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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

Êóï ñúáèòèÿ â Ïåðíèê çà Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà ìëàäåæòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.

Сряда, 8 август 2018 г., бр. 148 /6496/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. Емилиан
изповедник,

еп. Кизически

Властта
и парите

Властта си декларира парите и от
това произтече изводът, че властта
не е никаква власт. А и времето, кога-
то бе обявен този задължителен ри-
туал, някак не се върза с обществено-
то внимание, насочено към Бургас и не-
говите трудови хора. Все пак парите
на властта са достоен обект за прек-
лонение, възхищение и порицание. Пер-
фекна тема за клюкарстване, одумва-
не, анатемосване и обвинения в дол-
нопробни лъжи.

Схемата, по която се движи всенарод-
ното мнение, е изпитано простичка и
ефективна. Ако някой от слугите на на-
рода е декларирал стабилно богатство
- значи е айдук. Ако е декларирал скром-
ни спестявания - значи е два пъти по-
голям айдук плюс лъжец. Ако е деклари-
рал средна хубост имане - значи е айдук
средна категория. Каквото и да декла-
рираш - парите вървят с властта. Как-
вото не декларираш - властта върви с
парите. Затова нашите властници не
придирят много на имотните си декла-
рации, мнозина просто ги пропускат.
За тях е важно да имат власт над пари-
те, а парите на властта са за сведение
в публичния регистър. Каквато влас-
тта, такива и парите. И декларирани-
те, и недекларираните.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 / 300

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

Предимно
слънчево

На 12 август ще бъдат отбелязани и 10 години от създаването на КСМП
Светла ЙОРДАНОВА

По традиция и тази
година младежките ор-
ганизации в Перник,
членове на Консулта-
тивния съвет за мла-
дежка политика
(КСМП) и институции-
те, работещи със и за
млади хора на терито-
рията на община Пер-
ник ще отбележат 12
август - Международ-
ния ден на младежта и
10 години от създава-
нето на КСМП.

Планираните изяви

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
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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

БАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛ

√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
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ÂÎÄÎÍÎÑÊÈ ÂËÈÇÀÒ
Â ÁÀÁÈÖÀ È ÁÀÍÈÙÅ

ÈÍÑÏÅÊÖÈßÒÀ ÏÎ ÒÐÓÄÀ
Ñ ÌÀÑÎÂÈ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÍÎÂÈ 50 000 ËÅÂÀ ÄÀÂÀ
ÎÁÙÈÍÀÒÀ ÍÀ „ÑËÀÂÀÒÀ”

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” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727
www.hbsteel.bg

Пореден обир на къща
Любомира ПЕЛОВА

Кражба от къща
е извършена в
пернишкия квар-
тал "Караманица".

Престъплението е
станало в периода
между 21 юли и 6
август, когато неиз-
вестни проникнали
в сградата и откраднали телевизор "Самсунг".

Имотът е собственост на 36-годишна пер-
ничанка. Стойността на щетата е в процес
на установяване.

Започнато е досъдебно производство.

ще започнат от 18.00
ч. в Централен градски
парк. На така наречена-
та "Кестенова" (мра-
морна) алея ще се про-
ведат редица информа-
ционни кампании.

Експертите от Ре-
гионална здравна ин-
спекция ще измерват
въглеродния оксид в
издишания въздух от
пушачи, ще определят
индекс на телесна маса,
анализ на телесен със-
тав и изчисляване на
базална обмяна. Пред-

Лятната читалня на библиотеката
гостува на децата от ДГ "Миньорче"
Светла ЙОРДАНОВА

Лятната читалня на
Регионална библиоте-
ка "Св. Минков" госту-
ва днес на малчугани-
те от ДГ "Миньорче".
"Пътешествие в при-
казния свят на кучето
Кико" бяха подготви-
ли библиотекарите
от детския отдел,
които прочетоха ин-
тересни  истории от

книжката "Кико без
крила" на младата дет-

видени са също така
демонстрация с алко-
холни очила и демонс-
трация за вредите от
тютюнопушенето.

Различни програми за
обучение и заетост,
възможности за рабо-
та и обучение в Европа
чрез мрежата EURES,
както и Проект "Гото-
ви за работа" (ОП "Раз-
витие на човешките ре-
сурси") ще бъдат пред-
ставени от служители-
те на Дирекция "Бюро
по труда" - Перник.
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(Бизнес-сградата, на светофара,
в ниската част на бетоновия мост)

0888 50 32 37076 60 31 29

ска писателка Радос-
тина Николова.

На страница 2

На страница 2
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Âîäîíîñêè âëèçàò â Áàáèöà è Áàíèùå
Водата в брезнишките села е непригодна за питейно-битови цели

Търг за отдаване под наем
и аренда на земи от ДПФ

Силвия ГРИГОРОВА
Областна дирекция „Земеделие” в Пер-

ник стартира на 3 септември 2018 г търг с
тайно наддаване за отдаване под наем и
аренда на свободни земеделски земи от
държавния поземлен фонд (ДПФ) в област
Перник за стопанската 2018/2019 година за
отглеждане на едногодишни полски култу-
ри за срок от една стопанска година и за
дългосрочно отдаване под аренда на земе-
делски земи от ДПФ  за отглеждане на ед-
ногодишни полски култури и многогодиш-
ни фуражни култури за срок от пет стопан-
ски години. В  търга са включени свободни
земеделски земи от ДПФ, подробно описа-
ни в списъци по общини, землища, имоти,
начин на трайно ползване, форма на отда-
ване /наем, аренда/, срок за предоставяне
и начална тръжна цена.

 Право на участие в търга имат физичес-
ки лица, кооперации, еднолични търговци и
юридически лица, регистрирани по Търгов-
ския закон, които отговарят на условията,
посочени в чл. 47в, ал. 1 от  ППЗСПЗЗ.

 Желаещите да участват в търга трябва
да внесат депозит, който е 20% от начална-
та тръжна цена, умножена по площта на
имота. Депозитът се заплаща в български
лева  до 17.30 ч. на 31.08.2018 г. по банков
път в банка - ОББ АД; Сметка -
BG49UBB80023300251910; BIC – UBB-
SBGSF. За получател се посочва  ОД „Зе-
меделие“- Перник.

Документите за участие в търга се пре-
доставят в  ОД „Земеделие” – Перник, в
Синдикален дом, етаж 8, всеки работен ден
от 9.00 до 17.30 часа в срок до 31.08.2018 г.
включително

 Подробна информация за земите, вклю-
чени в търга,  както и образците на доку-
ментите за участие в търга са на разполо-
жение в ОД „Земеделие” – Перник и в об-
щинските служби по земеделие – за имоти-
те от ДПФ на територията на съответната
община, както и на интернет страницата на
ОД „Земеделие“ -Перник.

Търгът ще се проведе на 03.09.2018 г. от
10.00 часа в сградата на ОД „Земеделие” –
Перник, в Синдикалния дом .

.В случаите, когато от няколко участници
е предложена една и съща цена за даден
имот, между тях се провежда търг с явно
наддаване с начална цена - предложената
от кандидатите цена. Стъпката за наддава-
не е в размер на един лев от началната
тръжна цена. При отказ за участие в надда-
ването търгът се прекратява.

Силвия ГРИГОРОВА
 Водата в селата

Банище и Бабица, в
община Брезник, е
непригодна за пи-
тейно-битови цели
се посочва в експер-

тна оценка от
31.07.2018 г. по ра-
диологичен показа-
тел индикативна до-
за. Това информира-
ха от Регионалната
здравна инспекция.

От там увериха, че
са предприети необ-
ходимите действия
за ограничаване на
употребата на пи-
тейната вода в две-
те населени места.

За целта РЗИ е връ-
чила предписание на
„ВиК“ ООД гр. Пер-
ник за предприемане
на съответните
мерки: почистване
на водоснабдителна-
та система; послед-
ващо пробонабиране
и анализ на радиоло-
гичните показате-
ли, спиране на упо-
требата на водата
за питейно-битови
цели; уведомяване
на потребителите в
населените места и
снабдяване на насе-
лението с питейна
вода, отговаряща на
действащата норма-
тивна уредба.

Здравната инспек-
ция вчера е уведоми-

ла и кмета на Общи-
на Брезник за нало-
женото ограничение
и предприемане на
действия за инфор-
миране на население-
то. От Община
Брезник увериха, че
на населението на
селата Бабица и Ба-
нище се осигурява
вода за питейно-би-
тови цели, която
отговаря на изи-
скванията на  Наред-
ба №9 за качество-
то на водата, пред-
назначена за питей-
но-битови нужди.
Ще се вземат допъл-
нителни поби от во-
дата, за да се следи
промяната в показа-
телите й.

Англичанка пое чистотата
в брезнишкото село Ноевци

Любомира ПЕЛОВА
От началото на месеца жена почиства око-

ло тротоарите по улиците в брезнишкото село
Ноевци, намиращо се на двадесетина кило-
метра северозападно от Перник. Жената, коя-
то е поела хигиената в Ноевци, е безработна,
и е наета от англичанка, живееща в селото от
около 10 години. На сънародничката на Тере-
за Мей й писнало от мръсотията в населеното
място и взела нещата в свои ръце.

Забелязали случващото се в Ноевци пък
споделят, че се премахват старателно тревич-
ките, плевелите и наносите от кал покрай бор-
дюрите и тротоарите. Дамата, която се грижи
за по-добрия вид на Ноевци, е възрастна, но
много работна. Това е направило впечатление
и на местните, които, според запознати, обаче
само наблюдават как старателно се разкрас-
яват тротоарите, без някой от тях да си мръд-
не пръста.

Освен растителността, жената почиства и
отпадъците от опаковки на улицата и дори е
сложила торбички за смет в някои от кошче-
тата за боклук на площада.

Село Ноевци е благоустроено, в недалечно-
то минало то се е гордеело с многото общес-
твени сгради —кметство, здравна служба, чи-
талище, училище и магазини. В годините на
соца е наброявало около 1200 жители, но по
последни данни на ГРАО през 2017 година
тук обитателите са едва 519.  Селото има ху-
баво местоположение в областта Граово. На
север от него са плодородните ниви, а на юг
— иглолистни и широколистни гори, които са
извор на чист и ароматен въздух. През него
минават три реки, които го освежават. През
полето тече по-голямата Конска река, приток
на Струма. Близо до селото има и два мик-
роязовира — места за отмора и риболов.

Ноевци има интересно минало. В землище-
то му се намират паметници от древни време-
на. На сегашното си местоположение под
името Ноевче е споменато в османски доку-
менти от 1576 г.  Към края на османското вла-
дичество Ноевци е чисто българско село с 43
къщи и 1 480 жители.

Куп събития в Перник за
Международния ден на младежта

Полезна информация
бихте могли да получи-
те и от експертите на
Превантивно-инфор-
мационен център, от-
носно превенцията на
употреба на наркотич-
ни и психотропни ве-
щества, а представи-
телите на фондация
„П.У.Л.С.” ще ви разка-
жат за превантивни-
те дейности и инициа-
тиви на младежки клуб
„Да бъдем приятели”.

Национална мрежа за
децата, гр. София ще
представи играта „Не
ме съди човече”, коя-
то е свързана с тема-
та за щадящо детско
правосъдие, а Нацио-
налният център за бе-
зопасен интернет,
съвместно с предста-

вители на Асоциация
„Родители”, гр. София,
ще представят Нацио-
налната кампания “Да
бъдеш Баща” и ще ор-
ганизират дискусия.

Наред с това аварий-
ният екип на Българ-
ски младежки червен
кръст ще направи на
място демонстрация
по първа долекарска
помощ.

Доброволците от
Сдружение „АКСЕЛС”
ще организират арт-
ателие “Еко-тениска”,
кампанията „Живей
здравословно” и ще за-
познават младите хо-
ра с възможностите
на програмата „Еразъм
+”.

За всички активни
млади хора, които ис-
кат да бъдат възмож-
но най-информирани,

относно дейностите
на младежките органи-
зации и институции,
работещи със и за мла-
ди хора в нашия град, е
информационната иг-
ра „Ловец на съкрови-
ща“, организирана от
Общински младежки
съвет.

Празникът ще за-
върши на и пред от-
критата лятна сцена в
парка, където ще се
проведе младежки кон-
церт с участието на
различни творчески
формации и изпълни-
тели от Общински
младежки дом – Пер-
ник.

Инициативата е
част от Общинския
годишен план за мла-
дежта 2018 г. и се фи-
нансира от Община
Перник.

Лятната читалня на библиотеката
гостува на децата от „Миньорче”

Книжката заинтри-
гува малките, не са-
мо с любопитната
история, но и с хуба-
вите си илюстрации.
Кой е слушал внима-
телно – това прове-
риха библиотекари-
те, които задаваха
любопитни въпроси,
свързани с истории-
те от книжката.
След това децата се
забавляваха със зани-
мателните игри,
свързани с животни-
те, а всяко момченце
и момиченце получи
по красив книгоразде-
лител, с който роди-

телите да отбеля-
зват прочетените
вкъщи приказки.

Децата от ДГ „Ми-
ньорче” разбраха още
къде се намира биб-
лиотеката в Перник
и бяха заинтригува-

ни, че там има цял
отдел с детски книж-
ки. Летните читални
на библиотеката ще
продължат през то-
зи и следващия месец
в различни детски
градини в Перник.

Изготвят план-проект за лечението
на българи, нуждаещи се от
трансплантация в Германия

Силвия ГРИГОРОВА
 „УМБАЛ „Света Екатерина“ и УБ „Ло-

зенец“ полагат всички усилия за своев-
ременната подготовка на план-проект
за сътрудничество между тях и транс-
плантационния център в Есен, Герма-
ния. На база този договор, който е необ-
ходимо условие по правилата на Еврот-
рансплант, българските граждани, нуж-
даещи се от белодробна транспланта-
ция, ще получат възможност да бъдат
вписвани в листата на Евротрансплант и
да им бъде оказвано необходимото ле-
чение от специалисти на немския транс-
плантационен център. След изготвянето
на план-проекта трябва да бъде подпи-
сан договор, който вече е изготвен,
между Изпълнителната агенция по
трансплантация, борда на Евротранс-
плант и клиниката в Есен“. Това заяви
зам.-министърът на здравеопазването
Жени Начева. Жени Начева увери при-
състващите на срещата, че подходът на
МЗ по случая е изцяло етичен и в ника-
къв случай административен. Зам.-ми-
нистърът се ангажира комуникацията
между министерството и представители-
те на пациентите да бъде ежеседмична,
а следваща среща да се проведе в на-
чалото на месец септември.
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Те ще са за превенция на рисковете от опасни вещества

Идея: По-дълга зимна ваканция,
децата да са с родителите си!

Светла ЙОРДАНОВА
От синдикат "Образование" към КТ "Под-

крепа" настояват зимната ваканция за
учениците да бъде по-дълга от планирано-
то.

Министерство на образованието подгот-
ви промени в графиците на изпитите след
7-ми и 12 -ти клас, които засягат учители,
ученици и родители. В момента тече едно-
месечното им обществено обсъждане.

Според проекта на МОН коледната ва-
канция за учениците за учебната 2018/19 г.
ще е от 22-ри декември 2018 г. до 1-ви
януари 2019 г. включително.

"Нашето предложение е зимната вакан-
ция да придобие един нормален европей-
ски вид, за да могат децата да бъдат с тех-
ните родители и семейното възпитание да
се случва по-добре", коментира  Юлиян
Петров от синдикат "Образование" към КТ
"Подкрепа".

Според него, след като дните през зим-
ната ваканция са посветени на семейство-
то, децата трябва да прекарат повече вре-
ме с близките си.

Просветното министерство сега им дава-
ло само три такива дни.

"Някои казват, че това са работни дни за
държавата, но всяко едно семейство има
начини да си освободи дни и даде своето
внимание на учениците. Не по същия начин
стои въпросът с междусрочната ваканция.
Нашият синдикат предлага това да са дни
за някакъв вид дейности, които да бъдат
насочени към ученика или дни за занима-
ния по интереси. Това е нещо, което бихме
могли да развием. Има го в немалко евро-
пейски страни. По този начин детето е в
училището, но не се водят учебни занятия,
а само занятия по интереси, в които е мно-
го добре да бъдат включени и родителите.
Тези занимания са разтоварващи, но имат
голямо значение за социализацията и въз-
питанието на ученика", смята Петров.

Расте броят на
българските студенти,

които ще следват в Холандия
Светла ЙОРДАНОВА

С 20 на сто се увеличава броят на бъл-
гарските студенти, които наесен ще учат в
холандски университети. Това сочат данни
на международното изложение "Световно
образование". Сред най-предпочитаните от
българските младежи специалности са
икономика, компютърни науки, дизайн,
спортен мениджмънт и авиоинженерство.

Очакванията са броят на първокурсници-
те, които ще отпътуват за Холандия наесен,
да достигне 1500.

Българските студенти са привлечени от
големия брой специалности на английски
език, както и на решението на холандското
министерство на образованието от тази го-
дина да намали таксите за първокурсници-
те от ЕС с 50%. В резултат на промените
студентите ще спестят близо 1000 евро от
таксата за първата година на своето обуче-
ние.

Университетите по приложни науки "Фон-
тис" и в Хага, както и учебните заведения в
Грьонинген, Ханзе и Тилбург, са сред най-
предпочитаните от българските студенти
ВУЗ-ове.

Ежегодно най-много български първо-
курсници избират да продължат образова-
нието си във Великобритания, следвана от
Холандия.

Засилен е интересът и към Дания, където
българите изучават туризъм, маркетинг,
бизнес администрация и информационни
технологии.

Силвия ГРИГОРОВА
Изпълнителна аге-

нция "Главна инспек-
ция по труда" органи-
зира информационна и
инспекционна кампа-
ния "Здравословни ра-
ботни места, 2018 -
2019 г., управление на
опасните вещества на
работното място". С
нея, на практика, Бъл-
гария се включва в
двугодишната кампа-
ния на Европейската
агенция за безопас-
ност и здраве при ра-
бота (EU-OSHA), коя-
то стартира през ап-
рил 2018 г. и е посве-
тена на повече инфор-
мираност и превенция
на риска от работата
с опасните вещества
в ежедневната трудо-
ва дейност. Това ин-
формираха от дирек-

ране на рисковете
вследствие използва-
нето на опасни вещес-
тва от работещите
в тях.

Инспекцията по
труда разчита на съ-
действие от страна
на работещите, кои-
то ще бъдат помоле-
ни от инспекторите
по труда да попълнят
анонимно специални
анкети. Целта е да се
установи доколко ра-
ботещите познават
пиктограмите (изо-
браженията), с които
на етикетите се ви-
зуализират различни-
те рискове. Анкетата
ще послужи за анализ
на информираността
им и за предприемане
на мерки за повишава-
нето й.

EU-OSHA организира

ция "Инспекция по
труда" Перник.

От 1 август 2018
г., обект на проверки
ще бъдат предприя-
тията от икономи-
ческите дейности:
"Растениевъдство",
"Оформяне и поддър-
жане на озеленени пло-
щи", "Производство
на мебели", "Произ-
водство на ПДЧ", "Пе-
чатна дейност",
"Производство на
обувки", "Хуманно
здравеопазване", "Ве-
теринарномедицинска
дейност", "Борба с
гризачи и насекоми" и
"Галванични произ-
водства", контролни-
те органи на Агенция-
та специално ще
следят за оценката на
риска и предприети-
те мерки за минимизи-

кампанията, тъй ка-
то според различни
оценки всяка година
около 1,6 милиона ду-
ши в Европа се диаг-
ностицират с рак, а
около 120 000 от тях
се разболяват в ре-
зултат на професио-
нална експозиция на
канцерогени. Това во-
ди до почти 80 000
смъртни случая го-
дишно. По данни от
оценки на Междуна-
родната организация
на труда (МОТ) и ЕС
канцерогените са при-
чинителят на по-гол-
ямата част от смър-
тоносните професио-
нални заболявания в
ЕС. Преките разходи,
произтичащи от ек-
спозиция на канцеро-
гени на работното
място в Европа, се
оценяват на 2,4 млрд.
евро годишно. Към
2017 г. базата данни,
изградена съгласно
изискванията на Рег-
ламента относно кла-
сифицирането, етике-
тирането и опакова-
нето (CLP), съдържа
информация за 129
000 опасни вещества,
които се произвеж-
дат или внасят на те-
риторията на ЕС.

Излагането на опа-
сни вещества на ра-
ботното място е
свързано с тежки и
дълготрайни здравос-
ловни проблеми, свър-

зани с респираторни
заболявания; уврежда-
ния на вътрешните
органи, вкл. мозък и
нервна система; кож-
ни раздразнения и
кожни болести; про-
фесионални ракови за-
болявания (левкемия,
рак на белите дробо-
ве, мезотелиома и рак
на носната кухина).
Наличието на опасни
вещества може да из-
ложи работниците на
риск от пожар, ек-
сплозия, тежко от-
равяне и задушаване.

Според второто Ев-
ропейско проучване на
новите и нововъзник-
ващите рискове в
предприятията, орга-
низирано от EU-OSHA,
опасни вещества се
срещат по-често в оп-
ределени сектори, нап-
ример селското сто-
панство, производс-
твото и строителс-
твото. Въпреки това
около 18% от всички
работещи в ЕС
твърдят, че са изло-
жени на вредното им
въздействие повече
от една четвърт от
работното си време,
като този дял не се
променя от 2000 г. А
около 38% от пред-
приятията от всички
сектори съобщават,
че за потенциално опа-
сни химични или биоло-
гични вещества на ра-
ботните си места.

349 килограма е до сега средният добив от  пшеницата
Силвия ГРИГОРОВА

Над 48 на сто от общо засетите в областта
153 170 дка с пшеница са вече ожънати, инфор-
мираха от Областна дирекция "Земеделие".

С най-бързи темпове върви жътвата в Брез-
ник. От засетите в общината  35 200 дка са ве-
че реколтирани 26 200 дка, което означава
74.44% от засетите площи. От тях са получени
8 385 т зърно при 320 кг среден добив от декар,
като на полето работят в момента 7 комбайна.

Стопаните от Земен, които засяха най-малко
площи с жито- 2 800 дка вече са успели да приберат
реколтата от 1 750 дка, което означава 62.50% от
площите. От тях са получени 240 т зърно при 240
кг среден добив от декар с 2 комбайна.

Радомирските земеделци, които по традиция
сеят най-много пшеница в региона, от засетите
78 500 дка са вече ожънали 36 850 дка, което ще
рече 46.94% от засетите площи. От тях са полу-
чили 14 003 т зърно при 380 кг среден добив от
декар. На полето в момента работят 7 машини.

Трънските стопани, които последни започна-
ха да жънат вече са успели от засетите в об-
щината 8 300 дка да реколтират 3 500 дка, кое-
то означава 42.17% от площите. От тях са получили 1 350
т зърно при 386 кг  среден добив от декар, който за сега е
най-високия в областта. В жътвата до сега са се включили
само 2 комбайна.

Постепенно набира скорост и жътвата в пернишко. От
засетите в общината 23 170 дка, до сега е прибрана рекол-
тата от 4 500 дка, което прави19.42% от засетите пло-
щи. От тях са получени 1 350 т зърно при 300 кг среден
добив от декар, като на полето работят 3 машини.

С най-бавни темпове за сега върви жътвата в Ковачев-
ци. От засетите в общината 5 200 дка до сега са ожънати
820 дка, което означава 15.77% от засетите площи. От

тях са получени 180 т зърно при220 кг среден добив от де-
кар, който за момента е най-ниския в региона. За сега на по-
лето жънат 2 комбайна.

До сега от засетите в областта общо 153 170 дка с пше-
ница са ожънати 73 620 дка. От тях са получени 25 687 т
зърно при 349 кг среден добив от декар. За сега в жътвата
са се включили общо 23 комбайна.

Според агпоспециалистите, въпреки поройните дъждо-
ве, които преовлажниха почвата, за са реколтата от пше-
ницата е сравнително много добра за региона. Все още оба-
че е рано да се каже какво е качеството на полученото
зърно и колко от него има добри хлебопекарни качества.
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Сред тях е и бившият главен прокурор на Перник, получил 80 000

Главният прокурор
Сотир Цацаров се
оказа единствен от
"тримата големи" в
съдебната система,
подал декларация за
имущество и интере-
си и пред стартирала-
та работата си в на-
чалото на тази годи-
на Антикорупционна
комисия. За разлика
от Цацаров, председа-
телите на Върховния
касационен съд  и на
Върховния админис-
тративен съд Лозан
Панов и Георги Чола-
ков, вероятно са се

отчели единствено
пред Инспектората
към Висшия съдебен
съвет, който се оча-
ква да направи пуб-
лично достояние дек-
ларациите на магис-
тратите в следващи-
те дни, пише "Правен
свят". Според актуал-
ното законодателс-
тво, по което работи
Комисията за проти-
водействие на коруп-
цията и отнемане на
незаконно придобито
имуществоq Цацаров,
Панов и Чолаков не са
длъжни да подават по

две декларации, но
очевидно "обвинител
№1" е решил да даде
нагледен пример за
прозрачност. От дек-
ларацията на Цацаров
се разбира, че годиш-
ната заплата на глав-
ния прокурор у нас е
100 000 лв., без 500
лв.

За Лозан Панов не-
подаването на декла-
рация пред независи-
ма държавна инсти-
туция не е преце-
дент. През 2017 г.
той отново отказа
да подаде имуществе-

на декларация за дохо-
дите и имотите на
семейството му, кое-
то стана причина за
налагането на глоба
от 1000 лв. Преди ме-
сец лично председа-
телят на ВКС се яви
на съдебното заседа-
ние пред Софийския
районен съд, за да об-
жалва глобата си от
Сметната палата.
Произнасянето на съ-
да се очаква.

Декларациите на
властта, качени в
Публичния регистър
на КПКОНПИ, показ-
ват, че над половина-
та от членовете на
ВСС, които идват от
съдебната власт, са
се възползвали от
възможността да по-
лучат обезщетение
при напускането й.
Част от кадровиците
са декларирали обе-
зщетенията дирек-
тно под формата на
банкови влогове и/или
източник на средства
за покупка на имущес-
тво. Според чл. 225,
ал. 1 от Закона за съ-
дебната власт (ЗСВ):
"при освобождаване
от длъжност съдия,
прокурор или следова-
тел с повече от 10 го-

дини стаж на такава
длъжност има право
на еднократно парич-
но обезщетение в раз-
мер на толкова брут-
ни месечни възнаг-
раждения, колкото
прослужени години
има в органите на съ-
дебната власт, но не
повече от 20". И как-
то е видно, юридичес-
кият стаж и кариер-
ното развитие в съ-
дебната система, има-
т своето значение за
размера на обезщете-
нията, които вари-
рат от "скромните"
57 000 лв. и достигат
до почти три пъти
по-голямата сума от
150 000 лв.

"Правен свят" пуб-
ликува данните на
тринадесет от члено-
вете на ВСС, които са
декларирали пред
КПКОНПИ получени
обезщетения по чл.
225, ал.1 от ЗСВ. Сред
тях е и Пламен Найде-
нов, който като окръ-
жен прокурор на Пер-
ник е получил  обезще-
тение от 80 000 лв.

В декларациите на
останалите от члено-
вете на ВСС няма дан-
ни за получени обе-
зщетения.

В "Майчин дом" ще се
правят пренатални изследвания
за генетични аномалии на плода

Силвия ТРИГОРОВА

"Приветствам усилията на доц. Иван Кос-
тов и екипа на "Майчин дом" в страната ни
да заработи първата лаборатория в страна-
та за неинвазивен скрининг. В нея ще се
правят високотехнологичните пренатални
изследвания, които в началото на бремен-
ността могат да покажат генетични анома-
лии на плода." Това заяви заместник-ми-
нистърът на здравеопазването д-р Бойко
Пенков при откриването на лабораторията и
обновения Медицински център на лечебно-
то заведение.

Д-р Пенков подчерта, че "Майчин дом" е
най-голямата и най-старата акушеро-гине-
кологична болница в страната - институция
в областта на акушерството и гинекология-
та. В лечебното заведение се извършват
около 4000 раждания годишно, като гол-
яма част от тях са случаи, които изискват
интензивни грижи и задълбочено прослед-
яване.

При отложеното майчинство, което през
последните години се наблюдава, се нала-
гат допълнителни изследвания, носещи ма-
кар и минимален риск за жената и детето.
До сега пробите се изпращаха за изслед-
ване в лаборатории в чужбина. С новата ла-
боратория за неинвазивен скрининг на
"Майчин дом" процедурите ще са достъпни
за българските граждани, ще са по-щад-
ящи - неинвазивни и ще спомагат за пре-
цизната и навременна оценка на риска. То-
ва стана ясно още от думите на заместник-
здравния министър.

"Новата лаборатория и обновеният Меди-
цински център превръщат "Майчин дом" в
единствената акушеро-гинекологична бол-
ница в България, която ще предлага ком-
плексна услуга за профилактика на бре-
менността. Похвално е, че инвестицията е
осъществена със собствени средства  на
лечебното заведение", коментира д-р Бой-
ко Пенков.   Изпълнителният директор на
СБАЛАГ "Майчин дом" доц. Иван Костов
обяви, че лабораторията за неинвазивен
скрининг ще направи революция в диаг-
ностиката на бременните жени в начален
стадий. "Обновеният медицински център
към болницата ще предлага най-новата и
модерна апаратура, както и широк спектър
от специализирани кабинети за цялостна
грижа за женското здраве. Това не само
ще улесни пациентите, но и ще подобри
значително качеството на услугите чрез пъ-
лен набор от изследвания и прегледи", по-
сочи още изпълнителният директор. Доц.
Костов съобщи, че през месец октомври с
капиталови средства, отпуснати от МЗ,
предстои да започнат ремонтът и оборудва-
нето на "Първа гинекологична клиника - 6-
ти етаж", която е основна база в България
за лечение на онкогинекологични забол-
явания.

Манолова срещу унижаването на задържаните
Любомира ПЕЛОВА

Министърът на правосъдие-
то да предприеме незабавни,
ефективни административни
мерки по преустановяване на из-
тезанията или на жестоко, не-
човешко и унизително отнасяне
или наказание в лечебни заведе-
ния, при конвой и извеждане на
лица от спални помещения за
престой на открито и при посе-
щения във вътрешни и външни
лечебни заведения.

Това се подчертава в препоръ-
ки на Националния превантивен
механизъм към омбудсмана след
проверки в арестите на бул. "Г.М. Димитров" и ул. "М-р Г.
Векилски" по заповед на Мая Манолова от 18 юни 2018 г.
Проверката на специализираната дирекция към омбудсма-
на (НПМ), която осъществява наблюдение в местата за
задържане и лишаване от свобода, е извършена в периода
19 юни - 22 юни 2018 г.

В две поредни години (2016 и 2017 г.) с доклади до минис-
търа на правосъдието и до началника на затвора в София
НПМ изрично настоява да се прекрати всяка необоснова-
на употреба на помощни средства, която се разглежда ка-
то подлагане на изтезания, на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне към арестанти, но няма предприе-
ти действия.

"Ежедневно в двата ареста, само при извеждане на раз-
ходка, на над 300 души се поставят белезници. В едного-
дишния период от предходната препоръка на НПМ, слу-
чаите на подобно унизително отнасяне надвишават 100
000 случая", пише в последния доклад на Националния пре-
вантивен механизъм.

Конвоирането на отстранения кмет на столичния кв.
"Младост" Десислава Иванчевa с белезници на краката до
Ендокринологията, според доклада на НПМ, е показателен
относно нарушаване правата на човека в местата за ли-
шаване от свобода, поради грубо погазване на закона и
дългогодишно неизпълнение на препоръки на омбудсмана
в качеството му на НПМ.

Националният превантивен механизъм е категоричен, че

инструкциите, издава-
ни от началниците в
местата за лишаване
от свобода, с които се
регламентира употре-
бата на сила и помощ-
ни средства (белезни-
ци, прангове и т.н.) при
"вътрешен" и "вън-
шен" конвой са в про-
тиворечие с чл. 114 от
Закона за изпълнение
на наказанията и за-
държането под стража
(ЗИНЗС). В ал. 1 се ука-
зва, че употребата им

се допуска само в изчерпателно изброени крайни случаи, ка-
то например, освобождаване на заложници или за прекрат-
яване на буйство или друг вид агресивно поведение.

В доклада на НПМ категорично се посочва, че е констатира-
но системно нарушаване на Конвенцията против изтезания-
та и други форми на жестоко, нечовешко и унизително от-
насяне или наказание, която в чл. 2 казва, че "никакви изключи-
телни обстоятелства, от какъвто и да е характер, било то
състояние на война, или заплаха от война, вътрешна полити-
ческа нестабилност, или каквото и да е друго извънредно по-
ложение, не могат да служат като оправдание за изтезание".

От Министерството на правосъдието вече отговориха,
че не смятат да променят "Инструкцията за особености-
те на пост във външно болнично заведение, съгласно коя-
то беше конвоирана бившата кметица на "Младост". Спо-
ред издадената през 2013 г. от директора на Главна дирек-
ция "Изпълнение на наказанията" инструкция, когато ли-
шени от свобода са конвоирани до външни болници, те не
само са с белезници на краката и ръцете, но и след това
стоят заключени за болничното легло.

Това е част от обективните мерки за сигурност и охра-
на, които сме принудени да предприемем. Лично аз не нами-
рам никакви основания за промяна на този документ. Бихме
могли да мислим да се промени формата на документа, но
по същество смятам, че е разумно да остане така заради
рисковете, коментира по този повод зам.-министърът на
правосъдието Николай Проданов.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Пригаров район, ет. 7(9), панел, 2 тер., добър вид- 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 1, 65м2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
11. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120м2 - 68 000; 70 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. ПВЦ - 66 000 лв.
15. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
21. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
22. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
23. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
24. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
26. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
27. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. 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, 8 август 2018 г., брой 1468/6496/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
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

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.
2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО
3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

8. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ - 30ЛВ/КВ.М

9. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

10. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М

11. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М

12. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 20Е/КВ.М

13. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

14. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Двустаен,Двустаен,Двустаен,Двустаен,Двустаен,
Твърди Ливади,Твърди Ливади,Твърди Ливади,Твърди Ливади,Твърди Ливади,

ет. 2,ет. 2,ет. 2,ет. 2,ет. 2,
2 тераси,2 тераси,2 тераси,2 тераси,2 тераси,

ТЕЦ,ТЕЦ,ТЕЦ,ТЕЦ,ТЕЦ,
изток/западизток/западизток/западизток/западизток/запад

57 000 лв.57 000 лв.57 000 лв.57 000 лв.57 000 лв.
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 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 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    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 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

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

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
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 - 35 500 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

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

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

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:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

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:

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

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

КАПАЦИТЕТ: HB Steel има производствен
капацитет от над 700 тона на месец

ПРОЕКТИ: HB Steel, наследник на Хела-
Бориславов, е доказан партньор в
строителството на мащабни индустриални и
инфраструктурни проекти като АМ Люлин, АМ
Струма, Тех Парк София, Технополис, Лидл,
седалков лифт Стойките-Пампорово, седалков
лифт Мечи чал и множество административни,
търговски и жилищни сгради

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Email: info@hbsteel.bg Тел: 0889 533 727

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



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

Продавам Тойота Ярис, 2008
г., гаражна, сервизна,
перфектна. Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897
757 240
Продавам “Пежо” 106 с АТУ -

гаражно, в много добро състояние.
Всички такси платени. Цена по
споразумение. Тел.: 0882 005 808

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от зат-
ворен тип Делта Хил. Местополо-
жението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Фирма АСФ Сървис ЕООД търси
да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на щанци.
Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - отдел "Човешки ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

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

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

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

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963
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

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

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ 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

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 8 август 2018 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

За подсилване на имунната система или за справяне с някакъв
конкретен проблем, витамините са задължителни за здравето на ор-
ганизма. Знаете ли обаче кога и как да приемате витамини?

ВИТАМИНИ ЗА БРЕМЕННИ - Обикновено представляват микс от ви-
тамини и минерали, които са необходими на бъдещата майка, за да
предпазят матката от ранни контракции, за да подсилят тялото пре-
ди раждане или за да осигурят набор от полезни вещества, които
недостигат на организма през този период. Най-често предписвани-
те витамини и минерали за бременни са калций, желязо и фолиева
киселина.

Най-подходящото време за прием е по обяд, защото тогава тялото
ще усвои най-добре съставките. Желязото е препоръчително да се
взема в комбинация с храни и напитки, богати на витамин С. Най-
важното условие при приема на витамини за бременни е да бъдете
постоянни и да  ги пиете всеки ден, защото само така ще осигурите
натрупване на полезните вещества в организма.

МАСТНОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ - Наричат се така, защото се
разтварят чрез мазнините в организма, а после, следвайки кръ-
вообращението, достигат до органите и подпомагат ключови фун-
кции. Към тази група спадат витамин А, К, Е и Д. Хубаво е да се пият
вечерно време с храната. Обикновено се натрупват в черния дроб,
затова е важно да не прекалявате с дозите, защото може да нару-
шите функциите му.

ВОДНОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ - Абсорбират се в организма пос-
редством водата в него. Приемат се сутрин на гладно, 30 минути
преди хранене или 2 часа след хранене. Към тях спадат витамин С и
витамините от група В.

Характерното за тях е, че тялото приема такова количество, от как-
вото се нуждае, а останалото изхвърля през урината. Важно уто-
чнение за витамините от група В е, че обикновено тонизират орга-
низма и го зареждат с енергия, затова не трябва да се пият вечер -
иначе има опасност да доведат до безсъние.

Когато приемате витамини, трябва да наблюдавате и храните, кои-
то консумирате. В плодовете и зеленчуците също има много вита-
мини и минерали, които ако се комбинират с добавки, могат да до-
ведат до предозиране.

10 ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ, ОТ КОИТО ИМАМЕ НУЖДА -
Витамините и минералите са ключови за нашето здравословно
състояние. Знаем ли обаче за какво са полезни отделните витамини
и минерали и как да си ги набавим по естествен начин.

1. Витамин А: Витамин е ключов за здравето на очите, за
цялостното развитие и растеж при децата, както и за здравето на
кожата и зъбите Организмът ни не може да произведе сам витамин
А, затова е важно да си го набавяме чрез храната

Естествени източници на витамин А: Моркови, пъпеш, сладки

Кога и как да приемате витамини?
картофи и всички оранжеви храни

2. Витамини В: Витамините от група В са важни за имунната
система, за цялостната енергия на организма и за усвояването на
желязо

Естествени източници на витамини В: Пълнозърнести храни,
картофи, банани, леща, фасул, червени чушки, меласа

3. Витамин С: Подсилване на кръвоносните съдове, витамин С е
ключов за еластичността на кожата, усвояване на желязо,
антиоксидант

Естествени източници на витамин С: портокали, гуава, червени и
зелени чушки, киви, грейпфрут, ягоди, брюкселско зеле

4. Витамин D: Здрави кости, както и за балансиране на нивата на
калций и фосфор в организма

Естествени източници на витамин D: За да синтезира тялото ви
витамин D, трябва да прекарвате много време на слънце. Чрез
храната е по-трудно да си набавите витамин D, но някои добри
източници са: яйцата, гъбите, сардини, телешки черен дроб.

5. Витамин Е: Витамин Е отговаря за кръвообращението и за
защита от свободните радикали. Това също е витамин, който тялото
ни не може да синтезира, затова е важно да го приемате с храната
или като добавка. Витамин Е също така е ключов за плодовитостта

Естествени източници на витамин Е: бадеми, домати,
слънчогледови семки

6. Витамин К: Витамин К е ключов за кръвосъсирването,  играе
важна роля за здравето на сърцето, черния дроб и кръвоносните
съдове

Естествени източници на витамин Е: зелени листни зеленчуци,
брюкселско зеле и броколи

7. Фолиева киселина: за обновяване на клетките и превенция на
увреждания на плода по време на бременност

Естествени източници на фолиева киселина:  тъмно зелени листни
зеленчуци, аспержи, броколи, цитруси, фасул, грах, леща, карфиол,
царевица и цвекло

8. Калций: здрави кости и зъби. Калцият също така регулира
кръвното налягане, холестерола и нивата на кръвна захар в
организма

Естествени източници на калций: млечни продукти, броколи,
смокини, едамаме, тофу

9. Желязо: здраве и оформяне на мускули, здраве на
кръвоносните съдове и кръвта

Естествени източници на желязо: миди, стриди, черен дроб, соя,
тиквени семки, фасул, леща, спанак

10. Цинк: Имунитет, растеж, плодовитост
Естествени източници на цинк: спанак, кашу, морски дарове,

тъмен шоколад
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Готвят мерки за по-строг контрол
над качеството на въздуха

Подготвят се мерки за повишаване на контрола над качеството
на въздуха. Също така ще се работи заедно с общините с нарушено
качество на атмосферния въздух за информационни кампании сред
населението за намаляване на замърсяването. Това е заявил ми-
нистърът на околната среда и водите Нено Димов, при представ-
янето на одитен доклад с резултатите и препоръките за ефикаснос-
тта и ефективността на мерките, предприети от националните и мес-
тните власти за борба срещу основните източници на замърсяване
на атмосферния въздух в големите градове за периода от 1 януари
2014 г. до 31 декември. Докладът е бил представен пред министъра
от председателя на Сметната палата Цветан Цветков и екипа, из-
вършил одита, съобщиха от Палатата.

Подобряването на контролната и санкционна дейност на МОСВ
върху дейността на кметовете и длъжностните лица в общините за
изпълнение на адекватни и ефективни програми за управление на
качеството на атмосферния въздух е именно една от препоръките
в доклада.

По отношение на препоръката на Палатата за създаване на кон-
султативен съвет към министъра на околната среда и водите за ком-
понент "въздух", министър Димов е посочил, че такъв орган е в
процес на формиране. Предприемат се и действия за подпомагане
на общините за споделяне на опит за изпълнението на мерките от
програмите за управление на качеството на въздуха и дейности за
борба срещу замърсяването му.

За изработването на национална програма за качество на атмос-
ферния въздух се очаква и окончателен доклад на Световната бан-
ка.

Куриозни рекорди: Две коли
се забиха в магазини в София
Голям автомобил се вряза вчера в магазин за детски дрехи до

кръстовището на ул. "Опълченска" и бул. "Александър Стамболий-
ски" при Mall Sofia в центъра на столицата. Това показват снимки
на минувачи, публикувани във Facebook. Колата е изпотрошила вит-
рината на магазина.

По същото време в района на
Сточна гара в София друга кола
се е врязала в търговски обект,
преминавайки тротоара и съ-
баряйки колче - в заведение за
бързо хранене. За щастие, и при
двата инцидента няма пострада-
ли, но пък създадоха повод за
забавни колажи с остроумни ко-
ментари в социалната мрежа
фейсбук от рода на "Днес всич-
ки ходят до магазина с колите
си!"

Подобен случай имаше и в съ-
бота, когато кола се заби в пе-
карна на оживено кръстовище в
центъра на Благоевград. Шофьо-
рът избяга от мястото. За щастие
нямаше пострадали. Според оче-
видци шофьорът опитал да из-
превари друга кола, но се ударил в нея, загубил контрол и така се
озовал в сградата. В колата освен шофьора е имало и дете. Секун-
ди след удара мъжът взел детето и изчезнал. После жена пристиг-
нала и опитала да поеме вината за инцидента.

Аерочиталня се появи в Силистра
Млади доброволци реновираха изцяло запустяло пространство-

то в Силистра чрез метода placemaking, като го превърнаха в място
за отдих, аерочиталня, изложба на самолети, спортни кътове и ре-
дица други.

Това се случи в рамките на проект „The Spot/ _Място – Добровол-
чество с въздействие” на сдружение „BG Бъди Активен”. Идеята се
реализира за втори път в България и използва подхода
placemaking,  вдъхновяващ хората колективно да преосмислят и
преоткрият публичните пространства като средище на всяка об-
щност.

На петдесетина метра от мястото, където се събират водната и су-
хоземната ни граница с Румъния, през 80-те години е поставен из-
разходвал ресурсите си пътнически самолет Ту-134. Години наред
самолетът представлява атракция за силистренските деца. Посте-
пенно обаче интересът към летателната машина и мястото около
нея замира. След двуседмичен труд, откриването се превърна в
празник за квартала и за цяла Силистра, а самолетът  - в аерочи-
талня.

Гражданската инициативата за създаване на „Самолета _Място“
е реализирана за три месеца с изцяло доброволен труд и с подкре-
пата на различни партньори, фирми и институции от Силистра.

Получаваме автоматично спешния номер
на Външно при пътуване в чужбина

Всеки български гражданин, притежаващ СИМ-карта на българ-
ски мобилен оператор, вече ще получава есемес, щом излезе зад
граница, с информация за номера на денонощната дежурна теле-
фонна линия в МВнР (+359 2 948 24 04), на която може да потърси
помощ в случай на извънредна ситуация.

Съобщението ще бъде получавано веднага щом абонатът попад-
не в роуминг.  Инициативата на МВнР се осъществява в партньорс-
тво с трите национални мобилни оператора - А1, VIVACOM и Telenor,
в знак на подкрепа към усилията на ведомството за подобряване
на административното обслужване и по-ефективна защита на бъл-
гарските граждани в чужбина, посочват от МВнР.

Мобилните оператори предоставят получаването на съобщение-
то безплатно за гражданите, като услугата не е свързана с разходи
от държавния бюджет. При повикване на денонощната дежурна те-
лефонна линия в МВнР (+359 2 948 24 04), разговорът ще бъде таксу-
ван според тарифния план на абоната.

МВнР продължава работа по още проекти, които ще улеснят до-
сега с администрацията на нашите сънародници в чужбина

Заплахите за сигурността в съвременния свят, свързани с при-
родни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични
актове, политически размирици, безредици, бунтове и други, които
често засягат и български граждани, изискват оказването на спе-
циализирана помощ и често незабавна реакция от страна на бъл-
гарските институции, отбелязват от външното ни министерство. В
зависимост от характера на кризата, Министерството на външните
работи координира усилията за оказване на помощ на български
граждани с различни национални и чужди институции и ведомс-
тва. МВнР продължава и работата по още проекти, които ще уле-
снят досега с администрацията на нашите сънародници в чужбина.

Пеевски декларира 37 млн. лв. от дивиденти
Годишни доходи от над 37 млн. лв. от дивиденти е обявил депута-

тът от ДПС Делян Пеевски и това го прави един от най-имотните
депутати. Те са описани  в декларацията му за имущество и интере-
си за 2017 г. Регистърът с имотните декларации на лицата, заемащи
висши публични длъжности беше обявен вчера на сайта на Коми-
сията за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-
но придобито имущество (КПКОНПИ).Декларациите в него са пода-
дени в рамките на задължителния период от 1 януари до 31 юли
2018 г.

Пеевски декларира още банкови влогове, чиято левова стойност
е 9.6 млн. лв. , 2 апартамента в София, за които плащал по 6000 лв.
годишен наем, къща в София с над 105 000 лв. годишен наем, както
и офиси в София, Велинград и Пазарджик под наем.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева е дек-
ларирала 17 400 лв. от трудови доходи, 2600 лв. от "заплата и спест-
явания, декларирани в предходни декларации", 35 207 лв. от "зап-
лата и спестявания, декларирани в предходни декларации" и 16
500 лв. в универсален пенсионен фонд (УПФ). Това още става ясно
от публично обявения от Комисията за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОН-
ПИ) регистър на декларациите, подадени от лицата в България, зае-
мащи висши публични длъжности.

Публикуваха имотните декларации на държавния елит:
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цвета-

нов, е обявил 17 400 лева от трудови доходи, както и кредитна кар-
та с лимит 20 000 лв.

Лидерът на опозицията Корнелия Нинова е декларирала банков
влог от 4371 лв. Тя не е декларирала имоти. Общо семейството й е
отчело над 62 000 лева на влог. Нинова е пътувала три пъти за смет-
ка на ръководството на партията - в Ню Йорк, Барселона и Лисабон,
за общо 14 000 лева.

Председателят на парламентарната група "Обединени патриоти" Во-
лен Сидеров има участие в ГАЛЕРИЯ СТИЛ ООД, където притежава 75%.

 Лидерът на "Воля" Веселин Марешки е декларирал 2,2 млн. лв. от
дивиденти на съпругата си Светлана. Марешки е ползвател на две
коли "Бентли" и две "Ауди А8", става ясно от декларацията му.

Общо 148 са лицата, неподали или подали в извън законоустано-
вения срок съответните декларации, като от тях 22-ма кметове, за-
местник-кметове, председатели на общински съвети и главни архи-
текти на общини и райони, а 69 лица са управители и изпълнителни
директори на лечебни заведения за болнична помощ и други за-
дължени по закона лица, допълва bTV.

Съгласно закона лице, заемащо висша публична длъжност, което
не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с гло-
ба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено
повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 6, ал.1
от закона за същите започва проверка за установяване на неза-
конно придобито имущество на основание.

Целия регистър на лицата, подали декларации от позицията си на
заемащи висши публични длъжности в парламента на България,
Европейския парламент, БНБ, Сметната палата, КЗК, КРС, КЕВР, ВКС,
ВАС и други институции, може да видите на адрес: http://
register.caciaf.bg/2018/index.html.
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 Днес с внимание и уважение подхождайте към
новото, навлизащо в живота ви. Много от вас в
личен план ще имат шанс да разрешат сериозен
проблем. Придобивки от различен характер ще за-
радват семействотото ви. Ако останете пасив-
ни днес рискувате да получите физически и ду-

шевни травми. Избягвайте празните разговори.

 Днес ще се открият добри възможности да
постигнете отлична реализация. Стремете се
да освободите съзнанието си от проблемите, по
които не бихте могли да вземете отношение,
тъй като сте зависими от други хора. Стремете
се да преподредите целите, които си поставяте

в материален план.

 Днес ще успеете да се справите с изпълнение-
то на текущите си ангажименти. Моментът ще
е изключително благоприятен за създаването на
полезни контакти. Не споделяйте идеите си, пре-
ди да сте ги реализирали. Ще постигнете по-гол-
ямо равновесие в живота си, ако декларирате го-

товността ви да сте полезни.

 Днес се стремете да изпълнявате всичко нав-
реме, като проявявате изключителна точност за
нещата, от които зависи развитието ви в дело-
вата сфера и материалната ви стабилност.
Съобразявайте се с обещанията, които сте дали.
Финансовите проекти ще приключите според оча-

кванията ви, което значи с добри доходи за вас.

 Днес подписвайте всякакви документи с пови-
шено внимание. Обмислете своя лична страте-
гия, благодарение на която ще се справите с ре-
дица въпроси, касаещи личния и професионалния
ви живот. Напълно възможно е голяма част от
вас да се изправят пред необходимостта да из-

вършат конкретна промяна в живота си.

 Днес избягвайте тежките храни и алкохолни
напитки, от които не се чувствате добре. Опи-
тайте да пречистите душата и тялото си от
негативното. Внесете повече вяра в живота си.
Любознателни, находчиви и търсещи, ще открие-
те нови предизвикателства, отразяващи се сти-

мулиращо на духа и активността ви.

 Днес не предприемайте твърде драстични ходо-
ве на работното си място. В случай че е потреб-
но да направите конкретна промяна в личен план,
то трябва на всяка цена да си отговорите на
важните въпроси – към какво се стремите и как-
ви крайни резултати очаквате. Действайте с по-

вишено внимание.

 Днес не си позволявайте да подхождате с недо-
верие към близък, който се опитва да ви предпази
и да ви подпомогне при предприетите от вас хо-
дове. Стремете се да си изградите нагласата на
победител, когато усещате, че шансът е на ваша
страна. Индивидуалните занимания днес ще ви

носят по-добро самочувствие.

 Днес не поемайте отговорност за чужди дела
и ангажименти. Стремете се да се посветите
изцяло и само на вашите текущи задължения.
Добре е да направите цялостен разчет на финан-
сите си и да отделите достатъчно часове за до-
кументацията, която засяга както работата ви,

така и до голяма степен личните ви дела.

 Днес укрепете позициите си в делови план и в
материално отношение. Опитайте се да прости-
те за нанесена ви обида от човек, който не е ус-
пял да оправдае доверието, което сте му гласува-
ли. Печелившата за вас комбинация ще бъде: пра-
вилна стратегия и готовност да проявите от-

стъпчивост.

 Днес поддържайте добър тон в отношенията
си с колеги и делови партньори. В случай че някой
от тях не е съгласен с конкретно ваше предложе-
ние, то не приемайте думите им лично, а се пос-
тарайте да намерите най-удачния вариант, за да
работите добре в екип. В хубаво настроение ще

работите по изпълнението на една или друга своя задача.

 Днес много от вас ще реализират дългоочаква-
на лична цел. Моментът е благоприятен за срещи
с приятели. Щастливите случайности ще са за
вас. Проявете щедрост към всички, с които живо-
та ви среща. По отношение на хората също – мо-
же изведнъж да почувствате с кого трябва да об-

щувате и с кого не си струва.
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Ще правят нови игрища за волейбол и баскетбол в „Арката”

Íîâè 50 000 ëåâà äàâà îáùèíàòà íà „Ñëàâàòà”

Общинският съвет в Радомир одобри до- пълнителна субсидия

в размер на 51 500 лв.
за дофинансиране на
футболните клубове.
Така средствата, за-
делени от бюджета
на общината и пред-
назначени за разви-
тие футбола, ста-
ват 140 000 лв.От
допълнителната суб-
сидия 49 500 лв. са
предназначени за със-
тезаващия се във
Втора професионална
лига на БФС местен
футболен клуб
Струмска слава, поя-
сни председателят
на общинския съвет
Светослав Кирилов.
По 500 лв. ще полу-
чат четирите селски

България с първа финалистка
на Европейското

България има своя първи финалист на
Европейското първенство по лека атле-
тика в Берлин. Това е Радослава Мавро-
диева в тласкането на гюле.Сливналий-
ката, която е пета от предишния конти-
нентален форум в Амстердам преди две
години, покри квалификационната нор-
ма от 17.20 метра още във втория си опи-
т и със 17.87 метра си осигури място в
битката за рапределението на отличия-
та.Финалът е утре в 21:09 часа българ-
ско време. По-рано през сезона Мавро-
диева, която има и сребърен европейски
медал в зала от Белград 2017, записа
личен рекорд от 18.95 метра за балкан-
ската титла в Стара Загора.

отбора, участващи в
окръжното първенс-
тво.Общинският съ-
вет насочи 30 000 лв.
от собствени средс-
тва за изграждане на
игрище за волейбол и
баскетбол в кв. "Арка-
та". Съоръжението
ще се отоплява с газ
и ще бъде завършено
до края на година-
та.Игрището е много
важно за радомирци,
защото старата во-
лейболна зала е в ло-
шо състояние, а но-
воизградената е била
продадена при прива-
тизацията, посочи
кметът Пламен Але-
ксиев.

“Черногорец” почна
контролите с победа

В първия контролен мач футболен клуб
„Черногорец“ (Ноевци) победи с 3 : 1 до-
макините от отбора на „Житен“, съобщи-
ха от ноевския тим.

На отличния терен в софийското село
Житен „Черногорец“ е направил обрат с
голове на Валентин Велинов, който е
реализирал 2 точни попадения и още ед-
но на Марио Антонов. „Всички играха
много добре, като имахме 7 нови състе-
затели. При дебюта си Марсело Асенов
улучи страничната греда“, добавиха от
„Черногорец“ и пожелаха успех на „Жи-
тен“.

Билият се с цесекари напира за „Левски”
Сензационен тран-

сфер е на път да осъ-
ществи Левски в след-
ващите няколко дни,.
Естонският национал
Богдан Вашчук води
преговори със "сини-
те" и може да се ока-
же ново попълнение в
халфовата линия.22-
годишният футбо-
лист игра в драма-
тичния реванш с
ЦСКА от първия ква-
лификационен кръг на
Лига Европа и се заме-
си в огромния скандал

след изпълнението на
дузпите. Той участва
в сбиването на тере-
на и заедно с Николай
Бодуров и Кристиян
Малинов получи чер-
вен картон. Това оз-
начава, че естонецът
ще бъде приет много
радушно, ако облече
"синия" екип и съот-
ветно ще бъде много
мразен от "червени-
те" фенове.Очаква се
развитие по тран-
сфера на Вашчук на
Герена да има в след-

Противникът на „Славата”  излезе
на второ място  във Втора лига

„Струмска слава”, постигна комфортна
победа с 3:1 срещу новака във Втора ли-
га Кариана (Ерден), с което стана втори
в класирането на втория ни ешелон.До-
макините от Гълъбово направиха добро
първо полувреме, след което водеха с
2:0 чрез голове на Рангел Абушев (23’) и
Николай Янков (41’). Преднината на тима
нарасна до 3:0 в 50-ата минута, когато
Методи Костов се разписа от дузпа пре-
ди Иван Тодоров също от наказателен
удар да оформи крайния резултат 10 ми-
нути преди края.Така, след равенството
1:1 срещу друг новак - ЦСКА 1948, пре-
ди седмица, Ботев е втори във Втора ли-
га като преди него с пълен актив е само
отборът на "Царско село"

Фен артикули
пускат от „Миньор”

От пернишкия клуб обявиха намере-
нието си в сезона на 100-годишния да
пуснат поредица от фен-артикули. Пър-
во на пазара ще се появят запалки с ло-
гото на Миньор. Цената на бройка е 1,60
лева, а средствата ще отиват в касата
на клуба.„Имаме намерение да зарад-
ваме феновете с ред сувенири през та-
зи юбилейна година, но засега ще ги
запазим в тайна. Надяваме се през се-
зона и футболистите да ни дават много
повече поводи за радост в сравнение с
миналите няколко първенства“, обявиха
от Миньор. Феновете още помнят вафли
„Винкел”, семки „Кюмюр” и т.н, коти се
радваха на добър интерес не само в
Перник.

Сините изккушават
с „Лъвско пиво”

. Левски предприе нов маркетингов ход
и намери начин да радва своите фенове в
летните жеги. Съвсем скоро "сините" ще
пуснат пазара бира с името "Лъвско пиво".
Това беше анонсирано от официалния про-
фил на клуба в "Инстаграм".Привържени-
ците на "сините" за начало ще могат да се
радват на три разновидности на пенливата
течност. Към момента е предвидено пуска-
нето на асортимент от светла бира, луксоз-
но пиво и юбилейно - по повод 75-ата го-
дишнина от рождението на клубната ле-
генда Георги Аспарухов

ващите 72 часа. Пре-
ди три години Богдан
Вашчук е бил собс-
твеност на англий-
ския Рединг, но няма
записано участие за
тима. В кариерата си
освен за ФК Рига е иг-
рал и за естонския
ФК Инфонет. Любо-
питно е, че той чес-
то бележи голове. Та-
ка например през ми-
налия сезон е записал
22 мача с 8 гола в пър-
венството на Лат-
вия

Ръководството на „Арда" благодари
на  феновете за мача с радомирци

Ръководството на
ПФК Арда изказва
огромна благодар-
ност към всички
привърженици, кои-
то подкрепиха отбо-
ра срещу Струмска
с л а в а . " П р и я т е л и ,
вие за пореден път

показахте, че сте
12-тия играч на те-
рена, а футболисти-
те могат да разчи-
тат на подкрепата
ви.

Вие доказахте, че
сте една европейска
публика. Ние вярва-

ме, че заедно можем
да извървим пътя,
по който сме тръг-
нали.

Много малко отбо-
ри могат да се пох-
валят с присъствие-
то на такава мно-
гобройна и всеот-

дайна публика, коя-
то подкрепя отбора
от първата до пос-
ледната минута“.

В същия момент
ръководството под-
нася извинения, за
причинените неу-
добства около заку-

пуването на билети
онлайн.

Това не е по вина
на клуба, а поради
грешка в системата
за онлайн закупува-
нето, която ще бъде
оправена за следва-
щия домакински мач.

Антъни Иванов отива на финал на европейското по плуване!
Най-добрият бъл-

гарски плувец Антъ-
ни Иванов се класира
за финала на 200
метра бътерфлай на
европейското пър-
венство по плуване в
Глазгоу (Великобри-
тания).

Иванов завърши на
трето място във
втория полуфинал с

резултат от 1:56.58
минути и се класира
със седмо време за
финала в неделя. Ос-
вен това 19-годиш-
ният Иванов стана и
първият българин
след Денислав Калчев
през 1997 година,
който се класира на
финал на европейско
първенство при мъ-

жете.
Най-добро време в

полуфиналите даде
унгарецът Тамаш
Кендереши, който
взе двестате метра
за 1:55.16 минути в
първа полуфинална
серия. Във втората,
в която бе и Иванов,
успехът бе за друг
унгарец - Кристоф

Милак, с
1:55.38 мину-
ти.

Финалът в
дисциплина-
та 200 мет-
ра бътър-
флай при мъ-
жете е в не-
деля от
20:45 българ-
ско време.
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Перничани още помнят акцията, при която бе разбита нарколабораторията в Дивотино

Масирани проверки по
пътищата за скорост

Любомира ПЕЛОВА
От началото на седмицата по пътищата

в страната започна акция за спазване на
максималната допустима сокорост. Тя
ще продължи до 12 август и служители-
те на реда ще проверяват и за валидна
задължителна застраховка “Гражданска
отговорност”,  съобщават от Главна ди-
рекция “Национална полиция”.

Специализирана операция се провеж-
да на територията на всички европейски
държави членки на европейската мрежа
на службите на Пътна полиция- TISPOL.
Нарушенията, свързани с превишаване
на разрешената скорост за движение, се
отчитат като често срещано нарушение
във всички европейски държави и са
признати като най-сериозната причина
за възникването на тежки пътно-тран-
спортни произшествия и смърт по пъти-
щата в Европа.

Статистиката сочи, че през 2017 г. в
България превишената и несъобразена
скорост продължава да е заема най-
голям дял в пътно-транспортните инци-
денти по вина на водачите. По този пока-
зател данните за страната са над сред-
ното ниво в сравнение с държавите-
членки на Европейския съюз.

По време на проверките, освен за пре-
вишаване на разрешената скорост за
движение, ще се извършват проверки и
за валидна задължителна застраховка
“Гражданска отговорност”.

От „Национална полиция” уточняват,
че шофьорите няма да бъдат стирани, а
нарушителите, засечени при проверките,
ще получат по електронен път докумен-
тът за наложеното им наказание за про-
винението.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера Софийският

градски съд остави
без уважение молба-
та на Будимир Куйо-
вич за предсрочно
освобождаване от
затвора. Делото бе
образувано по молба
на Куйович за услов-
но предсрочно осво-
бождаване от затво-
ра.

Известен като еди-
н от големите нар-
котрафиканти на
Балканите, Будимир
Куйович излежава 16-
годишна присъда,
постановена от ВКС
през 2010 година,
след като бе задър-
жан при специализи-
рана акция на 30 де-
кември 2007 година.
Тогава служители на
ГД “Борба с организи-
раната престъп-
ност” организираха
спецакция, при която
беше задържан сър-
бинът и български-
те граждани за тра-
фик на близо 60 кг хе-
роин.

Припомняме, че по
делото бяха осъдени
и Михаил Янков - на
15 години затвор и
200 000 лева глоба,
Стойко Дойчев - на
10 години затвор и
100 000 лева глоба,
Николай Писков - на
10 години затвор и
100 000 лева глоба.
Установено бе, е от
15 октомври до 29
декември 2007 г.
всички те са уча-
ствали в организира-
на престъпна група,
ръководена и създа-
дена от Будимир Ку-
йович с цел трафик

на наркотици.
Вчера в съдебната

зала присъства и са-
мият Куйович, кой-
то заяви, че е съгла-
сен с мотивите на
защитата. А те са,
че осъденото лице
се е поправило и се
разкайва за сторено-
то. Защитата из-
тъкна и че лицето е
изпълнило първата
предпоставка за
предсрочно освобож-
даване, а именно, че
вече е изтърпял по-
вече от половината
му наложено наказа-
ние.

Държавното обви-
нение заяви на свой
ред, че молбата на
Куйович е неоснова-
телна и следва да бъ-
де оставена без ува-
жение. Според проку-
ратурата не е нали-
це втората предпос-
тавка за предсрочно
освобождаване, а
именно лицето да е
дало достатъчно до-
казателства за свое-
то поправяне в зат-
вора.

В рамките на дело-
то стана ясно още,
че подсъдимият не е
допускал нарушения
на трудовата дис-
циплина в затвора и
дори е бил награжда-
ван.

Според съда Куйо-
вич няма устойчи-
вост от ефекта на
поправянето си. Съ-
дът отчете, че мол-
бата на Куйович е
подадена веднага
след като е премина-
ло половината от
наказанието му.

Припомняме, че
след задържането на
четиримата в края
на декември 2007 г. в
МВР се разрази скан-
дал, който доведе до
оставката на тога-
вашния главен секре-
тар на МВР Илия Ил-
иев. Арестуван беше
и зам.-директорът
на ГДБОП Иван Ива-
нов.

По случая “Куйо-
вич” беше създадена
в парламента вре-
менна анкетна коми-
сия. Резултатът от
нейния доклад бе, че
по отношение на Бу-

димир Куйович не е
упражнявано покро-
вителство от ръко-
водството на МВР.

К о м и с и я т а
трябваше да изясни
дали Будимир Куйо-
вич, екстрадиран
със заповед от ди-
ректора на ГДБОП-
МВР, е продължил да
пребивава в страна-
та, като е получил
документ за само-
личност от МВР-Раз-
град.

Името на Куйович
стана известно в
България през 2002
г. Тогава в пернишки-
те села Дивотино и
Люлин бе разбита ла-
боратория за произ-
водство на амфета-
мини.

Арестувани бяха
четири човека, а за
организатор на
производствената
линия МВР посочи
Куйович. По време на
съдебния процес той
сключи сделка с про-
куратурата и от об-
виняем става свиде-
тел.

Перничани още
помнят акцията в
село Дивотино, къде-
то Куйович тогава
въртеше любов с
местна жителка и
успя да омае цялото
й семейство. Пред
тях той се предста-
вил като търговец
на автомобили вто-
ра употреба, имал
собствени камиони и
автовози, които ид-
вали натоварени с
коли от Германия и
Австрия. С парите,
спечелени от сделки-
те, Будимир живее-
л охолно,а от връзка-
та с дивотинката се
роди и дете. Според
местни полицаи офи-
циален брак не е има-
ло, но двамата имали
съвместен бизнес.
През май 2002 г. ак-
ция на НСБОП разкри
нарколаборатория-
та в Дивотино, в
която имаше 48 кг
амфетамин субстан-
ция. Спецполицаи-
те откриха и неза-
конно оръжие и боеп-
рипаси, заровени в
двора на къщата о-
коло лабораторията.

Съд за перничанин,
карал кола без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще отговаря пред съда за

шофиране на автомобил без книжка.
Нарушението на нормативната уредба е

извършено на 1 април тази година. То е
установено, когато на улица „Знеполе“ в
о б л а с т н и я
град бил про-
верен лек ав-
т о м о б и л
„Фолксваген
Голф“, шофи-
ран от 35-го-
дишният В.Г.

Служители-
те на реда
констатира-
ли, че управлява автомобила в срока на
отнетото му по административен ред сви-
детелство за правоуправление. Сега пер-
нимчанинът е привлечен като обвиняем и
му е наложена мярка за неотклонение
„подписка“.

 ДОБРЕ ДЕ! ТАЯ МИ-
РИЗМА ОКОЛО СТУДЕНА
НЕ Я ЛИ НАЙ-ПОСЛЕ
ПРИКЛЮЧИХА. ДОКОГА

ЩЕ ВМИРИСВА ОБЩЕСТВЕНОТО
ПРОСТРАНСТВО? Почти седмица ще
стане от първите сигнали за разложени
животни в кариерите и ако се вярва на
вчерашни публикации, тепърва ще бъ-
де сигнализирана полицията да издир-
ва убиецът на животни и приносителят
на животински трупове. Би трябвало от-
давна обстановката да се е отмирисала
и питейната вода проверена. Какви са
тия страхотии с последна дата, че при
дъжд от чешмите течала едва ли не
жълтеникава течност с мирис на мър-
ша. Явно фантазията на някои работи
на макс. Обяснимо е - в жегите хората
си нямат друга работа и  търсят средс-
тво за повишаване на адреналина. Не-
що подобно беше за стената на язови-
ра, ама там местната власт направи
триста опровержения за три дена. Сега
сякаш някои умишлено ръчкат мърша-
та, за да мирише по-гадно. Въпросът е
колко още миризма могат да понесат
студенчани, преди да сменят темата на
клюките.

МЛАДЕЖИ СЕ ГОТВЯТ ДА ПРА-
ВЯТ НЕЩО КАТО КУПОН ЗА 10-ТА-
ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ. Това доб-
ре, щом младите се харесват, нека ку-
понясват. Общината плаща. Сред наро-
дополезните инициативи, които ще
подгряват празника им на 12-ти този
месец в парка, прави впечатление ак-
центирането върху тютюнопушенето.
Една от атракциите включва измерва-
не  чистотата на издишвания от пушач
въздух. Няма да се заяждаме да пита-
ме защо не измерват вдишвания от не-
пушачите въздух, но това е тема на
други институции, не толкова младеж-
ки. Важното е какво издишват пушачи-
те и любопитството ни по този въпрос е
оправдано. Всеки си пати от пушачи.
Подсказваме на организаторите, че
няма да е лошо да изнамерят уреди, с
които да измерят какво издишват нап-
ример пиячите. Последните са не по-
малък замърсител на околната среда
от тютюнджиите. Към това трябва да се
прибави и камарата пластмасови и
стъклени бутилки, които събират всяка
сутрин метачите на площада и парка.
Ще бъде любопитно. Движението за
трезвеност има широко поле за разви-
тие.

Пиян от Каспичан яхнал мотоциклет
Любомира ПЕЛОВА

Поредното бързо
производство е започ-
нато в Перник, съоб-
щиха от пресцентъра
на Областната дирек-
ция на МВР.

В първия работен от
седмицата, около 21,45

ч., в пернишкия квар-
тал „Стара чешма“ бил
проверен мотоциклет
„Пиаджио“, управляван
от 55-годишният Р.С.
от град Каспичан. Ора-
ганите на реда устано-
вили, че мотора е без
регистрация. При из-

пробване на водача с
техническо средство
за алкохол били отче-
тени 1,57 промила.

Мъжът отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил задър-
жан за 24 часа по Зако-
на за МВР.
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