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пазим чистотата на
мислите и действия-
та си, щедростта на
сърцата си, милос-
тта, състраданието
и добротата!

В празничните дни
се връщаме към случи-
лото се през тази го-
дина и чертаем плано-
ве за следващата. Не-
ка оставим лошите
моменти в 2017-та и
да съхраним само най-
добрите спомени от
отминаващите дни.

Благодаря на всич-

2018-òà äà å óñïåøíà, ùåäðà è óñìèõíàòà!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.63 лв.
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Мчца Юлиания
Никомидийска и др. с

нея

Интелект                         - 076/ 67 09 00
Кали Консулт                  - 0898 62 06 96
Габи М                               - 076/ 60 13 15
Пернишки имоти             - 0888 22 26 56
Орел    - 0898 94 56 94
Ива             - 076/ 60 13 38
Симеон Д               - 076/ 60 26 26
Тера Булгари     - 0884 32 47 03

Някъде в
класациите

Безкрайните български празници са
затова - да четем всякакви класации и
да си търсим мястото в тях. Така ста-
на и на тоя протяжен уикенд между
две години. Само че гордостта ни се
сломи, както е казал поетът, особено
що се отнася до най-важното - ядене-
то и пиенето. А българинът нали за-
това празнува - да яде и пие като раз-
пран. Излезе някаква чуждоземна ста-
тистика, че през изминалата година не
сме първи нито по едното, нито по
другото. Имало далеч по-големи гас-
трономи от нас, но това в общи линии
може да се преглътне. Унизителното
е, че сдаваме фронта при пиенето. Ка-
къв срам - не сме даже в тройката! Тук
вече националното ни самочувствие е
жестоко накърнено, като да сме се из-
дънили с европредседателството. Да-
же и при пушенето губим завоювани
позиции, което е сигнална лампичка за
вземане на кардинални мерки по това
направление.

Утехата е, че имаме пълно право да
не вярваме на измислените класации.
Ние си знаем какво изплюскахме и из-
поркахме от Коледа до Нова година и
никой не може да ни развали тоя хубав
национален празник. Следва продълже-
ние...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Това пожела на перничани кметът Вяра Церовска
Любомира ПЕЛОВА

В навечерието на
Коледа и Нова година,
кметът на общината
Вяра Церовска поздра-
ви жителите й с топ-
ли думи. В специалнво-
то й приветснвие се
казва: "Нека чудото
на Рождество Хрис-
тово ни направи по-
добри и милосърдни,
да донесе повече ра-
дост в домовете ни и
да бъдем здрави, за-
щото няма по-хубаво
нещо от това! Да за-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

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

dlv.si@abv.bg

Радост! Кметът
чака първо внуче!

Любомира ПЕЛОВА
2018-та ще е изключително щастлива в

личен план за кмета на община Перник д-р
Вяра Церовска. Тя очаква с трепет своето
първо внуче! И това ще е най-прекрасният
подарък за нея. А той ще дойде от сина й д-
р Стефан Церовски и неговата любима,
която също е Преди няколко месеца са-
мият той показа в социалната мрежа  го-
дежния пръстен, който сложи на ръката на
дългогодишната си приятелка.

В навечерието на Нова година, на тради-
ционната среща с пернишките журналис-
ти, Вяра Церовска с усмивка призна, че
вече е баба, но на детето на племенничка-
та си. През 2018-та обаче ще стане истин-
ска баба на така чаканото първо внуче. А
от това по-хубав подарък, който може да й
поднесе 2018-та година няма!

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

ки, които ми давате
подкрепа заедно да се
преборим с предизви-
кателствата!

Нека да посрещнем
Новата 2018 година с
радост и светли чувс-
тва! От сърце ви желая
тези дни да ни донесат
много прекрасни миго-
ве, споделени с роднини,
приятели и близки до
сърцето хора!

Честита, здрава и
щастлива  Коледа !

Успешна, щедра и ус-
михната  Нова Година!"

Щастлива и плодоносна 2018-та
пожела областният управител
Любомира ПЕЛОВА

В навечерието сме
на най-светлия праз-
ник в християнския
календар - Рождество
Христово и на прага
на 2018-та година об-
ластният управител
на Перник Ирена Со-
колова направи спе-
циални благопожела-
ния за жителите на
региона.  "Изпращаме
с удовлетворение
старата 2017 г., из-
пълнена с много пре-
дизвикателства и
трудности, които
заедно преодоляхме.
Убедена съм, както
досега, така и занап-

ред, че заедно и воде-
ни от целта за прос-
перитет и развитие
на област Перник, ние
ще можем да постиг-
нем всичко!

В празничните Ко-
ледни и Новогодишни
дни, приемете моите
пожелания за здраве,
любов, сбъднати меч-
ти и реализирани но-
ви стойностни начи-
нания. Нека имаме къс-
мет и благословение,
и да не забравяме, че
те не идват като но-
вогодишен подарък,а
като дар Божи и бла-
гополучието ни е пос-
тижимо, ако имаме

вяра, разбирателство
и единение!

С общата ни рабо-
та, сърцатост, мо-
тивация и интелект
можем да направим
така, че в България и
навсякъде по света
да има повече радост
и добро.

Нека Новата година
за бъде щастлива за
всеки човек,  да е пло-
доносна, изобилна и
въздигаща за Родина-
та ни! Честито Рож-
дество Христово!
Мирна и сплотена Но-
ва година!" - това по-
жела на хората от ре-
гиона губернаторът.
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ÂÊÓÑÍÈ, ÍÎ ÇÄÐÀÂÎÑËÎÂÍÈ
ÕÐÀÍÈ ÏÎÊÀÇÀÕÀ Â ÈÇËÎÆÁÀ

È Â ÏÅÐÍÈÊ ÍÅÙÎ Â
ÑÒÎËÅÒÍÈÖÀÒÀ ÑÅ ÌÚÒÈ...

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÈÒÅ ÏÀÄÍÀÕÀ
ÎÒ „×ÅÐÍÎ ÌÎÐÅ”

ÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊ
ул. Благой Гебрев №38
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Ìîäåðíî âèäåîíàáëþäåíèå ùå èìà â Ïåðíèê
Камерите ще се монтират на входа и изхода на града и в центъра

Любомира ПЕЛОВА
Нова модерна сис-

тема за видеонаблю-
дение ще бъде пос-
тавена в Перник.

Това съобщи кме-
тът на Общината
Вяра Церовска на
традиционната го-
дишна среща с жур-
налисти, в която
участваха и замес-
тниците й Владис-
лав Караилиев, Де-

нислав Захариев,
Севделина Ковачева
и Йордан Павлов,
както й секретарят
Радослава Манова.

Камерите ще бъ-
дат монтирани на
изхода и входа на
града, и в централ-
ната градска част.
Заплащането ще се
реализира от фирма
„Стомана Индъс-
три“. В рамките на

три години
те ще вла-
гат по 50
хил. лева
г о д и ш н о ,
за да може
постепен -
но да бъде
о б х в а н а т
ц е л и я т
град. Съв-
ременните
с ъ о р ъ ж е -
ния ще раз-
п о з н а в а т
лица и но-
мера на ко-

ли. 
„Новата система

дава реален ефект
срещу криминалния
контингент и нару-
шителите по улици-
те и пътищата“, ко-
ментира Вяра Це-
ровска.

Зам.-кметът Де-
нислав Захариев спо-
дели, че е доказано с
поставянето на та-
кива камери до един

Метрото може да стигне до
Перник с двусистемни мотриси
Любомира ПЕЛОВА

Проблемът с пътува-
нето на перничани до
столицата с влак може
да се реши кардинално,
ако се закупят и пус-
нат в движение двусис-
темни мотриси – това
твърдиперничанинът
Мартин Златков – кой-
то е асистент във ВТУ
„Тодор Каблешков”. Та-
ка съгражданите ни ще
могат да се качват в
Перник на гарата и да
слизат директно в цен-
търа на София, без да
се налага да сменят вла-
кове, поясни той.

Двусистемните мот-
риси биха могли да се
движат по определен
график – например на
всеки половин час, да

излизат от тунела на
III-та метролиния при
19-та метростанция /
Горна баня/ и по същес-
твуващото жп трасе
Горна баня – Перник да
правят връзка с Пер-
ник, а защо не и с Радо-
мир, обясни Златков.

Двусистемната мот-
риса е електрически
двусистемен влак, кой-
то може да се захранва
и от система  25 000 V/
50Hz за жп транспорт
и от система  1200V
DC за метро.

Граждански инициа-
тивен комитет в Со-
фия вече е внесъл пред-
ложение в СОС  за удъ-
лжаване на трети мет-
родиаметър  и за заку-
пуване на такива мот-

риси. Идеята ще се раз-
гледа в 3-месечен срок,
т.е. до края февруари
2018 г.

За да се реализира то-
зи проект е необходимо
да има единни дей-
ствия от  столичен и
пернишки общински съ-
вет, областните упра-
вители на Перник и Со-
фия и железниците, ка-
за още Златков, който
е активист на перниш-
ката структура на «А-
така».

Той поясни, че ще во-
ди разговори по тази
тема веднага след Нова
година с областният
управител Ирена Соко-
лова и ще търси съ-
мишленици и в перниш-
кия общински съвет

Всеки десети осмокласник не
продължава образование

Светла ЙОРДАНОВА
Всеки десети осмокласник, завършил в

основно училище, не продължава образо-
ванието си. Данните са от проучване на
неправителствената организация “Амали-
пе”. След работата на междуведомствени-
те екипи едва 17 000 са върнатите в клас
деца към момента. Над 206 000 ученици са
отпаднали от образователната система или
никога не са записвани в нея.

Най-голям е делът на непродължаващи-
те в гимназиален етап, особено сред за-
вършилите основни училища. Най-много
отпаднали ученици има в областите Сли-
вен, Стара Загора и Пловдив, а най-малък
риск за отпадане има в Габрово, Смолян и
Враца.

„Една от причините е заминаване на
цялото семейство в чужбина с цел намира-
не на работа. Други причини са започване
на работа в юношеска възраст, проблеми с
транспорта, ранните бракове в някои от
общностите. Ние сме инициирали искане
за по-голям контрол върху работодатели-
те, които наемат деца на работа, ще се го-
вори и с прокуратурата, за да се изгради
механизъм да се противодейства на ранни-
те бракове като причина за отпадане от
училище”, посочи Соня Мелоян, директор
на “Организация и контрол” в МОН.

Затова и от образователното министерс-
тво настояват да се създаде единен евро-
пейски механизъм, който да проследява
учениците. Предвиждат и други мерки. А
първите индикатори за отпадане от клас са
слаби оценки, много отсъствия и лошо по-
ведение.

Ще укрепват свлачището на пътя
Радомир – Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Агенция „Пътна инфраструктура“ старти-
ра обществена поръчка за извършването
на проучвателно-проектантски работи и из-
пълнение на дейности по укрепване на
свлачището при км 72+300 на пътя Радо-
мир - Перник. Целта е да бъдат проучени
инженерно-геоложките условия в района
на свлачището, причините за активизиране
и разработване на техническо решение за
трайното възстановяване и укрепване на
засегнатия участък. Индикативната стой-
ност на поръчката е 400 000 лв. без ДДС.
Кандидатите могат да подават оферти до
29 януари 2018 г.

Проектът ще кандидатства за финансира-
не по приоритетна ос 4 „Превенция и уп-
равление на риска от наводнения и свла-
чища“ на Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г.

Участъкът, който ще се укрепи е в мес-
тността „Цървеняка“. Дължина на пътния
участък, засегнат от свлачищния процес, е
около 25 метра. Основните причини за
проявените свлачищни процеси, според
становището на експертите, е преовлажн-
яване на откоса в следствие на паднали
значителни количества валежи, геоложки
строеж и геоморфоложки особености, не-
регулиран отток от терените над откоса и
др.

Бракониерски лов в „ДЛС
Витошко-Студена”

Силвия ГРИГОРОВА
 Служители на Югозападното държавно

предприятие и „ДЛС Витошко-Студена”
разкриха на 22 декември бракониерски лов
в държавен ловен район, намиращ се в
землището на пернишкото село Боснек.
Трима души, единият от които с ловна ка-
рабина, са ловували незаконно в района.

 На бракониерите са съставени актове за
нарушение по ЗЛОД и са предадени за из-
даване на наказателни постановления от
РДГ Кюстендил.

Приключи конкурсът за най-красиво
писмо до Дядо Коледа

Силвия ГРИГОРОВА
Традиционният конкурс на „Български

пощи“ ЕАД „Най-красиво писмо до Дядо
Коледа“ приключи, информираха от дър-
жавното дружество. Над 13 000 са детските
послания, изпратени през 2017 година от
всички краища на страната до приказния
старец от Лапландия.

Екипът на Дядо Коледа се погрижи
всяко отговарящо на поставените условия
писмо да получи своя отговор.  Организа-
торите от „Български пощи“ ЕАД изпрати-
ха до най-талантливите автори 26 колек-
тивни и 32 индивидуални награди.

Списък с наградените детски писма е
публикуван на сайта на дружеството.

Съдят трима, нарушили закона
Любомира ПЕЛОВА

53-годишният И.А.
от Перник е шофирал
автомобила си с 2,15
промила алкохол в кръв-
та. Бил проверен на 16
ноември тази година в
областния град. С 2, 02
промила е управлявал
мерцедеса си 54-годиш-
ният В.М. от пернишко-
то село Богданов дол.
Мъжът бил проверен на
17 декември отново в
Перник. Двамата са
привлечени като обвин-
яеми и работата про-
дължава съвместно с
Районна прокуратура –

Перник.
45-годишната Д.Х. от

гр. Перник застава пред
съда за причиняване на
средна телесна повреда
при пътнотранспор-
тно произшествие. Ин-
цидентът е станал
през месец април тази
година в Радомир. Жена-
та управлявала лек ав-
томобил „Ситроен“ и
излизайки от бензинос-
танция, ударила „Мер-
цедес“ със софийска ре-
гистрация. Пострадала
пътничка на предната
седалка в немското во-
зило. 27-годишната сто-

личанка била със счупе-
ни прешлени и други на-
ранявания. Д.Х. е привле-
чена като обвиняема и
й е наложена мярка за
неотклонение „подпис-
ка“.

36-годишен мъж ще
отговаря за неплащане
на издръжка. Н.П. с пос-
тоянен адрес в село Ме-
щица, не издължил 25
месечни вноски, опреде-
лени му от съда да из-
държа 14-годишната си
дъщеря. Привлечен е ка-
то обвиняем и работа-
та по случая продължа-
ва.

сериозен ръст на на-
маляване на прес-
тъпленията. „С та-
кива камери разпола-
гат много малко об-
щини разполагат, те
са последно поколе-
ние“, поясни Заха-
риев. 

Кметът посрещна
журналистите на ча-
ша вино и питка с
късмети и обсъди с
тях постигнатите
резултати от рабо-
тата на общинско-
то ръководство.Тя
им благодари за доб-
рото сътрудничес-
тво през годината и
пожела да бъдат все
така обективни.

„Тази година за нас
беше работа, отго-
ворност и отноше-
ние към перничани.
Стараехме се да се
вслушаме в гласа на
гражданите , да по-
кажем че имаме ви-
зия за развитието

на града. Днес не ис-
кам да говоря за
трудностите, кои-
то сме имали , но ис-
кам да кажа , че то-
гава, когато всички
имаме енергията ,
позитивното отно-
шение и вяра, неща-
та ще се случват.
От името на целия
екип заявявам, че ще
продължим да пра-
вим открит разго-
вор и да се виждаме
през вашите очи.
Благодаря затова, че
вие сте нашият най-
точен и верен корек-
тор, затова как ние
се справяме с рабо-
тата, за която сме
избрани. Пожелавам
ви първо здраве, пос-
ле много семейно
щастие , много обич
около вас и за вас“, с
тези думи се обърна
кметът към журна-
листите и вдигна
наздравица.
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Äàðåíèå îò Øâåéöàðèÿ ïðèñòèãíà â Ïåðíèê!
Техниката е получена благодарение на посредничеството на губернатора Ирена Соколова

"Атака" Перник
отчете 2017 година

Любомира ПЕЛОВА

Партия "Атака" - Перник остана вярна на
традицията и подреди на предпразнична
трапеза традиционни български ястия, с
които заедно с журналистите в края на го-
дината направи своеобразна равносметка
на постигнатото през изтеклите 12 месеца.
Областният лидер проф. Румен Ваташки
сподели, че партията му е категорично про-
тив повишаването на цената на водата в
Пернишко. Според него качеството й в гра-
да е лошо, водопреносната мрежа е стара.
"Когато се повиши качеството на водата и
се подмени водопроводната мрежа, тогава
може да се мисли за увеличаване цената
на водата. Сега това е неоправдано - не
може за няколко месеца на два пъти да се
повишава цената за перничани" - катего-
ричен беше Ваташки.

Общинският лидер Павел Павлов от своя
страна се върна месеци назад и сподели,
че участието на "Атака" в коалиционното
правителство, като част от Обединени пат-
риоти е било единствено правилното реше-
ние. "За да се подобрява живота на хората
и да се изпълняват обещания - трябва да
си във властта, а не в опозиция. Затова и
нашата партия влезе в тази коалиция. Ако
имаше нови избори без да се състави пра-
вителство, съществуваше  реална опаснос-
т партия ДОСТ да влезе в Народното съб-
рание - нещо, което не бива да се позвол-
ява. И сега да има нови избори - няма да
има различна конфигурация от партии в
парламента-  Само дето на мястото на Ма-
решки, може да влезе втората турска пар-
тия ДОСТ. Това  е против националните ни
интереси." - каза още Павлов.

От партията се спряха на проблемите с
непрекъснатите аварии по топлопреносната
и водопроводна мрежа, както и това, че
след авария не се възстановява инфрас-
труктурата. За това трябва да има решения
не само на местно, но и на национално ниво.

Бърз съд за пияни шофьори
Любомира ПЕЛОВА

Бързо производство срещу пият шофьор
е започнато от служители на пернишкото
Второ районно управление на МВР.

На 30 декември миналата година, на ули-
ца "Младен Стоянов" е бил проверен лек
автомобил "Мерцедес", шофиран от 51-го-
дишният И.П. от областния град. Алкохол-
ната му проба се оказала положителна - 1,
85 промила. Взета му е кръвна проба и е
бил задържан за 24 часа с полицейска
мярка.

Още шест други бързи производства са
започнати преди празниците.

Двама са шофирали автомобилите си без
книжка. Радомирецът В.В. на 37 години и
пловдивчанина Н.Г./50 г./ са заловени да
карат на територията на Радомир. Пловдив-
чанинът е бил и с 1, 91 промила алкохол в
кръвта. 40-годишният Я.С. от земенското
село Елов дол е карал колата си с 2, 38
промила алкохол в кръвта, а радомирецът
Е.Е. с 1, 30 промила. 35-годишният перни-
чанин Д.Ю. е заловен да кара на терито-
рията на Радомир под въздействието на
наркотични вещества - амфетамин и кана-
бис.Работата по документиране на случаи-
те продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Дни преда да настъ-

пи новата 2018 годи-
на областният упра-
вител прие дарение
от швейцарското
правителство. Шей-

сетте настолни ком-
пютри, копирни ма-
шини и екрани са вто-
рият транш за об-
ласт Перник получен
от община Лозана, с
организацията и пос-

редничеството на
Ирена Соколова, об-
щина Лозана и съдей-
ствието на Българо-
швейцарската тър-
говска камара.

"Добрите ни взаи-

моотношения с Бълга-
р о - ш в е й ц а р с к а т а
търговска камара,
правителството на
Швейцария, по-спе-
циално община Лозана
дават пълноценна
възможност да обно-
вим технологичния
парк на нашата об-
ласт. Радвам се, че от
началото на следва-
щата година част от
институциите в об-
ластта ще могат да
работят с високотех-
нологични устрой-
ства. Живеем в анало-
гово, но и в дигитал-
но време и капаците-
тът на устройства-
та, които използваме
е от значение за по-
добряването на пре-
доставяните услуги",

каза Соколова.
Цифровата техника

ще бъде разпределена
на МБАЛ 'Рахила Анге-
лова', ОД на МВР Пер-
ник, общини и учили-
ща от област Перник.

Първият получил да-
рение е Църногорският
манастир "Св.Св. Козма
и Дамян". Областният
управител предостави
на отец Никанор 1 ком-
пютър и 1 цветно мул-
тифункционално ус-
тройство.

 Губернаторът поя-
сни, че третата част
от голямото дарение
за областта ни се оча-
ква в края на месец
януари. Тогава ще бъ-
дат доставени прин-
тери и мултифункцио-
нални устройства.

Слаб интерес към съдбата
на общинските имоти

Любомира ПЕЛОВА
При слаб обществен интерес премина об-

съждането на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собстве-
ност в Община Перник за 2018 година. В
срещата взе участие зам.-кметът Денислав
Захариев, който запозна присъстващите с
основните приоритети на програмата.

Настоящата програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество е разработена в изпълнение на
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собс-
твеност.

Основна задача е управлението и разпо-
реждането с имоти общинска собственост
да става с грижата на добър стопанин в ин-
терес на гражданите на общината и в съот-
ветствие със Закона за общинската собс-
твеност, Наредба за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущес-
тво, наредба за условията и реда за управ-
ление и разпореждане с общински жили-
ща, както и останалите законови и подзако-
нови нормативни документи.

Планираните за 2018-та година  приходи,
свързани с придобиване, управление и раз-
пореждане на общински имоти са в размер
на 7,1 милиона лева. От наеми на помеще-
ния се очакват 700 000 лв., а от наеми на
земя - 605 000 лв. Прогнозата за постъпле-
ния от ползване на пазари, тротоари и ули-
чни платна е за 200 000 лв.

Планирана е продажба на сгради за 2 700
000 лв. Очакват се постъпления от конце-
сии в размер на 1 100 000 лв.

Както и през 2017-та, на концесия се от-
дават 25 автоспирки, на които, както и до-
сега се разполагат търговски обекти. Отно-
во са включени и хижа "Кралев дол", бив-
шият зимен спортен комплекс "Металург",
минералната вода в квартал Бела вода, те-
рен в "Делта хил", предназначен за детска
градина и два терена в Ладовица и Драга-
новец за изграждане на многофункционал-
ни спортни площадки за футбол, волейбол и
хандбал.

Продават се 45 терена и 7 сгради, вклю-
чително бившата стоматология в кв. Иван
Пашов.

В сравнение с 2017 година, очакваните
постъпления в програмата са със 157 000
лв. по-малко.

Директорът на ЦСМП си пожела през
2018 година да дойдат млади лекари
Силвия ГРИГОРОВА

Без произшествия
са преминали празнич-
ните дни, информира
директорът на Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ- д-р Ва-
лери Симеонов. Нещо
повече, той поясни,
че в празничните дни
натоварването е би-
ло по-малко отколко-
то в работни дни. За
пример д-р Симеонов
посочи, че от 30
спешни повиквания на
31 декември, 12 са би-
ли спеши, а 18 са свър-
зани с прегледи за ви-
сока температура.
Според д-р Симеонов,
лекарите в ЦСМП не
са имали скоро толко-
ва спокойни празнич-
ни дни, въпреки че са
били осигурени  и до-
пълнителни екипи за
всеки случай. На въп-
роса какво си пожела-
ва през новата 2018 г,
директорът на
ЦСМП заяви: "Мечта-
та ни е имаме нов, мо-
дерен Център за
спешна медицинска
помощ. Освен това се
надяваме през тази
година да разкрием из-
несен екип на ЦСМП,
който да бъде бази-
ран в село Драгичево.

Разговарял съм с кме-
та на Драгичево, кой-
то ми е обещал да ни
осигури помещение, в
което да се помещава
изнесения ЦСМП, кой-
то ще обслужва не са-
мо пътния възел, но и
още  7 населени мес-
та. Знаете, че поняко-
га, например при теж-
ка катастрофа, 5-7
минути са решаващи
за спасяването на жи-
вота на пострадали-
те. Надявам се при
нас да дойдат млади
лекари. В 2018 г влиза-
ме с 16 свободни мес-
та за лекари в ЦСМП,
въпреки че стартова-
та заплата я напра-
вихме 1 250 лева. За-

това си пожелавам
през новата година да
има млади лекари при
нас. В момента сред-
ната възраст на пер-
сонала в ЦСМП е 58
години, като полови-
ната са над 60 годиш-
на възраст. Ето в
първия работен ден
на новата година ни
напусна още един въз-
растен лекар и това
ще ни създаде допъл-
нителни трудности
при окомплектоване-
то на екипите . Дру-
гото ми пожелание е
да получим нови ли-
нейки, за да скъсим
още времето до прис-
тигането при пациен-
та".

Кола осъмна със срязани гуми
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е открит с четири срязани гуми в края на миналата
година.

Престъплението е извършено през нощта на 28-ми декември. Кола-
та марка "Фолксваген Пасат" била паркирана пред блока на собстве-
ника й, 63-годишен перничанин, на улица "Лом" в областния град.
Извършен е оглед от служители на Второ районно управление и са
предприети действия за установяване на извършителите.

Започнато е досъдебно производство.



Съперник4 3 януари 2018 г. ОБЩЕСТВО

Ñàòèðàòà èäâà ñ „Ïðåëåñòèòå íà èçíåâÿðàòà”
Представлението ще се играе на 25-ти януари

Агенцията по заетостта
кани български студенти

на бригада в Германия
Светла ЙОРДАНОВА

През лятото на 2018 г. българските студенти
с познания по немски език ще имат възмож-
ност да се включат във ваканционна заетост
в Германия, съобщават от Агенцията по зае-
тостта. По инициатива на Агенцията по зае-
тостта и във връзка с покана на Централата за
чуждестранно и специализирано посредни-
чество в Бон, в бюрата по труда в градовете с
висши училища или клонове /филиали на вис-
ши училища, започва приемът на документи.

Предложенията за работа са в сферата на
селското стопанство, хотелиерството и ресто-
рантьорството (сервитьори, камериерки, бар-
мани, помощен персонал в кухня, общи ра-
ботници), фирми за почистване на помещения
и индустриални обекти, вериги за бързо хра-
нене, както и германските пощи.

Студентите, желаещи да се възползват от
възможността да работят в Германия през
следващото лято, трябва да подадат заявле-
ние в свободен текст на български език до 23
януари 2018 г. Мястото на подаване е бюрото
по труда, на чиято територия се намира вис-
шето учебно заведение, в което се обучават.

Изискванията към кандидатите са да бъдат
български граждани и студенти в български
висши учебни заведения, да са на възраст
между 18 и 35 години и да са редовна форма
на обучение. Младежите трябва да не са пос-
леден курс на семестриално обучение, да
имат добри познания по немски език (най-
малко три години изучаване на немски език)
и да са готови най-малко два месеца да ра-
ботят в Германия.

В заявлението си те трябва да декларират,
че са изучавали немски език най-малко 3 /
три/ години, че са свободни от други ангажи-
менти по време на официално обявената за
всяко училище лятна ваканция (задължител-
но се посочват точните начална и крайна да-
та), а също така да посочат, че притежават
необходимите средства да финансират зами-
наването си за Германия. Кандидатите
трябва да предоставят и уверение от висшето
училище, че са редовни студенти и не са пос-
леден курс на обучение.

Документите ще бъдат предоставени на
германските работодатели, които ще преда-
дат поименно избраните от тях студенти ди-
ректно в Централата за чуждестранно и спе-
циализирано посредничество в Бон.

Подробна информация може да бъде полу-
чена в Информационния център на Агенция
по заетостта на тел. 02/980 87 19 или в бюрата
по труда по местонахождение на висшето
училище.

Светла ЙОРДАНОВА
Сатирата идва на

пернишка театрална
сцена със спектакъла
„Прелестите на из-
невярата” на 25-ти
януари от 19 часа.
Комедията от Вален-
тин Красногоров е
поставена от Йосиф
Сърчаджиев, който
през последните го-
дини се изявява като
театрален режисьор.
В спектакъла уча-
стват Мирослава
Върбанова, Явор Бо-

рисов, Екатерина
Георгиева, Пламен Ве-
ликов, Ана Вълчано-
ва,

Богдан Казанджиев,
Йорданка Стефано-
ва, Полин Лалова,
Константин Иконо-
мов, Мартин Каров,
Кирил Бояджиев. Сце-
нографията е на
Елена Делева, а музи-
ката на Мартин Ка-
ров.

П о с т о я н н и я т
стремеж да преодо-
лееш самотата, да

усетиш до себе си
другия е показан в
комедията „Прелес-
тите на изневярата”
с усмивка, през под-
чертаване на абсурда
и недоразуменията,
които правят от жи-
вота ни поредица от
вицове. Обичаме или
просто панически ис-
каме да не сме самот-
ни, обичат ли ни или
просто партньорът
ни няма друг избор?

Ако искате да се
посмеете, ако искате

Изтича валидността на
годишните винетки за 2017 година

да се усмихнем над
нерешимите си емо-
ционални усложне-
ния, ако искате да
надмогнете привид-
ната непреодоли-
мост на своите
проблеми – това е ва-
шият спектакъл.
Знаем, че темата за
изневярата е трети-
рана чрез всички жан-
рове в историята на
драматургията – от
древногръцките тра-
гедии до съвременна-
та сатирата и фар-
са.

Тя категорично е
застъпена и в Биб-
лията чрез една от
десетте Божи запо-
веди: „Не прелюбо-
действай!”.

Този автор, обаче,
не си служи нито със
законите на драмата
или трагедията, ни-
то с острието на са-
тирата, нито с по-
дигравката и кикота
на фарса.

Не си служи в чист
вид, но на много мес-
та е мацнал с четка-
та и от драмата, и
от сатирата, и от
фарса. И въпреки то-
ва, той гледа на ге-

роите си с разбира-
не, обич и умиление,
без да им спестява
неудобните ситуа-
ции, конфузните със-
тояния или жалките
реакции.

Общото заглавие,
под което са пред-
ставени четирите
пиеси, мислено е пос-
тавено в кавички от
автора. „Прелести-
те на изневярата”
съвсем не са чак тол-
кова прелестни.
Стремежът на чове-
ка към разнообразие,
любов, страст или
щастие чрез изнев-
яра е съпътствано
от неудобства, тер-
зания, страхове, под-
лост и лъжи и в край-
на сметка остава не-
пълноценен, недоиз-
живян и някак недос-
тоен.

„Това е положение-
то”, сякаш ни казва
авторът. „Такива
сме от Адам и Ева до
нас самите. Не сме
ангели, слаби сме,
страстите са по-сил-
ни. Нека се погледнем
чрез героите на пие-
сата и да се прими-
рим със себе си.”

Пипнаха двама с дрога
Любомира ПЕЛОВА

32-годишен перничанин е бил задържан
за притежаване на наркотични вещества.

В последните дни на миналата година на
улица „Враца“ в областния град служители
на сектор „Противодействие на криминал-
ната престъпност“ при ОДМВР – Перник
проверили 32-годишният А.Б. При извърше-
ния му личен обиск, у него било намерено и
иззето топче, съдържащо суха зелена лис-
тна маса с тегло около 0, 30 грама. Поле-
вият тест показал, че това е марихуана.
След претърсване в дома на мъжа било на-
мерено още едно топче марихуана. А.Б. е
бил задържан за 24 ч. с полицейска запо-
вед.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава под надзора на Ра-
йонна прокуратура – Перник.

Брезничанин е бил задържан за притежа-
ване на наркотични вещества.

Два часа преди настъпването на Новата
година, служители на районното управле-
ние на полицията в Брезник проверили
местния жител С.А. на 23 години. Младежът
изхвърлил две полиетиленови топчета, съ-
държащи суха зелена листна маса. Тестът
показал, че това е марихуана. Бил е задър-
жан за 24 часа с полицейска заповед.

Започнато е досъдебно производство
под надзора на Районна прокуратура –
Брезник.

Силвия ГРИГОРОВА
На 31 януари 2018

г. изтича валиднос-
тта на годишните
винетки за 2017 г.
От началото на го-
дината до края на
ноември т. г. са про-
дадени 6 985 024 ви-
нетки. Начислените
приходи са 338 619
953 лв. Спрямо съ-
щия период на мина-
лата година постъп-
ленията нарастват
с над 20 млн. лв., а
броят на продадени-
те стикери се увели-
чава с над половин
милион броя. От
събраните до момен-
та 338 млн. лв., бли-
зо 244 млн. лв. са от
шофьорите на леки
автомобили, а около
95 млн. лв. от камио-
ните над 3,5 тона.

 На дирекциите
„Социално подпома-
гане“ до края на
ноември т. г. са пре-
доставени 221 хил.
бр. безплатни го-
дишни винетки. Те са
за 21,5 млн. лв. и са
за сметка на бюдже-
та на АПИ. До края
на ноември 2016 г. са
били предоставени
210 903 бр., което е
с 11 027 бр. по-малко.

 През
2018 г. - за
трета по-
редна го-
дина, цени-
те на
всички ви-
нетки за
леки авто-
мобили са
непроменени. Годиш-
ната е 97 лв., месеч-
ната 30 лв., а седмич-
ната 15 лв. От след-
ващата година за
първи път ще има и
тримесечна винетка
за леките коли. Цена-
та й е 54 лв. Тя ще
позволи на хората,
които карат авто-
мобилите си предим-
но през лятото или
по време на по-дълга
отпуска или пък не
живеят постоянно в
страната да изпол-
зват по-краткосро-
чен стикер.

 За първи път го-
дишната винетка за
всички превозни
средства ще важи за
срок от една година
от датата на купу-
ването й, т. е. ако
шофьор си вземе
стикер например на
3 март 2018 г., кога-
то тръгва на път за
Националния праз-

ник, то той ще важи
до 2 март 2019 г.
Необходимо е да се
изиска и касова бе-
лежка с вписан регис-
трационен номер на
превозното средс-
тво, която трябва
да се пази.

 Винетки се прода-
ват в над 3 000 раз-
п р о с т р а н и т е л с к и
пункта. От тях 372
са с денонощен ре-
жим на работа.

Това са големите
б е н з и н о с т а н ц и и ,
офисите на „Българ-
ски пощи“, областни-
те пътни управле-
ния и гранично кон-
т р о л н о - п р о п у с к а -
телните пунктове. В
дистрибуторската
мрежа в момента има
над 2 млн. винетки,
от които 900 хил. са
годишни за леки ав-
томобили. До края
на януари по пункто-
вете ще има 5 млн.

Пожари в края на 2017-та
и в новогодишната нощ

Любомира ПЕЛОВА
Входните врати на два апартамента са го-

рели на 26 декември през нощта. Инциден-
тите са станали в Радомир. Жилищата са
собственост на две жени на възраст на 40 и
67 години. Освен вратите на жилищата са
обгорели и ПВЦ таван, има и опушени стени.
При опит за гасене е пострадал леко 46-го-
дишен мъж от единния от апартаментите.
Причините засега не са установени. Напра-
вен е оглед от служители на Районното по-
лицейско управление в града. Образувано е
досъдебно производство.

Един пожар с материални загуби и шест
случая на аварийно-спасителна дейност са
регистрирани в края на 2017-та година в
Пернишко.

Около 11,12 часа на 28-ми декември бил
подаден сигнал за горящ ловен заслон в се-
ло Боснек. Причината е небрежност при бо-
равене с открит огън. Унищожени са фургон,
паянтови постройки и дърва за огрев. Няма
пострадали хора и нанесени други мате-
риални щети.

На 6 сигнала за паднали дървета или счу-
пени клони от силния вятър вчера са реаги-
рали огнеборците в региона. Няма пострада-
ли хора и автомобили.

Сено и къща са горели пък в Новогодиш-
ната нощ. Няма пострадали хора.

Две минути след настъпването на Новата
година бил подаден сигнал, че гори сено в
пернишкия квартал „Калкас“. Два противо-
пожарни екипа се отправили към мястото на
инцидента. Изгорели са около 200 бали се-
но. Спасени са съседни жилищни и селскос-
топански постройки. Причината е небреж-
ност при боравене с открит огън.

Късо ел. съединение е станало причина за
пожар в къща в брезнишкото село Ноевци.
Пламъците лумнали на 1-ви януари, около 5
часа. Унищожено е имуществото в помеще-
ние с площ 40 кв.м.



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 55 000 евро
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс - 59 000 евро
4. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 кв.м, тер., тх. - 31 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 30 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 2, тх. - 40 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, Ю.Гагарин - 45 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
9.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
11. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., 90 м2 - 68 000 лв.
12. Мезонет, Ид.център, 135 кв. м, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
13. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
14. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
15. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
     с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190 кв.м - 52 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
     къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 кв.м,
    двор: 700 кв.м - 87 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
     кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
     дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю.Гагарин, 45 кв.м, лукс - 250 лв.

КУПУВА
1. Офис, Ид. център, 50 кв.м - 350 лв.
2. Гарсониера - Изток - до 35 000 лв.
3. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
4. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
5. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
6. Тристаен - Център - от 65 000 до 70 000 лв.
7. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
4. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
5. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
9. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
10. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
11. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
12. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
13. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
14. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
15. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
16. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
17. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

18. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
19. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
20. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
21. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. 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, 3 януари 2017 г., брой 1 /6349/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО               - 32 Е/КВ. М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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ново!
КАРЕ САМО ЗА 10 ЛЕВА

(за месец)

от рекламния отдел на
в-к “Съперник”

за всяка новодошла
агенция за имоти

х-л “Струма”, офис 208

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Тристаен, Мошино, до Лидъл, ет. 5, ТЕЦ, подобрения -  51 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2 - 35 000 лв.
4. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро
5. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.
7. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси  - 45 000 лв. (коментар)
9. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.
11. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.
12. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.
13. Тристаен, Тева, ет. 2, 98 кв.м, спешно - 42 000 лв.
14. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок  - 79 000 лв.
15. Тристайни, Изток, ет. 8 - 43 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
17. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,
      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,
      коментар - 60 000 евро
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.
21. Спешно Двустаен, София, Княжево, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 75 000 евро
22. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
23. Къща, Ковачевци, 2 ет., двор: 500 кв.м, тх., пл., спешно - 14 000 лв.
24. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м, тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
25. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15лв/кв.м

НАЕМИ:
1. Гарсониера, Мошино, ново стр., необзаведена - 200 лв.
2. Гарсониери, Изток, обзаведени, ет. 3, ет. 8 - 200 лв., 250 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 250 лв. (коментар)
4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
5. Офис, ИЦ -   90 лв.

2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,
    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
6. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
7. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
8. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 22 000 лв.
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
17. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
18. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
19. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
20. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
21. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
22. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
23. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
24. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
25. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 19 500 лв.
26. Трън вилна зона, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 500 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 300 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 35 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Тв. ливади, тх., ремонт,
    ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 000 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 7 700 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Хумни дол, 7/8, ТЕЦ,
     мазе, таван, ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

3. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

8. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв: 274 кв.м - 42 000 евро

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

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

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 Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

* *
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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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!
тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава Тристаен,
Мошино, до Лидъл, ет. 5,

ТЕЦ, подобрения - 51 000лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

- шофьори - категория С и С+Е
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
или на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български



Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка
на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро -
Тел.: 0896 788 784; 0887 884 095

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41
000 лв. Изложение: юг/запад.Частич-
но обзаведена,обширна панорамна
гледка към града и околните планини.
Тел.: 0897951954

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока в
наличност(обувки и чанти) и депозит
за един наем за магазина.Тел.: 098
613 4789

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050; 0888
137 885

Продавам Рено Меган Сценик, 97
год., 5 врати, дизел, 1.9, добро
състояние,1600 лв.Тел. 0887 55 38 14

Продавам Suzuki Grand vitara Двига-
тел Бензинов Скоростна кутия Ръчна
160000 км 2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км. Свалящ
се таван. Тел.: 0895725609

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въз-
дух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредс-
твом автомагистрала Люлин. Тел.:
0882 817 442

Продавам в с. Блатешница къща
със стопанска сграда,двор 1700 м2 -
14 000 лв. Тел.: 0888 812 963

Фирма “ДЛВ” набира шофьори

категория С и С+Е, машинисти
пътно-строителна техника, ел.
монтьори, автомонтьори. Тел. 076/ 67

1000, 0889 338 388 или “Кралевски
път” №1

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-

МЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88 40
95; 0888/50 32 37

Ресторант “Ролис” кв. Църква
търси сервитьор/ка с работно време
2/2 дни Тел.: 0876 620 457

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти

175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

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

Давам магазин под наем, намиращ
се в центъра на гр. Перник (двора на
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

Давам под наем УПИ, 1000 кв.м., на
ВГМ, за бизнес. 0888 345 527

Давам под наем ремонтирана стая
със санитарен възел, Перник,кв.
Христо Смирненски, ет. 1, за офис.
Тел. 0887 967039, 0889 834372

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем
работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Японски учен създаде
самозалепващо се стъкло

Японски изследовател е разработил случайно нов тип стъкло,
който може да бъде ремонтирано просто като бъдат притиснати
една към друга частите, след като то се счупи, съобщи АФП.

Откритието поставя началото на пътя към създаване на изклю-
чително издръжливо стъкло, което може да утрои живота на
ежедневните продукти като прозорци на автомобили, строителни
материали, аквариуми за риба и дори тоалетни седалки.

Ю Янагисава, изследовател по химия в университета в Токио,
направил пробива случайно, докато проучвал лепила, които мо-
гат да се използват на мокри повърхности. При демонстрация в
лаборатория пред репортери от АФП Янагисава счупи проба от
стъкло на две парчета. След това той задържал двете парчета по
линията на счупването заедно за около 30 секунди, докато стък-
лото само възстанови цялостта си и почти придоби оригиналната
си форма.За да демонстрира здравината, ученият окачи почти
пълна бутилка вода на парчето стъкло, и то останало непокътнато.
Органичното стъкло, изработено от вещество, наречено полие-
терни тиоуреи, е по-близо до акрилното, отколкото до минерално-
то стъкло, което се използва за домашна посуда и за смартфони.
Други учени са демонстрирали подобни свойства с помощта на
гумени или гелообразни материали, но Янагисава е първият, кой-
то демонстрира самостоятелно лекуващо раните си стъкло. Тай-
ната се крие в тиоуреята, която използва водородно свързване,
за да направи краищата на разбитото стъкло самозалепващи се,
показват проучванията на японския учен. Според него откритие-
то вероятно ще помогне да се удължи два-три пъти живота на
стъклото, който сега продължава 10-20 години.

Интересно и забавно

Защо бирата има
диуретично действие
Отговорът на този въпрос не е толко-

ва прост, колкото изглежда на пръв
поглед. Да, тя е слабо алкохолна на-
питка и се пие в по-големи количества,
но тя действа и на хормон, който регу-
лира дейността на бъбреците. Освен то-
ва, бирата е богата на минерали имен-
но за това, изпита в големи количества
тя води до дехидратация.

Бирата е хипертоничен разтвор, т. е. с много голяма концентра-
ция на захари, йони, протеини, и различни молекули, продукт на
ферментацията на хмела. Щом попаднат в урината, те предизвик-
ват „нужда от вода“ на ниво бъбреци, за да се възстанови осмо-
тичния баланс. В резултат на това пикочният мехур се пълни и
предизвиква нужда за уриниране.

Колкото повече урина се произвежда, толкова повече организ-
мът се дехидратира.

Бирата, подобно на другите видове алкохол, потиска синтеза му
и намалява действието на вазопресина – антидиуретичен хормон,
който се синтезира в мозъка /в хипоталамуса/ и който, за да защи-
ти тялото от дехидратация, както и за да поддържа стабилно
кръвното налягане.

Вазопресинът „нарежда“ набъбреците да реабсорбират съдър-
жащата се в урината вода. Когато инхибира този хормон, алкохо-
лът увеличава обема на урината и отделяйки я, организмът се
обезводнява. На това обезводняване дължим и неприятния мах-
мурлук „на следващата сутрин“.

Вярвате или не най-разпрос-
транената болест през зимата е
алергията от студено, а не гри-
път.

75% от хората на възраст над
30 години страдат от студова
алергия, който има всички ха-
рактерни симптоми на обичайни-
те алергии. Лекарите смятат, че
алергичните реакции на орга-
низма при минусови температу-
ри са по-разпространени дори и
от зимните грипове.

Класическите признаци за
алергия са същите като при
алергия от полени, цигарен дим,

Студовата алергия е по-често
срещана от грипа през зимата

вълна, прах и някои хранител-
ни продукти. Тежките форми на
алергията от студено може да
доведе до спадане на кръвното
налягане, отмалялост, затруд-
нено дишане и сърцебиене.

И което е най-лошото - тези
симптоми могат да траят до 48
часа, след като сте били на сту-
дено. Пациентите, които страдат
от непоносимост към зимата мо-
гат да почувстват леки симпто-
ми от алергията, дори когато
изпият чаша студена вода от
хладилника или вземат душ с
по-хладка вода.
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Земетресение разлюля България
Земетресение беше усетено вчера рано сутринта около 6.24 ч. в

България. Епицентърът на труса е бил на около 160 км южно от Со-
фия, извън територията на страната, край Дойранското езеро на те-
риторията на Гърция.

Магнитудът е бил около 5,2 по скалата на Рихтер, съобщи проф.
Емил Ботев от Института по сеизмология към БАН в пряко включ-
ване по NOVA.

Най-силно у нас трусът се е усетил в град Петрич, който се намира
на едва 30 км от епицентъра. Земетресението е събудило жителите на
града. То се усети и по високите етажи на територията на столицата.

Справка в сайта на Европейския сеизмологичен център сочи, че
трусът е бил с магнитуд 5 по скалата на Рихтер, а епицентърът му е
бил с дълбочина 10 км.

Няма данни за жертви и разрушения.
След този трус са последвали и по-слаби вторични, информира

Агенция "Фокус". Най-малко десетина са трусовете с магнитуд към
4, каза проф. Ботев. "За Гърция такива земетресения са обичайни и
трусът от тази сутрин е в "долната граница на категорията на сил-
ните земетресения", коментира проф. Ботев.

Той припомни, че у нас подобно беше земетресението в Перник с
магнитуд около 5,6 по Рихтер от 22 май 2012 г

Земетресението, което усетихме вчера сутринта е част от пореди-
ца трусове, започнали още в 00.13 ч. българско време.

МВР променя сметките
за плащане на глоби

МВР променя някои от сметките за плащане на глоби, съобщиха
от ведомството.

Главна дирекция „Национална полиция“  напомня, че от 01 януари
2018 г. плащането на глоби по наказателни постановления и по фи-
шове (със серия, различна от серия „К“ и „Г“) за нарушения на Зако-
на за движението по пътищата се извършва само по следната смет-
ка, администрирана от Главна дирекция „Национална полиция“.

Банка: „Сибанк“ ЕАД – офис „Тунджа“
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01
В тази връзка се закриват администрираните досега от Главна ди-

рекция „Национална полиция“ сметки.
Глобите по електронни фишове със серия „К“ за нарушения на

Закона за движението по пътищата се плащат (както досега) по тран-
зитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, ад-
министрирана от Дирекция „Планиране и управление на бюджета“
– МВР:

Банка: Българска народна банка
BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01
Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове

(със серия „Г“) за нарушения на Кодекса за застраховането се пла-
щат (както досега) по сметка на името на Гаранционен фонд.

Банка: „Сибанк“ ЕАД
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00
МВР отбелязва, че ако наказателното постановление, фишът или

електронният фиш са издадени през предходна година и на доку-
мента е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по
съответната актуална сметка, посочена по-горе.

При попълването на бланката за плащане на глобата най-важните
данни за наказателния документ са: серията (за фишове и електрон-
ни фишове), номерът, размерът на глобата (70% от размера на гло-
бата се дължи само за електронен фиш, платен в 14-дневен срок от
датата на получаването му), трите имена (името на фирмата)  по на-
казателния документ и неговото ЕГН (ЛНЧ, ЕИК по Булстат), при-
помнят от полицията.

340 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО
ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК

Компанията отчита 13% ръст при интернет
плащанията от началото на годината спрямо същия
период на 2016 г.

Над 340 000 битови клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД
предпочитат да плащат безкасово сметките си за електроенергия.
Те използват банките, интернет, терминални устройства или
мобилния си телефон, като най-предпочитаните начини за
безкасово разплащане са по интернет и директния дебит на банките.
Броят на осъществените безкасови транзакции за периода януари
– ноември е 3 741 000, с което достигна 23% от общия брой плащания
през тези месеци. От тях 1 045 498 плащания са извършени по
банков път. За посочения период се регистрира и ръст от 13% при
интернет плащанията – над 184 000, спрямо миналата 2016 г.

Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на
потребителите и ги правят независими от мястото и работното време
на касите. Използването на тези услуги би могло да спести и редица
неудобства на клиентите по време на зимните отпуски, когато
несъзнателно може да се пропусне срокът за плащане на месечната
сметка.

През последните години устойчиво нараства броят на клиентите

на „ЧЕЗ Електро България“
АД, които предпочитат да
бъдат обслужвани от
разстояние. Компанията
предлага разнообразни
начини за безкасово
плащане - по банков път
чрез директен дебит,
банкомат или платежно
нареждане, по интернет чрез
интернет банкиране,
системите на ePay.bg, ОББ,
Icard.bg и Транскарт или
директно през сайта на ЧЕЗ,
с sms през системите на ePay
и Icard.

Информация за възможностите за безкасово плащане може да се
получи в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ
Електро България“ АД, на телефонна линия 0700 10 010, както и на
сайта на компанията www.cez.bg, секция „За клиента“.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

Искат спиране на поскъпването на водата
Дискусионният клуб за социална местна политика (ДКСМП) поиска от

Прокуратурата и съда спешно да спрат незаконните увеличения на це-
ната на водата.

Това се казва в декларация на Дискусионния клуб за социална мес-
тна политика (ДКСМП).

С поредица свои действия и бездействия КЕВР и други институции и
власти доведоха до хаос и напрежение около оспореното незаконно
увеличение на цената на водата.

Как се стигна дотук:
1. Концесията на Софийска вода се подписва с цел да не се вдига

цената на водата за периода до 2025 година и средната цена да е 1 лев
на куб.м. Концесионерът на практика не привлича никакви свои средс-
тва, а всички инвестиции са от средства от цената на водата, европейски
фондове, получени от СО, средства на строители, изграждащи ВиК мре-
жа със свои средства.

2. КЕВР със свое спорно решение № Ц-1 от 29.03.2017 г. (прието с 3
срещу 2 гласа) приема бизнес план на Софийска вода и предвидено в
него поредно увеличение от 1.04.2017 г., а Софийска вода веднага за-
почва да събира от гражданите средства по новата пределна цена.

3. Върховна административна прокуратура обжалва това решение (биз-
нес плана и новата цена), а обжалванията от гражданите са прекратени
от съда, защото нямали правен интерес да обжалват!

4. Административен съд София град вече осем месеца не насрочва
дело, въпреки големия обществен интерес и значението на спора за
над един милион граждани.

5. КЕВР без обществено обсъждане прие спорно поредно увеличение
на цената на водата като определя нови по-високи пределни цени от
1.01.2018г.

6. Софийска вода АД не обявява нови по-високи цени на сайта си и в
национален всекидневник (както и повечето ВиК оператори в страна-
та), но повечето медии пореден ден тръбят, че цените са нови и увеличе-
ни.

7. Явно Софийска вода АД в момента няма нито желание, нито дори
капацитет да засече потреблението и да увеличи цената на водата. Така
потребителите са в пълна неизвестност каква цена на водата ще плащат
от 1 януари 2018 г. предвид медийните публикации и Решението на КЕВР
от 15.12.2017.

За да се преустановят злоупотреби, манипулациите и нарушенията
ДКСМП настоява:

1. Главният прокурор да поиска от съда да спре действията на новите
пределни цени – т.е. съдът да постанови, че остават да действат цените
на Софийска вода АД преди увеличението от 1.04.2017 г. докато делото
за оспорваното увеличение не бъде решено. Прокуратурата да провери
за евентуални корупционни връзки на ръководството и експертите на
КЕВР със заинтересованите ВиК оператори, както и дали има наруше-
ния и виновни, довели до критично, аварийно и опасно състояние на
един от основните язовири Бели Искър без да е ясно кой отговаря за
него и кой ще го ремонтира, а в същото време непрекъснато се увелича-
ва цената на водата в София.

2. Административен съд София град незабавно да насрочи заседание
по делата за оспореното от ВАП приемане на бизнес плана и увеличе-
ние на цената на водата от 1 април 2017 г.

3. Инспекторатът на Висшия съдебен съвет незабавно да провери и
отстрани причините, довели до ненасрочване на делото осем месеца.

4. Народното събрание да създаде анкетна комисия за проверка на
всички действия и бездействия на КЕВР и други институции, довели до
напрежение и хаос около цената на водата и да приеме евентуални про-
мени в нормативната база, защитаващи правата и интересите на граж-
даните.

5. Софийска вода АД да не обявява нови по-високи цени преди да е
решен спора по делото.

От Дискусионния клуб за социална местна политика  призовават средс-
твата за масова информация да отразят коректно факта, че към момента
цената  на водата в София (и в редица други общини) не е увеличена от
1.01.2018 г. Нещо повече, такова увеличение дори още не обявено от
Софийска вода.
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 Днес в лично отношение се придържайте към
предварителните си планове. Открийте удачен
начин да се справите с умората и с обсебилото ви
безразличие! Денят е добър за усвояване на зна-
ния, умения, чужд опит и всичко, което е за добро-
то на повече хора. Поглезете се с любима храна и

разпуснете напрежението в приятелска компания.

 Днес в любовта следвайте инстинктите си.
Постарайте се да демонстрирате готовност да
извършите лична промяна, защото точно така
ще си гарантирате напредък по отношение на
въпросите, които засягат личната ви сфера.
Направените промени през днешния ден ще бъдат

с положителен отзвук за бъдещето ви.

 Днес вашите организационни способности ще
ви помогнат да се справите със съществуващи-
те на работното ви място предизвикателства.
Опитайте да преосмислите целите си, особено
ако установите, че събитията на работното
място са динамични и изискват от вас стопро-

центова концентрация.

 Днес не си позволявайте да проявявате твърде
големи волности спрямо хората, които обичате.
Опитайте открито да обсъждате въпросите, кои-
то ви вълнуват. Дамите ще приветстват нечие
решение, което ще се окаже в тяхна полза. Из-
бягвайте да използвате режещи инструменти в

работата си и не се претоварвайте физически.

 Днес не си позволявайте да предприемате как-
вито и да било рисковани ходове, с които ще пос-
тавите под въпрос деловата и материалната си
сигурност. В ситуациите, които са от голямо
значение за вас, се стремете да бъдете наясно с
всичко. Действайте с огромна съобразителност,

ако влиятелна особа ви отправи предизвикателства.

 Днес ситуацията за вас в личен и в професиона-
лен план може да се промени коренно, особено ако
не сте се съобразили със съществуващите около
вас обстоятелства. Действайте разумно и не
предприемайте каквито и да било рисковани ходо-
ве. За много от вас денят ще премине в следване

на професионалната ви и лична програма.

 Днес не позволявайте на рутината да се нас-
тани в ежедневието ви. Постарайте се да органи-
зирате времето си. С работата си по текущи
проекти ще имате напредък. Проявеното разбира-
не към проблемите на околните ще ви помогнат
по-лесно да се справите с трудностите. Може да

се случи да попаднете в интриги и сплетни.

 Днес на много от вас ще се наложи да се отка-
жат от някои свои планове. Стремете се да взи-
мате добре обмислени решения. В любовта след-
вайте интуицията си! Организирайте времето
си и не допускайте някой да ви обсеби. Възможни
са пречки в уреждане на административни въпро-

си. Бъдете внимателни за здравето си.

 Днес поставяйте ясни изисквания пред себе си.
Стремете се да си осигурите поне минимални га-
ранции по отношение на делата, с които възна-
мерявате да се заловите в най-скоро време.
Денят е подходящ за планиране на нови начина-
ния, по които е добре да започнете работа през

следващите дни.

 Днес ще се открие възможност да постигнете
стабилност – това ще ви гарантира по-успешно
развитие както на този етап, така и в далечно
бъдеще. Добре е да замените умственото с физи-
ческо натоварване. Пасивността днес е за пред-
почитане, не се суетете и свършете само неот-

ложното.

 Днес в любовта се опитайте да бъдете макси-
мално прями и открити. В случай че близък човек
ви отправи предизвикателство, то на всяка цена
се старайте да не поемате каквито и да било
рискове. Предстоящата промяна ще свали напре-
жението и за щастие ще има с кого да я сподели-

те. Денят е подходящ за подмладяващи процедури.

 Днес планирайте детайлно предстоящо свое
пътуване. Приключете колкото се може по-бързо
с обичайните си задължения, за да се отдадете
впоследствие на заслужен отдих. Възможни са
непредвидени ситуации, които ще объркат прог-
рамата ви. Разкайте се за грешките си. Обедине-

те усилията си с партньора ви и ще постигнете повече.
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Иглика Милентиева от Спортното училище „Олимпиец”  е треньор на годината

Èâî Àíãåëîâ ñòàíà Ñïîðòèñò íà 2017 ãîäèíà

Световният и евро-
пейски шампион по бор-
ба и треньор в СК „Ми-
ньор“ Иво Ангелов е
Спортист на годината
на Перник.Това е поред-
ният приз за Иво за
2017-та. Признанието е
второ по ред за шам-
пиона, който бе обявен
за спортист на Перник
и на България през 2014
г. Кметът на общината

Вяра Церовска му връ-
чи отличието на стил-
на церемония в Двореца
на културата. За пос-
тиженията си през го-
дината Иво Ангелов бе-
ше класиран на челно
място в традиционна-
та анкета на Община-
та и местните журна-
листи му дадоха най-мн
ого гласове от общо 26
номинирани спортис-

ти. „Когато говорим за
него, изпитваме неве-
роятно чувство на гор-
дост, уважение и обич,
защото той е един
млад, талантлив,
всеотдаен и в същото
време много земен чо-
век. За него спортът е
кауза и начин да проме-
ниш себе си и света към
по-добро. Световен и
европейски шампион,
избран е за най-добър
борец в света през 2013
г., когато става и Спор-
тист № 1 на България и
на Перник“, с тези думи
го представи кметът
Вяра Церовска.Подглас-
ници на Иво Ангелов
станаха самбистката
Виктория Павлова, коя-
то стана втора и капи-
танът на мъжкия во-
лейболен отбор „Ми-
ньор“ Виктор Костади-
нов, класиран на трета
позиция. За треньор на
годината за втори по-

реден път е обявена Иг-
лика Милентиева – учи-
тел по джудо и самбо
от Спортно училище

Борците на „Миньор” с най-голям международен принос
На годишна церемо-

ния в зала “Диана” Бъл-
гарската федерация по
борба награди перниш-
кия клуб по класическа
борба “Миньор” с приз
за “Отбор с най-голям
международен принос”
за 2017 година.

Трима от мъжете на
“Миньор” намериха
място в класацията за
топ 10 на най-добрите
ни борбци през измина-
лата календарна годи-
на. Двама от които са
в тройката. Очаквано

номер 1 е натурализи-
раният египетянин Та-
рек Абдеслам, който
стана Европейски шам-
пион в кат. до 75 кг.“П-
ризнанието да съм №1
ми дава допълнителен
стимул и ме амбицира
за още и още победи”,
заяви Тарек Абдеслам.

Перничанинът Иво
Ангелов се нареди тре-
ти със завоювания
сребърен медал от
първенството на Ста-
рия континент.

В десятката място

намери и Николай Бай-
ряков, бронзов меда-
лист от ЕП.

За треньор №1 бе об-
явен селекционерът на
националите по класи-
ческа борба - Армен На-
зарян, а негови под-
гласници станаха Пе-
тър Касабов (жени) и
Серафим Бързаков (мъ-
же, свободна борба).
Борбата е и единстве-
ният български спорт
с двама двукратни оли-
мпийски шампиони -
перничанинът Боян Ра-

Волейболистите спечелиха последния мач срещу „Пирин”

Волейболът обра наградите
Волейболът доминира в традиционната

годишна класация на Община Перник. И
логично, след като местният Миньор не се
страхуваше срещу никого и надигра съ-
перници като Левски София и шампионите
от Нефтохимик 2010 (Бургас), то наградата
за Отбор №1 бе за тима, който в момента е
воден от Петьо Драгиев. Волейболният
клуб получи и специален плакет в чест на
95-годишнината от основаването на отбо-
ра.Волейболистите пък вдигнаха настрое-
нието на присъстващите на церемонията
за връчване на наградите, като се явиха в
пълен състав и със специални коледни
шапчици, които после подариха на присъс-
тващи в залата.Това обаче далеч не бяха
единствените награди за волейбола в гра-
да. В индивидуалната класация за Спор-
тист №1 на Общината на трето място бе из-
бран капитанът на Миньор – Виктор Коста-
динов. Пред него се наредиха само шам-

пиона в класическата борба Иво Ангелов и
състезателката по спортно самбо, Викто-
рия Павлова.

дев и Петър Киров,
които бяха наградени
със специални призове
от спортния минис-
тър Красен Кралев. Той
заяви:“В годините, кол-
кото и да е било зле,
борбата е била най-
добре. Бъдете горди,
че сте спорт №1 в
България”.

През настоящата
2017 г. българската
борба чества и 85-го-
дишен юбилей. За този
период българските
борци са донесли 1344

медала за България! Са-
мо от олимпийски игри
те са 69, от световни
първенства при мъже
и жени са 251, а от ев-
ропейски - 399, което
го превръща в най-ус-
пешния български
спорт.

"Щастлив съм, че
българската борба има
такава богата колек-
ция от отличия, с коя-
то всеки спортист би
се гордял - заяви Хрис-
то Маринов, председа-
тел на БФ Борба.

1.Иво Ангелов – борба
2.Виктория Павлова – самбо
3.Виктор Костадинов - волейбол
4.Иван Пачаръзов – ръгби
5.Любомир Данов – шахмат
6.Мирослав Миленков – таекуондо WTF
7.Алекс Тодоров  – бокс
8.Тарек Абделслам – борба класически стил
9.Силвио Седевчев – тенис на маса
10.Николай Байряков – борба класически
стил

„Олимпиец”Ето цялата
десетка, получена след
гласуването на журна-
листите:

Шок! „Лукойл зарязва „Академик” и спонсорира „Левски”
Сензационна новина

ще разтърси българ-
ския спорт в първите
часове на новата го-
дина.Разбра се, че бас-
кетболният Лукойл
Академик спира да съ-
ществува в този си
вид. Компанията Лу-
койл става спонсор на
Левски и отборът ще
носи името Лукойл

Левски. Очаква се част
от състезателите,
които до момента иг-
раеха в тима от Пра-
вец, да преминат в
Левски. Отборът, кой-
то досега носеше име-
то Лукойл Академик,
ще остане само под
името Академик, а в
него ще се обиграват
повечето юношески

национали.Със сигур-
ност ходът на Лукойл
е повече от добър,
тъй като Левски ще
разчита на многоб-
ройните си фенове в
похода не само към
шампионската титла
в България, а и в евро-
турнирите. Амбиция-
та на Константин Па-
пазов и новия отбор

са винаги да има се-
риозно присъствие на
Европа.Така големият
хегемон Лукойл Акаде-
мик се разделя с основ-
ния спонсор след 17-
годишно партньорс-
тво. През 2000 година
клубът бе възроден и
от тогава спечели 14
титли от 17 възмож-
ни. Именно с петрол-

ния гигант българ-
ският клуб постигна
най-големите си успе-
хи не само у нас, а и в
евротурнирите.Оча-
ква се съвсем логично
досегашният спортен
директор на Лукойл
Академик Тодор Стой-
ков да продължи да
заема ръководен пост
и в новия клуб.

Григор стартира
годината с победа
Григор Димитров започна сезон 2018

с победа в турнира на двойки в Бриз-
бън. Българинът и Райън Харисън надиг-
раха легендата Лейтън Хюит и Джордан
Томпсън с 6-3 1-6 (10-5).Двамата изо-
станаха 30-40 в откриващия гейм на ма-
ча, но стигна до дюс и спечели решава-
щата точка.

Веднага след това постигна брейк за
2-0, а после Райън Харисън показа ефе-
ктивен сервис – 3-0. Хюит и Томпсън от-
криха сметката си за 1-3, след като спа-
сиха точка за двоен брейк, но продъл-
жаваха да имат трудности срещу добре
сработените си съперници, като предпо-
читаха предимно дефанзивно да под-
хождат.При 4-2 Харисън даде аванс на
отбора си, доминирайки с начален удар.
При 5-3 Димитров сервираше за сета,
отборът му поведе 40-15 и на сетбола
Харисън с воле уинър осигури точката –
6-3. Димитров и Харисън изостанаха 15-
30 във втория гейм от следващия сет, а
световният №3 направи двойна грешка
за 15-40, но двамата заличиха и трите
брейкбола – 1-1. Хюит и Томпсън все
пак постигнаха пробив за 3-1 и затвър-
диха без да отпускат точка. Двоен
брейк осигури на австралийците въз-
можност да затворят сета при 5-1. Бив-
шият №1 сервираше, като при 40-40 пла-
сира труден форхенд в краката на из-
лезлия на мрежата Григор Димитров –
6-1.В шампионския тайбрек българинът
и американецът поведоха 3-1, а Григор
игра сервис воле за 4-1. Авансът на
двамата стана 7-3 и преднината им ста-
на невъзможна за догонване.

Миньор (Перник) на-
дигра с 3:0 (25:21,
25:23, 25:23) Пирин
(Разлог) в последния си
мач за тази година от
Суперлигата. Това е ед-
ва втора загуба за ти-
ма на Северин Димит-
ров този сезон.Въпре-
ки издънката, Пирин
остава лидер в класи-

рането с 11 победи, 2
загуби и 29 точки, а
Миньор заема десето
място в таблицата с 4
победи, 8 загуби и 10
точки в актива си. До-
макините от Перник
диктуваха темпото
от началото на среща-
та и въпреки, че волей-
болистите на Пирин

успяваха да ги при-
теснят няколко пъти,
те се добраха до успеха
в зала "Борис Гюде-
ров".

Играчите на Миньор
превъзхождаха съпер-
ника си на всички еле-
менти, освен при ди-
ректните точки от
начален удар, където и

двата отбора отбел-
язоха по 2 аса. Домаки-
ните реализираха пове-
че успешни блокади
(15-12), бяха по-добри в
атака (57%-45%), как-
то и при посрещането
(66%-55%).

Най-резултатен за
успеха на Миньор беше
Иван Дамянов с 18

точки (1 ас и 63% ефе-
ктивност в атака), а
Ивайло Иванов добави
15 точки (2 блока, 65%
позитивно посрещане
и 65% ефективност в
атака). За Пирин Мар-
тин Кръстев се разпи-
са с 12 точки (4 блока и
73% ефективност в
атака).
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Разследващият полицай Александра Атанасова е вицерепубликански шампион

ЕЙ ТОВА Е БЪЛГАРСКА-
ТА КОЛЕДА ПО ПЕРНИШ-
КИ - ДА ТЕ ОБЕРАТ КО-
ЛЕДАРИ. КЪСМЕТЪТ СЕ

ПАДНАЛ НА ВЪЗРАСТНА ЖЕНА,
имала шанс да бъде споходена от ино-
вативни коледарчета, които твърдо дър-
жали на традицията да не си тръгнат с
празни ръце. Така здраво я коледува-
ли, че сега полицията издирва въпрос-
ните коледарчета, за да спази своята
традиция. Не случайно в нашенския
речник думата "коледувам" означава
"да отнесеш дървото". Бабата се прос-
тила с парите от портмонето, но по-важ-
ното е, че тази Коледа за нея ще бъде
знаменателна. Ако не за друго, поне
затова, че вече и тя е разбрала истин-
ското значение да коледуването по
пернишки. И с дълбока въздишка да си
спомня времената, когато коледарите
имаха други табиети. А полицията ко-
май забрави като ни предупреждаваше
преди празниците как да си пазим до-
мовете, да спомене и това - не пускайте
коледари в къщи! Даже и покрай къщи!
Традициите не са това, което бяха.

ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ САМО ЧА-
КАХМЕ ДА СВЪРШИ ВАКАНЦИЯТА,
ЗА ДА ПОЧНЕМ ДА ГОВОРИМ ЗА
ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ. Джипитата в мо-
мента берат добра реколта от кашлящи
и шмъркащи пациенти, което даде по-
вод на мнозина да залагат кога ще
почне втората ученическа зимна вакан-
ция. Епидемиолозите професионално
изчакаха да минат почивните дни, за
да ни облъчат със статистиката, че Пер-
ник е почти начело в националната кла-
сация по болни от грип. Дето се вика,
ако ще се обявява някъде грипна епи-
демия, на нас се пада да открием сезо-
на. Въпросът е кога. Този именно въп-
рос ще витае в класните стаи днес, ко-
гато по традиция не се говори за учене,
а за грипна ваканция.

ЗЕМЯТА СЕ ПОГРИЖИ ДА ОБНО-
ВИ ОСНОВНАТА ТЕМА НА СЛЕДНО-
ВОГОДИШНИТЕ БАНАЛНИ РАЗГО-
ВОРИ, свързани със софри, зари и пъ-
тувания. От вчера в поздравите присъс-
тва и въпросът кой как и дали е усетил
дойранското земетресение. На тоя въп-
рос перничани са 50:50, най-малкото
защото това е тема неинтересна и свър-
зана само с информационния поток.

В Радомир задържаха
издирван за

престъпления
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски полицаи задържаха мъж,
издирван за множество престъпления.

Завчера, около 19 часа, служители на
районото управление на МВР проверили
апартамент в квартал „Гърляница“. Вът-
ре бил издирваният за множество прес-
тъпления А.Н. на 44 години от раковско-
то село Белозем, област Пловдив. Мъ-
жът бил обявен за издирване като сви-
детел и обвиняем по досъдебни произ-
водства на Второ районно управление
на СДВР, и районните управления на Ет-
рополе, Гълъбово, Момчилград, Елин Пе-
лин, 1-во РУ Стара Загора, Нова Загора,
Казанлък, Пловдив и Габрово.

Настанен е в ареста на пернишкото
Първо районно управление и предстои
предаването му на издирващите го
служби.

Мними коледари
ограбиха старица

Любомира ПЕЛОВА
Възрастна перничанка била ограбена в пър-

вия ден от новата 2018-та година.
Две момчета и две момичета обикаляли до-

мовете на перничани като коледари. Звъннали
на вратата на 81-годишна жена, разбили вход-
ната врата и издърпали портмонето й. В него
имало сумата от 60 лева. Уплашената пенсио-
нерка подала сигнал в Първо РУ.

Започнато е досъдебно производство и рабо-
тата продължава.

Любомира ПЕЛОВА
С пореден успех в

турнир по стрелба
изпратиха 2017-та
година пернишки по-
лицаи.

Второ място от-
борно мъже, второ
място индивидуално
жени и пето място в
комплексната надпре-
вара завоюваха слу-
жителите от Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник.

Републиканско пър-
венство по полицей-
ска стрелба с писто-

лет „Купа България“
бе проведено в град
Смолян от 19 до 22
декември миналата
година. Стрелците
ни се завърнаха с
второ място в от-
борната надпревара
за мъже. Горди са, че
сред тях е вицере-
публикански шампион
в индивидуалната
надпревара при жени-
те и 5-то място в
комплексното класи-
ране.

Второто място е
спечелено от Але-

ксандър Стоянов и
Радислав Владимиров
от Второ районно
управление и Мартин
Малинов от Първо
РУ. Вицерепубликан-
ска шампионка е Але-
ксандра Атанасова –
старши разследващ
полицай в отдел
„Разследване“ към
Областната дирек-
ция на МВР.

Надпреварата, в
която са участвали
22 отбора от цялата
страна е била изклю-
чително оспорвана.

Съд за шестима автори на престъпления

Любомира ПЕЛОВА
Шестима радомир-

ци отиват на съд за
различни престъпле-
ния.

34-годишният ра-
домирец Б.К. и 32-го-
дишният В.Г. от се-
ло Копаница заста-
ват пред Темида за
шофиране на авто-
мобили след употре-
ба на наркотични ве-
щества.

Двамата били про-
верени на 21 декем-
ври, в Радомир. Пър-
вият шофирал

„Фолксваген голф“,
а вторият „БМВ“.
Привлечени са като
обвиняеми и им е на-
ложена мярка за
неотклонение „под-
писка“.

Други трима ще
бъдат съдени за уп-
равление на автомо-
били след употреба
на алкохол над 1, 2
промила. Радомирци-
те Е.И. на 42 години
и 59-годишният
И.Д., както и 40-го-
дишният Я.С. от зе-
менското село Елов

дол били проверени
съответно на 1 и 11
ноември и на 23 де-
кември 2017 година
от служители на РУ
– Радомир. Единият
шофирал „Мазда“,
другият „Ауди“, а
третият „Опел Ас-
тра“. Привлечени са
като обвиняеми и
им е наложена мярка
за неотклонение
„подписка“.

22-годишният М.Б.
застава пред Темида
за унищожаване и
повреждане. На 5
ноември миналата
година младежът
напръскал със спрей
целият автомобил
марка „Шкода Фели-
ция“, собственост
на 50-годишен жи-
тел на радомирско-
то село Бобораци.
Наложена му е мярка
за неотклонение
„подписка“ и рабо-
тата по случая про-
дължава.

Хванаха петима с дрога
Любомира ПЕЛОВА

В последните дни на миналата година слу-
жители на реда са задържали петима за прите-
жаване на наркотични вещества.

Радомирски полицаи проверили лек автомо-
бил „Фолксваген Голф“, управляван от 24-го-
дишнят М.Й. В колата е пътувал и Н.Б. И два-
мата млади мъже са от Радомир. У по-21-го-
дишния била открита и иззета суха зелена
листна маса, която реагирала на марихуана.
Младежът бил задържан, но в последствие ос-
вободен по медицинска препоръка.

Над 3 грама канабис е иззет от перничанина
Х.Д. на 22 години. Младежът бил проверен от
служители на сектор „Противодействие на
криминалната престъпност“ при ОДМВР – Пер-
ник. Отново служители на „Противодействие
на криминалната престъпност“ при Областната
дирекция на полицията проверили 18-годиш-
ния перничани П.Б., у когото били намерени и
иззети около 0, 40 грама марихуана.

На ул. „Йордан Благоев“ в пернишкия квар-
тал „Изток“  са били задържани 26-годишният
В.Ц. и И.П. на 28 години. Първият държал в се-
бе си топче с бяло прахообразно вещество, а
вторият - топче със суха зелена листна маса.

В трите случая на провинилите се е била на-
ложена полицейска мярка за срок от 24 часа.

Закопчаха столичанин,
поломил игрален автомат

Любомира ПЕЛОВА
Мъж е задържан за унищожаване и пов-

реждане, съобщиха от полицията.
На 30 декември миналата година, във

Второ районно уплавление на МВР бил по-
даден сигнал от охранителна фирма, че е
счупен дисплея на игрален автомат в зала,
намираща се в пернишкия кв. „Изток“.
Пристигналите на място полицаи задържа-
ли извършителя, 37-годишнят Ю.В. с пос-
тоянен адрес гр. София. Наложена му е по-
лицейска мярка за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство по
чл. 216 от НК и работата продължава.

Смърт на пътя и ранен
белязаха края на 2017-та
Любомира ПЕЛОВА

Поредната траге-
дия на пътя беляза
последните дни на ми-
налата година, когато
загина жена, а мъж
пострада при път-
н о т р а н с п о р т н и
произшествия в Пер-
нишко.

На 25 декември, око-
ло 9, 15 часа, на шосе-
то от Радомир към
Перник, в района на
местността „Сухата
река“, се е преобърнал
лек автомобил „Форд
КА“, шофиран от 59-
годишната Г.Х. от Ра-
домир. При инцидента
е загинала спътничка-
та й, 51-годишна радо-
мирка.

57-годишен жител
на пернишкото село
Мещица е пострадал
след удар от товарен
автомобил. Инциден-
тът е станал на от-
клонението за село Ди-
вотино. Товарен авто-
мобил „ЩАЕР“, управл-
яван от 68-годиш-
ният Н.Д. от Драго-
ман, ударил лек авто-
мобил „Фиат Пунто“,
шофиран от 57-годи-
шен жител на Мещица.
От удара шофьорът
на леката кола е полу-
чил различни травма-
тични увреждания.
Извършен е оглед на
местопроизшествие-
то и е започнато до-
съдебно производс-

тво.
Удар между два ав-

томобила се е разми-
нал без жертви и пос-
традали. Катастрофа-
та е станала на улица
„Ю. Гагарин“ в пер-
нишкия квартал „Мо-
шино“. Ударили се
„Ситроен“, шофиран
от 42-годишният Б.А.,
и „Фолксваген Пасат“,
управляван от 30-го-
дишният М.О. И два-
мата водачи са от
Перник. При изпробва-
нето им с техническо
средство за алкохол се
оказало, че Б.А. шофи-
ра с 1, 72 промила. Об-
разувано е досъдебно
производство и рабо-
тата продължава.
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