неща и подредете
мислите си. Благоприятно ще се развиват финан-

совите въпроси, това ще позволи вечерта да пазарувате.

Колкото и да е невероятно, днес мечтите ви
могат да се сбъднат. Във всички начинания, ви
очакват велики победи. Всички, ще ви завиждат!
В работата се очакват интересни срещи, както
и съдържателни разговори. Но от бизнес пътува-
ния, засега се откажете, за да не се натоварвате

само с дела. Отделете време за любов.

Завистливи хора, ще клюкарстват зад вашият
гръб, но няма да ви пука. Ще сте щастливи и весе-
ли както никога. Ето какво прави истинското
вдъхновение. Ще са необходими много време и уси-
лия, за да убедите партньорите в някоя изгодна
оферта. Бизнеса е сериозно и крехко нещо, което

вече разбирате.

Препоръчва се да не се хвърляте от една страна
към друга, а да заемете твърда позиция в работа-
та. Може би, ще трябва да се разкъсвате между
обажданията на любим човек и преговори с коле-
ги. Тревогата от загубата на пари, ще съсипе
настроението ви. Но ако обмислите всичко пред-

варително, лесно ще излезете от ситуацията.

Ще сте енергийно изтощени. Но това не е при-
чина да се откажете от проектите наполовина, а
също и да спорите с по-опитни партньори. Здра-
вословни проблеми не са изключени, ако имате
проблеми със сърцето. Ако успеете да защитите
капитала си, бюджетът няма да пострада. В ни-

какъв случай не оставяйте битовите проблеми на заден план.

Трябва да направите отстъпки на един от
партньорите си, за да запазите своето достой-
нство и бизнес. Друг път нямате, не се правете
на герой. Финансите ще бъдат попълнени, от връ-
щането на стари дългове. Но няма да останат за
дълго във вас - парите ще отидат за битови дела.

В любовната връзка има охлаждане.

Днес е добре да присъедините колегите си към
вашата работа, за да завършите успешно проек-
та, започнат по-рано. И повярвайте, никой няма да
се обиди. Освен това, проектът ще бъде е успе-
шен и печеливш. В отношенията с роднините, се
наблюдава известно отчуждаване. Възможно е

ежедневната ви заетост, да е оставила своя "отпечатък".

Днес трябва да избягвате всякакви финансови
инвестиции. Дори ако решите да купите нещо за
дома, помислете сто пъти. В семейния живот, ще
ви е необходимо чувство за хумор, но не се шегу-
вайте без мярка. Особено, ако любимият не е
склонен към такава комуникация. Възможно е ус-

пешно пътуване с приятелите или децата.

Препоръчително е да се постараете да блесне-
те, ако сте поканени на голямо събитие или пар-
ти. Вие сте очарователни, това е неоспоримо.
Възможно е получаване на пари, изгодни оферти
или договор със западни партньори. Всичко, към
което упорито сте се стремили, ще започне да

се осъществява.
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Рандъм Иванов спечели първото място на турнир за световната купа в  Италия

Страницата подготви Яне Анестиев

Сериозен успех регис-
трира  пернишкия кик-
бокс.

При това от млад
клуб, който съществува
отскоро, но показа из-
ключително сериозно
отношение както към
спорта, така и трениро-
въчния процес.

Рандъм Иванов е пър-
вият носител на светов-
на купа по кикбокс за
град Перник.

Това съобщи треньо-
рът на спортният клуб
„Боец“ Венелин Анков.

Шест млади момчета
от пернишкия спортен
клуб „Боец – Перник“
отидоха за медали на
най-голямата световна
купа по кикбокс, която
се провежда в Италия.

Големият турнир  се
проведе от 14 до 16-ти
юни  в Италия, Рими-
ни,Ето и мнението  на
треньора на отбора Ве-
нелин Анков:

„Купа, един златен ме-
дал, един сребърен и два
бронзови за СК „Боец” –
Перник  на световната
купа Bestfighter Wako
World Cup.

Един от медалите е на
ринг.

Мартин Илиев отстъ-
пи своя полуфинал на
представител на Русия в
един напълно достоен
мач.

Всички показаха голямо
израстване и беше едно
голямо приключение.

Благодаря ви момчета,
за мен беше чест“.

Няма да затварят
„Васил Левски”

за мача срещу Англия
Председателят на комисията по етика

и феърплей към Българския футболен
съюз - ген. Васил Василев, изрази пред
Би Ти Ви своите съмнения, че от УЕФА
ще затворят частично или напълно на-
ционалния стадион "Васил Левски" за
мача на "лъвовете" срещу Англия през
октомври.

От европейската комисия започнаха
разследване заради расистки обиди
към гостите.

Според Василев до най-крайната сан-
кция няма да се стигне, а самият скан-
дал е започнал от косовската агитка,
която е опитала да издигне знаме на
трета страна.

"По всички стадиони се случват таки-
ва неща, когато се играят по-напрегнати
мачове.

Когато косовските запалянковци дой-
доха в България и е трябвало да влязат
на стадион "Васил Левски", се е полу-
чил сигнал, че те искат да внесат забра-
нени предмети, с които да се наруши об-
ществения ред, най-вече знамена на
чужда държава."

"Мачът се проведе съвсем нормално,
но в стадиона се е намирал един или
няколко представители на една непра-
вителствена организация, която помага
на УЕФА и се бори срещу евентуална
употреба на расизъм.

 Делегатът на мача не е записал в док-
лада си, че е чул такива скандирания,
но представителят е заявил на делегата,
че такива има.

Възможно е да наложат някаква глоба
на България, но чак затваряне няма да
сe стигне", каза той в предаването "Та-
зи неделя".

Ето какви ще са стълбичките
на победителите в Токио

Почетните стълбички за медалистите
от Олимпиадата в Токио 2020 ще бъдат
направени от преработена пластмаса.

Материалът вече се събира от цяла
Япония, от домовете на гражданите и от
океана.

На 13 юни една от големите вериги су-
пермаркети предприе инициатива по
случая.

В магазините й бяха поставени спе-
циални кошове, в които всеки желаещ
може да изхвърли ненужни пластмасо-
ви вещи.

Организаторите на Токио 2020 имат
намерение да съберат 45 тона материал,
за да бъдат направени 100 подиума за
награждаване.

За първи път в историята на Олимпий-
ските игри почетните стълбички ще бъ-
дат направени от преработени материа-
ли.

Организаторите вече дадоха сериозна
заявка това да бъдат „най-зелените” Иг-
ри, които да щадят природата.

Дори медалите ще бъдат от рецикли-
ран метал, събиран от стари мобилни те-
лефони и други електронни устройства.

Екипите на хората, които ще пренасят
олимпийския факел ще бъдат от рецик-
лирани пластмасови бутилки.

Перничанка с три медала
на тенис на маса

Шампионка на Държавното индивидуално п-во по тенис на маса до
10г. е Нина Николова от СКТМ"Металик"-Перник  спечели индивидуал-
ното държавно първенство по тенис на маса.

Нина Николова е  шампионка и  на двойки момичета с Жаклин Райко-
ва от  „Комфорт”(Варна) и вицешампионка на смесени двойки с Люд-
мил Димитров от „Корабостроител”'(Варна).

В предварителната група Нина спечели пет победи с по 3:0.
На четвъртфинал успя да победи Л.Лъвчиева”Дунав”(Русе) ,на полу-

финал Селен Мустафа „Момчилград” с 3:1 и на финала победи сестра
и Сезен Мустафа , също с 3:1.

Кузманов стартира с успех в Италия
Димитър Кузманов

постигна победа в пър-
вия кръг на турнира на
клей от сериите "Ча-
лънджър" в Парма, Ита-
лия.

Кузманов надигра с
6:4, 4:6, 6:2 руснака Ален
Авидзба, а мачът про-
дължи повече от 2 часа
и половина.

В следващия кръг Куз-

манов ще играе с пред-
ставителя на домаки-
ните Стефано Трава-
лия.

Травалия е поставен
под номер 4 в основна-

та схема.  Той е 103-ти в
световната ранглиста,
а наскоро достигна и до
първия кръг на "Ролан
Гарос".

Кузманов и Травалия

са играли веднъж един
срещу друг - през 2017
година в румънския
град Сибиу, когато ита-
лианецът печели в два
сета.
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Опитват да настройват обществото
срещу полицията и прокуратурата

Любомира ПЕЛОВА
Има опити за настройване на обществе-

ността срещу полицията и прокуратурата.
Това констатира министърът на вътрешните
работи Младен Маринов. Маринов коменти-
ра акцията срещу кабелните оператори.

Той поясни, че действията на тези органи
са насочени само срещу апаратурата и тех-
никата, която позволява излъчване на теле-
визионни програми. По думите му достав-
ката на интернет е решение на самите опе-
ратори и гражданите, останали без такава
услуга, да търсят отговорност от тях.

Министърът припомни, че акцията е про-
ведена в партньорство с Европол.

Младен Маринов отбеляза, че е наясно,
че българите, когато ползват услуги, нямат
навик да мислят дали не става дума за ин-
телектуално пиратство, но ако не се разре-
ши този вид престъпност, ще влоши ими-
джа на България.

Близо 60 на сто от състава на МВР вече
са млади хора, заяви още министърът на
вътрешните работи Младен Маринов. Той
поясни, че щатът на ведомството е запъл-
нен, дори е малко над 47 500.

По думите му летният сезон е сериозно
предизвикателство с оглед на събитията по
света и заплахите от тероризъм.

Взели сме мерки, ще си вършим работа-
та, така че всички да са спокойни и турис-
тите, веднъж посетили страната ни, да се
връщат отново, увери Маринов.

Днес временно спират
движението по АМ "Хемус"

Силвия ГРИГОРОВА
 На 19 юни /сряда/ от 23 ч. до 24 ч. ще бъ-

де спряно движението в двете посоки по
АМ "Хемус" в участъка между 337-ми и
342-ри километър. Това е отсечката между
пътен възел "Белокопитово" и кръстовище-
то с пътя Силистра - Шумен, в района на се-
ло Панайот Волово. За да не се затруднява
трафикът през деня, късно вечерта ще се
монтира рамка, с дължина 32 м, на изграж-
дащата се електронна система за събиране
на такси за ползване на републиканската
пътна мрежа на база изминато разстояние
за превозни средства над 3,5 тона (тол).

 По време на ограничението трафикът ще
се пренасочва по първокласния път  Шу-
мен-Варна. Необходимо е шофьорите да
карат внимателно, със съобразена скорост
и да спазват пътната сигнализация.

Çàñèëâàò ïúòíèÿ êîíòðîë â öÿëàòà ñòðàíà
19 юни 2019 г.

Акцията е предприета заради тежките катастрофи през последните дни

ЧОВЕК ДА СЕДНЕ И ДА
АНАЛИЗИРА СТАТИСТИКИ
Е ПО-ИНТЕРЕСНО ОТКОЛ-
КОТО ДА АНАЛИЗИРА ИЗ-

БОРНИ РЕЗУЛТАТИ. Вчера ни бомбарди-
раха с информация, която половината ни бе-
ше ясна  - че Перник изпитва недостиг на ле-
кари. По-точно - в националната класация
сме на трето място отзад напред по осигуре-
ност с квалифициран медицински персонал
на глава от населението. Докторите са ни кът,
избягвайте да се разболявате, особено по
празниците. Тази новина може да се преглът-
не. Допълнението обаче е доста по-интригува-
що, а именно - Перник е в челото по брой зъ-
болекари на глава от населението. Ето това
подлежи на коментар. Значи колкото и да ни
бият през зъбите, винаги ще се намери някой
да ни ги оправи. Зъбите да не са ни проблем.
Това напомня оня виц от времето на соца, в
който се разказва как Тато  минавал на юби-
лейна обиколка из обектите на народната
власт и като влязъл в стоматологията, го пос-
рещнал лозунг:"За 45 години озъбихме наро-
да!" Така и ние сме се озъбили, в резултат на
което по принципите на пазарната икономика,
в каквато е превърнато здравеопазването,
зъболекарите са се размножили до степен на
национален рекорд. Което погледнато в пер-
спектива е чудесно, щото и да продължаваме
да се зъбим, има кой да ни ремонтира дефек-
тните ченета. Важното е зъбенето да е с
мярка, че не се знае дали стоматолозите
няма да вдигнат цените. И да почнем да из-
питваме силна нужда от психиатри...

МАНАСТИРИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-
ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ПОЛИТИ-
ЧЕСКО УБЕЖИЩЕ. НЕ СЛУЧАЙНО
НАВРЕМЕТО И ЛЕВСКИ е предпочитал да
се крие там. Уединението предполага разми-
съл, така нужен на всеки, който се занимава
с народните работи, по думите на самия Апо-
стол. Два манастира - една цел, това е равнос-
метката от вчерашния новинарски обмен със
светата обител. Кладнишкият манастир проси
от Общината 12 000 павета да си оправи дво-
ра. Повече от ясно е, че няма как да му ги от-
кажат. Такъв здрав пиар да ти дойде нагото-
во и да го пропуснеш, чини ли си? Вече жи-
веем в нови предизборни времена. Времена
за размисъл и благотворителност. За хрис-
тиянско великодушие и всеопрощение. За
боголюбиви сказки в Общинския съвет. По
същото време Бойко Борисов дари икона на
Дивотинския манастир. Там премиерът чес-
тичко намира покой и уединение на душата.
В тая неоправна държава това му е крайно
необходимо. Никога обаче няма да пропусне
да си покаже подаръка, макар че сега с чуж-
да пита помен направи. Нищо - и манастирът
може да намери убежище в политиката.

Любомира ПЕЛОВА
Пътният контрол

на територията на
цялата страна ще
бъде засилен, съоб-
щиха от пресцентъ-
ра на Вътрешното
министерство.

Акцията е пред-
приета във връзка с
настъпилите през
последните дни
тежки пътни инци-
денти

С п е ц и а л и з и р а н а
операция на пътна
полиция започва от
днес в цялата стра-
на.

Ще бъде засилен
контролът върху
скоростта, непра-
воспособността на
шофьорите, ползва-
нето на обезопаси-
телните колани и
детските обезопаси-
телни системи, от-

Пламъци в павилиони
за закуски
Любомира ПЕЛОВА

Два павилиона
за закуски са
горели в Перник,
съобщиха от
пресцентъра на
Областната ди-
рекция на МВР.

Сигналът за
пожара е пода-

ден миналата нощ, около 2,45 часа от слу-
жители на частна охранителна фирма. Гар-
довете алармирали, че на улица "Отец Паи-
сий" в областния град горят два павилиона
за закуски.

Пристигналите на място огнеборци лока-
лизирали пламъците. Няма пострадали хо-
ра. Търговските обекти са обгорели, но са
спасени съседни сгради и павилиони. При-
чините за лумналия огън засега не са уста-
новени.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Верните отговори на тестовата
част от матурата за 7 клас
Светла ЙОРДАНОВА

Министерството
на образованието
публикува верните
отговори на тесто-
вата част от матура-
та за 7 клас.

Резултатите от из-
питите в седми клас
се очаква да бъдат об-
явени до 27 юни, а до
3 юли ще се получава
свидетелството за
основно образование.

От 3 до 5 юли ще се
подават документи-
те за участие на сед-
мокласниците за кла-
сирането в гимназии-
те.

През миналата годи-
на 39 процента от ро-
дителите подаваха
тези документи по
електронен път, но
от тази година ще
има само електронно
подаване на докумен-
тите за кандидатс-
тване. Родителите
ще могат да подават
електронно докумен-
тите от личния си
компютър - от дома
или от офиса си, или в
училищата гнезда. За
п р о ф е с и о н а л н и т е
гимназии ще трябва
да се представи и ме-
дицинско свидетелс-
тво на седмокласника.

Ето и отговорите
от матурата за 7
клас:

НАЦИОНАЛНО ВЪН-
ШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИ-
К И ЛИТЕРАТУРА - VII
клас, 17 юни 2019 го-
дина

ВАРИАНТ 1
КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ

ОТГОВОРИ
Задача
Верни отговори
Брой точки
1. Б 1
2. Б 2
3. Г 2
4. В 2
5. А 2
6. В 2
7. Б 2
8. В 1
9. В 2
10. Б 2
11. Б 1
12. В 2
13.
за отделяне/за ог-

раждане на обособена
част

отделят/ограждат
обособена част

2
14.
магически и рели-

гиозни/магически, ре-
лигиозни

2
(по 1 т. за всеки ве-

рен отговор)

15.
Например:
която е закодирана

в чипровските килими
която (е) била зако-

дирана в чипровските
килими

3
16.
Например:
- чипровски/чипров-

ски килим
- има/съдържа гео-

метрични фигури
2 (по

1 т. за всеки елемент
от условието)

17. Предпочитана и
отричана, бутилира-
ната вода се налага
като безспорен фаво-
рит на световния па-
зар сред напитките.
Тя е станала нераздел-
на част от живота ни
и е едно от най-голе-
мите потребителски
явления на нашето
съвремие. Засилената
й употреба се свър-
зва с идеята за намал-
яване на консумация-
та на безалкохолните
напитки, като следва
да се отчете и фак-
тът, че е лесно прено-
сима (леснопреноси-
ма*) и достъпна в
търговската мрежа.

14 (по 1 т. за всяка
поправена грешка).

немането на пре-
димство на пешеход-
ци на пешеходни пъ-
теки.

Особено внимание
ще се обръща на во-
дачите на двуколес-
ни превозни средс-
тва - на тяхната
п р а в о с п о с о б н о с т ,
видимостта и със-
тоянието на регис-
трационните табе-
ли на моторните
превозни средства,
използването на за-
щитните каски.

Полицейските еки-
пи ще бъдат локали-
зирани по участъци
с въведена временна
организация на
пътя, както и по
местата със засилен
трафик.

С ъ щ е в р е м е н н о
продължава и пред-
приетата за летния
сезон операция на
пътна полиция. В
рамките й ще се осъ-
ществява и засилен
контрол на тран-
зитно преминаващи-
те през страната
моторни превозни
средства.
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