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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

МРРБ се изгражда
"Парк на предизвика-
телствата" в мес-
тността Войнико-
вец" и се реконструи-
ра мост над река
Струма

Лентата на красиви-
те кътове в "Тева"
прерязаха кметът на
община Перник д-р
Вяра Церовска и
зам.министърът на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството Деница Нико-
лова.

Âîäîñâåò çà ôèíàëà íà ïðîåêòà â "Òåâà"
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.64 лв.

Четвъртък, 10 май 2018 г., бр. 86 /6434/ год. XXVЦена: 0,60 лева

Възстановяване на
Българската
патриаршия

Победата на
победените

Трябва да дойде Девети май, за да се вър-
не тръпката на противопоставянето и
омразата между Великите сили. Не че сили-
те са толкова велики, обаче се величаят по
такъв долнопробен начин, че да развалят
настроението на човек дори в прекрасния
майски ден.

Някой изръси тия дни, че Девети май
бил двоен празник - и за русофилите, и за
русофобите. Толкова е тъпо, че не си
струва да се занимаваш с него. Неистови-
те усилия да се акцентира върху Деня на
Европа са естествени - да остане на заден
план някак Денят на победата. Както и да
се напъват "европейците", парадите на
Червения площад са солта и пиперът на
информационния обмен.

Българските политици също го удариха
на европеизъм и русофилство. Повечето
предпочетоха домашните калабалъци, обаче
един Марешки се яви на Червения площад
като бяла врана, та разбърка пасианса на
властта. След идеята за референдум за
членството в НАТО, остава да чуем и пред-
ложение да гледаме ли шоуто на Путин
пред стените на Кремъл на Девети май.

Девети май отново ни зареди с пролет-
на емоция, за всекиго по нещо. Анализато-
рите ще си поминат няколко дни в сушава-
та политика, където победата на победе-
ните наистина е празник.

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

Облачно, дъжд с
гръмотевици

Кметът Вяра Церовска и зам.министърът Деница Николова прерязаха лентата на обновените красиви кътове
Любомира ПЕЛОВА

Със специален во-
досвет бе открит
официално вчера за-
вършеният проект за
благоустрояване на
най-младия пернишки
квартал - "Тева". Обе-
ктът е част от
проекта "Подобрява-
не на градската среда
в гр. Перник", финан-
сиран от Оперативна
програма "Региони в
растеж" 2014-2020 г.
с над 3,9 млн. лв. Ос-
вен благоустрояване
на жилищния квартал,
с инвестицията от

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

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

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

Културната програма тази седмица
Светла ЙОРДАНОВА

С концерт на Духовия оркестър под диригентството на Трифон
Трифонов вчера бе отбелязан 9-ти май- Денят на победата и на Евро-
па. Перник се включи вчера и в седмото издание на "Нощ на литерату-
рата". Четения на съвременни европейски автори, както и български,

чиито творби са пре-
ведени на различни
езици, имаше  в РБ"Св.
Минков" и в голямата
читалня на НЧ "Съз-
нание- 1922г."- гале-
рия "Марин Гогев" в
кв. Изток.

Културната прог-
рама тази седмица
предлага още много и
различни събития.
Ето какво може да се
види и чуе на различ-
ните сцени в Перник
до края на седмицата:

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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САМИ-МСАМИ-МСАМИ-МСАМИ-МСАМИ-М®®®®® ЕООД ЕООД ЕООД ЕООД ЕООД
Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

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

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

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

"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

Отмъкнаха повреден
телевизор от къща в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Кражба от къща е извър-

шена в Перник, съобщиха
от пресцентъра на Облас-
тната дирекция на МВР.

Престъплението е стана-
ло във вторник през нощта
от имот на улица "Дъга". Неизвестни разбили
входната врата на къщата и откраднали нера-
ботещ телевизор, инструменти и метални
предмети.

Служители на пернишкото Първо район-
но управление на полицията са извършили
оглед на местопроизшествието.

По случая е образувано и досъдебно
производство.
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ÇÍÀÌÅÒÎ ÍÀ ÏÅÒÈ ÊÎÍÅÍ
ÏÎËÊ ÎÙÅ Å Â ÁÐÅÇÍÈÊ

Ó×ÅÍÈÖÈ ÎÒ ÏÃÈ ÑÚÑ ÑÀÉÒ
ÇÀ ÊÐÅÏÎÑÒÒÀ “ÊÐÀÊÐÀ”
ÑÂÅÒÎÑËÀÂ ÃÎÖÅÂ ÑÒÀÍÀ
ØÀÌÏÈÎÍ ÍÀ ÔÐÀÍÖÈß

КОМПЛЕКС АЕЛЕА ГР. ЗЕМЕНКОМПЛЕКС АЕЛЕА ГР. ЗЕМЕНКОМПЛЕКС АЕЛЕА ГР. ЗЕМЕНКОМПЛЕКС АЕЛЕА ГР. ЗЕМЕНКОМПЛЕКС АЕЛЕА ГР. ЗЕМЕН
ул. Пещерско шосе №22

• Ãàðàíòèðàíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ ñðåä ïðèðîäàòà!• Ãàðàíòèðàíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ ñðåä ïðèðîäàòà!• Ãàðàíòèðàíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ ñðåä ïðèðîäàòà!• Ãàðàíòèðàíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ ñðåä ïðèðîäàòà!• Ãàðàíòèðàíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ ñðåä ïðèðîäàòà!
• Îòäèõ, ñïîðò, òóðèçúì, ñïà ïðîöåäóðè èëè áèçíåñ ñðåùè• Îòäèõ, ñïîðò, òóðèçúì, ñïà ïðîöåäóðè èëè áèçíåñ ñðåùè• Îòäèõ, ñïîðò, òóðèçúì, ñïà ïðîöåäóðè èëè áèçíåñ ñðåùè• Îòäèõ, ñïîðò, òóðèçúì, ñïà ïðîöåäóðè èëè áèçíåñ ñðåùè• Îòäèõ, ñïîðò, òóðèçúì, ñïà ïðîöåäóðè èëè áèçíåñ ñðåùè
• Âñè÷êî òîâà ìîæåòå äà íàìåðèòà â ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÅËÅÀ• Âñè÷êî òîâà ìîæåòå äà íàìåðèòà â ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÅËÅÀ• Âñè÷êî òîâà ìîæåòå äà íàìåðèòà â ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÅËÅÀ• Âñè÷êî òîâà ìîæåòå äà íàìåðèòà â ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÅËÅÀ• Âñè÷êî òîâà ìîæåòå äà íàìåðèòà â ÊÎÌÏËÅÊÑ ÀÅËÅÀ
   ÃÐ.ÇÅÌÅÍ, óë. Ïåùåðñêî øîñå ¹22   ÃÐ.ÇÅÌÅÍ, óë. Ïåùåðñêî øîñå ¹22   ÃÐ.ÇÅÌÅÍ, óë. Ïåùåðñêî øîñå ¹22   ÃÐ.ÇÅÌÅÍ, óë. Ïåùåðñêî øîñå ¹22   ÃÐ.ÇÅÌÅÍ, óë. Ïåùåðñêî øîñå ¹22
• Êîìïëåêñà ðàçïîëàãà ñ ðåñòîðàíò, ïîäõîäÿù çà ïðîâåæäàíå• Êîìïëåêñà ðàçïîëàãà ñ ðåñòîðàíò, ïîäõîäÿù çà ïðîâåæäàíå• Êîìïëåêñà ðàçïîëàãà ñ ðåñòîðàíò, ïîäõîäÿù çà ïðîâåæäàíå• Êîìïëåêñà ðàçïîëàãà ñ ðåñòîðàíò, ïîäõîäÿù çà ïðîâåæäàíå• Êîìïëåêñà ðàçïîëàãà ñ ðåñòîðàíò, ïîäõîäÿù çà ïðîâåæäàíå
   íà îðãàíèçèðàíè ñåìåéíè òúðæåñòâà è ôèðìåíè ïàðòèòà   íà îðãàíèçèðàíè ñåìåéíè òúðæåñòâà è ôèðìåíè ïàðòèòà   íà îðãàíèçèðàíè ñåìåéíè òúðæåñòâà è ôèðìåíè ïàðòèòà   íà îðãàíèçèðàíè ñåìåéíè òúðæåñòâà è ôèðìåíè ïàðòèòà   íà îðãàíèçèðàíè ñåìåéíè òúðæåñòâà è ôèðìåíè ïàðòèòà
• ÒÅË: 0882 909 630• ÒÅË: 0882 909 630• ÒÅË: 0882 909 630• ÒÅË: 0882 909 630• ÒÅË: 0882 909 630
• Email: office@aelea-bg.com, www.aelea-bg.com• Email: office@aelea-bg.com, www.aelea-bg.com• Email: office@aelea-bg.com, www.aelea-bg.com• Email: office@aelea-bg.com, www.aelea-bg.com• Email: office@aelea-bg.com, www.aelea-bg.com

На страница 3

На страница 2



Съперник2 10 май 2018 г. ОБЛАСТТА

Çíàìåòî íà Ïåòè êîíåí ïîëê îùå å â Áðåçíèê
Историческата реликва е изложена в зала „Военен клуб” и ще е в града до 11-ти май

Любомира ПЕЛОВА
И брезничани, и

техните гости, прис-
тигнали в града за
тържественото от-
криване на възстано-
вената Арка на полка,
имха възможност да
се порадват на една
светиня – истинско-
то бойно знаме на Пе-
ти конен. Ценният
експонат след уча-
стието в празника
завчера, бе изложен в

зала „Военен клуб” на
Общинския истори-
чески музей и ще ос-
тане там до 11 май,
след което ще бъде
прибран отново в На-
ционалния истори-
чески музей. Заслужа-
ва внимание изложба-
та „5-ти конен полк и
брезничани в Първа-
та световна война”.
Чрез военни и лични
вещи, архивни снимки,
документи и медали

експозицията пред-
ставя участието и
живота на войниците
от Брезнишко в бой-
ните действия.

„На таблата са зас-
нети оригинални
снимки, които са
собственост на Об-
щински исторически
музей-Брезник и Ре-
гионален историчес-
ки музей-Перник. По-
казани са фотоси на
26-ти пехотен полк, в
който са участвали
най-много жители от
Брезнишко. Чрез сним-
ките се носят посла-
нията на войниците
и тяхната тревога за
семействата. Във
витрини са предста-
вени отличия на уча-
стници във войната,
наградени с ордени,
медали, грамоти и до-
кументи. Друг ценен
експонат е манифес-
тът на Цар Ферди-
нанд, който е издал за
започването на вой-
ната и призоваване-
то на българския на-
род.

Той е избродиран с
копринени конци вър-
ху коприна. Рядък ек-
спонат е знамето на
инвалидното дружес-
тво в Брезник, осно-
вано непосредствено
след войната през

1919 година за
подкрепа на
вдовиците, на
инвалидите, на
децата-сираци.
Знамето е съх-
ранявано в
църквата „Све-
та Петка“ и е
предадено на
музея. То се
нуждае от рес-
таврация и
консервация ,
защото доста
време е минало
и атмосферни-
те условия,
при които е

съхранявано са оказа-
ли влияние. Транспор-
тният военен сандък
също представлява
интерес – все още не
сме проучили исто-
рията му, но той е
предаден от начални-
ка на пощата, който е
бил мобилизиран в
Първата световна
война. Най-вероятно
с него е пренасяна по-
ща и документи“, раз-
каза директорът на
Общински историчес-
ки музей в Брезник
Емилия Велинова.

В експозицията е
представен и списък
на над 300 загинали
войни от Брезнишко,
изготвен по докумен-

ти от Централния
военен архив. В него е
записано в коя едини-
ца е служил войни-
кът, къде и от какво
е загинал и къде е пог-
ребан.

Заради войнската
слава на брезничани
на празника на 8-ми
май областният уп-
равител на Перник
Ирена Соколова зая-
ви:„Постиженията
на армията ни, слав-
ните победи и ге-
роични подвизи, вина-
ги са ни карали да се
чувстваме горд и
патриотично нас-
троен народ. С от-
криването на памет-
ника-арка в почит на

славния Пети конен
полк – един от много-
то възстановени
български войнишки
паметници в страна-
та, а и в чужбина, ще
отбележим 100-го-
дишнината от Пър-
вата световна война
и участието на стра-
ната ни в нея. В края
на миналата година
п р а в и т е л с т в о т о
одобри допълнител-
ни разходи и тран-
сфери в размер на 360
000 лв. за организира-
нето и провеждането
на мероприятия от
Националния план за
отбелязване на го-
дишнината от края
на войната и уча-

стието на България в
нея.

По мое настояване
22 000 лв. получиха
две общини в област
Перник - Брезник и
Перник. Тези средс-
тва са необходими за
ремонт, възстанов-
яване, изграждане и
довършване на воен-
ни паметници на тех-
ни територии. Освен
арката, която от-
крихме днес, пред-
стои довършване на
военен паметник в се-
ло Драгичево и из-
граждане на памет-
ник на генерал-майор
Ваклин Церковски в
пернишкия квартал
Църква.”

Леко увеличение на болните от варицела констатира РЗИ
Силвия ГРИГОРОВА

Незначително увели-
чение на болните от
остри респираторни
заболявания се наблю-
дава през изминалата
седмица в региона. Кон-
статирани са 10 слу-
чая на заболели, при  7
за предходната седми-
ца. Заболеваемостта е
13,49 %oo, при средна
за страната 56,75%.

През този период се
наблюдава и лек ръст
на заболелите от за-
разни заболявания- 15,
при 11 за предходната
седмица.

Намалели са болните
ок скарлатина. През ми-
налата седмица е кон-
статиран само 1 слу-

чай, като болният е от
Радомир.

Наблюдава се леко
увеличение на заболели-
те от варицела. По ин-
формация на РЗИ, през
отминалата седмица са
регистрирани 5 случая,
при нито един за пред-
ходната. Трима от бол-
ните са от Перник и по
1 от селата Драгичево
и Студена.

Въпреки затопляне-
то на времето, за сега
не се наблюдава ръст
при болните от чревни
инфекции- та са 5, как-
то през предходната
седмица. От тях 4 са
от Перник и 1 от Радо-
мир.

Увеличили са се бол-

ните от ротавирусен
ентерит. През измина-
лата седмица те са 4
при само 1 за предход-
ната. Всички болни да
от Перник.

През изминалата сед-
мица здравните ин-
спектори са извърши-
ли 199 проверки в ре-
гиона. От тях 53 са
свързани със спазване-
то на забраната за тю-
тюнопушенето в заве-
дения за обществено
хранене.

Здравната инспекция
продължава ежедневни-
я мониторинг на пи-
тейните води в облас-
тта. Взети са 135 про-
би от различни водоиз-
точници в региона, за

Културната програма тази седмица
10 май
16,30 ч. – галерия

„Марин Гогев“ кв. Изток
Изложбанаученициот XI ОУ „Елин Пелин“
Организатор: XI ОУ „Елин Пелин“
18,30 ч. – театрален салон , Обединен детски
комплекс
Благотворителен концерт на балетно студио
„ИДА”, съвместно с Духов оркестър при ОК
„Дворец на културата”
Организатор: ЦПЛР-ОДК и ОК Дворец на
културата
19,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
„ШЕМЕТ“по Жан Жак Брикер и Морис Ласег
Постановка: Цвятко Стоилов
Участват: Петър Стойчев, Ленко Гурков,
Георги Трайков, Катя Йочева, Златина
Никофорова
Гостува Драматичен театър -Ловеч
11 май
10,00 ч. – двора на училището
Патронен празник на ХI ОУ „Елин Пелин“.
„Розите на България“ - участие в
инициативата на Министерство на културата
за най-дълго българско хоро.
Организатор: ХI ОУ „Елин Пелин“
17,00 ч. – двора на училището, с. Дивотино
Патронен празник на ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий“ с . Дивотино
„Розите на България“ - концерт по повод
инициативата на Министерство на културата
за най-дълго българско хоро
Организатор: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“и
НЧ „Чичо Стоян -1927 г.“с. Дивотино
17,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
Патронен празник на VI СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“
Организатор: VI СУ “Св.Св. Кирил и Методий“
17,00 ч. – кв. „Тева” гр. Перник
Празник на кв. „Тева”
Концертна програма с участието на ФА
„Граово“
17,30 ч. – Регионална библиотека „Светослав
Минков”, Читалня
„Тетрадката” – рубрика на РБ „Св. Минков”
за литературни изяви на млади автори.
Гостуват поетите Симеон Аспарухов и Ива
Спиридонова
18,30 ч. – театрален салон -ЦПЛР-ОДК
„Не падай духом” по Станислав Стратиев ,
постановка на ДЮТ „Мускетарите”
Организатор: ЦПЛР-ОДК
12 май
10, 00 ч. –пред читалището – с. Мещица
X Национален детски фолклорен конкурс
“Дай, бабо, огънче”
Организатор: НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
с.Мещица и Сдружение “Дай, бабо, огънче”
14,00 ч.- 19,00 ч.- пл. „Кракра“
„Фестивал на слънцето“ – образователни
игри за деца / 8 -14 г./ и цялото семейство.
„Прахоляшка – приказка за принцесата и
черното кралство“ - театрална постановка
Организатор: НПО „Грийн Пийс“ със
съдействието на Община Перник
19,30 ч. – театрален салон „Георги Русев“
Танцов спектакъл на хип-хоп формациите „
Da clique”
Организатор: Общински младежки дом
13 май
11,00 ч. – 21,00 . – Театрален салон „Георги
Русев“
Филмов маратон – прожекция на детски
филм и игрални филми
Организатор: ОДТ „ Б. Дановски“
ЧИТАЛИЩА:
11 май
11,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“
Ден на библиотекаря - изложба
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“, с. Черна
гора
11,00 ч.- читалището
„Библиотекар за един ден“ - по поводДеня
на библиотекаря
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв.
„Бела вода”
12,30 ч. – читалището
„Екскурзия в библиотеката” - запознаване
на децата от 1-ви клас с правилата за
ползване на библиотеката
Организатор: НЧ “Просвета - 1909 г.” гр.
Батановци
12 май
11,00 ч.- клуб „Миньор“
„Великоерусское слово“ – Втори детски
конкурс за рецитатори под патронажа на
Федерация „Съюз на съотечествениците“
Организатор: НЧ „Миньор - 2005 г.”
13 май
9,00 ч.- читалището
Силов трибой „Батановска сила” -
състезание по случай „Спасовден“
Организатор: Кметство и НЧ “Просвета -
1909 г.”, гр. Батановци

да се установи дали по-
даваната от тях вода
за питейно-битови це-
ли отговаря на изи-
скванията на Наредба
№9.

Освен това РЗИ е

взела през този период
160 проби от въздуха,
за да се установи дали
наличието на фини пра-
хови частици  е в до-
пустимите норми или
не.
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Кметът Вяра Церовска и зам.министърът Деница Николова прерязаха лентата на обновените красиви кътове

Перник може да стане привлекателрно
място за живот за столичани

Любомира ПЕЛОВА

Нашата единствена цел е хората в Пер-
ник да се чувстват все по-добре, а защо не
и градът да стане предпочитано място за
живот и на столичани, каза вчера в Перник
зам.-министърът на регионалното развите и
благоустройството Деница Николова, при-
помняйки, че в града се инвестират над 24
милиона лева по линия на МРРБ за подобр-
яване на градската среда и повишаване
стандарта на живот на хората

Деница Николова отбеляза, че има гол-
яма символика в официалното откриване
на площадката в квартал Тева точно в
деня, когато се чества Денят на Европа.
"Освен единението на Европа, което праз-
нуваме днес, виждаме нагледно по какъв
начин европейската солидарност води до
това да живеем по-добър живот и да се
чувстваме по-добре в местата, които посе-
щаваме", каза тя. Деница Николова отбел-
яза също, че проектите за модернизиране
на градската среда винаги са били с осо-
бен фокус на управляващите, защото те
водят до качествена промяна на българ-
ските градове, които придобиват европей-
ски облик и създават редица облекчения
за хората. "В рамките на Оперативна прог-
рама "Регионално развитие", която из-
пълнявахме в периода 2007-2013 г., и нас-
тоящата програма "Региони в растеж", по
която работим до 2020 г., инвестираме над
800 млн. лв. в мерки за подобряване на
градската среда, парковите пространства,
строежа на нови детски площадки и зеле-
ни площи, които допринасят  за по-доброто
качество на живот. Видимият ефект е пове-
че от ясен, защото във всеки по-голям
град може да има модерен и поддържан
парк, в  който се чувстваме добре, когато
почиваме и отглеждаме нашите деца", от-
чете заместник-регионалният министър. Тя
добави, че с инвестиции по програмата е
подобрена и сигурността в градските пар-
кове. "Само до преди 8 години в тях няма-
ше осветление, нямаше дори пейки, да не
говорим за детските площадки, които бяха
опасни за игра и несигурни за децата", от-
беляза тя.

Пред журналисти зам.-министър Деница
Николова коментира, че Оперативна прог-
рама "Региони в растеж" се изпълнява с
много добри темпове.  Към днешна дата са
договорени над 73% от ресурса, който е в
размер на 3,018 млрд. лв., а 30% от догово-
рените средства са разплатени. Сключени-
те договори са 480, като очакванията са до
края на годината своята реализация да за-
вършат 163 проекта. Общо 68 български
града ще бъдат обновени с европейските
средства до края на годината, а освен това
се очакват и значителни инвестиции в об-
ластта на социалните домове и модернизи-
рането на спешната помощ. Над 380 млн.
лв. от програмата  пък се влагат в ремонт
на републикански пътища. Работи се по 26
ключови пътни отсечки, част от TENT мре-
жата и свързващи население места в стра-
ната.

Проектът включва
изграждане на зони за
отдих с алеи, озелен-
яване, изграждане на
беседки, монтиране
на паркова мебел, те-
нис маси, площадка за
стрийт фитнес, дет-
ски площадки, паркинг
за 50 коли и др.

"Наистина съм гор-
да, че в Деня на Евро-
па и само няколко дни
преди празника на
квартал "Тева" имаме
възможност да пока-
жем това, което из-
градихме за една годи-
на. Това е само начало-
то на промяната в
най-младия пернишки
квартал", сподели с
вълнение градоначал-
никът и призова мес-
тните жители да се
радват и да бъдат
добри стопани на но-
вите съоръжения.

Местните жители
поздрави и зам.минис-
тър Деница Николова.
Тя обясни, че за прави-
телството проекти-
те за развитие на
градската среда вина-
ги са били с особен
фокус.

"Над 800 млн. лева

са инвестирани в мер-
ки за подобряване на
градската среда, за
подобряване на парко-
вите пространства,
за изграждането на
нови детски площад-
ки и зелени площи,
които да допринесат
за по-доброто качес-
тво на живот на хора-
та", сподели зам.-ми-
нистърът и подчер-
та, че ефектът е ви-
дим и всеки един град
може да се похвали с
обновен парк и места
за отдих.

"Към настоящия мо-
мент ние сме фокуси-
рали сериозен финан-
сов ресурс в Перник в
размер на над 24 ми-
лиона лева, който ще
подобри качеството
на живот.  В предход-
ните няколко дни одо-
брихме средства, с
които да се подобрят
условията на град-
ския транспорт в
Перник. Това са мерки,
които ще бъдат в
размер на 6.5 млн. ле-
ва", обясни Деница Ни-
колова и отправи по-
желание за успешно
реализиране на всички

предстоящи проекти
в общината.

Областният упра-
вител Ирена Соколова
също поздрави жите-
лите на "Тева" с нова-
та придобивка, квар-
талът с най-много
млади семейства, с ед-
на от най-хубавите
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детски градини, едно
от най-хубавите учи-
лища, а сега и с най-ху-
бавите кътове за от-
дих в града. Поздрав-
ления за кмета, за ор-
ганизацията, която
прави и разбира се, за
възможностите, кои-
то дава на перничани
да се чувстват удо-
бно в сигурна и хубава
околна среда, каза гу-
бернаторът.

В благодарствено
писмо до кмета жите-
лите на квартала из-
разиха своето удо-
влетворение от нап-
равеното и дадоха
обещание да полагат
грижи за опазването
на новото парково
пространство.

Освен областният
управител, събитие-
то вчера уважиха
зам.кметовете на об-
щината, председа-
телят на Общинския
съвет Иво Савов, де-

сетки жители на квар-
тала.

В рамките на проек-
та предстои да бъде
приключено тази есен
изпълнението на още
два важни обекта -
Паркът на предизви-
кателствата в мес-
тността  "Войнико-
вец" и мостът над ре-
ка Струма при еднои-
менната улица. Обща-
та стойност на без-
възмездната финан-
сова помощ е 100% и е
в размер на 3 921
125,03 лв. , като собс-
твеният принос на
Община

Перник е 16 849,39
лв. Само частта, ка-
саеща благоустроява-
нето на квартал "Те-
ва" е 1,2 милиона лева.

И домакини, и гости
вчера бяха единодуш-
ни -поставено е само
началото на цялос-
тното преобразяване
на квартала.

Девети май - официален
празник и в България?

Любомира ПЕЛОВА
Националният организационен комитет

на акция "Безсмъртният полк", обяви, че
ще предложи 9 май да бъде обявен за на-
ционален празник в България. В Русия 9
май се чества като Ден на победата във
Втората световна война. "9 май е урок, кой-
то ние трябва да помним и за който трябва
да говорим, в памет на всички загинали в
тази ужасна война", заявиха представите-
лите на организационния комитет пред
руската информационна агенция ТАСС.

В България акцията "Безсмъртният
полк" на 9 май се проведе в 52 града в
Деня на победата, заяви председателят на
регистрираната у нас фондация "Безсмър-
тният полк" Павел Иванов. "През миналата
година акцията се проведе в 40 града в
цялата страна. В нея участваха около 15
000 души. Надявам се, че сега техният
брой ще бъде много по-голям, защото тя
ще се проведе в 52 града на България.

Безплатни прегледи за рак на дебелото черво
Силвия ГРИГОРОВА

Университетската
специализирана болни-
ца за активно лечение
на онкологични забол-
явания (УСБАЛО) орга-
низира безплатни
профилактични прег-
леди за рак на дебело-
то и правото черво.
Инициативата е част
от социалната прог-
рама на лечебното за-
ведение за ранно диаг-
ностициране на онко-
логични заболявания
и ще продължи от 22
май до 21 юни включи-
телно.

Ракът на дебелото
черво е на трето
място по честота
сред злокачествени-
те заболявания както

при мъжете, така и
при жените. Рискови
фактори за възниква-
нето му са напредва-
нето на възрастта -
над 50 години, преко-
мерна употреба на
червено месо и обра-
ботено месо - колбаси,
шунки, семейна обре-
мененост - наличие на
роднини първа линия
с тази диагноза, как-
то и някои други фак-
тори като полипи, ул-
церативен колит и
Болест на Крон, зат-
лъстяване, заседнал
начин на живот. Ако
притежавате някои
от тях или вече има-
те поставена диагно-
за, може да се възпол-
звате от безплатни-

те профилактични
прегледи на УСБАЛО.

Те ще се провеждат
всеки вторник и чет-
въртък от 14.00 до
17.00 ч. За тях не е
нужно направление
от здравната каса.
Прегледите ще се из-
вършват в 130 хирур-
гичен кабинет в бол-
ницата. За да се въз-
ползвате от тях, е
нужно единствено
предварително запис-
ване на регистрату-
рата на болницата на
телефон  02/
8076299.  Също така,
ако имате направени
изследвания - колонос-
копия, ехография или
скенер, ги носете със
себе си.
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Те са част от Закона за движение по пътищата и влизат в сила от 20 май

Любомира ПЕЛОВА
Нови правила за тех-

ническите прегледи на
пътните превозни
средства влизат в сила
от 20 май. Те са част от
сегашния Закон за дви-
жение по пътищата и
бяха публикувани в Дър-
жавен вестник още в на-
чалото на годината, но
действието им бе от-
ложено с няколко месе-
ца.

Според новите тек-
стове занапред, който
управлява технически
неизправно пътно пре-
возно средство, ще се
наказва с глоба от:

– 50 лева – при незна-
чителни неизправнос-
ти;

– 200 лева – при зна-
чителни неизправнос-
ти;

– 500 лева – при опа-
сни неизправности.

При всеки преглед за
техническа изправност
служителите от пун-

кта ще бъдат длъжни
да засичат километра-
жа на превозното
средство и да въвеж-
дат показанията в еле-
ктронния регистър на
техническите прегле-
ди, който се води към
Изпълнителната аге-
нция „Автомобилна ад-
министрация”.

Председател на коми-
сия, извършваща прег-
леди, който не въведе в
информационната сис-
тема на ИААА точно-
то показание на кило-
метропоказателя, ще
бъде глобяван с 1500
лв. При повторно тако-
ва нарушение санкция-
та става 3000 лв.

Изискването да се за-
писват данните за про-
бега е на Европейската
комисия. Записано е в
директива, където из-
рично се посочва, че
данните от километ-
ропоказателя трябва
да се подават по еле-

ктронен път от техни-
ческия пункт до компе-
тентния орган в съот-
ветната държава,
съобщават от Съюза
на автомобилистите в
България.

От 20 май влиза в си-
ла и още няколко парич-
ни санкции:  с глоба от
20 до 150 лв. ще се на-
казват водачи, които
нарушават правилата
за използване светлини-
те на пътно превозно
средство, за престой
или за паркиране, за из-
ползване на пътното
платно, когато в резул-
тат на нарушението е
създадена непосредс-
твена опасност за дви-
жението.

На задължителен пе-
риодичен преглед за
проверка на техническа-
та изправност подле-
жат всички регистри-
рани МПС и теглените
от тях ремаркета, как-
то и пътните превоз-

ни средства, с които се
извършват превози с
атракционна цел.

Изключение се прави
за ППС на поделенията
на въоръжените сили,
за специалните пътни
превозни средства,
предназначени за борба
с пожарите, и за пътни-
те превозни средства с
животинска тяга.

Условията и редът за
извършване на прегледа
на превозните средс-
тва, с изключение на са-
моходните машини, ко-
лесните трактори с
максимална конструк-
тивна скорост, ненад-
вишаваща 40 km/h, и ре-
маркетата, теглени от
тях, се определят със
специална  наредба.

Колесните трактори,
с максимална конструк-
тивна скорост, ненад-
вишаваща 40 km/h и ре-
маркетата, теглени от
тях, и самоходните зе-
меделски машини също
подлежат на периодич-
ни прегледи за техни-
ческата изправност, но
по реда, определен в За-
кона за регистрация и
контрол на земеделска-
та и горската техника.

Общо взето срокове-
те за техническия прег-
лед на пътните превоз-
ни средства се запаз-
ват същите. Те са след-
ните:

1. превозните средс-
тва от категория N1 и
превозните средства
от категория М1, с из-
ключение на леките
таксиметрови автомо-
били, къмпинг-автомо-
билите и линейките –
преди изтичане на тре-
тата и петата година
от датата на първона-
чалната им регистра-
ция като нови, след кое-
то всяка година;

2. леките таксимет-
рови автомобили и пре-
возните средства от
категории M2 и М3, с
изключение на къмпинг-
автомобилите – на все-
ки 6 месеца;

3. тролейбусите и
трамвайните мотриси
– на всеки 6 месеца;

4. превозните средс-
тва от категории N2,
N3, O2, O3 и О4, с из-
ключение на къмпинг-ре-
маркетата, от чиято
първоначална регис-
трация са минали не по-
вече от 10 години –
всяка година, след кое-
то – на всеки 6 месеца;

На всеки две години
подлежат на техничес-
ки преглед превозните
средства от катего-
риите:

L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e,
L7, L7e и О1;

(В сила от 01.01.2023
г.) L1, L1e, L2, L2e, L6, L6e;

линейките, къмпинг-
автомобилите, към-
пинг-ремаркетата от
категории O2, O3 и О4,
колесните трактори с
максимална конструк-
тивна скорост, надви-
шаваща 40 km/h, и път-
ните превозни средс-
тва, с които се извър-
шват превози с атрак-
ционна цел – всяка годи-
на.

Пътните превозни
средства се пред-
ставят на периодичен
технически преглед, ка-
то сроковете по ал. 3
не се прилагат при:

– временно спиране
от движение на превоз-
но средство поради
техническа неизправ-
ност, възникнала след
катастрофа или при на-
рушаване на системата
за активна или пасивна
безопасност на превоз-
ното средство;

Патриотите се наложиха. Отпадна
ограничение пред изборния туризъм

Любомира ПЕЛОВА
По инициатива на патриотите управлява-

щите приеха на първо четене промени в за-
кона за гражданската регистрация, които
вдигат ограниченията за определен брой
лица, регистрирани на даден адрес. От
ДПС ги заподозряха в конюнктурни, пре-
дизборни цели.

Текстът с ограничението бе приет преди
три години именно с цел спиране на избор-
ните туристи, които се регистрираха масо-
во в една къща, например. Вносителите от
Патриотите обаче се мотивират, че сега
става въпрос за отпадане на ограничения-
та само за онези наши сънародници зад
граница, получили български паспорт по
произход, които имаха ограничения при
първа адресна регистрация.

Става въпрос най-често за македонци,
които имат български документи за само-
личност и получават служебна регистра-
ция в столичния район “Средец”, което им
е неудобно, защото законът изисква пос-
тоянна адресна регистрация, а столицата
им е далеч. Заради ограниченията в зако-
на за определен брой лица, които да са ре-
гистрирани на един адрес, те не могат да
се запишат на адреси в Кюстендил или
Благоевград. Това е мотивът на национа-
листите да свалят ограничението, като под-
чертават, че това важи само за хора с бъл-
гарски произход по права линия - баба,
дядо и т.н.

Срещу промените скочи Рамадан Аталай
от ДПС. “Изнудихте ГЕРБ да ви подкрепи.
Вие сте вредни за България. Вие сте вред-
ни и за децата си”, изригна Аталай, като
обвини националистите, че връщат избор-
ния туризъм, защото така ще отпадне огра-
ничението за 13 кв. м площ за всеки обита-
тел на адрес. Аталай заподозря, че ОП се
гласят да включат тези българи в своите
избирателни списъци, а Данаил Кирилов от
ГЕРБ успокои, че промените ще повишат
контрола и ще важат не само за хората с
произход от Македония, но и за тези от
Турция.

От днес започва поредицата от
изпити за четвъртокласниците

Светла ЙОРДАНОВА
С националното външно оценяване

(НВО) по български език и литература
днес, 10-ти май,  започва поредицата от
изпити, които ежегодно се провеждат
за всички ученици от четвърти клас
през този месец. В първия ден ученици-
те ще бъдат оценявани върху диктовка
и текст за четене с разбиране, към кой-
то има 11 задачи.

На 14 май ще се състои изпитът по ма-
тематика, на 16 май е изпитът по „Чове-
кът и обществото”, а на 17 май – по „Чо-
векът и природата“. И по трите предмета
тестът включва 16 задачи от затворен
тип с три възможни отговора, от които
само един е верен, и още 3 задачи от
отворен тип, на които учениците трябва
да отговорят сами. На всеки от изпитите
четвъртокласниците ще имат на разпо-
ложение един учебен час за работа вър-
ху задачите. Продължителността на все-
ки изпит за децата със специални обра-
зователни потребности е два учебни ча-
са.

Целта на националните външни оце-
нявания е да измерят индивидуалните
постижения на учениците по различните
предмети, да се определи необходимос-
тта от подкрепа, където е необходима,
както и да се осъществи мониторинг на
образователния процес на различни ни-
ва – на училищно, на регионално и на
национално. С резултатите от национал-
ното външно оценяване по математика
може да се кандидатства за обучение в
прогимназиален етап в профилираните
гимназии с профил “Математически” и
“Природни науки”, като тежестта им при
балообразуването се определя от кон-
кретното училище.

Ученици от ПГИ Перник направиха уеб сайт за крепостта Кракра
Светла ЙОРДАНОВА

Проект, изработен
от ученици от Профе-
сионалната гимназия
по икономика, показ-
ващ една непозната
крепост Кракра, ще
участва в Национална-
та олимпиада по ин-
формационни техно-
логии.  След края на
олимпиадата сайта
ще бъде предоставен
безвъзмездно от Васе-
лин Романов и Мартин
Мирков /осмокласници
в ПГИ/ на музея в Пер-
ник. Този проект е съз-
даден с помощта и съ-
действието на Регио-
нален исторически му-
зей - гр. Перник. Всич-
ки материали са от из-
следователски проуч-
вания, които са пре-
доставени безвъзмез-
дно от служителите

на музея за НОИТ
2018.

Уеб сайтът пред-
ставя един от ембле-
матичните символи
на Перник - хълма
Кракра. Крепостта
там е една от най-
значимите в българ-
ските земи, засвиде-
телствана по архео-
логически път. Всеки
потребител може да
се запознае виртуал-
но и интерактивно с
този величествен ар-
хеологически обект в
местността “Крак-
ра”.

„Целта е да се пока-
же истинската стой-
ност, същността и
величието на крепос-
тта в град Перник.
Чрез проекта искаме
да докажем, че това е
една от най-значими-

те крепости, доказва-
щи величието на Бъл-
гария. Проектът е
разработен в продъл-
жение на 7 месеца. Ма-
териалите са автор-
ски и са предоставени

безвъзмездно от Ре-
гионален исторически
музей – град Перник.
Дизайнът, който из-
брахме е свободно раз-
пространяващ се в
Интернет, но ние го

преработихме така,
че да можем да вклю-
чим нашия авторски
клип с дрон в начална-
та ни страница.” –
поясняват създате-
лите на проекта.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
4. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
9. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
10. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
11. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
12. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
15. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
16. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
17. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
19. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2  - 69 000 евро
20. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
22. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
23. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
24. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен - 300 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 70 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 65 000 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

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 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, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 10 май 2017 г., брой 86 /6434/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29
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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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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 5, ремонтирана - 44 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, преустр. в Дв., ТЕЦ, тер.,
    средна, юг - 32 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2 - 67 000 лв.
6. Двустаен, Център, 56 кв.м, ет. 2, тх. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тх., 57 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 1 - 36 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8 - 29 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3 -  46 500 лв.
12. Тристаен, ул. Струма, 98 кв.м, ет. 4 - 52 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок - 81 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Тристаен, Радомир, Център, ет. 2 - 30 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
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. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
22. Спешно Двустаен, София, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 67 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Г. Бучино, сутерен, етаж, таван, гараж,
       ЗП:72 кв.м., двор:1100 кв.м - 32 000 евро
25. Къща, Даскалово, два етажа с по три стаи,
      таван, баня, WC, гараж - 95 000лв.
26. Самост. къща, Ид. център, 110 кв.м, мазе и етаж,
      двор: 600 кв.м - 56 000евро
27. Луксозна къща, Тева, два етажа, двор: 500 кв.м - 83 000 евро
28. Нова къща, Байкушева, 2012г., 290 кв.м, двор: 320 кв.м - 80 000 евро
25. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м,
      тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
26. Парцел, Даскалово, 700 кв.м, до Кметството, ток, вода, равен - 37 000 лв.
27. Парцел, Студена, 660 кв.м, ток, вода, равен - 14 000 евро
28. УПИ, Клепало, 497 кв.м - 26 000 лв.
29. УПИ, Мало Бучино, 3 дка - 10лв/кв.м
30. УПИ, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
31. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
3. Офис, ИЦ -   90 лв.
5. Тристаен, Тв.ливади, напълно обзаведен  - 300 лв.
6. Офис, ул. Хр. Смирненски, 50 кв.м, баня, WC, ПВЦ дограма,
    ет. 1, след основен ремонт, с всички разрешителни - 150 лв.

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. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 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. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
5. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
10. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 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. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 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. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

14. УПИ, Мошино, 340 м2, при Поликлиника - 42 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 460 м2; 546 м2      - 11 500 лв.; 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, Даскалово, 530 м2 - 24 000 лв.
20. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
21. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
22. УПИ 535 кв.м, 352 м2, 456 м2, с.Банкя, Трънско - 15лв./м2

23. УПИ, Дивотино, 590 м2, 460 м2      - 12 500 лв.; 12 000 лв.
24. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 6 000 лв.
25. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река - 2 400 лв.
26. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Боксониера, Център, тавански етаж, топла вода - 150 лв.
3. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
4. 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 - 40 000 лв.

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

10. Къща гр. Батановци, 2 етажа, гараж,

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. 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

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

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
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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

 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

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

Къща, сутерен, етаж и таван,
до 7-мо у-ще, 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 - 35 500 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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

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"



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 разработен бизнес с

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

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

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
Давам двустаен апартамент под

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

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

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

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

Продавам месингов корниз
(златист) 3 м, на две части, плюс
халки и клипси - 50 лв. Тел.: 0894
025 461

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

Продавам комплект обективи за
смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око) - 35 лв.. Тел. : 088 594 9293
Продавам розов полилей -

стъклено цвете - уникален - 40 лв.
Тел.: 0894 025 461

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база
В отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609
Продава се Шевролет “Авел” -

2007 г., много добро техническо
състояние, външни забележки,
първи собственик - 2000 евро. Тел.:
0894 025 461

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

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

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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".
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 10 май 2018 г. ИМОТИ

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

Интересно и забавно

Как да не лишавате детето си от нищо, как
да му показвате огромната си любов към не-
го и в същото време да го възпитате добре,
без да го превръщате в глезльо. Задачата не
е толкова непосилна, ако спазвате няколко
правила.

КАЗВАЙТЕ "НЕ" В ЕДНИ И СЪЩИ СИТУАЦИИ
Детето се нуждае от ясни правила и вие

трябва да сте постоянни в поставянето на та-
кива. Ако веднъж сте казали "Не, не може да
скачаш в локвите" или "Не, няма да ти купя
близалка, защото близалкуте развалят зъби-
те", то винаги трябва да отстоявате тази по-
зиция. Така детето ще разбере, че има неща,
които са му забранени, но има и други, които
са позволени. А по този начин ще намалите и
моментите на тръшкане и мрънкане в опит да
постигне целите си. Ако веднъж склоните, то детето ще разбере,
че ако се тръшка, може и да получи каквото иска.

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО ДА КАЗВА "БЛАГОДАРЯ"
Детето трябва да е наясно, че нещата не се случват даром, че

има деца, които не получават това, което други имат. Затова от ра-
но е добре да научите детето да казва "Благодаря" и наистина да
бъде благодарно за играчките, вниманието и всичко останало,
което получава.

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ДА ДАВА
За децата даването и споделянето на лични вещи е нещо, което

често ги изважда извън равновесие и ги кара да плачат истерич-
но в опит да покажат недоволството си. Крайният егоизъм обаче
е нещо, което не е здравословно за детето и социалните му уме-
ния. Ето защо е важно да обясните на детето, че има вещи, които
обича повече от други и вторите може да бъдат споделени и дори
подарени. Например носете по-неизползваемите играчки, книж-
ките, които вече са станали скучни, и други не толкова любими
вещи в детската градина. И нека това не се случва скришно, а
лично детето да дари нещата си.

ОБГРАДЕТЕ СЕ ОТ РОДИТЕЛИ КАТО ВАС
Или иначе казано такива, които се опитват да не разглезват де-

цата си. В противен случай детето ще вижда едно отношение към

него и съвсем друго отношение, което
получават другите деца. А сравнението
ще го кара да се чувства ощетено.

ПООЩРЯВАЙТЕ УСИЛИЕТО, А НЕ РЕ-
ЗУЛТАТА

Чудесно е, че казвате често "Браво" на
детето си, но е важно да изричате тази
дума в подходящия момент. "Браво,
страхотно е, че рисуваш!" или "Браво,
това е най-хубавата картина, която си
нарисувал!" В първия случай одобрява-
те заниманието и толерирате самото ри-
суване, което е стимул за детето да про-
дължава да рисува. Във втория случай
оценявате конкретната му картина и де-
тето остава с впечатление, че е постиг-
нало най-доброто възможно, което мо-

же и да го откаже от по-нататъчни опити да нарисува нещо по-
добро, защото идва страхът от това дали следващата картина
няма да е по-лоша. А може и да се мотивира точно да надскочи
себе си и да нарисува нещо по-добро, но в този случай вече дете-
то не изпитва такова удовлетворение от самото рисуване, а го
прави само и само да получи "Браво".

НЕ КУПУВАЙТЕ ВЕЩИ В КОЛИЧЕСТВА
Може и да ви харесват три играчки, но купете само една. Коли-

чеството не е от значение за детето, макар че всички деца
твърдят, че искат от всичко по много. Подарете един подарък за
Коледа, а не няколко. В противен случай вниманието на детето
ще се разфокусира и няма да оцени и обърне внимание, както по-
добава, на нито едно от трите неща.

НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО ДА БОРАВИ С ПАРИ ОТ МАЛКО
Важно е детето да знае, че родителите работят, за да изкарват

пари, с които се купуват неща. Научете детето, че с определена
сума може да се купят определен брой неща или едно по-голямо
нещо. Оставете детето само да дава пари на касата, когато иска да
си купи зрънчо или играчка. Така ще се научи, че някои неща са
по-скъпи, други по-евтини. Ще разбере също, че парите в портмо-
ненцето му свършват и тогава, колкото и да иска, няма как да си
купи още неща.

7 начина да не разглезите детето



Дават 13 800 000 лева
за научни изследвания

Правителството одобри отпускането на 13,8 милиона лв. допълни-
телно по бюджета на Министерството на образованието и науката,
съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Средствата са предвидени в централния бюджет за националния
абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази дан-
ни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, кни-
ги и референтни издания, както и за обезпечаване на дейности за
насърчаване на научни изследвания чрез финансиране на конкур-
сен принцип.

Целта на финансирането е да бъде гарантиран достъпът на научни-
те организации до наукометричните, реферативните и пълнотексто-
вите бази данни на издателство Елзевиер (Elsevier), да се осигури
финансиране за разработването на програми и организиране на кон-
курси за насърчаване на фундаменталните и приложните изследва-
ния в системата на висшето образование и науката.

От средствата 5,8 милиона лева ще бъдат изразходвани за осигур-
яване на достъп до информацията в електронната база данни Sci-
ence Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната плат-
форма SciVal, собственост на издателство Elsevier. Останалите осем
милиона лева ще бъдат изразходвани за конкурси за насърчаване
на научни изследвания от Фонд ,,Научни изследвания“.

Банките масово вдигат таксите
На фона на падащите лихви през миналата година банките масово

са вдигнали таксите. Това стана ясно, след като БНБ публикува спи-
сък на средния размер на таксите по разплащателните сметки. Поев-
тиняване има само при две-три платежни операции, пише вестник
"Сега".

Така например през 2017 г. банките са намалили таксата за откри-
ване на разплащателна сметка, но пък са вдигнали тази за обслуж-
ването й. Откриването на сметка е струвало на клиентите средно 1.79
лв. при 2.16 лв. през 2016 г. А когато към сметката има и дебитна кар-
та, цената е била 1.32 лв. при 1.92 лв. година преди това. В същото
време обаче обслужването на разплащателна сметка е поскъпнало
средно от 2.01 на 2.27 лв. и от 1.51 на 2.02 лв., когато е заедно с дебит-
на карта. Централната банка започна да води сравнителна статисти-
ка на банковите такси от есента на 2016 г. Това става според Закона
за платежните системи, който задължи банките да създадат условия
и по-бедните хора да се възползват от услугите им. Целта, заложена
в евродиректива, е всеки европеец да има поне една банкова сметка
и тя да е евтина за поддържане и обслужване, т.е. с възможно най-
ниски такси.

Все още много българи предпочитат да си нямат даване-вземане с
банки именно защото не искат и не могат да плащат такси и коми-
сиони. По закон трезорите трябва да следят публикуваните веднъж
годишно от БНБ средни нива на таксите по разплащателни услуги и
да не предлагат по-високи такси на клиентите си с платежна сметка
за основни операции.

Тази година БНБ закъсня с оповестяването на данните, което по
закон трябваше да стане още до края на февруари. Оказва се, че
сега банките спокойно могат да коригират нагоре таксите за по-бед-
ните си клиенти, следвайки средните нива.

По-скъпо може да стане тегленето на пари в брой от сметката в
офиса на банката, тъй като средната такса за суми до 1000 лв. е на-
раснала от 0.89 лв. на 1.02 лв. По-скъпо вече струва и тегленето на
пари с дебитна карта от банкомат на друга банка - средно 0.92 лв. при
0.89 лв. година преди това. С над 10 стотинки за една година са се
покачили и таксите при плащане на директен дебит - когато банката
периодично извършва плащания на клиента, като например погас-
яване на задължения по кредити, битови сметки, годишни абонаменти
и др. По-високи средни такси има за кредитните преводи и перио-
дичните преводи в лева. БНБ тази година не е публикувала данни за
средната цена на преводите в евро, при които наскоро стана ясно,
че България е първенец в ЕС.

Европейската комисия публикува данни, които показват, че дока-
то в други държави потребителите плащат около 1 евро при транс-
гранични трансфери, у нас за суми от 10 000 до 1000 евро банките
прибират над 20 евро. Добрата новина от списъка на БНБ е, че вече
нито една банка не начислява такси при плащане с дебитни карти от
ПОС-устройства, включително чрез интернет.

До миналата година все още имаше банки, които таксуваха клиен-
тите си, когато се разплащат в търговските обекти или интернет с
дебитни карти. Проблемът с платежните сметки за основни опера-
ции, които би трябвало да излизат по-евтино на потребителите, е, че
те са много слабо известни, тъй като банките почти не ги рекламират.
Освен това пред откриването на такива сметки има сериозно огра-
ничение - клиентът да няма сметка в друга банка. Платежната сметка
покрива около 10 основни операции, като за услуги извън тях бан-
ките прилагат стандартната тарифа.

Все пак законът забранява достъпът до използването на платеж-
ната сметка да се обвързва с покупката на допълнителни услуги от
съответната банка. През последните четири години банките посте-
пенно завишават таксите и комисионите в опит да компенсират сви-
ващите се приходи от лихви. За миналата година нетният доход от
такси и комисиони в банковата система достигна рекордните почти
1 млрд. лв., като година преди това е бил 921 млн. лева.

Съперник 910 май 2018 г.ДАЙДЖЕСТ

Министерството на туризма
заличи 8 туроператора

Министерството на туризма заличи 8 дружества, регистрирани като
туроператори от Националния туристически регистър (НТР),
съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Това става със заповед на министъра на туризма Николина
Ангелкова след мотивирано предложение на Експертната комисия
по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА).
Причината е, че те нямат задължителна застраховка „Отговорност
на туроператора“, което е изрично условие за извършване на
туроператорска дейност, записано в Закона за туризма.

С последните компании общо заличените през 2018 г. туроператори
от регистъра стават 78. Заличените дружества няма да бъдат
премахнати от НТР, но ще бъде отразена заповедта за заличаването
им, като имената им са оцветени в червено. Така потребителите, при
справка в регистъра, ще получават информация дали туроператорът
е коректен и извършва дейност, спазвайки закона. За 2018 г. по тяхно
желание са прекратени и регистрациите на други 13 туроператора.

В момента действащите туроператори в Националния туристически
регистър са 1928, в които не влизат заличените дружества.
Министерството заличи и 18 дружества, регистрирани като
туроператори и турагенти.

Причината е, че удостоверенията за дейност, които министерството
издава, не са получени в оригинал в двумесечен срок от
уведомяването на заявителите, каквото е изискването според Закона
за туризма. Ако удостоверението не е получено дружеството няма
право да извършва туроператорска и/или турагентска дейност.

Със заличаването на регистрацията се преустановява и действието
на удостоверението.

Определен е период от две години, през които заличеното лице
няма право да заявява регистриране за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска дейност, считано от
датата на издаване на настоящата заповед.

Днес стартират "малките матури"
Днес започва Националното външно оценяване за четвъртоклас-

ниците. Учениците ще държат изпити по 4 предмета. Оценките от тях
ще се пишат като текущи, заяви пред БНР Евгения Костадинова, ди-
ректор "Образователни програми и образователно съдържание" в
МОН.

Така наречените „малки матури“ започват с изпит по български
език и литература. Няма промяна във формата, нито в учебното съ-
държание. Децата ще имат диктовка и ще отговарят на 11 въпроса
върху друг текст, каза Костадинова:

„Националното външно оценяване е насочено към измерване на
това дали очакваните резултати, които са заложени в стандартите,
са постижими. Като цяло можем да кажем, че в преобладаващата си
част учениците са усвоили онова, което е записано като изискване
в стандартите".

Следващата седмица са изпитите по математика, човекът и общес-
твото и човекът и природата.

"Убиец на пътя" възмути социалните
мрежи с шокиращо изпреварване

Видео с изключително рисково изпреварване на лек автомобил
по пътя Чепеларе – Асеновград се появи в социалните мрежи. При
опит да изпревари без никаква видимост шофьорът на колата влиза
директно в насрещното и се разминава на косъм от сблъсък с джип.
"Убиец на пътя" написа под кадрите Кръстина Димитрова, която е
заснела колата.

"Колата, която заснехме, малко преди това изпревари нас и влезе
пред нас буквално броня в броня. Слава богу, ние имахме дистан-
ция, в която тя можеше да се прибере. Минути по-късно водачът от-
ново започна да изпреварва. Съпругът ми видя по-рано идващия
насреща джип и намали, за да оставим място на човека да се прибе-
ре, в случай че не успее да изпревари, което беше абсолютно невъз-
можно”, каза пред БТВ Димитрова.

По думите й шофьорът на колата е бил мъж, а в автомобила са пъту-
вали общо четирима души. "За съжаление, не беше единственият из-
преварващ по този начин, но беше с най-шокиращото и застрашава-
що живота изпреварване", коментира Кръстина Димитрова. Опреде-
лено се уплашихме, бяхме с децата в колата, призна тя.

"Впоследствие се оказа, че около 5 метра преди завоя маркиров-
ката е била прекъсната, но това не дава право на шофьора да изпре-
варва при абсолютно ограничена видимост", категорична беше Ди-
митрова. По думите след като е изпреварил цялата колона – кола,
бус и два автобуса, на правия участък преди с. Хвойна, странно за-
що, водачът е намалил скоростта.

"Ако насрещният шофьор не беше успял да спре и съпругът ми не
беше отнел газта, за да му остави място да се прибере, кадрите щяха
да са много по-стресиращи", отбеляза Кръстина Димитрова. Тя е из-
пратила сигнал и видеото до КАТ.

"Декларирали сме, че в случай на желание ще свидетелстваме, еди-
нствената ни цел е катастрофите в този участък да намалеят", под-
черта Кръстина Димитрова.
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 Днес удовлетворението от добре свършената
работа ще стане факт, ако правилно посрещате
отправените ви от съдбата предизвикателства.
не забравяйте да изпълните свои ангажименти.
Бъдете внимателни в изразните си средства и
говорете само по същество. За предпочитане са

приятните занимания.

 Днес правилно планирайте изпълнението на те-
кущите си отговорности и ще бъдете приятно
изненадани от резултатите, които ще постиг-
нете. Стремете се да си изградите нагласа на
победител, особено ако сте започнали работа по
определена своя инициатива. Действайте пред-

пазливо, когато инвестирате средства.

 Днес моментът е подходящ за срещи с прияте-
ли и близки. Заложете на комуникацията. Стре-
мете се да преценявате разходите и приходите
си. Бъдете прозорливи и се вглеждайте в знаците
по пътя си. Промяната, към която се стремите
мобилизира силите ви. Покажете добри чувства

към онези, които търсят помощта ви.

 Днес срещите и контактите ще ви помогнат
да превъзмогнете редица затруднения от личен
характер. Не започвайте промени. Денят е под-
ходящ за творческа работа, стига да сте пози-
тивно настроени. Работете за укрепване на се-
мейните връзки. Започнатите диети през този

ден имат по-голям ефект.

 Днес не предприемате инициативи без нужната
подкрепа. Препоръчително да е подходите с особе-
но голямо внимание към интимната си половинка.
Бъдете внимателни, възможни са заблуди. Днес е
възможно да се почувствате напрегнати и раз-
дразнителни. Подобряване на финансите ви. Пъ-

туванията ви ще бъдат спокойни и безопасни.

 Днес се съсредоточете и организирайте дните
си така, че да успеете да се справите с ред пре-
дизвикателства във всички житейски сфери. В
случай че се открие възможност, на всяка цена
анализирайте по какъв начин посрещате труднос-
тите в живота си. Ще получите повече внимание

и любов в живота си, ако станете по-добри.

 Днес не се поддавайте на манипулации! Стреме-
те се да постъпвате според собствените си раз-
бирания. В случай че се открие възможност да за-
почнете работа по проект, за който отдавна
мечтаете, то обезателно се възползвайте. Ще
затвърдите постигнатото и авторитета си на

работното място.

 Днес моментът не е особено благоприятен да
предприемате каквито и да било опасни ходове,
защото начин рискувате сами да си навредите.
Вярвайте в лоялността на хората, на които сте
гласували доверие, и се стремете във всеки мо-
мент да бъдете обективни в преценката си. Бъде-

те внимателни в работата си днес.

 Днес избягвайте да давате съвет на човек,
който не ви е помолил изрично за това. Постарай-
те се да доразвиете идеите си, преди да ги пред-
ставите за обсъждане пред интимната половин-
ка. Ако сте в началото на служебен, социален, по-
литически или друг проект изяснете позициите

си. Новостите около вас са в ход.

 Днес опитайте да бъдете в помощ на хората.
Планирайте до най-малкия детайл предстоящите
си пътувания. Прецизирайте думите и поведение-
то си. В много отношения пасивността ще ви
предпази от грешки. В личен план са възможни
компромиси, които ще променят плановете ви. Не

прекалявайте с алкохола. Разчитайте на късмета си.

 Днес се пазете от погрешни изводи и оценки.
Необходимо е да проявите повишено внимание при
боравенето с пари и документи! Абстрахирайте
се от тревоги и мрачни мисли. В служебен или в
личен план са възможни известни недоразумения.
Добре преценете момента, за да не съжалявате.

Възможни са здравословни неразположения.

 Днес се постарайте да организирате времето
си съобразно текущите си ангажименти. Поста-
райте се да степенувате задачите си по важ-
ност. Конкретиката в програмата ви ще създава
условия за по-ускорена реализация на намерения-
та ви. Събитията ще благоприятстват целите

ви. Не пренебрегвайте семейството и партньора си.
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Брезничанинът си боядисал косата в цвета на медала, който искал
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Централният бло-
кировач Светослав
Гоцев все по-често по-
пада под светлините
на прожекторите.
Особено, след като
изигра страхотен мач
(б.а. завърши със 17
точки) на финала на
френското волейбол-
но първенство и изве-
де Тур до титлата.
Волейболистът вече
се прибра в България
и веднага се присъеди-
ни към лагера на на-
ционалния отбор.

Как попаднахте в
Тур?

Миналият сезон,
който изиграх в Сора
беше много добър.
След това имах инте-
ресно предложение от
Тур. Голяма роля за
този трансфер изи-
гра Владо Николов.
Той се застъпи за мен
и увери ръководство-
то на отбора, че няма
да сгреши в избора си.

Имахте ли колеба-
ние за този тран-

Португалски вариант за треньор на ЦСКА
П о р т у г а л с к и я т

треньор Марко Сил-
ва е един от вариан-
тите за нов настав-
ник на ЦСКА-София.
Специалистът пре-
дизвика фурор във
Висшата лига с рабо-
тата си в Хъл Сити
и Уотфорд, където
бе мениджър до
януари. Тогава за не-
го дойде оферта от
Евертън, но "стър-
шелите" отказаха да
го пуснат. Малко
след това Силва бе
уволнен под пред-

лог, че вече е загу-
бил мотивация да
работи на "Викъ-
ридж Роуд". Настав-
никът заведе дело
във ФИФА за неиз-
платени 750 000 ли-
ри до края на дого-
вора му, който изчи-
таше през лятото
на 2019 година.Твър-
ди се, че португале-
цът сега търсел нов
старт на кариерата
си и една от опции-
те пред него бил
ЦСКА-София. Карие-
рата му започва в

Ещорил, след което
води Спортинг (Ли-
сабон) и гръцкия
гранд Олимпиакос,
за да се премести
във Висшата лига.
" Ч е р в е н и т е "
търсят качествен
специалист, който
да замени Христо
Янев след края на се-
зона. Младият спе-
циалист наследи на
поста Стамен Бел-
чев, но договорката
му с клубното ръко-
водство е да води
отбора в 4 срещи.

сфер?
Да, имах колебания.

Исках да остана да иг-
рая в Итлия, но там
не намерих подходяща
опция, която да ме ус-
тройва. Транферът в
Тур беше задоволите-
лен и амбициите на
отбора ме привляко-
ха. До сега съм имал
шанс да се боря за
шампионска титла са-
мо веднъж. Това беше,
когато играх във
Фридрихсхафен. Тога-
ва нямах късмет да се
включа заради конту-
зия. Сега, с този от-
бор имах възможност
да играя като основен
играч и да се борим за
титлата. Беше нещо
ново. Това е най-значи-
мият ми трансфер в
кариерата ми до този
момент.

Ще останете ли и
следващата година
във Франция?

В момента прего-
варям с друг добър
отбор и преминаване-

то ми там ще е още
една крачка напред. Не
съм коментриал с ръ-
ководството остава-
нето ми в Тур. Но не
изключвам варианта
да остана там и през
следващия сезон.

Как оценявате изми-
налия сезон?

Мога да го разделя
на две части - преди
Нова година и след
това. В началото ни
липсваше стабилен
посрещач. На полусе-
зона се разделихме с
един играч и взехме
сърбина Константин
Чупкович, който се
вписа много добре.
След това нещата
потръгнаха. Лично за
мен, вторият полусе-
зон и плейофите бяха
много силни. Като
цяло отборът заигра
много силно през вто-
рия полусезон. Може
би, защото се опо-
знахме. Излизахме във
всеки мач, за да побе-
дим. На някои от нас
ни тежеше напреже-
нието на такъв голям
отбор с амбиции.
След това всички
свикнаха с това и не-
щата се случиха как-
то трябва.

Ш а м п и о н с к а т а
титла ли беше целта
ви в началото на сезо-
на?

Абсолютно винаги
това е целта. Тур е
шесткратен, с тази
титла вече седемкра-
тен, шампион на
Франция. Отборът
винаги се е целил ви-
соко. Това е един от
топ отборите в
страната и винаги е
между първите три.

Ясна цел и приоритет
на клуба беше спечел-
ването на шампиона-
та.

Какво не успяхте да
постигнете през то-
зи сезон?

Това, че в началото
ни липсваше единия
посрещач не ни позво-
ли до известна сте-
пен да напраим дубъл
със спечелването на
купата.

А за какво съжалява-
те най-много през то-
зи сезон?

Със сигурност ви-
наги е имало нещо,
което съм можел да
направя и да дам пове-
че. В крайна сметка
оставам с едно поло-
жително настроение
от Тур, защото спече-
лихме шампионата. То-
ва е нещо страхотно.
Със сигурност е има-
ло нещо, което съм
можел да направя по-
вече, но това е опит.
Трябва да си извадя
поуките и следваща-
та година да съм още
по-добър.

Новият цвят на ко-
сата ли ви донесе ус-
пех на финала?

Бях обещал на отбо-
ра, че, ако стигнем до
финал ще си боядисам
косата в цвета на ме-
дала, който искам да
спечелим. Исках зла-
тен медал и затова
станах блондин. Не е
обаче до цвета на ко-
сата. Направихме ху-
бав колектив в Тур и
това беше в основата
на успеха ни. Който се
занимава със спорт,
знае, че такива жер-
тви винаги допри-
насят за нещо поло-

жително и повдигат
настроението в от-
бора.

Как реагираха съот-
борниците ви, когато
се появихте с руса ко-
са?

Първият ден всич-
ко беше "Уау" (смее
се). Но пък бяха довол-
ни, че съм го направил
и си държа на думата.

Бързо ли свикнахте
с живота във Фран-
ция?

Там всичко е уреде-
но. Дават ти една схе-
ма и ти просто
трябва да я следваш.
Трябва да следваш
правилата, това е
всичко. Лесно се свик-
ва.

Кой ви беше най-
близкият човек там?

С Константин Чуп-
кович се сработихме
най-добре, всеки пак е
балканец. Надявам се,
че ще ми остане прия-
тел.

Какво ви впечатли,
когато се прибрахте
в България?

Много лошо впечат-
ление ми прави манта-
литетът на шофьо-
рите и шофирането.
Неприятно ми беше
да слушам новини,
които всеки ден за-
почват с катастрофи
и смъртни случаи.
Казвам ви: Моля Ви,
карайте вниманител-
но и толерантно. Не
бързайте! Това е до
манталитет, а не до
умения. В другите
държави правилата се
спазват. Не, че няма
такива инциденти, но
със сигурност са в
пъти по-малко, откол-
кото в България.

Наказания в областта
 На свое заседание Дисциплинарната

комисия при ОС на БФС–Перник наложи
следните наказания:

 „А1” ОФГ –20 кръг
Даниел С. Борисов

ФК”Чорни”/Брезник/              ч.к.                 2
срещи

10  състезатели са наказани с
предупреждение

„А2” ОФГ – 20 кръг
Михаил Лещански

ФК”Металург” /Перник/       ч.к.                 1
среща

Петър Борисов
ФК”Верила” /Дрен/                ч.к.                 3
срещи

7 състезатели са наказани с
предупреждение

Областно първенство
Група „А” 1
20-ти кръг
Резултати:
Спортист – Чорни 1:3
Витоша – Легия 5:2
Буря – Енергетик – отл.
Ботев – Китка 12:2
Бенковски – Партизан 3:1
Класиране:
1. ФК Витоша 37-17 40 т.
2. ФК Чорни 34-10 40
3. ФК Ерма 44-15 37
4. ФК Спортист 45-14 36
5. ФК Легия - 35-31 23
6. ФК Енергетик - 28-31 22
7. ФК Буря - 24-33 16
8. ФК Ботев - 40-51 16
9. ФК Китка - 32-58 15
10. ФК Партизан 24-41     14
11. ФК Бенковски - 16-58 5
Група „А” 2
20-ти кръг
Резултати:
Металург – Верила 3:2
Пирин – Светля 4:3
Дружба – Вихър 2:0
Черногорец – Рудничар 3:0
Върба – Левски 0:3
Класиране:
1. ФК Черногорец 67-16 44 т.
2. ФК Металург 59-23 42
3. ФК Светля 74-23 38
4. ФК Пирин - 39-21 37
5. ФК Верила - 42-34 29
6. ФК Студена - 39-48 20
7. ФК Дружба - 25-37 19
8. ФК Вихър - 23-48 18
9. ФК Левски - 24-64 18
10. ФК Рудничар - 24-53 11
11. ФК Върба - 10-59 7

Григор  се оплака от липса на късмет
Григор Димитров бе разочарован след пора-

жението си от Милош Раонич. Българинът от-
стъпи в първата си среща на турнира в Мадрид
с с 5:7, 6:3, 3:6.

"Тежък мач срещу качествен опонент, напра-
вих каквото можах. Не си използвах шанса за
пробив в началото на третия сет, изпуснах
няколко удара, той подаваше добре. Какво мо-
жех да направя в края - на точка за пробив и
после на мое предимство нацели линиите. Ни-
кога не сме имали лесни мачове, но да - тази
вечер Милош си заслужи победата", сподели
разочарованият Григор.

"Опитах да посрещам, когато бе възможно,
но всичко му вървеше – точки за пробив, удари
по линиите, първи и втори сервис... опитах всич-
ко, но не бе достатъчно. Като цяло играх добре,
но нямаше много тенис, нямахме големи ра-
зигравания, не можах да вляза в такива, да
раздвижа играта, да създам атака. Всичко бе
малко наопаки. Когато играя срещу такива
състезатели, особено при условия като в Мад-
рид, топката отскача малко повече, понякога и
при втория сервис, щеше да ме прескочи
няколко пъти. Сложно е, но това е положение-
то." "Със сигурност поставянето на покрива на
корта помага повече на него, но няма как да
контролирам времето. Имах чувството, че не
играх самата игра, а трябваше да се боря сре-
щу сервиса или някой удар на изненадващо
място, да съм нащрек постоянно. Накрая на
важните точки Милош рискува. А дори не
трябваше да стигаме до трети сет – в първия
можех да спечеля разигравания и да го зат-
воря, но вече няма как да върнем мача..."

"Не мога да си позволя да падам духом...
понякога ти липсва късмет. Трябва да продъл-
жавам, да тренирам, имам няколко дни до
следващия мач. Контролирам, което мога, не
всичко. Искам да съм позитивен, исках да иг-
рая повече тук, имам чуството, че дори не иг-
рах мач днес – само сервис и ретур, липсвах
ми разигравания, втори сервис...", продължи
хасковлията.

"Дани Валверду ще дойде в края на седми-
цата. Иначе всичко с тима е наред, останалите
са тук, работим, днес сме нещастни, но трябва
да преглътнем и да вървим напред. Искам да
наваксам в Рим и да бъда много силен в Па-
риж. Готов съм да скоча на корта за нова тре-
нировка утре сутрин. Това е добър знак, но ще
видим, още не сме решили програмата. В Евро-
па всичко е близо, за час-два си и вкъщи", за-
върши Гришо.
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Акцията ще е в неделя, а желаещите да участват в нея се събират в 9 часа на Гребната база

ТРЪНЧАНИ СА НА ПЪТ
ДА ГО УДАРЯТ НА БЕЗ-
КОНЕЧНИ ВЕСЕЛБИ. Мо-
же да не са много цъфнали

и вързали, но щом са решили да му
разпуснат края с песни и танци на Вас-
ко Кръпката, така да е. За какво става
дума? Тия дни се навършва една годи-
на от прословутия местен референдум,
с който трънчани с тодорживковско
единство отхвърлиха идеята да се рови
в планината за злато, та по тоя повод
инициативен комитет прави градски съ-
бор. Трънчани безспорно имат право на
гордост, щото повлякоха крак и всички
други местни референдуми по-късно
бяха като копие на техния, с почти съ-
щите смазващи електорални резултати.
Затова и по въпроса за референдумите
властта се умълча напоследък. От ка-
къв зор да се хабиш с всенародни до-
питвания, като 90 и кусур процента са в
кърпа вързани в полза на природата?
Демек, гражданите на пограничния
край свършиха своята историческа ми-
сия. Сега на ход е Васко Кръпката с
рокаджийските си хитове и балади. То-
ва се казва традиция – догодина втори
концерт за двегодишнината, по-дого-
дина за тригодишнината и така до края
на Трън или поне докато е жив послед-
ният трънчанин, който помни референ-
дума. Поредица от Майски празници на
културата под неразкопаната Руй пла-
нина. Само да не вземат и десетките
други общини да си честват така го-
дишнината от своите референдуми, че
Васко Кръпката няма да смогне да пее
навсякъде. Ще му се претрупа графи-
кът като на Трън празничната програма.

КАРЪШКА РАБОТА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ
ТАЯ КРАЖБА, ДЕТО Я ОГЛАСИ ПО-
ЛИЦИЯТА. Някакъв кокошкар обрал
една къща, ама между другото задиг-
нал и развален телевизор. Айдукът мо-
же да си е бил прав – нали девизът на
неговите колеги е: „Ние сме длъжни да
опитаме!” Сега тоя телевизор и от гла-
вата да си го кълца, няма да поумнее.
Ако го носи на поправка, по-добре да
си купи нов. Най-добре обраните собс-
твеници да му изкажат официална бла-
годарност чрез бюлетина на МВР, че ги
е отървал то бракмата.

Дупничанин пипнат с
10 грама кокаин

Любомира ПЕЛОВА
Двама мъже застават пред правосъдието

за притежаване на наркотични вещества и
шофиране на автомобил в нетрезво състоя-
ние.  25-годишният жител на Дупница Д. В. е
с мярка за неотклонение „задържане под
стража“. Младежът бил задържан от поли-
цията в областния град за притежаване на
около 10 грама кокаин. Стойността на дрога-
та е малко над 1 200 лева. Пришълецът е бил
доведен принудително за предявяване на
материалите по делото.

Работата по започнатото досъдебно произ-
водство продължава съвместно с Районна
прокуратура – Перник.

С 1,49 промила алкохол в кръвта е шофи-
рал автомобила си марка „Форд“ 43-годиш-
ният жител на Радомир И.М. Той е бил прове-
рен от служители на реда на 21 април тази
година в ковачевското село Лобош.

Взета му е мярка за неотклонение „под-
писка“ и работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Радомир.

Цацаров иска засилена охрана
в спецсъда и прокуратурата

Любомира ПЕЛОВА
Главният прокурор Сотир Цацаров предлага

да се засили охраната, така че да се гарантират
правата на магистратите и гражданите, които
посещават специализирания съд и прокурату-
ра.

Темата бе дискутирана на заседанието на
прокурорската колегия на Висшия съдебен съ-
вет вчера. Една от мерките, които е предложена
за обсъждане, е разполагането на повече ка-
мери.

Конкретният повод за предложението е гроз-
ната сцена, която се разигра пред очите на
граждани пред входа на специализирания съд
на ул. “Черковна” 90 на 26 април. Малко след
като приключи заседанието по дело 3548/2016
г., водено срещу Дамянов и съпроцесниците
му, участниците в заседанието, включително и
пострадалият свидетел Теодор Георгиев То-
мов, излязоха на двора на сградата.

“Ще те убия, ако пак дойдеш да свидетелс-
тваш”, изкрещя в този момент Венцислав Дам-
янов срещу Томов и започна да го удря с юм-
руци в лицето. След като му нанесе 2-3 удара и
докато пострадалия повика съдебните охрани-
тели, Дамянов вече беше избягал извън преде-
лите на Специализирания съд.

На мястото веднага пристигнаха полицаи,
които се заеха с издирването на нападателя.
Побоят се разигра пред очите на десетки граж-
дани, включително и журналисти, които бяха в
съда заради друго дело.

Венци Боксьора бе арестуван на 4 май 2015
година в София при спецакция прокуратурата
и ГДБОП. Бандата действала от януари 2014 г.
В жилища и автомобили на задържаните са от-
крити различни наркотици – хашиш, марихуа-
на, кокаин, хероин.

Освен Боксьора подсъдими са още лидерът
на групата Ивайло Стойнов-Турчина, Тодор Гри-
горов, Марио Тодоров, Петър Миленов, Григор
Русев и Петко Стоянов.

Любомира ПЕЛОВА
„С обич, грижа и

признателност към
природата” е мото-
то на акцията на мла-
ди ентусиасти, свър-
зана с пролетното
почистване на язо-
вир „Пчелина”. То ще
е в неделя, на 13-ти
май. Началото е  об-
явено за 9 часа, а ак-
цията ще приключи
около 12 часа, уто-
чняват организато-
рите. В акцията се
предвижда още наб-
людение на птиците
около водоема,  а за
целта ще бъдат оси-
гурени и бинокли, фо-
толов на красота и
разбира се, среща с
приятели.

Сборният пункт
ще е Гребната база на
язовир „Пчелина”, на-
мираща се до комплек-
са „Свети Никола”.
Добре е доброволци-
те да се съберат там
малко преди 9 часа, за
да обсъдят какви са
задачите за деня. Ор-
ганизатор на екоини-

Всички МПС-та с техническо досие?
Любомира ПЕЛОВА

Всички превозни
средства - с техничес-
ко досие. Това пред-
вижда проектозако-
нът за превозните
средства, който в мо-
мента се обсъжда. За-
лага се още ремонти-
те на автомобилите
вече да се извършват
само в регистрирани
сервизи, а ремонтите
и техническото об-
служване на автомо-
билите да се извър-
шват само от специа-
листите. Така щяло да
се гарантира сигур-
ност, че по пътища-
та се само сигурни ав-
томобили. А правило-
то искат да въведат
транспортните ек-
сперти. „От една
страна искаме да за-
щитим потребителя,
от друга за безопас-
ност на пътя, защо-
то ремонтът на ав-
томобилите е пряко
свързан с това”, зая-
ви Дамян Войновски
от Изпълнителната
агенция „Автомобил-
на администрация”.
Затова всеки сервиз
или такъв, в който
например се извър-
шват тенекеджийски
или бояджийски ре-
монти, смяна на гуми
или диагностика,
трябва да се регис-
трира. В идеята собс-
твеници на сервизи
виждат и плюсове, и

минуси. От една
страна е добре, защо-
то ще се следят дей-
ностите по ходова
част, по спирачната
система, това нещо
да се извършва от
квалифицирани меха-
ници.

Законовото предло-
жение обаче се видя
притеснително за Ин-
ститута за пътна бе-
зопасност. „Всеки
знаете, че прави
някакви малки техни-
чески обслужвания по
автомобила си –
смяна на гуми, на мас-
ло. Оказва се, че ти
вече нямаш право да
го правиш това нещо
и трябва да минеш за-
дължително през сер-
виз”, обяснява Насти-
мир Ананиев от Ин-
ститута за пътна бе-
зопасност. „Всеки
собственик на авто-
мобил може да извър-
шва дейностите, опи-
сани в книжката на ав-
томобила, но със за-
купуването на авто-

мобила получава една
книжка, в която пише
какви основни неща
може да се свършат”,
обясни Войновски.

„Да не се окаже пос-
ле, че някой, който
сменя маслото пред
блока си, после може
да бъде глобен”, попи-
та Ананиев. „Още по-
вече смяна на масла и
някакви други консу-
мативи – това може
да замърси природа-
та”, обясни Дамян
Войновски.

Всеки ремонт ще
трябва да бъде запи-
сан и в електронно до-
сие на автомобила ни.
За да е по-ясна исто-
рията му. „Говорим за
автомобилите, които
вече са били в Бълга-
рия, а за тези от чуж-
бина, там няма да има
толкова много дан-
ни”, заяви Войновски.
По-добрият контрол
на сервизите, от ав-
томобилна админис-
трация обещават с
повече служители

циативата е Цен-
тралната рибноопаз-
ваща организация.
Структурата се бо-
ри с незаконния улов
на риба с мрежи в язо-
вирите. Специално в
района на „Пчелина”
има няколко успешни
подобни акции. От
говорник на оргазина-
цията за Перник е Ма-
рио Антонов.

„Събираме се да по-
чистим язовира, кой-
то е едно прекрасно
място, със страхот-
на енергия, което
обаче през годините
е изключително за-
мърсено”, споделят
организаторите на
акцията, които са
приготвили и забав-
ления за най-малките
природозащитници.
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