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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

Äåöà, çàáðàâåòå çà ëåäåíà ïúðçàëêà â Ïåðíèê!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.

Петък, 21 юни 2019 г.,  бр. 115 /6704/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Св. мчк Юлиан
Тарсийски.

Св. свщмчк Терентий

Тайни
клиенти

По метода на "тайния клиент" държава-
та установила, че административното об-
служване в маса сфери било гола вода. Доб-
ра утро! Защо им трябваше таен клиент,
като можеше и с явен. Колко нерви, труд и
пари например е струвало откритието, че
да си смениш книжката в КАТ ти трябват
някъде около 6 /шест/ часа. Става дума за
софийския КАТ, а съответната услуга в
провинциалните градове спокойно може да
се увеличи по 3, както се полага на провин-
циалисти.

Та по тая капитална причина кабинетът
предприема крути мерки, за да синхронизи-
ра административното обслужване с евро-
пейските критерии. И като начало почва да
пробутва тайни клиенти, които да доклад-
ват за скъсаните нерви на ония, с чиито да-
нъци се храни администрацията. Демек -
пак реформа на реформата. Едното гише,
толкова превъзнасяно като супер иноваци-
я, отстъпва място на едни сложни думи, в
които важна роля играе някакъв "чат". Това
и децата го знаят. Питат ли:"Ти чат ли
си?", значи са чат с новостите. Така е - ча-
тове и тайни клиенти ще лишат чиновника
от удоволствието да се гаври със свобод-
ното време на клиента. Останалото го
чаткаме - по-малко корупция. Въпросът е
тайните клиенти да не се разприказват кой
ги е вербувал и срещу какви пари.

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

Променлива
облачност

Това стана ясно на вчерашното заседание на минипарламента
Любомира ПЕЛОВА

Децата и младите
хора на Перник
трябва да се
простят с илюзията,
че т.н. водно огледало
някога през студени-
те месеци ще се из-
ползва като ледена
пързалка, както ста-
ваше дума при реконс-
трукцията на цен-
тралния градски пло-
щад.

Това стана ясно на
вчерашното заседа-
ние на местния зако-
нодателен орган. На
сесия в началото на
месеца общинският
съветник Милан Ми-
ланов, който е и
зам.председател на
минипаррамента, по-
пита какво се случва с

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

въпросната пързалка,
има ли въобще монти-
рани съоръжения за
тази цел там, има ли
изобщо някакви шан-
сове съоръжението
да заработи и да се
използва по предназ-
начение - лятото ка-
то водно огледало, а
зимата - като ледена
пързалка.

Вчера зам.кметът
Владислав Караилиев
обяви, че липсват ус-
ловията водното ог-
ледало да се използва
като пързалка в сту-
дените месеци. За да
се реализира това
трябвало да се извър-
шат много строитол-
но-монтажни работи,
които за момента би-
ли неизпълними и ка-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÄÅÍ ÍÀ ÏÀÈÑÈÉ
Â ÊÐÀËÅÂ ÄÎË

ÁÎËÅÍ ÎÒ ÊÎÊËÞØ
Â ÏÅÐÍÈÊ
“ÌÈÍÜÎÐ” (×ÈÊÀÃÎ)
ÇÀÃÓÁÈ ÎÒ ÍÅÌÑÊÈ ÒÈÌ

"Арестуваха" кола с
пренабити номера

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил с интервенция по номе-

рата на рамата е иззет вчера в Перник.
Колата е марка "БМВ" и била докара

на пункта за регистрация на автомобили
в пернишкия кваркал "Калкас".

При щателния преглед се условило, че
автомобилът е с интервенция по номера-
та на рамата.

Иззет е и ще бъдат назначени съответ-
ните експертизи.

Образувано е досъдебно производс-
тво.

Нов съветник положи клетва

то средства, и като
техническо обезпече-
ние. Според него в

Любомира ПЕЛОВА
Валентина Страхи-

лова е новият общин-
ски съветник от гру-
пата на ПП ГЕРБ, коя-
то вчера положи
клетва в началото на
редовното заседание
на Общинския съвет
в Перник.

Тя заема мястото
на Румяна Гьорева,
която  лично депози-
ра желанието си да
напусне ОбС.

На последните мес-

тни избори за новата
съветничка префе-
ренциално са гласува-
ли 73 избиратели.

Валентина Страхи-
лова е магистър по
здравен мениджмънт,
дълги години работи
като акушер на АГ ка-
бинет в пернишката
болница.

В момента заема по-
зицията и на облас-
тен координатор на
Алианса на български-
те акушерки.

След като положи
клетва като общин-
ски съветник тя бе-
ше освободена от
длъжността контро-
льор на ДКЦ1 Перник
ЕООД, след внесено
заявление от нея в
ОбС.

Валентина Страхи-
лова е член на пар-
тията от самото ос-
новаване на ГЕРБ, два
мандата е в  общин-
ското й ръководс-
тво.

п ъ р в о н а ч а л н и я
проект ледената пър-
залка липсвала, имало

само водно огледало.

На страница 3
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Öåíòúð çà óñëóãè è èíôîðìàöèÿ íà ãðàæäàíè â Çåìåí
Това е част от стратегията за по-високо ниво на обслужване в общината

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

Любомира ПЕЛОВА
В изпълнение на

стратегията си и
водената политика
за повишаване ниво-
то на обслужване,
информираност и
удобство, в Земен
отвори Център за
услуги и информа-
ция на граждани.

Събитието уважи-
ха заместник облас-

тният управител
Иво Иванов, заедно
с представители на
администрацията.

В новооткритото
пространство жи-
телите на община-
та ще могат да зап-
лащат местни данъ-
ци и такси, включи-
телно данък сгради,
годишен данък за
превозни средства и

др., както и да пода-
ват молби, заявле-
ния, скици, удосто-
верения и всички
други услуги, съг-
ласно администра-
тивния регистър и
Наредбата за адми-
нистриране на мес-
тните такси.

Достъпността до
него е улеснена и
пригодена за хора с
увреждания.

Ц е н т ъ -
рът се на-
мира на ад-
рес: ул. "Зе-
менски ма-
настир" №
20, послед-
ният офис
в Търгов-
ския цен-
тър на пло-
щада в Зе-
мен откъм
ЖП гарата.

Услугите
във филиа-
ла могат да

бъдат заплатите,
както в брой, така и
по банков път или
ПОС терминал с де-
битни и кредитни
карти. Работното
му време е от поне-
делник до петък от
08:30 до 17:30 ч., без
обедна почивка, те-
лефон за връзка:
07741/ 2184, e-mail:
kao_zemen@abv.bg.

От 3 юли започва приемът на
документи за доилна техника

Силвия ГРИГОРОВА
От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животно-

въдите могат да кандидатстват за под-
помагане по схемата "Инвестиции за
закупуване на съоръжения за добив и
съхранение на сурово мляко и съоръже-
ния за изхранване на новородени жи-
вотни с мляко". Документи ще се прие-
мат в областните дирекции на ДФ "Зе-
меделие" по място на осъществяване
на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50%
от извършените разходите за инвести-
ции, като максималният размер на по-
мощта е не повече от 25 хил. лева.

Подпомагането се предоставя под
формата на субсидия за покриване на
част от разходите за реализация на ин-
вестиции в стационарни и мобилни
доилни съоръжения, оборудване за съх-
ранение на мляко и съоръжения за из-
куствено изхранване на новородени
животни с мляко.

 Средствата ще се изплащат по банко-
ва сметка на кандидата след доказване
на целевото изпълнение на инвестиция-
та.

Срокът на действие на схемата е до
31.12.2020 г. Нотифицираният максима-
лен бюджет по схемата за периода, в
който ще се прилага, е 2 млн. лева. С
решение на Управителния съвет на
ДФ"Земеделие" половината от тях, в
размер на 1 млн. лева, се разпределят
за 2019 г.

Целта на държавната помощ е стиму-
лирането на земеделските стопани да
направят инвестиции за подобряване на
общата производителност и устойчи-
вост на стопанствата си и по-специално
- да намалят производствените разхо-
ди.

Кандидати по схемата могат да бъдат
земеделски стопани, регистрирани по
реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999
г. за период от най-малко 3 (три) години
назад, считано от датата на кандидатс-
тване, както и организации и групи
производители, признати със заповед
на министъра на земеделието, храните
и горите.

Схемата за държавната помощ, ука-
занията и документите към тях, са пуб-
ликувани на интернет страницата на ДФ
"Земеделие".

Светла ЙОРДАНОВА
За поредна година

на 19 юни в мес-
тността "Калуже-
рец" в село Кралев
дол беше честван
"Ден на Паисий".
Проявата се органи-
зира от НЧ " Св.
Паисий Хилендарски-
1927г." с подкрепа-
та на Община Пер-
ник и местното
кметство. Денят и
годината на смър-
тта на Патриарха
на Българското въз-
раждане са неизвес-
тни, поради което
паметта му се праз-
нува на неговия име-
н ден - 19 юни, кога-
то се чества препо-
добни Паисий Вели-
ки.

Сред дошлите да
почетат делото на
Паисий бяха зам.-кме-
товете Владислав
Караилиев и Севдели-
на Ковачева, секре-
тарят на Общината
Радослава Манова,
кметове на населени
места, както и мно-
го местни жители,
които отстоява те-
зата, че коренът на
Паисий Хилендарски
е от Кралев дол.

Кметът на Кралев
дол Пламен Георгиев
приветства жите-
лите и гостите на
празника и припомни
важни исторически

факти за българския
светец и будител .

Паисий Хилендар-
ски е роден 1722,
често наричан още
Отец Паисий, e бъл-
гарски народен буди-
тел и духовник, ав-
тор на "История
славянобългарска" .
Изразените в труда
му идеи за национал-
но възраждане и ос-
вобождение на бъл-
гарския народ карат

Ден на Паисий в Кралев дол Закупиха пътни знаци
за детските градини

Светла ЙОРДАНОВА
Във връзка с 90-та годишнина от об-

явяването на Перник за град и дейностите
по програма за превенция в детските гра-
дини, Превантивно - информационния цен-
тър при Община Перник закупи и подари
на детските градини комплект пътни знаци
за опознаването на малките участници в
движението.

Преди ден правителството прие реше-
ние, с което 29 юни се обявява за ден на
безопасността на движението по пътища-
та. Този акт е насочен към популяризира-
нето на темата чрез провеждане на раз-
лични мероприятия, информационни и об-
разователни кампании.

С решение на Министерски съвет, 2019
година бе определена за година на актив-
на работа по опазване живота и здравето
на участниците в движението под мотото
"Пази семейството си на пътя".

В продължение на тази практика, об-
явяването на 29 юни за ден на безопас-
ността на движението по пътищата ще съз-
даде възможност за ежегодно отчитане на
постигнатите резултати, за споделяне на
опита на различните ведомства и органи-
зации, работещи в тази област, както и за
вземане на нови решения за предприема-
не на превантивни мерки, насочени към
безопасност на транспортните системи.

много учени да го
сочат за основопо-
ложник на българ-
ското възраждане.
Канонизиран е за
светец с писмен акт
на Светия синод на
Българската правос-
лавна църква през
1962 година.

В негова чест НЧ
"Св. Паисий Хилен-
дарски- 1927г" село
Кралев дол раздаде и
курбан за здраве.

Минути след от-
варянето на Центъ-
ра от администра-
тивните му услуги
са се възползвали и
първите посетите-
ли, сред които бъл-
гарска гражданка жи-
вееща в Америка от
село Чепино, която е
уредила имотни въп-
роси - удостовере-
ния и скици.
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Още повече, ако
все пак пързалката
се пусне, не може да
се вземат такси, за-
щото това би про-
тиворечало на изи-
скванията по европ-
роекта.

От своя страна
Миланов контрира,
че нищо не пречи
пързалката да е без-
платна за децата на
Перник.

Това вече е било
правено по  време на
управлението на
бившите градона-

Хоротека в Младежа
Светла ЙОРДАНОВА

"Хоротека в Младежа" ще има второ из-
дание, поради големия интерес на перни-
чани. Под мотото "На шопска салата и
още нещо" на 28-ми юни в сладкарницата
на Общински младежки дом в Перник от
19 часа ще започне втората Хоротека.
Участниците ще се запознаят с хора от
различни области на България и ще разу-
чат ново оро, уточняват организаторите.
Ще има разнообразна музика, както и
много забавни игри, а за най- добрия тан-
цьор ще има награда.

"Заповядайте, да се хванем за ръце и
да тропнем хорце"- приканват  от Младе-
жа и уточняват, че местата са ограничени.
Записванията са до 25-ти юни, а кувертът,
който е 13 лева включва шопска салата и
две безалкохолни.

ЧЕЗ Разпределение инвестира в
подобряване на електрозахранването

Силвия ГРИГОРОВА
Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с

кметове на общини и техни  представите-
ли от област Плевен. Домакин на събитие-
то беше областният управител Мирослав
Петров. По време на срещата бяха пред-
ставени реализираните инвестиционни
проекти през 2018 г., плановете и приори-
тетите на компанията за 2019 г.

През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение инвес-
тира над 3 млн. лв. в подобрения на мре-
жата в област Плевен. Компанията извър-
ши реконструкция на подстанция Долна
Митрополия за 326 000 лв. Основно перо в
инвестиционната програма беше автома-
тизация на електропроводи в региона. Ав-
томатизираните съоръжения дават въз-
можност за управление на мрежата от
разстояние. Чрез тях се изключват само
повредените участъци и се минимизира
броят на засегнатите клиенти при еве-
нтуални аварии, като качеството на услу-
гата многократно се повишава. Компа-
нията вложи и 200 000 лв. в рехабилита-
ция на кабели средно напрежение в Пле-
вен, Кнежа, Червен бряг и Койнаре. Ре-
конструкции на мрежи ниско напрежение
за 300 000 лв. бяха извършени в Червен
бряг и Пордим, както и в села от общини-
те Плевен, Червен бряг, Никопол и Лев-
ски. ЧЕЗ Разпределение изгради нов тра-
фопост в Червен бряг за 133 000 лв.

През настоящата година дружеството
монтира 7800 дистанционно обслужвани
електромери в Червен бряг. Тези електро-
мери осигуряват поглед в реално време
върху мрежата и по-стриктният контрол
помага за по-бърза реакция при нужда.
През тази година ЧЕЗ Разпределение ще
извърши и модернизация на възлова
станция "ТЕЦ Плевен" за 200 000 лв. В ре-
хабилитация на кабели в Плевен, Кнежа,
Червен бряг и Койнаре ще бъдат инвести-
рани         415 000 лв. Реконструкция на
мрежи ниско напрежение ще бъдат реа-
лизирани в Плевен, Червен бряг, Долна
Митрополия и Гулянци за 253 000 лв.

Посещението на ръководството на ЧЕЗ
в гр. Плевен е в продължение на пореди-
ца от срещи с представители на общините
в Западна България.

Социолози:След евровота
ГЕРБ изпреварва БСП,

ВМРО и ДБ също с добри резултати
Любомира ПЕЛОВА

Увеличена електорална дистанция
между ГЕРБ и БСП, а ВМРО и Демокра-
тична България с парламентарно пред-
ставителство при избори днес - това е
ефектът от изборите за Европейски пар-
ламент според данните от редовното
проучване на "Тренд" направено от 5 до
12 юни сред 1008 души. ГЕРБ увеличава
преднината си пред своя основен опонен-
т БСП и през юни социолозите регистри-
рат разлика от почти 5 на сто от всички
анкетирани. В реална изборна ситуация
при парламентарен вот, преизчислявайки
дела на деклариращите, че няма да гла-
суват, това би означавало дистанция
между двете от близо 8 процента.

ДПС запазва традиционното си влияние
със 7.1 на сто от всички интервюирани.

Високият резултат за ВМРО на еврово-
та е дал тласък на партията и при еве-
нтуални парламентарни избори, те биха
имали самостоятелно представителство в
Народното събрание. Същото важи и за
Демократична България.

Моментната снимка през юни сочи, че
това ще са единствените пет формации,
която ще прескочат изборната бариера от
4 на сто при евентуални парламентарни
избори.

"Обединени патриоти" като коалиция
продължава да има известна инерция
(1,3 на сто) при спонтанните отговори.
Сходен резултат отчитаме и при "Воля"
(1,2 на сто), и "Атака" (1,1 процента).

Мнозинството от българите (52 на сто)
не смятат, че са необходими предсрочни
парламентарни избори, а 29 на сто са на
обратното мнение.

Анализаторите не отчитат съществена
динамика в оценката за работата на ос-
новните институции. При парламента и
правителството има минимална положи-
телна промяна, дължаща се отново на ре-
зултатите от изборите за Европейски пар-
ламент и победата на основната управл-
яваща партия. През юни 20 на сто от
всички българи дават положителна оце-
нка за дейността на парламента, докато
65 на сто са на обратното мнение. При
правителството съотношението между по-
ложителна и отрицателна оценка е 30 на
сто на 54 процента. При президента се за-
държа негативната тенденция, но и този
месец с минимални стойности, коменти-
рат от "Тренд". Положителната оценка за
работата на държавния глава през този
месец е 48 процента, а отрицателната - 33
на сто.

Болен от коклюш в Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Чувствително са
намалели болните от
остри респираторни
заболявания в регио-
на през изминалата
седмица, информира
Регионалната здрав-
на инспекция.

Констатирани са
25 болни, при 32 за
предходната седми-
ца.  Заболеваемостта
през този период е
била 33,95%oo,  при
средна за страната
45,93%.

Със затоплянето
на времето се наблю-
дава увеличение на
заразните заболява-
ния. През седмицата
са установени 16
болни, при 13 за пред-
ходната седмица.

Увеличили са се и
болните от варице-
ла. През изминалата
седмица са регистри-
рани 12 болни, при 9
за предходната сед-
мица.8 от болните са
от Перник, 1 от Ра-
домир,1 от село Дра-
гичево,1 от село Ру-
дарци и 1 от село
Кладница. Най-много
са болните на въз-
раст от 1 до 9 годи-

ни.  Заболелите се ле-
куват амбулаторно
от личните си лека-
ри. Предприети са
необходимите про-
тивоепидемични мер-
ки спрямо контак-
тните лица

През седмицата е
констатиран 1 болен
от скарлатина от
Перник.

За първи път тази
година се констати-
ра 1 болен от коклюш
от Перник. Извърше-
ни са проверки по
епидемиологични по-
казания в дома и ко-
лектива на болния,
контактните лица са
под наблюдение на
личните си лекари.
Оказана е организа-
ционно -методична
помощ, взети са
всички необходими
противоепидемични
мерки.

През седмицата са
регистрирани 1 слу-
чай на ентероколит
и 1 на ротавирусен
гастроентерит. За-
болелите се лекуват
стационарно в Ин-
фекциозно отделе-
ние при МБАЛ "Р. Ан-
гелова"- Перник и

СБАЛИПБ "Проф. Ива-
н Киров"-София. Слу-
чаите са проучени,
обработени са огни-
щата и са взети про-
тивоепидемични мер-
ки спрямо болните,
контактните лица и
околната среда.

През седмицата ин-
спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
309 проверки. От тях
90 са свързани със
забраната за тютю-
нопушене в заведения
за обществено хране-
не. В резултат на уп-
ражнения контрол са
издадени 21 предписа-
ния за отстраняване
на констатирани не-
редности.

Здравната инспек-
ция продължава еже-
дневния мониторинг
на питейните води в
областта.

През миналата сед-
мица са взети 176
проби от различни
водоизточници, за
да се установи дали
подаваната от тях
вода отговаря на
изискванията на На-
редба №9. Взети са и
21 проби от бутили-
рана вода.

чалници Антоанета
Георгиева и Росица
Янакиева, които си
отидоха от този
свят.

"Вече се отпуснаха
средства за да се
плаща за охраната и
сигурността в Пар-
ка на предизвика-
телствата, нищо не
пречи да се отпус-
нат пари и за осигур-
яване сигурността
на децата на ледена-
та пързалка", каза
Миланов. Той напом-
ни, че през януари
2016 година на него-
во питане за със-

тоянието на съоръ-
жението е получил
отговор, че е необхо-
димо само да се из-
гради ограда.

"Днес отговорът е
коренно различен. Ис-
кам да питам и дали е
монтиран агрегатът
за заледяване, който
е на стойност 470
000 лева и трябва да
е точно до поста-
мента, където вдига-
ме знамената за все-
ки празник. Ще нас-
тоявам за отговори
от кмета Вяра Це-
ровска", бе категори-
чен Миланов.

от страница 1
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Перник е първият град в страната, в който ще се проведе поредица от срещи

Любомира ПЕЛОВА
"Вдъхновени - заед-

но срещу насилието"
е част от поредицата
инициативи и проек-
ти на фондация
П.У.Л.С. в партньорс-
тво с държавната
власт в посока на ну-
левата толеран-
тност към насилието
и неговите разновид-
ности в нашето об-
щество, както и в по-
добряване благосъс-
тоянието на децата
в областта. Перник е
първият град в стра-
ната, от който стар-
тира поредицата от
срещи.

В събитието се
включиха представи-
тели на местни и ре-
гионални институ-
ции, сред които РДСП,
ДСП, ОДМВР, РУО,
училища, граждански
организации и други
структури, ангажира-
ни със закрилата и
правата на деца.

"Струва си да гово-
рим за насилието, ка-
то проблем на поведе-
нието и за насилието
върху деца, което е
световен проблем и
за съжаление все още
тема табу. Като об-
ластен управител съ-

ности, безопасна сре-
да, подкрепа за роди-
тели и полагащи гри-
жа лица, доходи и ико-
номическо укрепване,
услуги за реакция и
подкрепа, образова-
ние и житейски уме-
ния.

Освен това "Inspire"
съдържа две хоризон-
тални дейности, кои-
то съвместно допри-
насят за обвързване-
то и засилването, как-
то и за оценката на
напредъка в изпълне-
нието на седемте
стратегии.

Организаторите на
"Вдъхновени - заедно
срещу насилието" да-
доха възможност на
представителите на
отговорни ведомс-
тва от област Пер-
ник да бъдат групира-
ни в три работни гру-
пи, всяка от които в
рамките на час набел-
яза проблеми, предиз-
викателства и меха-
низми за справяне с
насилието на местно
ниво.

Експертите изказа-
ха мнение, че инсти-
туциите в сферата
на закрилата на дете-
то в региона ра-
ботят координирано
и при добро парт-

действам и съм анга-
жирана с огласяване-
то на темата по ран-
ната превенция и
диагностика на наси-
лието, и в това деца-
та да не бъдат от-
глеждани в среда на
страх, психически и
физически тормоз.
Постигаме свърза-
ност между институ-
циите и партньорс-
тво по темата във
всички общини от на-
шата област с незаме-
нимата подкрепа и съ-
действието на фон-
дация П.У.Л.С., и орга-
ните по закрила и си-
гурност. Стараем се
да въвеждаме най-доб-
ри практики и ефе-
ктивност в дей-
ствията ни, но също
така трябва да се
обучаваме и да над-
граждаме умения",
сподели губернато-
рът при откриване-
то на форума.

В хода на срещата
пред институциите
беше представен па-
кетът от седем стра-
тегии "Inspure" ("Вдъх-
новени") - базиран на
доказателства ресурс
на СЗО, УНИЦЕФ и
други международни
организации и ангажи-

ран с предотвратява-
нето и отговора на
насилието над деца и
подрастващи.

Документът, съ-
държащ в себе си под-
бран набор от стра-
тегии и надеждни на-
лични данни, е в услу-
га на държавите и об-
щностите. Той служи
за засилване фокуса
върху програмите и
услугите за превен-
ция, които имат най-
голям потенциал да
намалят насилието
над деца. Седемте
стратегии са: изпъл-
нение и прилагане на
закони, норми и цен-

ньорство, но са необ-
ходими законови про-
мени и последовател-
ност за справяне с
проблема с насилието.

Те дадоха предложе-
ния за създаването на
"Училище за родители
и родителстване", из-
работването на мес-
тно ниво на институ-
ционална онлайн плат-
форма, с криптиран
код и защита за дос-
тъп, която да служи
за координиране и ко-
муникация между ин-
ституциите за разре-
шаване на казуси и на-
белязване на послед-
ващи стъпки.

Сред предложения-
та фигурираха още
създаването на спе-
циална методика и те-
ми, които да залегнат
в учебния материал
на учениците за това
какво е насилие и как
децата да говорят
открито за проблема,
по-широко застъпена
психологическа под-
крепа във всяко едно
училище и детска гра-
дина, застъпничес-
тво на деца станали
жертви на насилие и
представителство-
то им при участие в
съдебни и админис-
тративни процедури.

"Граовска младост" с концерт за
набиране на средства за костюми

Светла ЙОРДАНОВА
На 19 юни 2019 г. в Големия салон на

Двореца на културата - Перник се със-
тоя концерт на АНПТ "Граовска мла-
дост" към ОК Дворец на културата за
набиране на средства с цел закупуване
на костюми и реквизит за ансамбъла.
Всички места на салона бяха закупени с
билети, а в кутията за дарения беше
събрана сумата в размер на 800 лв.

Ансамбълът е създаден през 1959 го-
дина и заема достойно място в българ-
ската култура. Представял се е на много
републикански конкурси и фестивали в
страната, като е завоювал множество
призове и награди. В Ансамбъла члену-
ват над 100 любители - изпълнители на
народни песни и танци от различни въз-
растови групи.

Гостуванията на Ансамбъла в редица
престижни фолклорни фестивали в Евро-
па и Америка са утвърдили неговото име
в страни като Португалия - печели "Дип-
лом на честта" и златен медал, Фран-
ция, Унгария, Белгия, Германия, Полша,
Югославия, Русия, Турция, Италия, Ка-
нада, Сърбия, Македония, Босна, Черна
гора, Швейцария.         Несъмнено това е
мерило за високи художествени пости-
жения.

В програмата на Ансамбъла основен
дял заемат живите и темпераментни
песни и танци от шопския регион, чийто
представители сме, също така са застъ-
пени танците и песните от всички етног-
рафски области в страната.

Ансамбълът разполага с професиона-
лен оркестър за народна музика, като
всички музиканти в него са виртуозни
изпълнители, завършили музикални ака-
демии, а танцовото и песенното изкус-
тво е представено с много артистичност
и жизненост. Със своите програми те
взривяват публиката и доставят наслада
на зрителите си.

Ансамбълът предлага програми от 15
до 90 минути в зависимост от регламен-
та на изявите, като: камерни танци в гру-
пи от по 4х4, 8х8, 10х10 изпълнители. В
програмите на Ансамбъла участват пев-
ци - солисти, а също така и във форма-
ции като дуети, триа, квартети.

Разнообразието на българските фол-
клорни ритми, елегантните изпълнения,
богатият народностен колорит на костю-
мите, богатия регистър от самобитни
гласове - това е визитната картичка на
Ансамбъл "Граовска младост".

През 1959 година се ражда танцовият
състав с ръководител Димитър Ненчев.
Три години по-късно започва да фун-
кционира и хор, чийто диригент е Иван
Тончев.

Ръководителят на хора към Ансамбъла
през 1979 год.е Борис Миланов. Ръково-
дител на танцовия състав е Йордан Бо-
жилов.

През годините като ръководители на
формациите в Ансамбъла са били:  ръко-
водител на Народния оркестър и главен
художествен ръководител на АН-
ПТ"Граовска младост" - Кирил Мето-
диев; ръководител на Народния оркес-
тър - Татяна Тончева; ръководител на
Народния хор - Живка Бърнева; хореог-
рафи - Иван Ангелов, Росен Антонов.

Днес главен художествен ръководи-
тел на АНПТ "Граовска младост" е Вен-
цислав Андонов, хореограф Тодор Тодо-
ров, ръководител  на Народния оркестър
- Венцислав Андонов /гайда/, ръководи-
тел на вокалното студио е Силвия Си-
меонова.

Гости на Ансамбъла са били известни
хореографи като: Асен Павлов - препо-
давател в Националното хореографско
училище, художествен ръководител и
хореограф на Ансабъл "Чинари"; Христо
Димитров - създател и продуцент на ан-
самбъл "Българе"; Христо и Кая Ивано-
ви - преподаватели в Националното хо-
реографско училище; Емил Генов - ху-
дожествен ръководител на студентски
ансамбъл "Зорница" - София  и  други
известни хореографи на България.

Нови задължителни стандарти за административно обслужване
Любомира ПЕЛОВА

Нови, хармонизирани с европейската практика, за-
дължителни стандарти за качествено административ-
но обслужване на гражданите и бизнеса се разработ-
ват в рамките на проект с европейско финансиране от
администрацията на Министерския съвет.

Стандартите включват местоположение на звеното
за административно обслужване, осигуряване на пар-
кинг за достъп, система за управление на чакащи
клиенти, задължителен брой на гишетата, дистанцион-
но обслужване на потребители със специфични нуж-
ди, стандарт за предоставяне на указателна информа-
ция за предоставяните услуги и за намаляване на
броя на изискваните от потребителите документи.
Сред целите на проекта е модернизирането на кана-
лите за изследване на удовлетвореността на потреби-
телите и пилотно създаване на актуализирана Харта
на клиента.

В Министерския съвет вече бяха представени ре-

зултатите от проведеното до момента наблюдение по
метода "таен клиент" за предоставянето на 15 услуги
в 13 общини, областни и общински администрации.

Фокусът е върху често предоставяни услуги, за кои-
то в решенията на правителството са предвидени дей-
ствия за намаляване на административната тежест -
издаване на шофьорско свидетелство, винетни стике-
ри, отпускане на еднократна помощ при раждане на
дете, издаване на картографски и кадастрални скици,
удостоверения за характеристиката на земеделската
земя, на виза за проектиране, заверка с APOSTILLE
на документи, издадени от кметове и общински адми-
нистрации. Проектът "По-високо качество на адми-
нистративното обслужване чрез въвеждане на по-ви-
соки стандарти и подобряване на системата за обрат-
на връзка от потребителите" BG05SFOP001-2.007-0001
се финансира по Оперативна програма "Добро управ-
ление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд.



ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 кв.м., ет:4/6, тец, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 кв.м., ет:3/6, тец, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 кв.м., ет:1/2, ч.гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110кв.м., ет:5/6 - 62 500 евро
6. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
7. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
8. 1/2 етаж от къща, с.Владая, 89кв.м. - 30 500 евро
9. Малка къща, с.Мърчаево, 44кв.м., двор:795 кв.м. - 36 900 евро
10. Къща, Радомир, РЗП:140кв.м., двор:460кв.м., ток,вода, канал - 28 000 лв.
11. Къща Панчарево,250кв.м., двор:685кв.м., тх - 328 999 евро
12. Къща, с Люлин, 50кв.м., двор 400кв.м. - 40 000 лв.
13. Къща, с.Расник, 165кв.м., двор:780кв.м. - 50 000 лв.
14. Къща, с.Дрен, 130кв.м., двор:650кв.м., ток, вода, канал - 56 000 лв.
15. Къща, кв.Църква, 64 кв.м., двор:820кв.м., ток,вода, серт.яма - 55 500 лв.
16. Къща, с.Гургулят, Софийско, 286кв.м., двор:355кв.м., за бизнес,ток, вода

- 54 700 евро
17. Къща, с.Рударци, Център, 120кв.м., двор:629кв.м., тх, пл, за осн.ремонт, ток,вода

- 31 000 евро

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.

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 21 юни 2019 г., брой 115 /6704/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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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 - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600кв.м. - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с.Повалиръж, Софийско, къща(етаж и полуетаж),
    ЗП:40кв.м.,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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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

Съперник8 21 юни 2019 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

ЗАПОВЕД
 №  1017

гр. Перник, 18.06.2019 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2,

ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и
гл. 9 от Наредба № 8 за общинското имущество на територията
на Община Перник и решения с №№ 1198/ 30.05.2019 г. и 1197/
30.05.2019 г. на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
  Да се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване

под наем на следните обекти, общинска собственост:
    1. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.

„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 3, кабинет № 306, АОС №
6445/ 22.03.2010 г., за стоматологичен кабинет. При начална
тръжна цена – 3,00 лв./ кв.м. за месец.

   2. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 3, кабинет № 308, АОС №
6445/ 22.03.2010 г., за стоматологичен кабинет. При начална
тръжна цена – 3,00 лв./ кв.м. за месец.

  3. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 4, кабинет № 403 АОС № 6445/
22.03.2010 г., за стоматологичен кабинет. При начална тръжна
цена – 3,00 лв./ кв.м. за месец.

  4. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 4, кабинет № 406, АОС №
6445/ 22.03.2010 г., за стоматологичен кабинет. При начална
тръжна цена – 3,00 лв./ кв.м. за месец.

  5. Помещение – 18,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 55, ет. 4, кабинет № 417, АОС №
6445/ 22.03.2010 г., за стоматологичен кабинет. При начална
тръжна цена – 3,00 лв./ кв.м. за месец.

6. Стълб на уличното осветление за разполагане на рекламно
- информационна табела с обща площ 1,20 кв. м. /0,40 x 3,00 кв.м./ -
едностранно, намиращ се в гр. Перник, ул. „Благой Гебрев”,
съгласно одобрена схема от Гл. архитект, Част от улица –
публична общинска собственост. При начална тръжна цена –
30,00 лв./ кв.м. за месец.

   7. Помещение - 17,50 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв.
„Изток” в сградата на СЗ „Металург”, етаж 3 ст. № 1, АОС № 1856/
22.06.2000 г., за услуги. При начална тръжна цена – 3,40 лв./
кв.м. за месец.

    8. Терен – 2,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник,  кв. „Изток,
ул. „Ленински проспект”, съгласно схема одобрена от Гл.
архитект на Община Перник, за разполагане на преместваемо
съоръжение – стойка за заключване на велосипеди. При
начална тръжна цена – 5,00 лв./ кв.м. за месец.

Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец на стр. 9

Кои плодове и зеленчуци задължително
да хапваме през лятото

Лятото е идеалното време
да промените диетата си и
да преминете в режим “ле-
ки храни”. По-честите раз-
ходки и изпотяване увели-
чават риска от здравос-
ловни проблеми, като де-
хидратация, чувствител-
ност на кожата и витамин-
ни и минерални дефицити.
А най-простото и вкусно
решение е да консумирате
сезонни плодове и зелен-

чуци. Техните хранителни вещества са на върховото си ниво през
лятото и ще помогнат на тялото ви да изглежда и да се чувства
добре през най-горещото време на годината. Ето и кои са те:

Домати
Освен че изобилстват от антиоксиданти и витамин С, доматите

също така съдържат и полезни фитохимикали. Най-полезният
сред тях е ликопенът - активен антиоксидант, който успешно се
бори със свободните радикали и по този начин възпрепятства
стареенето на клетките.

Диня
Когато лятото настъпи, организмът се нуждае най-много от по-

вече течности. А динята осигурява точно това - водното ? съдър-
жание охлажда и хидратира, като в същото време ви кара да се
чувствате по-сити. Освен това плодът съдържа вече споменатия
ликопен, който предпазва клетките от увреждане.

Пъпеш
По-малкият брат на динята също притежава завидни хидратира-

щи свойства, като в същото време има и изявен диуретичен ефе-
кт. А това е от особено значение за всички, които страдат от за-
държане на течности през летния сезон.

Тиквички
Един от несъмнено любимите зеленчуци на лятото също така мо-

же да бъде и много полезен за здравето. Тиквичките съдържат
полезни фибри, сред които се откроява пектинът. Той от своя
страна допринася за добро стомашно здраве и се препоръчва за
профилактика на сърдечно-съдови заболявания.

Горски плодове
Малките червени и лилави плодчета изобилстват от фибри - в

една чаша малини например се съдържат цели 8 грама. Горските
плодове също така са чудесен източник на флавоноиди - мощни
антиоксиданти с изразено подмладяващо действие. А ако по
някаква причина не успявате да си набавяте тези вкусни сезонни
изкушения на дневна база, не се отчайвайте, защото не сте сами -
90% от населението не консумира препоръчителното количество
плодове и зеленчуци. За да осигурите на организма си всички
полезни вещества, може да се обърнете към хранителна добавка,
като например Helix Superfood, която съдържа комбинация от 11
супер плода, 7 зеленчука и 2 вида семена - за по-добър и активен
живот през всеки сезон.
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ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за заемане на длъжността
"директор" на детска градина "Радомирче" и детска

градина "Осми март" град Радомир
 Общинска администрация гр. Радомир, пл. "Свобода" № 20, на

основание чл. 90  и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.
217, ал. 3 и ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното
образование и Заповед № 489/20.06.2019 г.  на кмета на Община
Радомир, обявява конкурс за заемане на длъжността "директор"
на детска градина "Радомирче", гр. Радомир, ул. "Училищна" № 30
и детска градина  "Осми март", гр. Радомир,  ул. "Шар" № 7 при
следните условия:

I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинската детска градина планира, организира,

ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на
държавните образователни изисквания за предучилищното
възпитание и подготовка и за цялостната административно-
управленска и финансова дейност на детската градина.

II. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани или граждани на други държави

членки на Европейския съюз  или чужди граждани, ако са
предложени по междудържавни спогодби или продължително
пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на
началника на съответното регионално управление на
образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в
страната чужди граждани;

2. Да не са поставени под запрещение;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ

характер, независимо от реабилитацията;
4. Да не са лишени от право да упражняват професията;
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които

застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени
с наредба, издадена от министъра на здравеопазването
съгласувано с министъра на образованието и науката;

6. Да притежават диплома за завършена образователно-
квалификационна степен на висшето образование "бакалавър"
или "магистър" със специалност от професионално направление
"педагогика" с професионална квалификация "педагог" и/или
"детски учител", "детски и начален учител";

7. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов
стаж;

8. Да няма наложено дисциплинарно наказание "Уволнение".
III. Необходими документи:
1. Заявление до кмета на община Радомир за участие в

конкурса;
2. Документи за самоличност /за справка/;
3. Диплома за завършено висше образование /копие/;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на

професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка,
осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
и осигурителен стаж в чужбина (копия).

*Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва
да съдържат всички попълнени страници от тях и да са  оформени до
датата на подаване на документите.

5. Профeсионална биография;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от

правото да упражнява учителска професия;
8. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на

учет в психиатричен диспансер по местоживеене;
9. Медицинско свидетелство за общото здравословно

състояние на кандидата;
10. Други документи свързани с преподавателската дейност на

кандидата, ако той притежава такива;
11. Стратегия  за развитието и дейността  на детската  градина

за период от три години. Разработката трябва да е поставена в
затворен бял непрозрачен плик с ненарушена цялост и да се
представи заедно с горепосочените  документи.

*Копията от представените документи следва да са ясни и четливи
и със заверка "Вярно с оригинала" и подпис на кандидата.

IV. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
1. Академични компетентности:

1.1.  Първоначална професионална подготовка.
2. Организационни компетентности;
3. Управление на ресурси;
4. Комуникативни компетентности:

4.1. Умение за сформиране на екип и работа в екип;
4.2.  Умения за работа с родители и други заинтересовани

лица;
5. Административни компетентности.
V.Срок и място за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 1 /

един/ месец, считано от обявяването на конкурса, всеки работен
ден от 08.00 до 17.00 часа в деловодството на Община Радомир  на
адрес: гр. Радомир,  пл. "Свобода" № 20.

* Документите за участие в конкурса се подават  лично от
кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се
обявяват на информационното табло  в сградата на общинска
администрация на адрес: гр. Радомир, пл. "Свобода" № 20 от 08.00
до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата
на община Радомир - http: www.radomir.bg

VI . Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;
1.2. Защита на предоставената Стратегия за развитието и

дейността на детската градина за период от три години;
1.3. Интервю.

2. Комисията по допускане на кандидатите до конкурса изготвят
протокол за решенията си в 7- дневен срок от крайната дата за
подаване на документите и го представя на кмета на община Радомир.

3. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на
интернет страницата на Община Радомир. Допуснатите до конкурс
кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и
мястото за провеждане на интервюто, което се декларира писмено.
На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност /първи етап/.

4. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са
представили всички необходими документи или представените
документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемането на длъжността. на стр. 10

2. Декларация за извършен оглед.
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално

състояние на фирмата или документ - декларация, съдържаща
Единен идентификационен код /ЕИК/

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

5. Документ за закупени книжа или заверено копие
6. Документ за внесен депозит  или заверено копие
7. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна

проверка се установи, че имат непогасени задължения
към ОП "ОССТО" и ОП "Пазари" към датата на провеждане
на търга, няма да бъдат допуснати до по - нататъшно
участие и няма да бъдат отваряни и разглеждани.

  Търгът да се проведе на 12.07.2019 г.  от 9,30 часа  в
заседателната зала на Община Перник ет. 1.

Съгласно чл. 89, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник кандидатите
подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен
плик /като върху плика се залепва заявлението за депозиране
на документи/, в Отдел "Управление на човешките ресурси и
деловодство",  при Община Перник,  където се завеждат с
входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 17,00
ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите
заявления за участие,  търгът се счита за непроведен,
повторния търг да се проведе на 19.07.2019 г. от  9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник етаж 1.  Подадените
документи оферти и депозита за участие на неявилите се

участници не се връщат.
Тръжната документация, съдържаща информация за обектите

условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие
в търга, се заплаща в касата на ОП "ОССТО" /Отдел "Управление
на човешките ресурси и деловодство"  - партер, гише № 9/, за
сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 100 % от началната тръжна
цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП "ОССТО" /
Отдел "Управление на човешките ресурси и деловодство"-
партер, гише № 9/

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

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
"Общинска собственост, спортни и туристически обекти".

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

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

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

Съгласно чл.  87,  ал.  4  от  Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник, заповедта да се
публикува на интернет страницата на Община Перник, най-
малко 15 дни преди крайният срок за подаване на заявления
за участие.

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

ЗА КМЕТ:.................................
 /инж. Вл. Караилиев/
/съгл. зап. № 2000/ 16.09.2016 г./

от стр. 8
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5. Списъкът с недопуснатите до конкурс
кандидати се публикува на интернет страницата на

Община Радомир. Недопуснатите до конкурс кандидати се
уведомяват и писмено, като се посочват основанията за
недопускането им. В седемдневен срок от съобщението, те могат
да направят възражение до кмета на общината, който в
тридневен срок от получаване на възражението, решава въпроса
окончателно.

6. За кандидатите, допуснати след направени възражение при
условията на чл. 93, ал. 2 от Кодекса на труда, комисията по
допускане съставя протокол и го представя на кмета на община
Радомир.

7.  Комисията по проведжане на конкурса за заемане на
длъжността "директор" на детска градина /ДГ/ се състои от пет
члена и включва: зам.- кмет по хуманитарни дейности и социална
политика, началник отдел "Култура, образование, социални
дейности и спорт",  юрист от администрацията на Община
Радомир, представител от Регионално управление на
образованието, представител на обществения съвет на детската
градина.Към комисията за провеждане на конкурса се назначава
със заповед на кмета и технически секретар, който оформя
документацията по провеждане на конкурса.

8. Стратегията за развитието и дейността на посочената от
кандидата детска градина в община Радомир, разработена за
период от три години, представя възможностите на кандидата
за планиране и управление на ресурсите на съответната детска
градина. Пликът със Стратегията се отваря пред Комисията,
непосредствено преди явяването на кандидата. Комисията, след
като се запознае с писмената работа, дава възможност на
кандидата да защити устно, разработената от него Стратегия и
да отговори писмено на уточняващи въпроси -  /втори етап/.

9.  Резултатите от защитата на Стратегията се нанасят в оценъчна
карта № 1 /по образец/, съгласно Приложение № 1.

10. Комисията провежда събеседване с кандидатите, като
оценява професионалната подготовка  и други качества на
кандидата, необходими за заемането на длъжността.
Събеседването с кандидатите включва решаване на практически
казуси, въпроси от нормативната уредба - ЗПУО, КТ, ЗМСМА,
наредби и инструкции на МОН -  /трети етап/.

11.Оценката от събеседването се извършва, съгласно критерии,

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Радомир, гр.Радомир пл.”Свобода” № 20 , на основание

чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.18а от ЗСП,  чл. 91, ал.1и ал.2 от КТ  и
Заповед  № 488/ 20.06.2019г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1. За длъжността: Директор на Център за настаняване

от семеен тип за деца без увреждания
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в

нормативните актове за заемане на длъжността са:
· степен на образование - висше -  бакалавър или магистър;
· област на образование - социални дейности;
· професионален опит на ръководна длъжност или същата

длъжност – 5 години;
· да е дееспособно лице;
· да не е осъждано за умишлено престъпление от общ

характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема
съответната длъжност.

3. Умения и квалификации:
·  опит в предоставянето на социални услуги;
·  опит в управлението на екип;
·  опит в работата с държавни институции;
·  отлично познаване на нормативната база,

регламентираща трудовото законодателство и предоставянето
на социални услуги;

·  лидерска компетентност;
·  изграждане на отношения;
·  умения за работа с деца;
·  комуникативна компетентност;
·  умения за работа с компютър и програмни продукти -

Word, Excel, Access.
·  управленска компетентност;
·  да притежава организационна компетентност, способност

за планиране и организиране на дейността.
4. Области на дейност - социални услуги.
5. Начин за провеждане на конкурса:
·  подбор по документи;
·  защита на Концепция за дейността и развитието на

Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания за период от 2 години.

·  интервю.
6. Необходими документи, място и срок за подаване:

· заявление в свободен текст;
· лична карта /за справка/
· професионална автобиография;
· мотивационно писмо;
· медицинско удостоверение от психиатричен кабинет,

придружен  с психологическо изследване;
· копия от  документи за придобита образователно-

квалификационна степен;
· копия от документи, удостоверяващи продължителността

и областта на професионалния опит – трудова и/или служебна
книжка,  осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ осигурителния стаж, със заверка «Вярно с
оригинала» на всяка страница;

· копия на други документи, доказващи допълнителните
компетентности,  които по преценка на кандидата имат
отношение към характера на работата.

· Концепция за развитие на социалната услуга  Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания за период
от две  години. Разработката трябва да е поставена в затворен,
бял, непрозрачен плик, с ненарушена цялост и да се представи
заедно с горепосочените документи.

7. Документите за участие в конкурса се представят лично
от кандидатите или от техен упълномощен представител с
нотариално заверено пълномощно. Приемат се в деловодството
в административната сграда на община Радомир, на адрес – гр.
Радомир, пл. „Свобода“ № 20,  всеки работен ден от 08.30 часа
до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа, в  30-дневен срок,
считано от деня следващ деня на  публикуването на обявата
за конкурса в регионален ежедневник, на сайта на Община
Радомир и на  информационното табло на общинска
администрация. При подаването на документите си кандидатите
се запознават с длъжностната характеристика на длъжността.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят на информационното табло, находящо се на партера в
сградата на общинската администрация, с адрес гр. Радомир,
пл.  «Свобода» №20 и на интернет страницата на Община
Радомир.

8. Кратко описание на длъжността:
Организира цялостната дейност на Център за настаняване

от семеен тип за деца без увреждания ,  като гарантира
изпълнението на разпределената към екипа работа и дейности,
съобразно поставените срокове и очаквани резултати;
представлява центъра пред външни лица и организации;
отговорен е за качественото управление в съответствие с
нормативната база за предоставяне на социалната услуга;
одобрява проекто-бюджета  и се разпорежда с бюджетни
средства; сключва, изменя и прекратява трудови договори със
служителите в центъра; създава условия за стимулиране на
творческите изяви на децата.

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

посочени в оценъчна карта № 2 /по образец/,  съгласно
Приложение № 2.

12. Окончателния резултат от конкурса за всеки кандидат се
формира като сбор от резултата от оценката на защитата на
Стратегията и резултата от събеседването и се вписва в оценъчна
карта № 3 /по образец/, съгласно Приложение № 3.

13. Протоколите с резултатите от конкурса, заедно с оценъчните
карти се представят на кмета на община Радомир.

VII.Класиране на кандидатите
1. Комисията по провеждането на конкурса класира само

кандидатите, които са получили окончателен резултат от
конкурса, най- малко 50% от максималния брой точки.

1.1. При равен резултат Комисията подрежда в класирането
на по- предно място, кандидата с по- висока квалификация.

1.2.  При равен резултат и при еднаква квалификация,
Комисията подрежда в класирането на по- предно място,
кандидата с по- висок брой точки от защитата на Стратегията.

2.  Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него
лица в тридневен срок от провеждането му.

3. Комисията по провеждане на конкурса дава  предложение
на  кмета на община Радомир, класираният на първо място
кандидат, да бъде назначен, съгласно чл. 96 от КТ. Трудовото
правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо
място, от деня, в който е получило съобщението за резултата.
Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е
длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването
на съобщението по предходната алинея. При уважителни
причини този срок е до 3 месеца. Изпълнението на задълженията
по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа
на лицето. Ако лицето не постъпи на работа в срока по ал. 2,
трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този
случай трудовото правоотношение възниква със следващия в
класирането участник в конкурса, за което той се уведомява
писмено:

3.1. при резултат от 75% до 100% от получените точки - за
неопределено време;

3.2. при резултат от 50% до 75% от получените точки и липса
на друг кандидат с по- висок резултат - ВрИД до конкурс.

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

от стр. 9
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Щатските “’чукове” отстъпиха  в мач  от Метролигата

Страницата подготви Яне Анестиев

"Миньор”(Чикаго)
загуби с 0:4  от “Ш-
вабен” 1926, в мач
от майсторската
група на Метролига-
та. “Чуковете” бяха
порязани от главния
съдия “от съблекал-
ните”, след като в 9-
та минута, капита-
нът Ивалин Гунчев
получи втори жълт
картон, съответно

Мачът за Суперкупата
ще е на 3-ти юли

По предложение на ПФЛ мачът за Су-
перкупата на България между отборите
на Лудогорец и Локомотив (Пловдив)
ще се проведе на 3 юли (сряда) от 20:30
часа на Националния стадион "Васил
Левски".

Новината, която Sportal.bg съобщи на
своите читатели преди седмица, беше
потвърдена от Спортно-техническата ко-
мисията към Българския футболен
съюз.

Носители на Суперкупата на Бълга-
рия:

1989 ЦСКА
2004 Локомотив (Пд)
2005 Левски
2006 ЦСКА
2007 Левски
2008 ЦСКА
2009 Левски
2010 Литекс
2011 ЦСКА
2012 Лудогорец
2013 Берое
2014 Лудогорец
2015 Черно море
2016 няма носител
2017 Ботев (Пд)
2018 Лудогорец

Любомир Минчев
приключи с националния

Любомир Минчев няма да продължи
работата си като селекционер на нацио-
налния отбор на България.

Новината бе потвърдена от Георги
Глушков, като президентът на баскет-
болната ни федерация заяви, че е нап-
равил всичко по силите си да убеди
Минчев да остане, но това няма да се
случи. 47-годишният специалист съв-
местяваше работата в националния от-
бор с тази на клубно ниво, където ще
продължи да води Берое (Стара Заго-
ра).

Под негово ръководство “лъвовете”
завършиха на трето място в първата фа-
за на група F от световните квалифика-
ции, продължавайки напред към втория
етап, където записаха победи над Фран-
ция и Босна, но не успяха да се класи-
рат за Мондиал 2019.

Любимец на агитката в
Перник е ново попълнение

в „Царско село”
Един от любимците на пернишката

агитка, когато отборът играеше в „А”
груупа е ново попълнение на новия член
на Първа лига „Царско село”.

Иван Чворович  е  роден на 21.09.1985
в Сърбия, вратар, трикратен шампион на
България с Лудогорец. Носител на Ку-
пата на България с Лудогорец и Ботев
Пловдив и трикратен носител на Супер-
купата на България с Лудогорец и Бо-
тев.

Играл още за отборите на Нафтекс,
Черноморец (Бургас), Миньор и Левски.
За последно игра в Ботев Пловдив. Има
един мач за националния отбор на Бъл-
гария.

червен и напусна
принудително игра-
та.Преди това, в 4-
та минута, Гунчев
отнесе жълт картон
в спорна ситуация.
Веднага след изгон-
ването му, немците
вкараха директно от
пряк свободен удар
за 1:0.

Този резултат се
запази до края на

първата част.Въпре-
ки оределия състав
от към опитни игра-
чи, след победата за
купата на щата, бъл-
гарите имаха своите
шансове, но не ус-
пяха да ги реализи-
рат. Останалите
три попадения пад-
наха в последните
20-на минути на сре-
щата, когато жъл-

то-черните бяха ве-
че много изморе-
ни.“В рамките на два
дни, изиграхме два
мача с много силни
противници. Умора-
та и контузиите се
отразиха на отбора.
Затова в срещата
дадохме възможност
за изява на младите
момчета. Имахме са-
мо две резерви, но

дори и тогава, ако
ни бяха оставили да
играем 11х11, на съ-
перника щеше да му е
много трудно срещу
нас. Това е футбола,
забравяме по-бързо
този мач и се кон-
центрираме върху
следващия”, комен-
тира треньорът на
“Миньор” Чикаго –
Емил Миланов.

Лалова с втора
победа на 100 метра

Най-добрата българска спринтьорка
Ивет Лалова-Колио записа втората си по-
беда във втория си старт на 100 метра за
сезона. Чаровната ни атлетка победи без-
проблемно конкурентките си в турската
Суперлига за своя клуб ЕНКА и финишира
за 11.49 секунди.В предишния си старт на
по-късата дисциплина на 25 май Лалова-
Колио победи отново за ЕНКА на Европей-
ската клубна купа в Кастейон (Испания) с
по-добър резултат 11.28 секунди при нас-
рещен вятър 1.4 м/сек.В Кастейон тя бе
над всички и на 200 метра с резултат 23.10
секунди, а при тежки метеорологични ус-
ловия на 30 май в Диамантената лига в
Стокхолм отново на 200 метра пусна пред
себе си само европейската, световната и
олимпийската шампионки, завършвайки
четвърта с 22.99 секунди.

Волейболистките ни останаха
последни в Лигата на нациите

Волейболистките
от националния от-
бор на България за-
вършиха със загуба
участието си във Во-
лейболната лига на
нациите. Момичета-
та на Иван Петков
отстъпиха на Герма-
ния с 0:3 (21:25, 20:25,
13:25) в двубой от
група 18 на надпрева-
рата. Така „лъвици-
те” приключиха на
последнтото 16-о

място в общото кла-
сиране на световната
надпревара със 7 точ-
ки (2 победи, 13 загу-
би). Това стана след
като тимът на Корея
победи Полша без
звездата им Малвина
Смажек с 3:1 гейма. Та-
ка корейките записаа
трети успех и измес-
тиха нашите, като
приключиха на 15-о
място с 9 точки. Гер-
манките са девети с

Смениха датите на мачовете на ЦСКА
УЕФА утвърди но-

ви дати за срещите
от първия предвари-
теен кръг на Лига Ев-
ропа между отбори-
те на ЦСКА-София и
ОФК Титоград. Зара-
ди проблем с ползва-
нето на стадиона в
Подгорица и от дру-
гите местни тимо-
ве, европейската
централа направи до-

пълнителни промени,
които засягат и до-
макинския мач на
"червените" с черно-
горците, информира
клубният сайт на
с т о л и ч н и я
гранд.Футболисти-
те на Добромир Ми-
тов ще посрещнат
съперника си на 9
юли (вторник), а дву-
боят е с начало 20:30

часа на стадион "Бъл-
гарска армия". Реван-
шът е насрочен за
седмица по-късно - 16
юли (вторник) от
20:30 часа местно
време в Подгорица
(21:30 българско вре-
ме).Утре в 10:00 часа
ще бъдат пуснати в
продажба и билети-
те за срещата с Ти-
тоград.

21 точки (7 успеха, 8
поражения). Волейбо-
листките на Феликс
Козловски доминираха
изцяло в срещата и не
оставиха много въз-
можности за проти-
вопоставяне на съ-
перничките си. Най-
резултатна за бъл-
гарския отбор бе Гер-
гана Димитрова с 11
точки, а Силвана Чау-
шева добави 10 точ-
ки.
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Виновната за трагедията шофьорка напуснала мястото на инцидента

КАТО ПРОХЛАДЕН ДУШ
В ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ ДОЙДЕ
ВЪПРОСЪТ НА СЕСИЯТА
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

КАКВО СТАНА С ЛЕДЕНАТА ПЪРЗАЛ-
КА. С ледената пързалка нищо не е стана-
ло, а комай няма и да стане, е краткият отго-
вор, който не търпи коментар. По-лошото е,
че това не е и водно огледало, щото досега
не сме видели някой да се оглежда в него.
Не е лошо обаче дискусията да продължи.
Ако няма практически резултат, поне е ве-
село. Замисленото и струващо камара пари
съоръжение си битува като елементарно
плитичко басейнче с мръсна водица. Чат-
пат находчиви дечурлига през лятото си ох-
лаждат гумите на колелетата в него, снимат
се в мрежата и през ум не им минава какви
стратегически дебати се водят за тоя гьол в
местния Общински съвет. Вчера дебат не се
проведе по същество, щото на питащия Ми-
лан Миланов нямаше титулярния отговарящ
- кмета на Перник. Въпреки всичко някаква
сламка за отговор бе подадена - пари няма-
ло, а и нещо проектът не се връзвал с евро-
пейските стандарти за пързалка. Което си е
вид пързаляне, както и да го погледнеш.
Констатацията, че изтича гаранционният
срок на проекта е толкова уместна, че все
едно нищо не е казано. На кого му е до пър-
залка, като целият Перник през зимата е
пързалка, гласи градската мълва. На кого
му е до водно огледало, като може да се
намокри и на импровизираните фонтани на
площада, е продължението на мълвата. Все
пак чакаме с интерес и продължението на
питането, когато си дойде титулярът. Да ви-
дим какво ще се огледа в нейния отговор
или въпросът на Миланов ще бъде изпър-
залян са кой ли път.

КАКВО ОТ ТОВА, ЧЕ ПЕРНИШКИЯТ
ТЕЦ Е ОСЪДИЛ ОБЩИНАТА ЗА МИ-
ЛИОН И ПОЛОВИНА ЛЕВА. НИЩО. И
ДРУГ ПЪТ Я Е ОСЪЖДАЛ И НАВИКЪТ
ВЕЧЕ Е втора природа. Управата ще обе-
щае да плати, ще сключи договор за раз-
срочено плащане, ония ще си замълчат за
лихвите и ще дойдат местните избори. Пос-
ле пак същото със следващата управа. Тая
игра на съденица е вечна. И вечно някой
някъде обжалва, та делата се точат не с го-
дини, а с мандати. Общината и ТЕЦ-а са
двете страни на една монета, въпреки, че
единият не обича да я дава. Докато Топло-
фикация съществува, винаги ще има да
взема пари от Общината. И да се радва, че
все пак има кого да съди. Това имитира
дейност, по-важна и от самото топлоподава-
не. А за управата чудесен повод да поиска
поредния заем.

Любомира ПЕЛОВА
28-годишен мъж,

който е служител на
МВР, е загинал при
пътнотранспортно
произшествие сно-
щи в Перник.

Инцидентът е
станал около 21,23
ч., на улица "Юрий
Гагарин" в перниш-
кия квартал "Моши-
но". Сблъскали са се
лек автомобил
"БМВ", управляван
от 43-годишна жена
и мотоциклет "Сузу-
ки", шофиран от 28-
годишен младеж. Мо-

тористът и 19-го-
дишната му спът-
ничка се движели по
вътрешноградската
магистрала от цен-
търа към квартал
"Изток", а немското
возило излизало от
близка бензиностан-
ция с намерение да
се включи в главния
път. В резултат на
това е загинал на
място шофьорът на
мотора, а 19-годиш-
ното момиче е нас-
танено в болница с
множество фракту-
ри, без опасност за

Закриват радомирската
Районна прокуратура

Любомира ПЕЛОВА
Прокурорската колегия на Висшия съде-

бен съвет закри 28 районни прокуратури в
страната и разкри териториални поделения
на тяхно място. Сред тях е и тази в Радо-
мир.

Окрупняването влиза в сила от 1 януари
2020 г. Това е втората вълна от оптимиза-
цията на държавното обвинение. На 1 януа-
ри 2019 г. бяха закрити 11 районни проку-
ратури и разкрити териториални поделения
на тяхно място.

Кадровиците на Темида гласуваха зак-
риването на прокуратури район по район.
Те се оказаха разделени в мненията си са-
мо за оптимизацията в районите на Бургас
и Монтана. За останалите бяха единодушни
и гласуваха 10 "за" и нито един "против".

Според решението радомирската проку-
ратура отива към Перник.

Предложението на прокурорската коле-
гия ще бъде внесено за разглеждане от
пленума на ВСС на 27 юни.

Проекти по фонд "Вътрешна
сигурност" - важни за МВР

Любомира ПЕЛОВА
Изпълнението на проекти по Фонд "Вът-

решна сигурност" е от съществено значе-
ние за дейността на МВР, тъй като позвол-
ява финансиране, изграждане и модерни-
зиране на редица системи в МВР, които
подпомагат основните функции на ведомс-
твото, заяви зам.-министър Милко Бернер
на заключителна конференция, във връзка
с успешното закриване на проект "Доиз-
граждане на системите за ранно предуп-
реждение и оповестяване на населението и
органите за управление за действия при
извънредни ситуации, свързани със защи-
тата на Европейската критична инфраструк-
тура", изпълняван от Дирекция "Комуника-
ционни и информационни системи" - МВР.
Директорът на Дирекция "Комуникационни
и информационни системи"

Младен Петров съобщи, че към момента
чрез системите за ранно предупреждение
и оповестяване 38,09% от населението в
страната е с възможност за оповестяване и
получаване на указания на живо в рискова
и кризисна ситуация.

Нарушили закона шофьори
се изправят пред Темида
Любомира ПЕЛОВА

Възрастен столи-
чанин ще бъде съден
за шофиране на ав-
томобил в нетрезво
състояние.

На 13 юни, в радо-
мирското село Старо
село бил проверен лек
автомобил "Фиат
Уно", управляван от
70-годишен жител на
София. При изпроб-
ването му с техни-
ческо средство за ал-
кохол са отчетени
1,88 промила. Отка-
зал кръвна проба за

химичен анализ.
Привлечен е като об-
виняем и му е наложе-
на мярка за неоткло-
нение "подписка".

С 1,47 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила
си, марка "Пежо", 43-
годишен радомирец.
Мъжът бил проверен
на 14 юни, на улица
"Дупнишка" в града.
Нарушилият норма-
тивната уредба во-
дач отказал кръвна
проба за химичен ана-
лиз. Привлечен е ка-

живота. 43-годишна-
та жена, управлява-
ла БМВ - то напусна-
ла местопроизшес-
твието и около 1,15
ч. се явила във Вто-
ро районно управле-
ние на МВР, след кое-
то била задържана
за 24 часа с полицей-
ска мярка. Трупът на
загиналия е закаран
в Съдебна медицина
- Перник за аутопсия.

Образувано е
следствено дело и
действията по раз-
следването продъл-
жават.

Жена пострада в района
на автобусна спирка

Любомира ПЕЛОВА
39-годишна жена е пострадала при пътен

инцидент в Радомир.
Лек автомобил "Пежо", управляван от 60-

годишен перничанин се движел по ул.
"Райко Даскалов". В района на автобусна
спирка колата  блъснала 39-годишна радо-
мирка. Шофьорът реагирал незабавно, ка-
чил пострадалата в колата и я закарал до
спешния център в града. Там медиците
констатирали фрактура и локсация на ра-
менна става на жената.  Двамата са из-
пробвани за алкохол с техническо средс-
тво, като резултатите са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава.

то обвиняем и му е
наложена мярка за
неотклонение "под-
писка".

86-годишен с пос-
тоянен адрес в сто-
лицата застава пред
съда за управление
на нерегистриран лек
автомобил. Пенсио-
нерът бил засечен на
15 юни, в Радомир,
шофирайки "Субару"
без номера. Привле-
чен е като обвиняем
и му е наложена
мярка за неотклоне-
ние "подписка".

Криминално проявени
закопчани с дрога
Любомира ПЕЛОВА

Двама криминално
проявени са задържа-
ни за търговия и при-
тежаване на нарко-
тични вещества. Из-
зети са марихуана, ам-
фетамин и екстази.

Акциите са проведе-
ни от служители на
сектор "Противодей-
ствие на криминална-
та престъпност" при
Областната дирекция
на МВР в Перник и
криминалисти от
Второ районно управ-
ление.

На 18 юни, на улица
"Вардар" в областния
център спецполицаи
от областната дирек-
ция задържали 27-го-
дишен перничанин в
момент на продажба
на наркотици.

По-късно били пре-
търсени районът  и
входът на блока, в
който живее закоп-

чнаният. Иззети са
около 50 грама мари-
хуана, 50 грама амфе-
тамин и 50 хапчета
екстази.

В сряда, в перниш-
кия квартал "Изток" е
проверен 19-годишен
младеж. При направе-
ния му личен обиск са
иззети около 7 грама

амфетамин.
Двамата арустева-

ни са познати на поли-
цията и са задържани
за 24 часа с полицей-
ска мярка.

Започнати са досъ-
дебни производства и
действията по раз-
следванията продъл-
жават.
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