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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
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          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

♦♦♦♦♦товарни
  превози
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  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
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Çåìåòðåñåíèå ñ ìàãíèòóä 6,1 ïî Ðèõòåð ëþøíà Áàòàíîâöè
1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.65 лв.
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княгиня Олга

На оръжие,
баби!

По време на Априлското въстание лозун-
гът: "На оръжие,братя!" е събрал под знаме-
ната мало и голямо. Днешното ни Възражда-
не изисква нов лозунг:"На оръжи,баби!" И ве-
че се прилага в софийското село Световрача-
не, където една представителка на револю-
ционното поколение от третата възраст
се похвали на всеослушание, че ходи да си взи-
ма пенсията с пищов в чантичката. Щом
имаме пощи за обиране,какво по-логично от
това да имаме въоръжени баби, които да
всяват смут сред поробителите на техния
жизнен стандарт? Пътят по опазване на
пенсиите е само един - курс към масово въо-
ръжаване на всички пенсионери, а в деня на
плащането въоръжена блокада от жандарме-
рийски части и антитерористични отряди.

В България пенсията е приключение. И да го
докараш до нея, и после да я получаваш. Явяват
се подривни вражески елементи, които обира-
т пощи, взривяват банкомати, побъркват те
по телефона или най-нахално те ограбват ка-
то същински башибозук. В Световрачане са му
намерили колая - срещу обирите, с пищов. Ако
тази политика бъде одобрена на правителс-
твено ниво, социалният микроклимат сред
пенсионерското съсловие ще придобие други
измерения. И пенсиите ще бъдат гарантира-
ни, и обирджиите ще имат едно на ум, и дос-
тойните българки ще се множат. И нови Хвър-
ковати чети за пример на поколенията…

Валентин ВАРАДИНОВ

120 / 270

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

За щастие става дума за учение, при което ще бъдат тествани реакциите на кмета Церовска и екипа й
Любомира ПЕЛОВА

Учение ще тества
реакциите на кмета
Вяра Церовска и еки-
път й при земетресе-
ние от 6,1 по Рихтер с
частични разрушения
на територията на
Община Перник , с
епицентър промишле-
ната зона в град Ба-
тановци. Това за щас-
тие не е реална ситуа-
ция, а сценарий, опи-
сващ обстановката.

В изпълнение на ми-
сията местната власт
ще разиграе практи-
чески действия при
следните ситуации.

Първата е поради
силния трус са регис-
трирани разрушения
в промишлената зона

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

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

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

www.vento-k.com
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Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

“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

Хлапачка на съд
заради наркотици

Любомира ПЕЛОВА
18-годишно

момиче се из-
правя пред
правосъдието
за притежава-
не на наркоти-
ци.

Престъпле-
нието е извър-
шено в края на
месец юли ми-
нала година,
когато С.З. е била непълнолетна. Тя закупи-
ла от наркопласьор около 2 грама марихуа-
на и грам и половина амфетамин. Привле-
чена е като обвиняема по чл. 354 "А", ал.3,
т.1 от Наказателня кодекс. Наложена й е
мярка за неотклонение "подписка".

Работата продължава съвместно с Район-
на прокуратура - Перник.
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БАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛ

√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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ÎÁÅÇÎÏÀÑßÂÀÍÅ ÏÎ
ÏÅÐÍÈØÊÈ Â ÖÅÍÒÚÐÀ

ÎÁßÂÈÕÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈÒÅ
ÂÚÂ “ÂÈÒÎØÊÈ ÍÀÏÅÂÈ”
„ËÎÊÎÌÎÒÈÂ” (ÏËÎÂÄÈÂ)
ÏÈÑÀ „ØÅÑÒ” ÍÀ „ÌÈÍÜÎÐ”

на бившия циментов
завод. Под отломки-
те са затиснати ра-
ботници, които не са
могли да се евакуира-
т. Възникнал е пожар
в следствие на разлив
на гориво, предизви-
кан от пробив на
тръбна и спирателна
арматура на площад-
ката на цех за произ-
водство на биодизел,
един работник е леко
пострадал.

При втората е за
намаляване на риска
от поражение на сте-
ната на язовир "Сту-
дена" при следващи
вторични трусове е
взето решение от об-
щинския щаб за кон-
тролирано изпускане

на водоема. Възниква
опасност от заливане
на махала "Делниче" в
град Батановци, кое-
то поражда необходи-
мост от изграждане
на предпазни диги.

Учението се органи-
зира и ще бъде наблю-
давано от представи-
тели на Главна дирек-
ция и Регионална ди-
рекция - "Пожарна бе-
зопасност и защита
на населението" -
МВР. То ще протече
на два етапа.Сцена-
рият на занятието
ще бъде представено
на 12 юли, от 9 часа, в
зала "Панорама", след
което ще започнат
практическите дей-
ствия.

ÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊÊÎÍÒÐÎËÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÓÍÊÒ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊ
ул. Благой Гебрев №38
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Награждават победителите в "Чичо Стоян"
Светла ЙОРДАНОВА

Класираните млади
изпълнители в 21-то
издание на Национал-
ния детско - юношес-
ки фестивал "Чичо
Стоян" ще получат
наградите си днес от

11 часа. Тържествена-
та церемония ще се
проведе в салона на
местното читалище
в село Дивотино.

"Щастлив съм,че
тази година във фол-
клорната надпревара

взеха участие над 450
самодейци, което е до-
казателство, че тра-
дициите и творчес-
твото ще бъдат съх-
ранени и запазени",
сподели с гордост кме-
тът на населеното
място Румен Сергиев.

Фестивалът има
своята тридесетго-
дишна история. Време,
през което се радва на
изяви и е създавал тра-
диции.Той е адресиран
до най-широката дет-
ска аудитория на въз-
раст от 6 до 18 години.
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Îáåçîïàñÿâàíå ïî ïåðíèøêè â öåíòúðà íà ãðàäà
Дупки и шахти без капаци са предпоставка за неприятни случаи

Близо половината от площите
с пшеница в региона

са в добро състояние
Силвия ГРИГОРОВА

По заповед на министъра на земеделието,
храните и горите, на територията на област
Перник беше извършено обследване на пло-
щи, засети с есенни култури, съгласно 10%-
ова извадка. Обследвани са  15317 дка с
пшеница и 691  дка с есенен ечемик.

При обследването, експертите установиха,
че преобладаващата част от посевите с пше-
ница са във фенологичната фаза на развитие
восъчна зрялост. При около 10% от растения-
та фенофазата е млечна зрялост. Част от по-
севите са недобре гарнирани и изравнени,
някои заплевелени, поради късно внесени
хербициди. След продължителните валежи,
при някои посеви се наблюдава и вторично
заплевеляване с широколистни плевели /три-
нога лепка, поветица, ралица, див фий, под-
румче и др./, локализирани в отделни участъ-
ци. С хербициди са третирани 75.0% от площи-
те (през 2017 г. за същия период са третирани
97.3%).

По отношение на фитосанитарното състоя-
ние на посевите, проверката установи, че се
наблюдават  до 10 % повреди от фузариум,
проявата е върху отделни класове. При гол-
яма част от посевите в средно и незадоволи-
телно състояние има септориоза по всички
етажи.  На места, особено при посевите та те-
риторията на община Перник, се наблюдават
отделни петна от нападение на житна дърве-
ница и пшеничен трипс. Установени са мини-
мални повреди от дървеница  в община Трън.
Няма констатирани повреди от неприятели
над прага на икономическа вредност.

Към момента  на територията на областта  са
подхранени с минерални торове 98.4%  от пло-
щите, като към същия период на 2017 г. под-
хранените площи са били 99.7%.

Въз основа на извършената проверка е нап-
равен анализ, който показва, че в много доб-
ро състояние са 2.8% от посевите/ през 2017 г.
са били 14.2% от посевите/; в добро са 45.4% /
през 2017 г. – 50.4% /;  в средно са 39.2  /28.3%
през 2017 г./ и в незадоволително  състояние
са 12.6%  / 7.1% през 2017 г./.  Очакваният сре-
ден добив е 331 кг. от декар и производство
от 5 069 927 т.

При това обследване са проверени и 691
дка засети с ечемик. Резултатите от провер-
ката показват, че  фенофазата на развитие на
посевите е восъчна зрялост, до пълна
зрялост. Не са установени болести и неприя-
тели над прага на икономическата вредност.
В много добро състояние са 32.4 % от обслед-
ваните площи; в добро- 51.2%  /67.4% през
2017 г./  и 9.1 са в средно състояние / през
2017 г. - 32.6%/ .

С минерални торове са наторени 100.0% /
96.5% от посевите – през 2017 г./. С хербициди
са третирани 95.5%  /през 2017 г. са третирани
85%  от посевите/.

Очакваният среден добив от ечемика е 396
килограма от декар, а очакваното производс-
тво- 273 636 т.

Любомира ПЕЛОВА
Повече от месец ед-

на прелюбопитна кар-
тинка е обект на ко-
ментари сред преми-

наващите – без значе-
ние дали с кола или пе-
ша, по улицата зад
Природо-математи-
ческата гимназия.

След голямото про-
летно снеготопене
там цъхнаха не една и
две дупки, които ос-
танаха сякаш незабел-
язани от отговорни-
те за кърпежите слу-
жители. Лошото е, че
няколко са бая дълбо-
ки и заобикалянето
им е проблем когато
трябва се разминат
две коли или да се
предпази пешеходец.
Най-фрапантен е оба-
че случаят с една от
тях. Тя е достатъчно
дълбока и широка да
погълне голяма плас-
тмасова касетка, с
която бе „обозначе-
на”, за да не забие,
особено в тъмното,
някой данъкоплатец
возилото си. Защото
то просто щеше да си
остане там... След по-
ройните дъждове те-
зи дни касетката е по-
тънала още по-дълбо-
ко и стана почти не-
забележима, та оправ-
ни граждани натрупа-
ха върху нея и клони в
опит да обезопасят
зиналата яма.

Още по-дразнещ е

НЗОК няма пари да плати
на осъдилите я болници
Силвия ГРИГОРОВА

Здравната каса
няма в бюджета си
средства, с които
да се издължи на ле-
чебните заведения,
осъдили я за непла-
тена надлимитна
дейност. Това стана
ясно от думите на
здравния министър
Кирил Ананиев по
време на парламен-
тарния контрол ми-
налата седмица.

„Представете си
сега, ако ние трябва
да платим, да речем,
онези 16 млн. лв.,
които бяха посочени
в началото на мое-
то изказване – от-
къде ще ги вземем,
д-р Тимчев? Нали се
сещате, че ще ги
вземем от бюджета
за тази година? И
какво ще стане след
това – накрая на го-
дината тези 16 млн.
лв. пак няма да бъ-
дат дадени за разхо-
дите, които са опре-
делени по бюджета
за 2018 г. Ние рабо-
тим по приет Закон
за бюджета на каса-
та, утвърден от
вас. Това не можем
да нарушаваме. Това
е лимитът на разхо-
дите, които може да
направи НЗОК“, объ-
рна се той към д-р

Илиян Тимчев.
Депутатът от

БСП зададе на минис-
търа въпроса кой
ще плати средства-
та на болниците,
осъдили НЗОК за
неплатена надли-
митна дейност.

Ананиев информи-
ра, че в настоящия
момент по искови
молби на лечебни за-
ведения за болнична
помощ са образува-
ни 66 дела на приб-
лизителна обща
стойност 16 млн.
лв. От тях приклю-
чили на първа ин-
станция са 11, на
приблизителна обща
стойност 1,47 млн.
лв., и приключили на
втора инстанция –
4, на приблизителна
стойност 550 000
лв. Подадени са каса-
ционни жалби по че-
тири дела, от които
една е от лечебно
заведение. Той заяви
още, че размерът на
главницата по тези
искове се оспорва
от НЗОК и се съби-
рат доказателства
по реда на граждан-
ския процесуален ко-
декс, поради което
посочените суми не
са окончателни. По
думите му, разме-
рът на лихвите и

разноските по заве-
дените дела също не
могат да бъдат оп-
ределени преди вли-
зането в сила на съ-
дебното решение.
„Посочените дела
имат за предмет
дейности, включи-
телно медицински
изделия, за които
изпълнителите на
болнична помощ
твърдят, че са из-
вършили, вложили, а
НЗОК е отказала да
заплати, тъй като
са извън предмета
на сключените дого-
вори и стойности-
те по Приложение 2
към същите“, каза
още министърът.

Здравният минис-
тър информира, че
окончателно прик-
лючили с влязла в
сила осъдителни ре-
шения са само две
дела, по които НЗОК
е осъдена да запла-
ти 20 992 лв., както
и лихвите и разнос-
ките.

„Видно от пред-
ставената информа-
ция, не е налице
трайно установена
практика за произ-
насяне с осъдителни
решения, според кои-
то НЗОК да дължи
заплащане“, смята
министър Ананиев.

случаят с шахтата
или по-точно с лип-
сващия капак на шах-
тата зад блок 14 на
улица „Св.Св.Кирил и
Методий”. Там кар-
тинката е непромене-
на с месеци. От време
на време в дупката
някой забучва клонка,
за да обозначи опасни-

я участък, но тя
просто пропада в шах-
тата. Строители,
които до преди някол-
ко дни санираха блока,
бяха направили опит
да обезопасят въп-
росната дупка с мре-
жа, но и тя потъна.
През деня пешеходци-

те я виждат, шофьо-
рите я заобикалят, но
в тъмните часове на
денонощието опа-
сността някой да си
потроши краката
там изобщо не е  из-
ключена. Чудо е, че до-
сега няма станал ин-
цидент.

Та ние сигнализира-

ме, с надежда, че ще
видим в обозримото
бъдеще желаната
промяна и на тези бе-
зобразия ще бъде сло-
жена точка. За да
няма после заведени
съдебни дела от пос-
традали срещу общи-
ната.

СБУ иска увеличение на заплатите
на учителите с 15 на сто

Светла ЙОРДАНОВА
Синдикатът на българските учители /СБУ/

ще се бори през следващата година заплати-
те на учителите да бъдат увеличени с 15 на
сто, което е с около 140 лева, каза председа-
телят на организацията Янка Такева. По ду-
мите й изчисленията показват, че за целта в
бюджета за образование трябва да бъдат за-
ложени 362 милиона лева повече.

Такева допълни, че до края на настоящата
календарна година във всяко училище трябва
да бъде осигурен WiFi достъп, което ще е в по-
мощ на дигитализирането на обучителния
процес. По думите й за изграждането на ин-
тернет мрежите са осигурени 9 милиона лева.

Председателят на СБУ допълни, че в бъде-
ще ще се работи активно и върху подобряване
връзката между училището и родителите. Тя
уточни, че вече е готова нова стратегия на
МОН за възпитанието в учебните заведения,
която е представена за обществено обсъжда-
не.

Едва 17 книги са издадени
в Перник през 2017г

Светла ЙОРДАНОВА
През 2017 г. в област Перник са изда-

дени 17 книги с тираж 4 хил. екземпляра
и 1 брошура.В сравнение с предходната
година през 2017 г. намалява, както
броят на издадените в областта книги и
брошури, така и средният им тираж.
Броят на издадените книги и брошури на-
малява с 28%, а средният им тираж - с
3.7% и достига 233 броя, съобщават от
Териториалната статистика в Перник.

През 2017 г. в област София столица са
издадени преобладаващ брой от книгите
и брошурите в страната - 7 141 заглавия,

или 70.9%. Областите Пловдив и Велико
Търново са следващите с най-голям брой
издадени книги и брошури - съответно по
5.9 и 3.8%. За област Перник този дял е
0.2%.

Националният статистически институт
ежегодно публикува данни за издадени-
те книги и брошури, продължаващите из-
дания (вестници, списания, бюлетини и
периодични сборници), както и за еле-
ктронните публикации. Източник на ин-
формацията е Националната библиотека
„Св.св. Кирил и Методий”, като основните
показатели са в съответствие с методо-
логическите изисквания на ЮНЕСКО.
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В Перник партията се стопи до шепа ентусиасти

Инспекцията по труда с масирани
проверки по Черноморието

Силвия ГРИГОРОВА
От началото на юли Инспекцията по

труда започна засилен контрол в морски-
те курорти, включително чрез команди-
роване на инспектори от други области на
страната. Ежегодно по време на активния
туристически сезон през месеците юли и
август Изпълнителна агенция "Главна ин-
спекция по труда" насочва допълнителен
ресурс за проверки на обектите на кон-
трол със сезонен характер. Както мина-
лата, така и тази година в проверките по
Черноморието ще се включи и екип от
Дирекция "Инспекция по труда" Перник.
Обектите за контрол са идентифицирани
като рискови, тъй като често при сезонна-
та заетост се нарушават разпоредбите,
регламентиращи законосъобразното нае-
мане на работници и служители, по работ-
ното време и заплащането. При контрола
в курортните комплекси се акцентира
върху превенцията на недекларирания
труд - работа без трудов договор, наема-
не на договор за непълен работен ден
при работа по 8 и повече часа, наемането
на непълнолетни лица и на чужденци,
заплащане на част от възнагражденията
на ръка след устно договаряне.

От Инспекцията по труда съветват нае-
тите за сезонна работа да не се съглас-
яват да работят без сключен трудов до-
говор, тъй като при евентуално нарушава-
не на правата им те могат да претендират
пред Инспекцията по труда само за усло-
вията на труд и възнаграждение, догово-
рени писмено. Работодателят няма право
да допуска работници и служители до ра-
ботните им места без да им е връчил под-
писан от двете страни екземпляр на тру-
довия договор, копие от уведомлението
за регистрацията му в НАП и длъжностна
характеристика. При желание да провери
уменията им, той може да сключи трудов
договор със срок на изпитване. Наетото
лице може да бъде освободено по всяко
време без предизвестие. Ако изрично не
е уговорено в чия полза е срокът на из-
питване, то той важи и за двете страни и
работниците също могат да напуснат без
предизвестие.

Трайна практика след приключване на
туристическия сезон е в Инспекцията по
труда да се подават сигнали от лица, ра-
ботили без трудов договор, на които не е
заплатена най-често последната заплата.
Други чести сигнали са с искане работо-
дателят да бъде задължен да изплати су-
мата, договорена устно. В тези случаи
контролните органи на Агенцията не мо-
гат да се намесят, тъй като лицата трябва
да бъдат установени на работното място,
за да бъде обявено съществуването на
трудово правоотношение. По отношение
на заплащането инспекторите по труда
могат да дават задължителни за изпъл-
нение предписания за заплащане на су-
мата, договорена писмено.

Наемането на непълнолетни лица става
само след разрешение от Инспекцията
по труда, което важи за конкретното ра-
ботно място, за което е поискано, и за ра-
ботодателя, с който е сключен договорът.
Заявлението може да бъде подадено и по
електронен път. Срокът за произнасяне
при представяне на пълен комплект доку-
менти е 7 работни дни. Документите, кои-
то се изискват, са идентични с тези, които
трябва да бъдат подготвени за всяко ра-
ботно място, независимо дали на него е
назначено непълнолетно лице или пълно-
летно. Разликата е, че при наемане на не-
пълнолетно лице те се представят пред-
варително в Дирекция "Инспекция по
труда" по местонахождение на работното
място, а при наемане на пълнолетен ра-
ботник - при проверка.

Любомира ПЕЛОВА
"Синята" партия,

която на времето об-
ра не просто гласо-
вет, а надеждите на
перничани за ново на-
чало и буквално нов
свят и в която члену-
ваха хиляди, днес е
просто една партий-
ка от т.н. семеен тип
буквално с шепа чле-
нове, останали верни
на идеите на СДС. А
нашият регион не е
изключение от общо-

през послед-
ните месеци
имаше много
н а с ъ б р а н о
напрежение
между пре-
дишния ли-
дер Божидар
Лукарски и
вътрешната
му опозиция.

"Не може
да се говори
за опит за
преврат, ние
съвсем от-
крито казах-
ме, че неща-

та се нуждаят от
промяна - нямахме по-
литики, нямахме пос-
лания, нарушена беше
връзката", коментира
Христов.

Един от аспектите
на вътрешнопартий-
ния конфликт бяха
плановете за явяване
на избори на СДС. Лу-
карски открито при-
зоваваше за консерва-
тивна коалиция с на-
ционалистически пар-
тии, като опоненти-

то правило. Това ста-
на ясно на проведения
преди няколко дни на-
ционален форум на
партията.

СДС е в много теж-
ка ситуация, трябва
да започнем да се от-
тласкваме от дъно-
то, защото сме на дъ-
ното. Така описа си-
туацията в "синята"
партия новият й ли-
дер Румен Христов. В
най-старата дясна по-
литическа сила у нас

те му го обвиниха, че
така в името на крат-
котраен успех погреб-
ва идеологически пар-
тията.

Христов отбеляза,
че така и не е воден
реален дебат по тема-
та, но подчерта:

"Искам да говоря за
десен консерватизъм,
а не за консерватизъм
тип националпопули-
зъм".

Новият председа-
тел на СДС Румен
Христов бе избран с
369 гласа срещу 322
за конкурента му Ан-
тон Койчев на 23-ата-
та национална конфе-
ренция на партията
миналата седмица. За
зам.-председатели на
партията бяха избра-
ни Теодор Петков,
Емил Кабаиванов, Ма-
рияна Лазарова и Кос-
тадин Марков.

Румен Христов зая-
ви, че ще работи за
обединение в партия-
та:

"Моето желание е за

Социолози: При избори сега ГЕРБ
печели преднина само с 4 процента
Любомира ПЕЛОВА

ГЕРБ би получила
24,8 на сто, а БСП -
20,5 процента, ако из-
борите бяха сега, по-
казва проучване на со-
циолозите от "Медиа-
на", представително
за пълнолетното на-
селение на страната и
проведено сред 1008
души между 1 и 6 юли.

Обединените пат-
риоти биха събрали
9,7 на сто, а ДПС - 8,3
процента. "Воля" биха
получили 2,1 на сто,
АБВ - 1,9 на сто.

22,3 на сто заяв-
яват, че не биха гласу-
вали.

Според социолози-
те краят на Европред-
седателството на
България носи по-ско-
ро разочарование и за-
силване на скептициз-
ма. Политичес-
ките трусове в
Германия и ви-
димият разно-
бой в позиции-
те на европей-
ските страни
засилват ев-
роскептицизма
в страната, ко-
ментират от
"Медиана". Спо-
ред данните 37
на сто от анке-
т и р а н и т е
смятат, че ЕС
ще успее да се
съхрани в този

консолидаця. Няма да
има разделение, защо-
то в последните го-
дини оредяха много
редиците на Съюза на
демократичните сили
и имаме нужда от съв-
местни действия,
тоест ще работя с
всички членове на
СДС, без значение да-
ли са гласували за мен,
или не". СДС си пос-
тавя за цел да се вър-
не в голямата поли-
тика.

Вече бившият лидер
Бождира Лукарски бе-
ше един от 9-имата
кандидати за замес-
тник-председател на
партията.

Лукарски постави
задача на приемника
си да върне СДС в по-
лето на голямата по-
литика през консерва-
тивно-патриотичен
съюз. Той се обяви
срещу партньорство
с "Демократична Бъл-
гария", в който вли-
зат ДСБ и "Да, Бълга-
рия".

си вид в рамките на
следващите 10 годи-
ни.

На сериозен удар е
подложена идеята за
общност, солидар-
ност, заедност. Едва
16 на сто смятат, че
нещо подобно на "ев-
роатлантическа соли-
дарност" реално съ-
ществува. Това оче-
ртава картината на
засилена тревожност
от един турбулентен
свят и нестабилна Ев-
ропа, в които всеки
играе за себе си, а мал-
ка България е просто
зрител (и възможен
потърпевш), обобща-
ват социолозите.

Съвсем естествено,
всичко това удря
върху имиджа на уп-
равлението, което в
последните месеци се

Евростат: Всяко трето домакинство
в България се състои от един член

Любомира ПЕЛОВА
Около 33 на сто от българските домакинс-

тва, или почти всяко трето домакинство у нас,
се състои от самотен българин, показват дан-
ни от анализ на Евростат за процента на са-
мотните домакинства в ЕС през 2017 г.

Подобна тенденция се наблюдава в целия
Европейски съюз - почти една трета от дома-
кинствата там са били от възрастен човек без
деца, отчита анализът. Според данни от пос-
ледното преброяване на НСИ - у нас има тен-
денция към увеличаване на броя на едноч-
ленните домакинства. През 2001 г. те са били
около 660 хиляди, през 2011 г. - около 900 хил-
яди, а днес надхвърлят 1 милион от общо бли-
зо 3 милиона домакинства у нас. Най-голям е
бил относителният дял на едночленните дома-
кинства в област Велико Търново - 38 на сто и
София-град - около 36 на сто. Най-малко ед-
ночленни домакинства са регистрирани в об-
ласт Кърджали - около 22 процента.

Половината от едночленните домакинства у
нас се състоят от неработещи лица или пен-
сионери. Домакинствата с 1 пенсионер са по-
зиционирани около 46 на сто в градовете и
около 72 процента - в селата. Големият брой
едночленни домакинства, състоящи се от ед-
но лице на 65 и повече години поражда и ре-
дица сериозни проблеми в обществото ни,
свързани с разкриването на служби за со-
циално и здравно подпомагане на тази кате-
гория домакинства. Освен това приблизител-
но във всяко 12-то едночленно домакинство у
нас - лицето е с намалена работоспособност
или признато трайно увреждани, сочат данни-
те на НСИ.

Последните статистически данни за разме-
ра на домакинствата в ЕС показват, че през
2017 г. около една трета от домакинствата в
държавите-членки са били от един възрастен
без деца или всяко трето домакинство в ЕС е
било на самотен европеец. Според данните на
европейската статистика през 2017 г. в ЕС е
имало над 220 милиона домакинства, като 33
процента от тях са били от едно лице, което
представлява и най-често срещаният вид до-
макинство в ЕС.

легитимираше като
деен участник в евро-
пейските процеси, ако
по време на европред-
седателството наб-
людавахме нараснал
оптимизъм и доверие
във властта, сега
наблюдаваме обрат-
ния процес, отбеля-
зват от "Медиана".

Леко се увеличава
песимизмът, разоча-
рованието от влас-
тта, намалява оценка-
та за нея, леко се уве-
личава желанието за
предсрочна смяна на
властта, коментират
социолозите. Според
данните 43 на сто би-
ха искали правителс-
твото да изкара пъл-
ния си мандат, 29 на
сто - да си ходи, а на
19 процента им е без-
различно.
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Îáÿâèõà ïîáåäèòåëèòå âúâ „Âèòîøêè íàïåâè”
Купата на кмета на общината грабнаха танцьори от Студена

Светла ЙОРДАНОВА
Танцов клуб „Ропа-

тропа“ от село
Студена с художес-
твен ръководител
Борислав Николов
спечели Купата на
Кмета на Община
Перник в XI-ят Ре-
гионален фолклорен
събор „Витошки на-
певи” – Кладница.
Другите големи наг-
ради за цялостно
представяне  отидо-
ха при Фолклорна
танцова група „Ме-
раклийче” при НЧ
„Христо Ботев –
1928“ – с. Копаница с
художествен ръко-
водител Василка Ни-
колова, която спече-
ли Купата на Кмета
на село Кладница,
Детска фолклорна
певческа група
„Шишковчанче” при
НЧ „Вл. Димитров-
Майстора – 1919“ –
с. Шишковци, Кюс-
тендилско с худо-
жествен ръководи-
тел Анита Василева,
която бе отличена с
купата на настоя-
телството на НЧ
„Пробуда- 1937г.” с
Кладница, а с плакет
на областния упра-
вител бе отличена
Детската група за
словесен фолклор
при НЧ „Светлина –
1936” – с. Прибой,
Радомирско с худо-
жествен ръководи-
тел Дарина Анание-
ва.

На събора се пред-
ставиха 545 уча-
стници – фолклорни
групи и индивидуал-
ни изпълнители от
4 области – Перник,
Кюстендил, София-
град и Софийска об-

ласт.
Представянето на

участниците оце-
няваше  жури с пред-
седател доц. д-р На-
талия Рашкова – ет-
номузиколог, Инсти-
тут за етнология и
фолклористика с Ет-
нографски музей
при БАН, гр. София и
членове Цветанка
Манова – етнолог,
гр. Перник и Милчо
Георгиев – етнохо-
ролог и фолклорист,
гр. Перник.

Ето и класирането
в отделните кате-
гории на „Витошки
напеви”:

КОЛЕКТИВНИ НАГ-
РАДИ:

А. Фолклорни пев-
чески групи:

Плакет за I-во
място се присъжда
на:

l Граовски четвор-
ки – НЧ „Васил Лев-
ски – 1968“, с. Рудар-
ци, общ. Перник. Ху-
дожествен ръково-
дител: Емилия Вели-
нова.

l Фолклорна група
„Айвания“ – Клуб на
пенсионера, с. Ябъ-
лково, общ. Кюстен-
дил. Художествен
ръководител: Анита
Василева.

l Женска група за
автентичен фол-
клор „От извора“ –
НЧ „Г. С. Раковски –
1934“, с. Григорево,
общ. Елин Пелин, Со-
фийска обл. Худо-
жествен ръководи-
тел: Калина Берова.

l Женска фолклор-
на певческа група –
НЧ „Светлина –
1927“, с. Бистрица,
общ. Дупница, обл.
Кюстендил. Ръково-

дител: Гергана Спа-
сова.

l Фолклорна пев-
ческа група „Авлига“
– НЧ „П. К. Яворов –
1978“, гр. Дупница,
общ. Кюстендил. Ху-
дожествен ръково-
дител: Р. Христова.

l Женска певческа
група – НЧ „Христо
Ботев – 1928“, с. Ко-
паница, общ. Радо-
мир, обл. Перник. Ху-
дожествен ръково-
дител: Василка Нико-
лова.

Плакет за II-ро
място се присъжда
на:

l Женска фолклор-
на група „Граово“ –
НЧ „Васил Левски –
1968“, с. Рударци,
общ. Перник. Худо-
жествен ръководи-
тел: Емилия Алексан-
дрова.

l Женска певческа
група „Росна китка“
– НЧ „Отец Паисий–
1910“, с. Доспей,
общ. Самоков, Со-
фийска обл. Худо-
жествен ръководи-
тел: Елена Ковачева.

l Певческа група
„Надежда“ – НЧ
„Напредък – 1895“,
гр. Радомир, обл.
Перник. Художес-
твен ръководител:
Георги Гьолски.

l Певчески квар-
тет „Слава“ – НЧ
„Факел – 1920“, гр.
София. Художес-
твен ръководител:
Алексей Лесички.

l Смесена певческа
група – Кметство с.
Самораново, общ.
Сапарева баня, обл.
Кюстендил. Худо-
жествен ръководи-
тел: Анка Новчева.

Плакет за III-то

място се присъжда
на:

l Певческа група
„Шопчета“ – НЧ
„Заря – 1914“, гр.
Костинброд, Софий-
ска обл. Художестве-
ни ръководители:
Ек. Михайлова и Ел.
Гатева.

l Вокална група
„Кракра“ – Клуб на
железничаря, гр.
Перник. Художес-
твен ръководител:
Венелин Руменов.

l Женска фолклор-
на група – НЧ „Прос-
вета – 1927“, с. Не-
вестино, обл. Кюс-
тендил. Художес-
твен ръководител:
Теодора Георгиева.

l Женска певческа
група „Калкашки
ритми“ – НЧ „Данчо
Иванов – 1927“ – кв.
Калкас, гр. Перник.
Художествен ръко-
водител: Г. Карамфи-
лов.

Б. Танцови групи:
Плакет за I-во

място се присъжда
на:

l Танцов клуб „Ри-
тъм“ – НЧ „Св.св.
Кирил и Методий –
1890“, гр. Костин-
брод, Софийска обл.

Плакет за II-ро
място се присъжда
на:

l Танцов състав
„Рилска магия“ – с.
Говедарци, общ. Са-
моков, Софийска
обл. Художествен
ръководител: Весе-
лин Маргаритов.

l Танцова група
„Мало Бучино Денс“
– Кметство Мало
Бучино, общ. Овча
купел, обл. София-
град. Художествен
ръководител: Дание-

ла Костова.
Плакет за III-то

място се присъжда
на:

l Детска танцова
формация „Майсто-
рите на танца“ – НЧ
„Пробуда – 1922“, с.
Драгичево, общ. Пер-
ник. Художествен
ръководител: Олег
Огнянов.

l Любителска тан-
цова формация
„Майсторите на
танца“ – НЧ „Пробу-
да – 1922“, с. Драги-
чево, общ. Перник.
Художествен ръко-
водител: Олег Ог-
нянов.

l Танцов състав
„Пендарка“ – НЧ „О-
тец Паисий– 1910“,
с. Доспей, общ. Само-
ков, Софийска обл.
Художествен ръко-
водител: Роси Пав-
лова.

l Танцова форма-
ция „БрезиЯна“ – гр.
Брезник. Художес-
твен ръководител:
Яна Кираджиева.

В. Разказвачи:
Плакет за I-во

място:
Не се присъжда.
Плакет за II-ро

място се присъжда
на:

l Група за словесен
фолклор – НЧ „Свет-
лина – 1925“, с. Дебе-
ли лаг, общ. Радомир,
обл. Перник. Худо-
жествен ръководи-
тел: Антоанета Ва-
силева.

Плакет за III-то
място:

Не се присъжда.
И Н Д И В И Д У А Л Н И

НАГРАДИ:
А. Певици/певци
Златен медал се

присъжда на:
l Емилия Алексан-

дрова – НЧ „Васил
Левски – 1968“, с. Ру-
дарци, общ. Перник.

l Божидара Николо-
ва – НЧ „Пробуда –
1922“, с. Драгичево,
общ. Перник.

l Милица Борисова
– НЧ „Пробуда –
1922“, с. Драгичево,
общ. Перник.

l Стефани Душко-
ва – НМУ „Любомир
Пипков“, София.

l Александра Стой-
нева – с. Шишковци,
общ. Кюстендил.

l Фолклорен дует
Цанка Кацарска и Ку-
ла Любенова – Н“
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, с. Ярлово,
общ. Самоков, Со-
фийска обл.

l Асен Денчев – НЧ
“Христо Ботев –
1928“, с. Копаница,
общ. Радомир, обл.

Перник.
l Тихомир Борисов

– НЧ „Св. Георги По-
бедоносец – 1999“,
гр. София.

l Евгени Кръстев –
НЧ „Данчо Иванов –
1927“ – кв. Калкас,
гр. Перник.

l Цветан Виденов
– НЧ „Пробуда –
1935“, кв. Бела вода,
гр. Перник.

l Спаска Борисова
– с. Ресилово, общ.
Сапарева баня, обл.
Кюстендил.

l Полина Михайло-
ва – ДЮФА „Граов-
че“ при ЦПЛР–ОДК,
гр. Перник.

l Рая Михайлова –
гр. Перник.

Сребърен медал се
присъжда на:

l Роза Иванова –
НЧ „Васил Левски –
1968“, с. Рударци,
общ. Перник.

l Борислав Борисов
– НМУ „Любомир
Пипков“, София.

l Йоана Югова –
НЧ „П. К. Яворов –
1978“, гр. Дупница,
общ. Кюстендил.

l Спасиана Бисеро-
ва – НЧ Христо Бо-
тев – 1961“, с. Лю-
лин, общ. Перник.

l Дончо Андонов –
гр. Кюстендил.

l Алекс Виденов –
НЧ „Св. Георги Побе-
доносец – 1999“, гр.
София.

l Славка Спасова –
НЧ „Светлина –
1919“, с. Студена,
общ. Перник.

l Фолклорен дует
Любомир Кюсев и Ве-
нета Орманкова с.
Самораново, общ.
Сапарева баня, обл.
Кюстендил.

Бронзов медал се
присъжда на:

l Милен Петков –
НЧ „Васил Левски –
1968“, с. Рударци,
общ. Перник.

l Елена Бошова –
НЧ „Светлина“ –
1927“, с. Бистрица,
общ. Дупница, обл.
Кюстендил.

l Дарина Боянова –
НЧ „Напредък –
1895“, гр. Радомир,
обл. Перник.

l Стилиян Соти-
ров – НЧ „Напредък
– 1895“, гр. Радомир,
обл. Перник.

l Анка Иванова –
НЧ „Просвета –
1927“, с. Невестино,
обл. Кюстендил.

l Емилия Асенова –
НЧ „Данчо Иванов –
1927“ – кв. Калкас,
гр. Перник.

l Бойка Петрова и
Людмила Комърджа-
нова – НЧ „Светлина

– 1919“, с. Студена,
общ. Перник.

Б. Инструмента-
листи:

Златен медал се
присъжда на:

l Нико Николаев
Кирилов – НЧ „Св.св.
Кирил и Методий –
1933“, с. Вискяр,
общ. Перник.

Сребърен медал се
присъжда на:

l Йордан Троянов –
НЧ „Пробуда –
1922“, с. Драгичево,
общ. Перник.

Бронзов медал се
присъжда на:

l Ангел Нотков –
НЧ Христо Ботев –
1961“, с. Люлин,
общ. Перник.

В. Разказвачи:
Златен медал се

присъжда на:
l Анка Начева –

Пенсионерски клуб
„Никола Вучков“, кв.
Църква, гр. Перник.

l Искра Георгиева –
Клуб на железни-
чаря, гр.Перник.

l Атанас Славейков
– НЧ „Светлина –
1925“, с. Дебели лаг,
общ. Радомир, обл.
Перник.

l Антония Станко-
ва – НЧ „Светлина –
1925“, с. Дебели лаг,
общ. Радомир, обл.
Перник.

l Петър Велев – НЧ
„Христо Ботев –
1928“, с. Копаница,
общ. Радомир, обл.
Перник.

l Василка Кирилова
– НЧ „Иво Войвода –
1928“, с. Долна Се-
кирна, общ. Брезник,
обл. Перник.

l Теменужка Богда-
нова – НЧ „Пробуда
– 1935“, кв. Бела во-
да, гр. Перник.

Сребърен медал се
присъжда на:

l Зоя Найденова –
НЧ „Васил Левски –
1968“, с. Рударци,
общ. Перник.

l Величка Андреева
– Пенсионерски клуб
„Никола Вучков“, кв.
Църква, гр. Перник.

l Гюлка Методиева
и Нина Богомилова –
НЧ „Евлоги Агайн –
1927“, с.Владимир,
общ. Радомир, обл.
Перник.

l Мария Калоянче-
ва и Благовеста Ра-
дославова – НЧ „Ев-
логи Агайн – 1927“,
с.Владимир, общ. Ра-
домир, обл. Перник.

Бронзов медал се
присъжда на:

l Люба Аначкова –
НЧ „Наука – 1967“,
с. Черна гора, общ.
Перник.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 3(5), ТЕЦ, 2 тер., 83 м2 - 80 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. - 66 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 52 м2, двор 1/2 от 288 м2 - 40 000 лв.
21. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
26. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
28. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
29. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Кафе, магазин или офис, Център - 490 лв.

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

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

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

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО

3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

2. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 90 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

8. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27 Е/КВ.М

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

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

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

12. УПИ 1100КВ.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, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

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

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

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

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

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

- 65000лв

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

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion
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СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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"

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ ТАРО.
ЛЕЕНЕ НА КУРШУМ, ЗА
ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХ.
ИЗЧИСТВАНЕ ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88



да се отпусне и да оправи настроението
си. А и ще разбере, че ти  го цениш не
само заради оргазмите, които ти подаря-
ва, (макар че и затова също), но и за
времето, прекарано извън спалнята, ко-
гато вие просто се наслаждавате един
на друг.

Веднага след секса той...
Обещава никога да не се разделите.

Това може би е най-точният знак, че ти
си попаднала право в целта. По-точно,
че си се превърнала за него в тази, за
която бленува всеки мъж, за първи път
гледал порно филм – невероятно сек-
суална жена, с която може да изпълни
не само номера си, но и цялата си прог-
рама. Можеш да се гордееш със себе си!

Казва ти, че отдавна иска да опита не-
що по-различно

Думите му са пределно ясни: той те же-
лае, но не му достига огън в секса. И тук всички се сблъскват
единствено с този проблем – какво означава „нещо ново“? Или
той просто иска да намекне, че кучешката поза му е омръзнала и
те кани най-учтиво да се качиш на трона на кралицата, демек да
поемеш инициативата и да смените позата.

Бързо се насочва към хладилника
И си взима оттам парче пиле, салата и едновременно с това пие

мляко, направо от кутията. Видимо половинката ти много се е ста-
рал по време на секса, изгорил е маса калории, които сега трябва
да си набави. Можеш да се радваш мъжът, който истински се ста-
рае да поеме инициативата и активната работа върху себе си, а и
се държи дълго време по този начин, както на теб ти е необходи-
мо, не се среща често в живота. Пази си гаджето и го храни нав-
реме и качествено.

Продължава да те гали, да ти говори мили думи и да те целува
Почти е сигурно, че това момче е озарено от нещо. Божествен

мъж, който по всяка вероятност веднъж е взел в ръцете си Ен-
циклопедията на секса и е разбрал, че всички жени след секс се
нуждаят от доза нежност и любов.

Разказва ти как неговият приятел е направил това с гаджето си
Добре е, ако този приятел наистина съществува, защото ако не е

така, то ти слушаш в този момент носталгични разкази за бившите
на сегашния ти любим. Така че спокойно можеш да му разкажеш
за този случай, в който твоя близка е правила секс навсякъде,
където й изпаднел случай, а той те води само в спалнята. Скука!

Как да разбереш, че сексът с теб му
е допаднал и че първата ви среща
не е и последна.

Да питаш „Хареса ли ти сексът с
мен“ след любовната нощ, означа-
ва, че ти се иска да получиш купища
комплименти по свой адрес. Но ис-
тината се крие не в неговия отговор,
а в реакциите му след като сте мач-
кали чаршафите часове наред. По
тях, дори той да не ти е казал нищо,
можеш да разбереш много.

Ако не му се е получило, той...
Опитва се да се оправдае с всякак-

ви истини и лъжи, но това изобщо
не означава, че той не те желае, или
че винаги има проблем с ерекцията.
По-скоро това се случва за първи
път, или пък се случва не толкова
често, затова сега той реагира не по
най-адекватния начин – преживява, нервничи или става агреси-
вен. Истината е, че в подобна ситуация дори Джесика Алба не би
могла да помогне, защото мъжът в този момент се интересува
единствено и само от това да успее да се докаже на себе си и на
всички наоколо, че случващото се все още не е краят.

Настоява за втори опит
Той не иска да те пуска да си отидеш и това е нормално, след

като сте били заедно в леглото. Ако мъжът смогне да се събере
духом и да успее да контролира мъжката си гордост, така че тя да
функционира правилно, то може темата за провала да бъде зах-
лопната и забравена завинаги. Но ако и вторият път е пълно
фиаско, то да се преструваш, че нищо не се е случило, не е най-
добрата идея. В този момент той изобщо не желае да слуша твои-
те доводи: „Нищо страшно, случва се на всеки.“ Защото твоята
половинка – не е всеки. С него такова нещо просто не бива да се
случва!

Вини за всичко теб
Ако всеки провал го напряга, сексът за този мъж е пряко свър-

зан с чувството на срам. Не разчитай, че той ще се превърне в
добър любовник. Когато чуеш претенциите му, просто благодари
за критиката, но не позволявай това да се случи повторно. Сек-
сът е за двама и е отговор на нещата, които се случват между те-
зи хора. Ако твоето момче след провала е кълбо от нерви, ведна-
га го измъквай от състоянието и отивайте да пиете кафе, да гле-
дате филм или просто да се разходите в парка. Така той ще може

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

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

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

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

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). Тел. :
0885 949 293

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

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

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

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

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

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

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

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

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

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 масивна двуетажна

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

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

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

Вестник „Съперник” търси
РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.:
0887/88 40 95; 0888/50 32 37

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

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".
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Онлайн търговци ощетили хазната
с 15 милиона лева в Бургаско

Онлайн търговци от Бургаска област са укрили приходи за
близо 15 милиона лева, съобщиха от НАП Бургас.

Сумите излезли на светло след проверки и ревизии в сектора
на търговията по интернет.

„Затягаме данъчния контрол върху електронната търговия. То-
ва е изключително динамично развиващ се сектор, чиито обо-
роти нарастват с внушително темпо всяка година и същевре-
менно с огромен риск от избягване на данъчно облагане. На-
сочваме все повече внимание и ресурс към контрола на търго-
вията в интернет, резултатите доказват недвусмислено, че сме
на прав път”, коментира говорителят на НАП Бургас Христо Узу-
нов.

Той обясни, че при ревизиите се използва специализиран соф-
туер за анализ на данни в електронен вид. „На територията на
региона са били ревизирани 54 лица – физически и юридичес-
ки, които е трябвало да внесат данъци в размер на над 1,4 млн.
лева, но не са го направили. Сега те ще бъдат обложени със
задна дата”, каза Узунов.

Данъчните са достигнали до обектите чрез проследяване на
паричните потоци на плащанията от извършените сделки през
интернет. При подобни контролни действия се осъществява ана-
лиз, сравняване и засичане на огромен обем информация, от-
делно се провежда наблюдение и върху цялостната организа-
ция на работа на определени електронни магазини.

Следи се също за нерегистрирани по ЗДДС лица, при които
получените суми надхвърлят прага за задължителна регистра-
ция. Установяват се уеб-сайтовете, чрез които се извършват про-
дажбите в интернет, съпоставят се и данните от годишните да-
нъчни декларации. Така данъчните проверяващите установ-
яват, че наблюдаваните лица имат сериозни разминавания и
несъответствия между получени и декларирани доходи, уто-
чняват от приходното ведомство в Бургас.

Проверяваните лица и фирми са извършвали електронна тър-
говия предимно с дрехи, обувки и уреди за домашна потреба.
Разплащанията са били без банкови преводи.

Наблюденията показват, че основно по интернет се купуват
дрехи и спортни стоки, след тях – стоки за дома, пътувания и
хотелски резервации, електронно оборудване и билети за раз-
лични развлекателни събития, коментират от Приходната аге-
нция.

От териториалната дирекция в Бургас напомнят, че в хода на
лятната контролна кампания на НАП се следи информацията в
интернет за организиране на различни мероприятия – концер-
ти, изложения, фестивали, както и резервациите за нощувки.
Данъчните извършват и внезапни проверки на местата за нас-
таняване, за да се установи доколко реална е обявената сво-
бодна леглова база.

Нови промени в движението
в центъра на София

В центъра на София се въвеждат още промени в организацията
на движение, заради ремонтите по ул. "Граф Игнатиев", бул. "Ва-
сил Левски" и "Патриарх Евтимий" и поради строителството на тре-
тия лъч на метрото, съобщава БНТ.

Спира се движението по северното платно на булевард "Пат-
риарх Евтимий" между бул. "Витоша" и ул. „Цар Самуил", колите
ще минават само по южното в посока бул. „Ботев". В същото вре-
ме южното платно на булеварда няма да се ползва от "Граф Игна-
тиев" до „Хан Крум", а движението ще е по северното в посока
бул. "Витоша".

Забранява се влизането на автомобили по северната лента на бул.
„Васил Левски" между ул. „Проф. Михайлов" и „Граф Игнатиев". Дви-
жението съответно ще се извършва по южното в посока Графа.

Обръща се посоката на движение на ул. „Цар Самуил" между бул.
„Патриарх Евтимий" и ул. „Хан Аспарух". В тунела под НДК колите
към бул. "България'' ще карат върху трамвайната линия.

По много улици в центъра на столицата се забранява престоят и
паркирането и се закрива Синята зона. Промените ще са валидни
до 9 януари 2019 година.

Община направи регистър
на талантливите деца

Публичен регистър с имената на 67 деца и младежи от първи до
дванадесети клас от Берковица и общината, спечелили призови мес-
та на регионални, национални и международни конкурси и състе-
зания в сферите на науката, културата и спорта, изготви общината
в Берковица, съобщиха от местната администрация.

Регистърът е отворен и в него ще бъдат дописвани и други деца,
които покажат талант в някоя от изброените области. Той ще служи
като ориентир за подпомагане на изявите на талантливите деца,
пише БТА.

Обраха Черепишкия манастир

Неизвестно лице е откраднало вещи от постройки в двора на
Черепишкия манастир, предаде агенция „Фокус”, като се по-
зова на ОДМВР-Враца.

Игуменът е подал сигнала за липсите завчера сутринта, като
се смята, че престъплението е извършено предната вечер.

За целта крадецът е влязъл през незаключена врата в храма
на манастира. Взел е със себе си дървена кутия и икона.

По данни на игумена размерът на щетата е около 300 лв.
Работата по случая продължава.

Откриха най-древните цветове
Учени откриха

най-старите в света
биологични цвето-
ве. Те са от древни
скали, извлечени от
пластовете на пус-
тинята Сахара, пре-
дава Би Би Си.

Пигментите са на
1.1 млрд. години и
са с ярко розов от-
тенък, но варират от
кърваво червено до
дълбоко пурпурно в
своята концентри-
рана форма.  Те са
фосилизирани молекули от хлорофенил, произведен от мор-
ски организми, живели много отдавна. Това посочват австра-
лийските изследватели, които са направили откритието чрез
превръщане на земни шистови скали в прах, за да извлекат
пигмента.

"Представете си, че можете да откриете кожата на фосилизи-
ран динозавър и тя все още да има оригиналния си цвят - зе-
лен или син... точно това е видът откритие, което направихме",
коментира доц. Брокс от Австралийския национален универ-
ситет. По думите му това са реални молекули, които са най-ста-
рите оцветени в света. Поставени на фона на слънчевата свет-
лина, те са всъщност неоново розови, казва той.

Молекулите са открити като цвят в лаборатория от докторан-
тката Нур Гуенели след като е използвала органичен разтво-
рител върху прахообразната скала. Доц. Брокс коментира, че
процесът на извличане е бил подобен на този, който се случва
в кафе машината.

"Невероятно е как нещо с биологичен цвят може да оцелее
толкова дълго време", казва той.

Минна компания се натъкнала първа на скалите в находище
на морски шисти в басейна Таоудени в Мавритания, Западна
Африка преди около 10 години. Впоследствие научен анализ
на пигментите е показал, че те са произведени от цианобакте-
рия в моретата.

Според Брокс откритието ще помогне да бъде разбрана ево-
люцията на формите на живот на Земята.

Цианобактериите са доминирали базата на хранителната ве-
рига в океаните преди милиард години, което помага на уче-
ните да обяснят защо животните не са съществували по онова
време.

Животът не Земята става по-голям едва преди 600 млн. годи-
ни - по-рано не е имало достатъчен наличен хранителен ре-
сурс.

Изследването, в което са сътрудничили и учени от Япония и
САЩ, е публикувано в изданието Proceedings of the National
Academy of Science в Америка.
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Започвате деня с желание да си свършите рабо-
тата колкото може по-добре. Една по една обаче
се появяват пречки, които бързо топят енту-
сиазма ви. Имате опоненти, които сериозно ви
пречат. Това ви вади от равновесие. Но защо изли-
вате гнева си върху околните? Много от вас има-

т уговорена важна среща.

От известно време имате проблеми, които ви
вадят от равновесие. Е, днес ви се отваря шанс
да се справите с тях. В някои случаи става дума
за неприятности в работата. В други - за лични
тревоги. Така или иначе, ще ги преодолеете. Не е
изключено обаче да влезете в спор по финансов

въпрос. Запазете самообладание, не давайте воля на гнева си.

Енергични и действени, днес Близнаците ще ос-
танат удовлетворени от собствените си успехи.
Намирате се на прага на положителни делови про-
мени. Някои от вас преминават на нова работа,
други се развиват в досегашната си служба. Как-
вито и да са новостите, те ще подобрят финан-

совото ви положение.

Денят много важна за представителите на
зодията. Предстоят ви важни събития. За някои
те вече започнаха през последните дни. При други
всичко тепърва предстои. Не това е най-важното
обаче. Далеч по-интересни са деловите и личните
промени, до които ще доведат въпросните

събития.

Днес няма да ви донесе нищо особено в профе-
сионално отношение. Тя обаче е много важна от
друга гледна точка. Започвате да се стабилизи-
рате духовно и емоционално. Някои Лъвове изли-
зат от задънената улица на бездействието и по-
коя. Други ще преодолеят препятствията, които

спъват развитието им.

Девите са в криза. Поемате прекалено много
тежести и отговорности. А на хоризонта не се
задава нищо, което би облекчило положението ви.
Утешителното е, че при някои от представите-
лите на зодията започват промени. Днес ви се
открива добра възможност да спечелите пари.

Разбира се, това ще стане, ако действате активно.

Започват интензивни промени. Много от вас
все още не долавят достатъчно ясно започнало-
то раздвижване. Е, скоро и това ще стане. Проб-
лемът е, че не сте достатъчно подготвени да
посрещнете новостите. Днес ще се скарате с
някого от хората около вас. Не е изключено кон-

фликтът да се окаже доста по-сериозе.

Събитията около вас са доста сложни. Разоча-
ровани сте от най-близките си хора. Чакат ви
неприятни мигове. Няма как да ги избегнете. А и
не бива, защото те подготвят голямата пром-
яна във вашия живот. От доста време я очаква-
те. Тя е свързана не само с работата, но и с лич-

ния ви живот.

Няма никакви съмнения: вие сте хора с много
добродетели. И въпреки това животът ви не вър-
ви както трябва. Само не смятайте, че ще полу-
чите нещо по заслуги. Нищо няма да ви падне от
небето наготово. Ще трябва да положите доста
усилия, ако искате да успеете. Днешният ден ви

готви неприятни изненади.

Отпуснати и нестабилни са днес повечето Ко-
зирози. Чувствате се раздвоени, не знаете какво
да правите. Налага се да потърсите нов подход
към задълженията си, които днес никак не са мал-
ко. Ако не го направите, рискувате да попаднете в
доста неясни ситуации. Това ще ви ядоса, а какви

ще бъдат последиците, не се знае.

Промените в работата ви са неизбежни. Този
факт обаче ви изправя пред сложен избор. От
това, какво ще решите, зависи каква посока ще
вземат събитията следващите месеци. Дори да
не успеете днес да вземете решение, не се
притеснявайте. Имате още няколко дни на

разположение. Съдбата се намесва силно в живота ви.

Днес повечето Риби са притеснени. Мъчат ви
неизяснени проблеми. Те не са от днес и вчера, но
на хоризонта не се задава никаква яснота. И
следващите дни няма да намерите отговор на
въпросите, които ви вълнуват. Това ще ви попре-
чи да вземете нужното решение, което ще се от-

ложи за неопределено време.
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Страницата подготви Яне Анестиев

„Чуковете” направиха едно равностойно полувреме

„Ëîêîìîòèâ”(Ïëîâäèâ) ïèñà „øåñòèöà” íà „Ìèíüîð”

Локомотив (Плов-
див) победи Миньор с
6:1 в контролна сре-
ща, играна на стадио-
на в Самоков вчера –
съобщава официал-
ният сайт на отбора

www.minyor-,pernik.bg
.Проверката бе първа
за перничани само сед-
мица след старта на
подготовката.„Локо-
мотивци“ поведоха
още в 4-тата минута

с гол на канадеца Але-
сандро Хожабрапур,
който засече центри-
ране с глава и вкара за
1:0. Последваха силни
минути за Миньор и в
8-та минута Крис-

Секс скандал с пробити
презервативи на Световното
В Нижни Новгород, където се играха 6 ма-

ча от Световното по футбол, е уволнена прода-
вачка в аптека, която продавала на чуждес-
транни запалянковци пробити презервативи,
съобщават местни медии. 62-годишната Люд-
мила обяснила своята постъпка си с желание-
то да подобри генофонда на града.  "Не съ-
жалявам за нищо. Вижте тукашните нехрани-
майковци и вижте какви момчета ни бяха
дошли на гости. Едно от друго по-красиви,
строни, стегнати, спортни. Нека споделят ге-
нофонда си с нас. Това за тях си е удоволс-
твие, а за града е от полза - току виж следва-
щото поколение ще е различно", обяснява
Людмила, цитирана от "Блокнот". Освен това
жената смята, че с постъпката си се грижи и
за морала на съвременните девойки. "Така
ще хойкат по-малко, с кърмаче на ръце няма
да тръгнеш всяка нощ по кръчми и срещи",
убедена е аптекарката.  Людмила не смята
секса с чужденци за осъдителен. След Оли-
мпиада-80 в Москва тя родила близнаци. Но
началството на аптеката не оценило старание-
то на Людмила. Тя била заставена на напише
молба за уволнение по собствено желание.

„Лудогорец” е готов
за днешния мач

Главният мениджър на Лудогорец Пауло Ау-
туори говори преди първия официален мач на
тима, който е срещу ирландския Крусейдърс в
Шампионска лига. Срещата е в днес  от 20:00
часа в Разград."Смятам, че сме готови за ут-
решния мач. В добра кондиция сме и ще про-
дължаваме да се развиваме. Мачът е важен
за Лудогорец. В днешно време няма тайни във
футбола, тъй като има достатъчно информация.
Важно е с какво настроение ще излезем на те-
рена. Аз като треньор смятам, че не може да
мислим, че сме спечелили мача преди да е за-
почнал. Затова трябва да дадем най-доброто
от себе си, за да постигнем целта си", започна
бразилският специалист."Ще се изправим
срещу отбор, който сипе топката в наказател-
ното поле. Трябва да се справим с този стил на
игра. Иска ми се утре за постигнем добър ре-
зултат, за да може реваншът да бъде по-лек за
нас. В състава няма да има много голяма раз-
лика в сравнение мача със Славия за Супер-
купата на България", каза още Аутуори.Целта
пред Лудогорец е да държи високо ниво. Има-
ме потенциал, но трябва да вдигнем вътрешна-
та конкуренция в тима. Надявам се да отго-
воря по най-добрия начин на доброто посре-
щане, което ми оказаха всички в Лудогорец",
завърши мениджърът на Лудогорец.

Миньорци в бронзов медал на плажен волейбол
Близо 70 отбора –

140 момчета и моми-
чета от възрастови-
те групи U16, U18 и
U20 на кубовете Лев-
ски, Марица (Плов-
див), Виктория волей
(Пловдив), ЦСКА, Сла-
вия, Черно море (Вар-
на), Миньор (Перник),
Добруджа 07 (Доб-
рич), ВАСК Стойчев-
Казийски, Локомотив
(София), ЦПВК (Со-
фия) и   Софийски
университет уча-
стваха в турнира в
спор за купите на
„Играй с Развитие“ и
награди предоставе-
ни от магазин SLS –
Mizuno и шоколадова
фабрика „Милмекс“.

Пернишките волей-

болисти Никола Йор-
данов и Георги Михай-
лов спечелиха бронзо-
вите медали при юно-
шите  до 16 години.

Шампиони за въз-
растовите катего-
рии са:

U16 – девойки
1. Биляна Лозанова

и Ивета Михайлова
(Левски)

2. Симона Кръстева
и Анета Петрова (Ма-
рица)

3. Андреа Цветкова
и Йоанна Атанасова
(Левски)

U16 – юноши
1. Георги Митов и

Мартин Наков (Лев-
ски)

2. Антоан Цанов и
Никола Николов (Лев-

ски)
3. Никола Йор-

данов и Георги
Михайлов (Ми-
ньор)

U18 – девойки
1. Малина Га-

джева и Никол
Дулева (Марица)

2. Маргарита
Драганова и Ни-
кол Накова  (Ло-
комотив)

3. Биляна Лоза-
нова и Ивета Михай-
лова  (ЦПВК)

U18 – юноши
1. Борислав Желя-

зков и Иван Манолов
(Черно море)

2. Божидар Георгиев
и Александър Иванов
(ЦСКА)

3. Цветослав Нико-

ловски и Николай Ди-
митров  (Левски)

Председателят на
УС на фондацията
Александър Алексан-
дров пък обеща и до-
година турнирът да
бъде подкрепен, тъй
като той се вписва
категорично в прог-

рамата на „Играй с
Развитие“, която е
концентрирана в под-
помагането на дет-
ски, юношески и мла-
дежки отбори в пет-
те колективни спор-
та – футбол, волей-
бол, баскетбол, водна
топка и хандбал.

Извадиха всички
тайландски футболисти
Приключи спасителната операция в тай-

ландската пещера, в която в продължение на
няколко седмици се бяха загубили 12 деца на
възраст между 11-16 години и техният 25-го-
дишен футболен треньор.Преди дни започна
акция по изваждането им и след като в пре-
дишните два бяха спасявани по 4 деца, днес
бяха извадени останалите 4 и техният треньор,
който бе в най-тежко състояние, тъй като отказ-
ваше да се храни в последните дни, за да има
повече за децата.Екип от спасители от близо
20 страни се включи в мисията, в която бе да-
дена само една жертва - бившият военномор-
ски водолаз Саман Гунан, който се удави,
след като занесе бутилки с кислород на бедс-
тващите, но не успя да се върне.

тиян Слишков бе бли-
зо до попадение, но
бранител изчисти
топката от голлиния-
та. Малко по-късно
Чаворски на два пъти
излезе на чисти пози-
ции, но първо втра-
тарят спаси, а след
това топката преми-
на на сантиметри от
десния стълб. В 15-
тата минута „чуко-
вете“ все пак израв-
ниха чрез Кристиян
Слишков, който засе-
че центриране на
Стивън Милчев от-
ляво. Полувремето
вървеше към справед-
ливо равенство, кога-
то грешка на Аличков
позволи на каращия
проби хърватин Дуйе
Мърдеса да излезе сам
срещу Станислав Ди-
митров и да изведе
отново „смърфове-

те“ напред.През вто-
рата част напредна-
лият с подготовката
елитен тим домини-
раше и стигна до 4 бе-
зответни гола. В 49-
тата капитанът на
„черно-белите“ в то-
зи мач Димитър Зако-
нов покачи на 3:1 с
прехвърлящ диагона-
лен удар. А след час
игра Михалевич от
въздуха направи 4:1.
Пет минути преди
края на срещата от-
ново Михалевич бе
най-съобразителен и
след грешка на Сели-
мински, вкара за 5:1. В
последните секунди
на срещата пробив
отдясно на атаката
на Локо Пд завърши с
шести гол дело на За-
конов. Дебют за Ми-
ньор направиха всич-
ки нови попълнения.

Да си припомним победата над Германия
Годишнината не е

кръгла, но си заслужа-
ва да си я припомняме
винаги на 10 юли. На
тази дата през 1994
година България запи-
са най-значимата си
победа във футбол-
ната си история. По-
бедихме с 2:1 настоя-
щия тогава световен
шампион Германия и
се класирахме за полу-
финалите на Светов-
ното в САЩ.Всички
знаем историята.

Всички ще я помним.
Докато дишаме. За-
това няма да се впус-
каме в излишни ко-
ментари и тексто-
ве.Просто вижте
съставите..И понеже
стана дума за Стоич-
ков, само ще припом-
ним какво каза той
ден преди мача. Изръ-
си култовата си фра-
за: Айнцу, двайнцу,
трайн, дрън!”

Каза и го стори...
10 юли 1994 г.

Германия – Бълга-
рия 1:2

1:0 Лотар Матеус
(48-дузпа), 1:1 Христо
Стоичков (75), 1:2
Йордан Лечков (78)

Германия: Бодо Ил-
гнер, Юрген Колер,
Томас Хелмер, Гуидо
Бухвалд, Лотар Ма-
теус, Томас Бертолд,
Мартин Вагнер (58-
Томас Щрунц), Ан-
дреас Мьолер, Томас
Хеслер (83-Андреас
Бреме), Руди Фьолер,

Юрген Клинсман
Селекционер: Берти

Фогтс
България: Борислав

Михайлов, Трифон
Иванов, Цанко Цве-
танов, Петър Хуб-
чев, Илиян Киряков,
Златко Янков, Йордан
Лечков, Красимир Ба-
лъков, Емил Костади-
нов (90-Бончо Ген-
чев), Христо Стоич-
ков, Наско Сираков
(85-Ивайло Йорданов)

Селекционер: Дими-

тър Пенев
Ню Йорк, „Джа-

йънтс Стейдиъм“ -
72 000 зрители

Съдия: Хосе Хоакин
Торес Кадена (Колум-
бия)

Жълти картони: То-
мас Хелмер, Мартин
Вагнер, Томас Хеслер,
Юрген Клинсман, Ру-
ди Фьолер (Герма-
ния); Трифон Иванов,
Христо Стоичков, Бо-
рислав Михайлов (Бъл-
гария
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DA Clique ñ ïúðâî ìÿñòî â ÌÌÔÈ „Ìóçèòå”
11 юли 2018 г.

Перничани отвяха конкуренцията в категория „Улични танци”

Мъж пред Темида, карал
кола с чужди номера

Любомира ПЕЛОВА
Мъж ще отговаря за шофиране на автомо-

бил с чужди регистрационни номера.
Преди седмица, 41-годишнят А.Ж. от Пер-

ник бил проверен, управлявайки лек автомо-
бил. Органите на реда установили, че колата е
с регистрационни номера от друг автомобил,
обявени за общодържавно издирване. А.Ж. е
привлечен акт обвиняем и работата продължа-
ва под надзора на Районна прокуратура –
Перник.

Съдят и крадла на ток, иформираха от поли-
цията.

52-годишна
перничанка ще
бъде съдена за
това престъп-
ление. Р.А. се
присъединила
неправомерно
към електроп-
реносната мрежа. Това станала през 2017 г., в
условията на продължавано престъпление –
няколко пъти е хващана да краде ел. енергия.
Привлечена е като обвиняема по чл. 234“в“,
ал. 1 от Наказателния кодекс.

При доказване на вината й, я грози затвор
до 5 години и глоба до 15 хиляди лева.

Светла ЙОРДАНОВА
Пернишките тан-

цьори от DA Clique
грабнаха призовите
места в 13-тото из-
дание на Междуна-
родния младежки
фестивал на изкус-
твата  „Музите” в
Созопол. Нашите
момчета и момиче-
та  отвяха конку-
ренцията и грабнаха
първите места в ка-
тегорията „Улични
танци” в първа и
трета възрастови
групи. Общо в тан-
цовите изкуства
участваха над 2 000
танцьори от 19 дър-
жави.

Това е поредното
отлично представ-
яне на нашите та-
лантливи танцьори,
които показват не-
вероятна хореогра-

фия и технични из-
пълнения при всяко
свое участие.

Международният
фестивал на изкус-
твата в Созопол е
популярен младежки
форум. Той се про-
вежда от 2006-та
година. Фестива-
лът е включен в кул-
турната програма
на Община Созопол

и в културния кален-
дар на Министерс-
тво на културата
на Република Бълга-
рия.

Н е з а б р а в и м а т а
атмосфера и твор-
ческият заряд на
участниците пре-
върнаха фестивал „
Музите” в символ
на приятелството и
мултикултурализма.

Бурите продължават,
лошо време и днес

Любомира ПЕЛОВА
Вчера за осем области от Централна Бъл-

гария бе обявен жълт код за дъждове и бури.
Е, на нашия регион му се размина най-лошо-
то, въпреуки че дъждовете и ниските за юли
месец температури с нищо не напомнят, че
вече е лято. След като през юни на места
падна два пъти повече дъжд от нормалното,
и юли започна по същия начин. Според си-
ноптиците обаче вчерашният ден трябваше
да е последният с облаци, валежи и по-ниски
температури.

От днес слънцето най-накрая ще се завър-
не над страната, а с него ще дойде и бързо
повишение на температурите. Още в четвър-
тък на много места се очакват стойности над
30 градуса.

В средата на седмицата и по Черноморие-
то вече ще стане подходящо за плаж и жива-
кът в термометрите ще скочи до 30 градуса.

Към края на седмицата ще има и облаци, и
слънце, но валежите ще са краткотрайни и на
по-малко места.

НАЙЛОНОВИТЕ КОША-
РИ ЗА ПУШАЧИ, ШИРНА-
ЛИ СЕ КРАЙ ЗАВЕДЕ-
НИЯТА,в момента действат

на макс. Като с магнит привличат даже
непушачите. Причината е повече от
ясна.

В сезона, когато всеки търси прохла-
да и чист въздух, за да си дръпне ка-
фенцето, единственият шанс да напра-
ви това при поносими метеорологичн
условия, е на закрито.

Иначе рискува напитката му да се
разреди от дъжда. Или да се разсипе
от вятъра. Така одумваните найлонови
егреци са кажи – речи същинската
част на търговските обекти. И вътре е
пусто, и на откритите маси е пусто. С
риск да се задушиш от цигарения дим
или да ти се усмърдят дрехите, риску-
ваш и пиеш кафе в пушалните. Да жи-
веят забраните на тютюнопушенето на
закрито!

АКО СЕЗОНЪТ НА МУСОННИТЕ
ДЪЖДОВЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ, ВРЕМЕ
Е ЗА РАВНОСМЕТКА. И тя си личи по
безбройните гьолове и дупки, които ва-
лежите оставиха като наследство вър-
ху инфраструктурата. Пример – улица-
та зад гимназията е забележителна с
няколко крупни локви, едната от които
е дълбока над половин метър. Това оба-
че го знаем само ние, щото сме прове-
рили.

А който не знае и случайно има не-
щастието да премине с колата си  през
нея, даваме гаранция, че няма да му
се размине Пътната помощ и колата на
трупчета. Капан за наивници зад вола-
на. На друго място – зад блок 14 на
улица „Св.Св.Кирил и Методий” една от
шахтите на ВиК няма капак. Ясно е за-
що – откраднали са го. Само че това е
станало в далечното минало, а с тече-
ние на времето шахтата вече е запъл-
нена с боклук, което не пречи нощно
време някой да падне в нея и там да си
остане.

Доскоро тези „пътни обекти” ги озна-
чаваха с набучени върху тях клонки от
дървета, автомобилни гуми, строителни
мрежи и друг отпадък. Вече никой не
си прави труда и за тоя масраф. Не
броим участъците, където водата е от-
несла паветата от платното. Споменава-
ме само улицата – „Стара планина”. И
се радваме до следващия дъжд...

Мобилка заковава обвиненият в
блудство Валентин от Перник
Любомира ПЕЛОВА

Мобилен телефон
заковава обвинения за
блудство в столично
училище перничанин
Валентин Атанасов.
Устройството е иззе-
то и в момента се
прави технологическа
експертиза. Ключов
момент е да се уста-
нови дали Валентин е
ползвал телефона, за
да гледа порно в учи-
лищната тоалетна, за
да се възбуди още в
кабинката, или това
се е случило, след ка-
то е излязъл от нея и
е видял двете ученич-
ки на 7 и 9 години.

Инцидентът разбу-
ни духовете в края на
май. 33-годишният Ва-
лентин, който е тре-
ньор по бокс на деца,
работи като достав-
чик на закуски към
столичното 17-о учи-
лище. След като ос-
тавя продуктите, ре-
шава да влезе в тоа-
летната, защото го
мъчи разстройство.
Именно там среща
двете момиченца, кои-
то го обвиняват в
блудство.

Доставчикът на за-
куски е задържан на
следващия ден, след
като децата се оплак-
ват на Мадам – така
наричат учителката
си по френски. Тя из-
вестява директорка-
та, която от своя
страна уведомява ро-
дителите. На следва-
щия ден хайка от ба-

щите на ученичките
и техни авери прик-
лещват Валентин в
коридора. Той се вър-
нал в училище за ре-
довната доставка. Ро-
дителите водят мо-
миченцата и по-гол-
ямото го разпознава.
Следва як пердах още
в учебното заведе-
ние, след което Вален-
тин е отведен в поли-
цията. Там дава об-
яснения. Първоначал-
но се опитва да изма-
ми, че мобилният те-
лефон не е негов, а на
племенника му и че
това не е апаратът
от предишния ден. В
крайна сметка подпис-
ва самопризнания.

Камери са записали и
влизането на мъжа до
тоалетната в учили-
щето и развоя на
скандалния инцидент
по-нататък.

Ако обвинението
докаже тезата си, Ва-
лентин е застрашен
от тежка присъда от
5 до 20 години според
чл. 149, ал. 5, т. 1. Ако
се приеме, че възбуда-
та е възникнала в
тоалетната, а по от-
ношение на децата
няма блудствени дей-
ствия, може да се из-
мъкне и с 4 години
зандан. Валентин Асе-
нов е активист и от
ромска организация
„Купате“. Завършил е
висше образование в
НСА, след което е ра-
ботил като треньор
на деца. Нямало е оп-

лаквания срещу него и
е с чисто криминално
досие.

Назначена е пси-
хиатрична експерти-
за, която да установи
дали Асенов е невмен-
яем. Ако се окаже луд,
може да му се размине
килията. Изследване-
то се бави поради лип-
са на сексолог, разкри-
ват още служители на
реда. Вече два месеца
няма свободен ек-
сперт, който да про-
веде беседата.

Показанията на де-
цата също ще бъдат
обследвани, за да ста-
не ясно дали те са год-
ни и адекватни, за да
бъдат свиделите.

Валентин Асенов се
отказа от самоприз-
нанията си, които
направи при първона-
чалното задържане.
Той е категоричен, че
там е бил млатен през
цялото време с еле-
ктрошок. Разказва, че
го заплашвали и с „у-
ред за изтезания“. В
крайна сметка подпи-
сал признанията, но
не е разпитван проце-
суално към момента.
Вече твърди, че е не-
винен, и отрича из-
цяло блудството.

Медици не са откри-
ли следи по тялото на
Валентин след побоя,
който твърди, че му е
нанесен в ареста. Той
самият не е извадил и
документ за травми,
поясняват разследва-
щите.

Съдят крадла на ток
Любомира ПЕЛОВА

52-годишна перничанка ще бъде съдена за
кражба на ток.

Р.А. се присъединила неправомерно към
електропреносната мрежа. Това станала през
2017 г., в условията на продължавано престъп-
ление – няколко пъти е хващана да краде ел.
енергия. Привлечена е като обвиняема по чл.
234“в“, ал. 1 от Наказателния кодекс.

При доказване на вината й, я грози затвор
до 5 години и глоба до 15 хиляди лева.

Обраха перничанин на
паркинг пред хипермаркет

Любомира ПЕЛОВА
Джебчийска кражба е извършена вчера в

Перник.
Във Второ районно управление се оплакал

61-годишен мъж, че са му откраднати 235 ле-
ва от вътрешен джоб на яке. Това станало на
паркинг пред голям магазин.

От полицията не уточняват как точно е из-
вършено престъплението. Най-вероятно връх-
ната дреха е била оставена в автомобил.

Органите на реда предприели разследване
на случая. Започнато е досъдебно произ-
водство по чл. 194, ал.1 от НК и работата про-
дължава.
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