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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
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

от председателя на
Административния
съд Ивайло Иванов. Те
слушаха с изключите-
лен интерес беседата
на съдебния админис-
тратор Петя Илчева,
която върна децата
назад във времето,
увлекателно и дос-
тъпно ги запозна с ис-
торията на правораз-
даването и създаване-
то на българската
конституция.

Четвъртокласници-
те изгледаха с инте-
рес документално
филмче, посветено на

×åòâúðòîêëàñíèöè âëÿçîõà â ñúäåáíàòà çàëà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Преп. Симеон
Персидски. Преп.

Акакий, еп. Мелитински

Цигарена
пауза

В чиновническия жаргон има лаф
"Пуш пауза", демек, време за по цигара.
В такава пауза се опитва да вкара об-
ществото ни днес и вицепремиерът
Валери Симеонов, който ни в клин, ни в
ръкав се сети да повдига пак въпроса
за пушенето в заведенията. И ето ти
сега ново издание на препирните с ци-
гарен дим. Тъкмо бяхме забравили, че
въобще има наредба за забрана на цига-
рите на закрито. А бяхме забравили,
щото никой не я спазва. Обществена
тайна е, че във всички кръчми се пуши
като в доброто старо време, а разли-
ката е, че в пепелника любезно ти сла-
гат мокра салфетка за по-екологично.

Тоя Валери Симеонов явно си няма
друга работа, щом се е сетил да ръчка
и по тоя въпрос. Обаче дори пушачите
днес едва ли биха аплодирали идеята
му за връщане на старото положение,
по простата причина, че интересите
им /на пушачите/ са достойно защите-
ни. Непушачите отдавна са се отчаяли,
че ще дишат чист въздух и също са
вдигнали ръце по въпроса. В общество-
то има консенсус наредбата да не се
спазва. На властта е неудобно да се се-
ща за забраната и се прави, че е из-
лязла в пуш пауза. Само един Валери
Симеонов остана извън паузата...

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 220

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, кратък
дъжд

Малчуганите се запознаха с българската Конституция и работата на магистратите в Деня на отворените врати
Любомира ПЕЛОВА

Детска гълчава из-
пълни зала 10 на пер-
нишкия Администра-
тивен съд вчера. Вче-
ра, в Деня на отворе-
ните врати, малчуга-
ните от четвърти
"б" и четвърти "в"
клас от елитното
пернишко ОУ "Св.Ива-
н Рилски", и техните
класни ръководители
Светлана Велчева и
Емилия Димитрова,
влязоха в храма на Те-
мида. Малките учени-
ци бяха посрещнати и
поздравени специално

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

dlv.si@abv.bg

Засякоха нерегистрирани
трактор и мотопед

Любомира ПЕЛОВА
Нерегистрирани трактор и  мотопед са

засечени в Перник.
В неделя, в района на село Боснек, път-

ни полицаи спрели за проверка трактор
марка "Беларус", управляван от 35-годиш-
ния жител на областния град Б.И. Органите
на реда установили, че машината не е ре-
гистрирана по надлежния ред в страната.

Два дни преди това, в центъра на Перник
бил проверен мотопед "Ямаха", управл-
яван от 33-годишнят М.И. И мотопедът се
оказал без  регистрационни номера.

По двата случая са започнати досъдеб-
ни производства и работата продължава.

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

"Топлофикация Перник" спря парното
Силвия ГРИГОРОВА

На близо 3/4 от або-
натите в Перник вече е
спряно парното ото-
пление. Спирането на
топлоснабдяването е
започнало поетапно в
петък, миналата седми-
ца, но екипите не са ус-
пели да обиколят всич-
ки абонатни станции.
"Въпреки че по принцип
отоплителният сезон
приключва в края на ап-
рил, спряхме топлопо-
даването още в начало-
то на април. Причина-
та за това са високите
температури в три по-
редни дни, както и дъл-
госрочната прогноза
на синоптиците за
слънчево и топло вре-

ме. Това са изисквания-
та, които ние трябва
да изпълним, съгласно
действащата наредба,
за да предприемем спи-
ране на парното преди
края на отоплителния

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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“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
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ÁÀÊÒÅÐÈÈ Â ÏÈÒÅÉÍÀÒÀ
ÂÎÄÀ Â ×ÅÏÈÍÎ

ÖÂÅÒß ÃÐÅÉÍÀÕÀ Â ÄÓÏÊÈÒÅ
ÍÀ ÏÅÐÍÈØÊÀ ÓËÈÖÀ

„ÌÈÍÜÎÐ” ÍÀ ÄÂÀ ÏÚÒÈ
ÏÎÂÅÆÄÀ Â ÑÀÍÄÀÍÑÊÈ

разказа за работата
на основоположници-
те на българския пар-
ламентаризъм и пър-
вата българска кон-
ституция. За тях бе
интересно да научат,
че след нея, която е
позната като Търнов-
ската конституция и
е най-дълго действала
- до края на 40-те го-
дини на миналия век, е
имало още три, като
последната, е приета
от Народното сълбра-
ние през 1991 година.

На страница 3
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• 3D реглаж преден и заден мост• 3D реглаж преден и заден мост• 3D реглаж преден и заден мост• 3D реглаж преден и заден мост• 3D реглаж преден и заден мост
• Авточасти, масла и гуми• Авточасти, масла и гуми• Авточасти, масла и гуми• Авточасти, масла и гуми• Авточасти, масла и гуми

сезон", поясни изпълни-
телният директор на
топлофикационното
дружество инж. Любо-
мир Спасов.

На страница 2
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Пробата е взета от чешма в центъра на пътя

Еднодневните трудови договори
в селското стопанство да се

сключват за 4 часа
Силвия ГРИГОРОВА

Еднодневните трудови договори  да могат
да се сключват освен за пълен работен ден от
8 часа, както беше досега, и за половин ден от
4 часа. Това предвижда проект за изменение
на Кодекса на труда, внесен в Народното съб-
рание от депутати от ГЕРБ и Обединени пат-
риоти. В мотивите на проекта се обяснява, че
в някои селскостопански дейности, като бра-
нето на роза и лавандула, характерът на рабо-
тата не позволява това да се прави през целия
ден.

С промяната големи групи работници ще се
насочват по-лесно от един към друг работода-
тел, в зависимост от това къде е необходима
работна ръка, се посочва в проекта , предло-
жен от  депутатите.

В проекта се предлага още регламентиране-
то на извънредната работа на служители на
МВР при провеждане на избори, изготвяне на
експертизи и психологично подпомагане при
оперативно-издирвателни дейности и овлад-
яване на кризи, пише Investor.

В мотивите се изтъква, че работата на Инсти-
тута по психология и Научноизследовател-
ския институт по криминалистика често не мо-
же да бъде планирана, но трябва да бъде из-
вършена своевременно.

Силвия ГРИГОРОВА
Отклонения от ка-

чеството на питей-
ната вода, съгласно
изискванията запи-
сани в Наредба №9,
е установила Регио-
налната здравна ин-
спекция в периода

от 26.03.2018 г. -
08.04.2018 на тери-
торията на област
Перник. Това инфор-
мираха от здравна-
та инспекция. За то-
зи период са изслед-
вани 7 населени мес-
та в региона. Взети

Осигурени са 4 милиона лева
за компенсации на щети от

природни бедствия
Силвия ГРИГОРОВА

УС на Държавен фонд „Земеделие“ ут-
върди финансов ресурс за 2018 г. от 4
млн. лева по схема на държавна помощ
„Помощ за компенсиране на щетите по
земеделските култури, причинени от
неблагоприятни климатични събития,
които могат да бъдат приравнени на
природни бедствия“.

От общо утвърдения бюджет по схе-
мата1 428 794 лв. сe разпределят за ще-
ти настъпили през 2017 г. при 10 % ин-
тензитет от производствените разхо-
ди,като помощта по видове култури е
както следва:

· Пшеница, лимец и други едногодиш-
ни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;

· Ечемик (есенен и пролетен) – до
111,81 лв./ха;

· Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;
· Соя – до 112,51 лв./ха;
· Ръж – до 101,13 лв./ха;
· Сорго – до 94,85 лв./ха.
На подпомагане подлежат земеделски

стопани, които притежават констативни
протоколи за 100% пропаднали площи
от посочените култури в резултат на
неблагоприятни климатични условия,
настъпили  през 2017 г.

Съгласно схемата на помощта, земе-
делските стопани, които не са сключили
застраховки, получават 50% от допусти-
мия размер за подпомагане.

По  линия  на помощта,  в рамките на
определения бюджет за 2018 г. пред-
стои  разпределяне и на финансов ре-
сурс за зърнено-житни култури, слън-
чоглед и соя, унищожени на 100% в
следствие на  неблагоприятни клима-
тични условия през 2017 г. Унищожени-
те площи от тези култури са в размер на
11 658,32 хектара.

са 9 проби от питей-
на вода  при консу-
маторите от цен-
трално водоснабде-
ните населени мес-
та, които са изслед-
вани по показатели-
те, включени в пос-
тоянния монито-

ринг. Пробата,  коя-
то не отговаря на
Наредба №9/2001 г.
на МЗ за качество-
то на водата, пред-
назначена за питей-
но-битови цели е
взета в  село Чепи-
но, община Ковачев-
ци, от чешма в цен-
търа на пътя, кап-
таж „Манастира“.
Микробното число е
със значими колеба-
ния спрямо обичай-
ната стойност на
показателя на съот-
ветната вода. На
кмета на с. Чепино,
е връчено предписа-
ние за предприемане
на мерки във връзка
с отклоненията в ка-
чеството на питей-
ната вода.

Според директора
на РЗИ- д-р Антоане-
та Григорова, след
изпълнението на
направените предпи-
сания от страна на
кметството в село
Чепино, проблемът с
качеството на вода-
та в селото ще бъде

Отличниците с по-голям шанс
за студентска бригада в САЩ

Светла ЙОРДАНОВА
Добрите оценки в студентската книжка ще

дадат по-големи шансове за одобрение за ви-
за на кандидатите за бригади в САЩ, съобщи-
ха от Американското посолство в София. По
време на краткото събеседване с американ-
ските консули студентите трябва да убедят ин-
тервюиращия ги, че планират да се завърнат
в България, за да продължат образованието
си. Това може да стане с представяне на доб-
ри резултати в студентската книжа и акаде-
мичната справка за всички предмети, изуча-
вани през семестрите.

„Оценките, нанесени в студентската Ви
книжка и/или в академичната справка, показ-
ват дали сте сериозен студент или не. Демонс-
трирайки, че сте добър студент, който се от-
нася сериозно към обучението си и има добри
оценки, ще съумеете по-лесно да убедите ин-
тервюиращия консул, че планирате да про-
дължите с Вашето образование след края на
лятната бригада.“, съветват от Посолството.

Събеседването с американските консули за
виза е последната стъпка за лятна работа в
Щатите. Преди това кандидатите трябва да са
преминали успешно работните си интервюта и
да са получили разрешително за работа. За
лятна бригада могат да кандидатстват студен-
ти, които следват редовно, владеят английски
и са на възраст между 18 и 28 години.

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник ще

обнови Мемориала на
миньорския труд в гра-
да, става ясно от об-
явление на Агенцията
по обществени поръч-
ки.

В тази връзка общин-
ската администрация
провежда конкурс за из-
работване на идеен
проект и концепция за
обновяване на същес-
твуващия мемориал, ка-
то крайният срок за по-
лучаване на проекти
или заявления за уча-
стие е 14 май.

Целта на конкурса е

да се получат идейни
решения, които да пос-
лужат за избор на дос-
тойна и въздействаща
художествена концеп-
ция. В резултат от кла-
сирането на участва-
щите ще се възложи об-
ществена поръчка за из-
пълнението на избрания
проект с договаряне без
предварително обявле-
ние.

Изборът на идейния
проект в съответс-
твие с условията на
конкурсната програма
ще служи за основа, оп-
ределяща изискванията
към обема и съдържа-

нието на бъдещия ин-
вестиционен проект,
включваща всичките му
необходими части, как-
то и условията за него-
вото материализиране.

Обществената по-
ръчка е с прогнозна
стойност 700 000 лв.
без ДДС.

Обновяват Мемориала на
миньорския труд в Перник

отстранен. „Както
и друг път съм под-
чертавала, през про-
летта, при увеличе-
ното снеготопене
или обилни дъждове,
се наблюдават зави-
шени стойности на
микробното число.
Това не е повод за
притеснения. След
като кметството
изпълни направени-
те от нас предписа-
ния, които са свър-
зани с хлориране на
водата, качествата
й ще отговарят на
изискванията на На-
редба №9.”, увери д-
р Григорова. Тя до-
пълни, че предписа-
нията, които здрав-
ната инспекция е из-
дала на „В и К” и на
кметове на общини-
те са изпълнени и
водата отговаря на
всички изисквания.
Снабдяването с пи-
тейна вода на с. За-
бел, в община Трън,
все още се осъщест-
вява чрез доставяне
на бутилирана вода.

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

одобри допълнителни
разходи по бюджета на
МВР в размер на 2 997
000 лв. Средствата са
предвидени в централ-
ния бюджет за обезпе-
чаване на сключения
от вътрешното ве-
домство договор с
предмет „Разширение
на системите за публи-
чен частен ключ, изгра-
дени за обслужване на
процеса за издаване на

документи за самолич-
ност с електронен но-
сител, включително из-
граждане на единна
точка за контакт и
връзка с ICAO-PKD вър-
ху системата за грани-
чен контрол“. Проек-
тът е свързан с изпъл-
нение на ангажименти-
те на страната ни ка-
то член на Европейския
съюз в областта на си-
гурността на докумен-
тите.

Допълнителни разхо-

ди бяха одобрени и по
бюджета на Минис-
терството на отбра-
ната. Средствата в
размер на 14 млн. лв. са
предвидени в централ-
ния бюджет за оконча-
телно разплащане на
Военномедицинска ака-
демия с „Българска бан-
ка за развитие“ АД по
цесия на вземанията
на кредиторите на
ВМА, съобщиха от
пресцентъра на Минис-
терския съвет.

Повече пари за сигурността
на документите

„Топлофикация Перник” спря парното в
града, съгласно действащата наредба

На въпроса- ще ос-
тане ли в сила и през

новия отоплителен сезон договорът „Лоялен
клиент”, който стана предпочитан от над 50%
от абонатите на „Топлофикация Перник, Любо-
мир Спасов отговори, че този въпрос ще бъде
обсъждан в понеделник от борда на директо-
рите на дружеството, на базата на финансови-
те резултати. „Знаете, че абонатите, които имат
сключен такъв договор ползват преферен-
циални цени, които са твърде изгодни, на фона
на цените, предлагани от останалите топлофи-
кационни дружество в страната. Възможно е
окончателното решение за съдбата на този
вид услуга да не бъде решена още в понедел-
ник. При всички положения на 19 април, от 10
ч., в

заседателната зала на Двореца на културата,
за когато е насрочено общественото обсъжда-
не, ръководството на „Топлофикация Перник-
”ще информира каква ще бъде съдбата на този
вид услуга, предлагана единствено в страната
на перничани.
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Съперник 317 април 2018 г.ПАНОРАМА

×åòâúðòîêëàñíèöè âëÿçîõà â ñúäåáíàòà çàëà
Малчуганите се запознаха с българската Конституция и работата на магистратите в Деня на отворените врати

Разходите за лекарства
отново на път да съборят

бюджета на НЗОК
Силвия ГРИГОРОВА

Разходите за лекарства отново са на път
да съборят бюджета на касата. Това става
ясно от стенограма от проведеното заседа-
ние на Надзорния съвет на НЗОК. В него
председателят на Надзорния съвет и за-
местник здравен министър Жени Начева
предупреждава, че има две тревожни тен-
денции. "Едната е свързана с лекарствата
за домашно лечение, другата е свързана с
онкологичните лекарства", отбелязва тя.

По отношение на лекарствата за домаш-
но лечение и за онкологичните лекарства
Начева препоръчва отстъпките от компа-
ниите да започнат да се събират от по-ра-
но. В тази връзка тя посочва, че има прак-
тика от предишни години това да става
след края на деветмесечието, поради кое-
то в последните три месеца няма никаква
предвидимост. "Трябва да има организа-
ция, добре създадена, и накрая на всеки
месец заедно с отчета за изпълнението на
бюджета да имаме информация и за съб-
раните отстъпки от притежателите на раз-
решение за употреба", заявява Начева.

От думите й става ясно, че на този етап
се очертава дефицит от около 60 млн. лв.,
като той е при запазване на Позитивния ле-
карствен списък спрямо миналата година.
С навлизането на 26 нови молекули от ме-
сец април обаче дефицитът се очертава в
много по-сериозен  размер - над 100 млн.
лв. "Ако този дефицит се пренесе за след-
ващата година, това ще има изключително
негативно последващо въздействие",
заявява тя. Според нея е нужно засилване
на контрола на ниво изпълнители на бол-
нична медицинска помощ, търговци на
дребно - аптеки, както и промяна в някои
нормативни документи, които Министерс-
тво на здравеопазването в момента под-
готвя. Разговори ще се водят и с компа-
ниите за това как ще приключи настояща-
та финансова година и какви тенденции се
очертават за следващата.

Припомняме, преразходът за медика-
менти е една от "устойчивите" тенденции,
изправяща ежегодно бюджета на фонда
пред риск. Според една от последните
справки на касата НЗОК е платила малко
над 31 млн. лв. през февруари за онколо-
гични медикаменти. Общата сума за януа-
ри и февруари, дадена на онкомедикамен-
ти, възлиза на близо 64,4 млн. лв. При общ
бюджет от 282 млн. лв. и средномесечен
разход от около 31 млн. лв., дефицитът в
края на годината по перото би бил около 90
млн. лв. само в перото за онколекарства.

По време на заседанието надзорниците
са обсъждали и бюджетите на болниците
за април. Те са в размер на 152 млн.лв. и
са изчислени на базата на платеното през
март. Преди дни обаче заместник-предсе-
дателят на БЛС д-р Галинка Павлова ин-
формира, че болниците на практика са с
намалени средства и бюджетите им през
април са изчислени на базата на тези от
февруари.

Малчуганите научиха
и как София е станала
столица на България. Тя
е била предпочетена
пред Велико Търново,
получавайки само един
глас повече, разказа на
децата председателят
на Административния
съд Ивайло Иванов и им
обясни, че в старопрес-
толния град и до днес е
запазен автентичния
вид на залата, в която
преди 139 години е засе-
давало Великото Народ-
но събрание и е добре
всеки да посети музея,
където всеки може да
проследи историята на
създаването на основ-
ния държавен закон.
Четвъртокласниците
научиха от него и как се
става съдия, прокурор,

следовател, адвокат.
Оказа се, че не липсват
малчугани, които меч-
таят един ден да ста-
нат магистрати. А
всички поискаха да на-
метнат тогата и да
седнат на стола на
председателя на Адми-
нистративния съд, да
ударят като истински
съдия с чукчетко. Бо-
рис Симеонов бе къс-
метлията, който пър-
ви направи това, но
след това връстници-
те му застанаха зад
банките на прокурора и
адвокатите, разбира се
някои успяхга и да уда-
рят с чукчето на Теми-
да...

В хода на срещата се
роди и идеята след ка-
то приключатк с вън-
шното оценяване, чет-
воркласниците да уча-

стват в един истински
съдебен процес като по-
големите батковци и
какички. Всяко дете по-
лучи и брошура за свои-
те права съгласно Кон-
венцията на ООН за
правата на детето, ада-
птирана за тяхната
възраст.

След четвъртоклас-

ниците в залата влязо-
ха средношколците. Те
присъстваха на награж-
даването на победите-
лите в конкурса за есе
на тема "Българската
конституция - моята
гордост и моето при-
теснение". В него може-
ха да участват сред-
ношколци от 8 до 12
клас от пернишките
училища. Комисия, пред-
седателствана от
зам.председателя на Ад-
министтративен съд -
Перник Славна Георгие-
ва, разгледа постъпили-
те есета и вчера бяха
огласени имзената на
победителите.  Първа
награда бе присъдена на
Стела Христова Сте-
фанова от 10 "в" клас
на ГПЧЕ "Симеон Радев"
- Перник, която заслужи
таблет . Поощрителни
награди бяха отредени
на Силвия Кирилова Бо-
рисова от 10 клас на СУ-
РИЧЕ "Д-р Петър Берон"
и на Александър Нико-

Цветя грейнаха в дупките по
Пернишката улица "Стримон"
Любомира ПЕЛОВА

Млади социалисти
посадиха цветя в дуп-
ките на ул. "Стри-
мон", до ПМГ "Христо
Смирненски", в центъ-
ра на Перник, която
бе изцяло ремонтира-
на преди две години.
Протестната им ак-
ция бе подкрепена и
от много жители на
централната градска
част, които не одо-
бряват некачествени-
те ремонти.

"От състоянието
на инфраструктура-
та в града и цялата
община е видно, че ра-
ботата за хората и
общините остава са-
мо предизборен лозунг
за управляващите в
града ни, а общинско-
то ръководство нехае
за проблемите на пер-
ничани", категорични
бяха младите социа-
листи. Те припомниха,
че само две години
след завършването на

улицата вече са се
появили дупки по нея
и това показва, че обе-
ктът е изпълнен нека-
чествено.

"Докога, улици, тро-
тоари, детски пло-
щадки и много други
обекти ще се изграж-
дат без качествен
контрол, само за да
бъдат усвоени средс-
тва, без мисъл за хо-
рата", питат те.

ЧЕЗ със стипендии и за
електротехнически специалности

Силвия ГРИГОРОВА
Групата ЧЕЗ в България разширява об-

хвата на програмата "Стани стипендиант
на ЧЕЗ", като от настоящата година в нея
вече ще могат да участват и студенти от
електротехнически специалности. Целта е
да се повиши популярността на тези спе-
циалности сред младите хора и да им се
покаже, че те имат перспективи за разви-
тие в енергийния сектор и в България, кой-
то през последните години претърпява из-
ключително динамични промени.

"Чрез програмата "Стани стипендиант на
ЧЕЗ" за ученици и студенти се надяваме
да ги мотивираме да изберат професията
на енергетика за своя съдба. Българската
енергетика и българското общество имат
нужда от младите си таланти", каза Карел
Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за
България.

В конкурса могат да кандидатстват всич-
ки студенти от технически висши учебни
заведения на територията на Западна Бъл-
гария. Всяка година компанията ще пре-
доставя стипендии на трима изявени сту-
денти, класирани на конкурсен принцип и
на база обявените критерии, които са пуб-
ликувани на сайта www.stipendiant.com.
Указанията за кандидатстване и сроковете
ще бъдат предоставени и на предстоящата
сесия на "ЧЕЗ Академия", която ще се
проведе на 26.04.2018 г в новия Техничес-
ки учебен център на "ЧЕЗ Разпределение
България".
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лаев Атанасов от 10 "а"
клас на ПМГ "Христо
Смирненски", които по-
лучиха флашпамети и
книги.

Грамоти за участни-
ците и предметните
награди връчи адми-
нистративния ръко-
водител - председател
на съда Ивайло Ивано-
в.

Ученици от X клас на
СУРИЧЕ "Д-р Петър Бе-
рон" участваха в ин-
формационна обиколка
на Административен
съд - Перник, като се
запознаха с функциони-
рането на отделните
служби и присъстваха
на обработване на до-
кументи в Служба "Ре-
гистратура". Предсе-
дателят на съда прие
в кабинета си младите
хора, където разго-
варя с тях за естес-
твото на работата си
като администрати-
вен съдия и като адми-
нистративен ръково-
дител, демонстрирано
бе как се докладват и
насрочват дела.

Съдия Иванов пока-
ни Силвия Борисова и
Александър Атанасов
да влязат в ролята на
"председател на Адми-
нистративен съд -
Перник за един ден",
които извършиха реал-
но образуване и раз-
пределение на дела
чрез Централизирана-
та система за разпре-
деление на делата.

Младежите заявиха,
че активността и не-
търпимостта им към
проблемите на жите-
лите на общината ще
продължава да расте,
докато общинското
ръководство не за-
почне да работи.
"През идните месеци
ще продължим с про-
тестните акции в
цялата община", об-
явиха те.
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DANCE SQUAD ïðåäñòàâÿò íîâ àâòîðñêè ñïåêòàêúë
Ще дарят събраните средства на Кирил

Светла ЙОРДАНОВА
DANCE SQUAD  ще

представи своя нов
авторски танцов
спектакъл – ‘’FIRE IN-
SPIRATION’’. Спекта-

кълът ще се състои
на 9.05.2018г. от
19:00ч. в Драматичен
театър ‘’Боян Данов-
ски’’ в ОК ‘’Дворец на
културата’’ . С този

Културните събития в
Перник през тази седмица

Светла ЙОРДАНОВА
Предстоящи събития  в Община Перник -

от 17 до 22 април
 От 17 до 20 април – в Общински младеж-

ки дом, първо фоайе, всеки ден от 10 до 17
час, за 19-та поредна година ще се прове-
де „Панорама на средните училища в об-
ласт Перник“

 18 април, 18 часа – театрален салон,
ОДК

„Не падай духом“ – автор Станислав
Стратиев – постановка на ДЮТ „Мускета-
рите“

 18 април, 17.30 ч. – Концерт на ученици-
те от Обединената школа по изкуства към
ОК „Дворец на културата“ от класовете на
В . Милотинова, А. Тодоров и Ю. Манолова

 18 април – Международен ден на недви-
жимото културно наследство – от 10 до 17
часа, РИМ – Ден на отворените врати.

 19 април –17,30 ч.- Благотворителен кон-
церт на ДЮФА „Граовче“

 19 април, 19 часа – Театрален салон
„Георги Русев“,

„Колко е важно да бъдеш сериозен“, ав-
тор – Оскар Уайлд.

 19 април, 17 часа, Галерия „Кракра“ –
„Спомени за Охрид“ – изложба живопис
на Валентин Топалов

20 април, 17 часа, галерия „Любен Гай-
даров“ – „Симеон Александров на 80 г.“-
изложба

20 април – 10.30 ч. – ДГ №15 „Райна
Княгиня“ – Образователен концерт на КО
„Орфей“ при ОК „Дворец на културата“,
диригент Райчо Христов

 20 април – 10 часа – Парковото прос-
транство пред кметство „Изток“

„Земя като една човешка длан“ – праз-
нични прояви , посветени на Световния ден
на земята, в партньорство с училища и дет-
ски градини

спектакъл танцьори-
те се включват в кау-
зата за събиране на
средства за Кирил, ка-
то  ще бъдат поста-
вени дарителски ку-

Пернишки ученици в кулинарна
битка за 2 хил. евро стипендия

Светла ЙОРДАНОВА
Кулинарното състезание “Аз готвя най-

добре” търси най-талантливите ученици,
които учат за готвачи в професионалните
гимназии в страната, съобщават органи-
заторите на конкурса - кулинарната ака-
демия HRC и българо-швейцарския
проект “Домино” /”Дуално образование
за модерните изисквания и нужди на об-
ществото”/.

Надпреварата ще привлече ученици,
които се подготвят за готвачи в дуалните
паралелки по “Домино” в професионал-
ните паралелки в Добрич, Стара Заго-
ра,Бургас, Перник и Сандански. В първо-
то издание на конкурса двама ученици

от професионалната гимназия по туризъм
“Пейо Яворов” в Добрич достигнаха до
финала, припомнят организаторите.От
две години по “Домино” с финансовата
подкрепа на българо-швейцарската прог-
рама за сътрудничество върви обучение
по професията “готвач” и вече се под-
готвят общо 172 ученици,като повечето
от тях са включени в практически зани-
мания и готвят в престижни ресторанти.

В новото издание на конкурса ученици-
те трябва да подготвят до 1 май видео на
тема “Вкусно, здравословно и красиво”,
в което до три минути да покажат или да
разкажат за интересни рецепти за
ястия,да споделят свои виждания за ав-
торско меню или за мечтата си за собс-
твен ресторант. Жури ще определи десе-
тимата финалисти до 10 май, а онлайн
гласуване между 10-25 май ще посочи
единадесетия финалист, допълват орга-
низаторите.

Финалът е кулинарна надпревара и ис-
тинско готвене в кухнята на кулинарната
академия на 1 юни, когато ще станат из-
вестни най-добрите трима в конкур-
са.Наградата за победителя е стипендия
от 2000 евро за обучение в кулинарната
академия.

Брезничани първи ще видят находките
от разкопките под Бърдото

Силвия ГРИГОРОВА
Изложба „Новоот-

крит римски и къс-
ноантичен заная-
тчийски комплекс (II–
IV в.) в южното под-
ножие на Бърдото”
ще бъде представена
на 18 април 2018 г. в
гр. Брезник. В 11 часа
в новата зала на мес-
тния музей ще бъде
презентирана архео-
логическата дейност,
която се проведе на
Бърдото в последни-
те две години, благо-
дарение на финансира-
нето от „ТрейсРисор-
сиз“ ЕООД. Местната
фирма развива инвес-
тиционен проект в
общината и със своя-
та дейност фирмата
допринася не само за
икономическото раз-
витие, но и за разви-
тието на културно-
историческото зна-
ние за района.

Жителите и гости-
те на Брезник ще мо-
гат да видят излож-
бата и да чуят пре-
зентацията на 18 ап-
рил, когато се от-
белязва Международ-
ният ден за опазване
на паметниците на
културата. Този ден
се чества от 1984 го-
дина срешение на Два-
десет и втората Ге-
нерална конференция
на ЮНЕСКО. Предло-
жението за това идва
от Международния
съвет за паметници-
те на културата и за-
бележителните мес-

та (ИКОМОС). Всяка
година ИКОМОС опре-
деля различна тема за
отбелязването на 18
април. През 2018 годи-
на тя е: „ Наследство
за поколенията”.

Община Брезник и
Общинският истори-
чески музей - Брезник
ще отбележат 18 ап-
рил с дискусия за опа-
зването на културни-
те ценности на тери-
торията на община-
та. Поканените уча-
стници - читалищни
секретари, кметове,
кметски наместници,
граждани и специалис-
ти  ще имат  възмож-
ност да споделят
своите виждания за
опазване на културно-
то наследство в тех-
ните населени места,
да общуват и уста-
новят контакти с ра-
ботещи в сферата на
опазването на кул-

турното наследство.
Археологическите

проучвания на Бърдо-
то са осъществени
от специалистите на
Регионалния истори-
чески музей – Перник.
Те са подготвили из-
ложбата, която пър-
во жителите на  Брез-
ник ще имат възмож-
ност да видят, но ин-
формация за новоот-
крития комплекс ще
бъде представена ед-
новременно в двата
музея (в Перник и в
Брезник), като излож-
бата със самите му-
зейни експонати ще
бъде представена са-
мо в града, в чието
землище са открити.

Ученици от двете
училища в община
Брезник също ще са
сред първите, които
ще видят находките.
Те ще  могат да се за-
познаят с работата
на археолозите и да се
включат в интерак-
тивна игра, чрез коя-
то ще се потопят в
живота на някогаш-
ния занаятчийски
комплекс, чиито следи
са открити под Бър-
дото. Работата на ар-
хеолозите в Брезниш-
ко продължава.

тии на изхода след съ-
битието. DANCE
SQUAD  ще дарят и
част от събраната
сума от билетите за
спектакъла, а  общата
сума на събраните
средства ще бъде  об-
явена публично.

„Каним Ви да изжи-
веете нашето ОГНЕ-
НО ВДЪХНОВЕНИЕ и
да запалим във вас
пламъка на изкуство-
то наречено ТАНЦ! Да
изживеете една ЛЮ-
БОВ поднесена по-раз-
лично от обикновено!
Да ви вдъхновим по
начин, по който само

ние можем! Сигурни
сме, че ще успеем за
пореден път да се
обединим и ЗАЕДНО
да помогнем на някого
в нужда!” – казват от
DANCE SQUAD .

Входът е от  7лв., а
билетите се закупу-
ват предварително
на телефони:  0894
521 771 / 0899 528
205 / 0895 859 227 или
чрез  лично съобще-
ние в страницата на
групата във Фейсбук
h t t p s : / /
www. facebook .com/
D a n c e S q u a d 2 0 1 2 /
?pnref=story )

Всеки пети не вярва
на биопродуктите

Любомира ПЕЛОВА
20% от българите не вярват на биопро-

дуктите. Въвеждането на термин за качес-
тво “планински продукт” може да обърне
тази негативна тенденция.  61% от българи-
те категорично подкрепят въвеждането на
термина за качество “планински продукт”,
други 27% са склонни да възприемат въ-
веждането на един такъв стандарт.

Това показва изследване на АФИС, по-
ръчано от Партията на европейските социа-
листи, представено от евродепутата Мом-
чил Неков. То е национално представител-
но и е проведено в средата на март сред
1038 пълнолетни български граждани.

“Тези продукти да участват конкурен-
тноспособно на пазарите. Над 40% от тери-
торията ни е планинска. България може да
една от първите държави-членки в ЕС - пе-
тата, която да въведе този термин за ка-
чеството на планинските продукти.Основ-
ните пазари са в равнините. България има
много добра кулинария, но не предостав-
яме качествен продукт. Ако продължава-
ме по същия начин, ще загубим българ-
ския вкус и ще продължим да потребява-
ме полски ябълки, турски домати, маке-
донски дини”, отбеляза евродепутатът
Момчил Неков.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 5, преустроена, ремонт - 42 500 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен - 71 000 лв.
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 42 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 56 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - по договаряне
10. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, ремонт, ПВЦ - 72 000 лв.
11. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
13. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
14. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
15. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 лв.
16. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
18. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
21. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
23. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП:120 кв.м, двор:340 кв.м - 59 000 евро
24. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
26. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
27. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. 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 60 000 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, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

12. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
13. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
14. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
15. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
16. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
17. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

 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

Вторник, 17 април 2017 г., брой 71 /6419/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/ 620 696; 0878/ 620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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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                                                               - 34 000 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. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8                            - 29 000 лв.; 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3 - 46 500 лв.
11. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.
12. Тристаен, Тева, ет. 2, 98 кв.м, спешно - 42 000 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.
17. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,
      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,
      коментар - 60 000 евро
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.
22. Спешно Двустаен, София, Княжево, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 65 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Ковачевци, 2 ет., двор: 500 кв.м, тх., пл., спешно       - 14 000 лв.
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, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
29. 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.
4. Два магазина, Ид. център, за всякакъв бизнес - 300 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.

Спешно продава, стандартен тристаен апартамент, Изток,
на висок ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, хубава кухня,  приятно ремонтирана баня,

близо до Жп. гара и Кауфланд - 36 000 евро

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. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 30 000 лв.
3. 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 - 50 000 лв.
3. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
4. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 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 - 23 000 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, ет. 3, непрех., ПВЦ - 65 000 лв.
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 - 59 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 86 000 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. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

27. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Магазин, Център, 60 м2, нов - 350 лв.

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



Съперник 717 април 2018 г.ИМОТИ

"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

Спешно продава, стандартен тристаен
апартамент, Изток, на висок ет. 1, 3 тер.,
ТЕЦ, хубава кухня,  приятно ремонтирана
баня, близо до Жп. гара и Кауфланд

- 36 000 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

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

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
или 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



Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Търся жена за работа за магазин

кв. “Варош”. Тел: 0893 306 308
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око) - 35 лв.. Тел. : 088 594 9293

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 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 в с. Блатешница къща

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

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

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

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

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

кв. Изток, ет. 2, мазе, таванска стая,
тухла, тераса, лукс, по
споразумение. Тел.: 0897 052 409

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

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

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

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Мъжете се влюбват
по-често през пролетта

Ново изследване разкри връзката между нашите чувства, хор-
моните в кръвта и сезонът.

През зимата активността на организма намалява, а през пролет-
та започва да се "събужда" за света. Според специалистите хор-
моните в кръвта зависят от слънчевата светлина.

През зимата дните са по-къси, а светлината по-малко, което на-
малява хормоните в организма. Ето защо сме предразположени
към депресия, апатия и сънливост. Когато дойде пролетта, дневна
светлина се увеличава, а с нея и все по-голям брой хормони в
организма. Сред тях са полови хормони, както и "хормонът на
щастието" - серотонин. Когато нивата на този хормон са достатъч-
ни, човек започва да се чувства щастлив и се радва на живота.

Жените от своя страна се чувстват по-уверени и привлекателни,
когато е топло. Учените провели експеримент и установили, че
жените са по-склонни да оставят своите телефони на хубаво вре-
ме.

Резултатите показват, че в слънчеви дни 20% от момичетата са
склонни да оставят телефона си на непознат на улицата, за разли-
ка от 14% през зимата.

Интересно и забавно

Червените боровинки
неутрализират мазната храна

Всеки мечтае изяденото количество пица, шоколад и нездра-
вословни храни да не налага след себе си един-два размера по-
широки дрехи. Това желание се оказва сред тези, които не само
се сбъдват, но и са научно обяснени и подкрепени с примери.

Червената боровинка притежава свойството да неутрализира
мазнините, които вредната храна съдържа, и по този начин не
позволява трупането на излишни килограми, установи шведско
проучване.

Изследователите от университета Лунд, в Швеция са открили,
че плодовете почти напълно предотвратяват наддаването на тег-
ло, като изследването е направено върху мишки, хранени с бога-
та на мазнини храна. Резултатите сочат, че червените боровинки
намаляват нивото на кръвната захар и холестерола.

Противно на "вълшебния плод", друг вид боровинка, по-извес-
тна като "боровинка Акай", има тъкмо обратен ефект върху тегло-
то ни. Този плод расте в Бразилия и учените смятат, че там ос-
новно се ползва като енергийна добавка. Въпреки всичко от уни-
верситета напомнят да не злоупотребяваме с ефекта от червените
боровинки и да внимаваме с какво се храним.
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О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите
страни, че е представен коригиран проект за подробен устройствен
план /ПУП/ за обект: Модернизация на железопътен участък:
„София-Перник Радомир“, за проект „Модернизация на
железопътна линия София-Перник-Радомир част от
Трансевропейската транспортна мрежа“, за частта от трасето,
преминаваща през Община Перник, както следва:

· ПУП-парцеларен план /ПП/, специализиран план /СП/ и изменение
на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ - землище:
с.Драгичево- ЕКАТТЕ 23251;

· ПУП-ПП и ИПРЗ– землище: гр.Перник- ЕКАТТЕ 55871;
· ПУП-ПП и  ИПРЗ –землище: гр.Батановци- ЕКАТТЕ 72223;
· ПУП-ПП – землище: с.Лесковец- ЕКАТТЕ 43428.
Проектът за ПУП-ПП е обявен в „Държавен вестник” бр.

32 от 13. 04. 2018 г.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от

обнародването в „Държавен вестник”, считано до 13. 05. 2018 г.
заинтересованите могат да разгледат проекта в стая № 1, етаж 12,
сградата на община Перник и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Фалстарт на делото за ваксините
срещу Петър Москов

Специализираният на-
казателен съд не даде
ход на делото срещу
бившия здравен минис-
тър Петър Москов и за-
местника му Адам Пер-
сенски.

Двамата заедно с още
трима служители на дър-
жавната фирма "Бул
Био" ще отговарят пред
магистратите за дарени-
те от Турция ваксини.

Бившият здравен ми-
нистър е обвиняем за то-
ва, че на 9 юли 2015 г. е
приел като дарение от
турското здравно ве-
домство 100 000 дози
ваксина за деца "Пен-
таксим" и 100 000 дози
ваксина за Хепатит Б -

"Еувакс Б". Те обаче не били разрешени за употреба у нас. Така, спо-
ред прокуратурата, Москов ощетил бюджета с 325 233,87 лв.

Второто обвинение срещу Петър Москов е за това, че на 27 ноем-
ври 2015 г. улеснил сключване на неизгодна сделка с "Бул Био
НЦЗПБ" ЕООД за дарение на 5 000 000 дози ваксини "БЦЖ". От това
са произтекли значителни вреди за "Бул Био" в размер на 427 788,31
лв. с ДДС.

Причина за отлагането на началото на процеса е писмо на Минис-
терство на финансите, изпратено до съда, в което се посочва, че то
няма претенции срещу подсъдимите. Освен това защитата на друг от
подсъдимите - Любомир Димитров, Васил Василев, възрази срещу
начина, по който е командирован конкретен прокурор по делото. По
думите на Василев това била порочна практика. Освен това те полу-
чили документите по делото непосредствено преди великденските
празници.

Съдът се съгласи с довода за малкото време за подготовка на за-
щитата, но отхвърли възраженията по отношение на прокурора.

Междувременно се оказа, че едната от съдебните заседатели - Ал-
бена Кръстева, е участвала като експерт в заключение по дела, по
които страни са били "БулБио" и митниците. Това даде повод на част
от защитата да изрази мнение, че не може едни и същи хора да са и
вещи лица и съдебни заседатели. Затова и тя ще бъде сменена. В
крайна сметка Кръстева си направи самоотвод.

Следващ опит за ход на процеса съдът ще направи на 18 юни.

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник на основание чл. 128, ал. 2 от

ЗУТ  СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали
111 а и 119 по плана на с. Рударци, община Перник, като:

1. С план за регулация  се променя трасето на улици с осови
точки /ОТ/ 154-ОТ 153 по нови осови точки ОТ 2154-ОТ 1153-ОТ
153, при което се изменят уличните  регулационни линии на
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХХVIII-общ. и УПИ ХХVII-общ.
в квартал 119 и на УПИ ХХV-2294 и УПИ I-1355 в квартал 111 а.

Променят се вътрешните регулационни линии на УПИ I-1355, УПИ
ХХV-2294, УПИ III-общ. и УПИ ХХIII, при което се заличава УПИ ХХIV в
квартал 111 а.

2. С план за застрояване се потвърждават изградените сгради в
УПИ I-1355, УПИ ХХV-2294, УПИ III-общ. и УПИ ХХIII и се определят
зони за застрояване с показатели за нискоетажно жилищно
застрояване и устройствена зона Жм.

В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”-
брой 19 от 02.03.2018 г.  на основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.

Проектът се намира в сградата на общинската администрация
гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел. № 076/684-260.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОКАНА
Управителният съвет на ЗКПУ "Спасение" с.Черна гора -

Перник, на основание протоколно решение на УС от 5.04.2018
година, на основание чл.34 ал.1 т.2 от Устава на кооперацията  и
чл. 16 ал.1 от Закона за кооперациите  в читалището на с.Черна
гора

СВИКВА
Общо годишно отчетно-изборно събрание на 5.05. 2018

година от 10,00 часа в читалището на с.Черна года, община
Перник при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Утвърждаване на решението на УС за приемане на нови

членове на кооперацията и прекратяване на членство.
Докл.Председател на събранието

2. Отчет на УС на ЗКПУ за дейността на кооперацията през 2017
година.

Докл. Председател на УС
3. Докладване на годишния финансов отчет за приходите и

разходите, баланса и покриване на загубите от 2017 година.
Докл.Председател на УС

4. Отчет на КС за дейността му през 2017 година и заключение по
отчета на УС.

Докл. Председател на КС
5. Приемане план за работата през 2018 година на ЗКПУ

"Спасение" с.Черна гора.
Докл.Председател на УС

6. Вземане на решения по точките от 1 до 5 включително.
Докл.Председател на събранието

7. Вземане на решение за даване вещни права на УС на ЗКПУ за
закупуване, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти
при нужда и желаещи да закупят.

Докл.Председател на ЗКПУ
8. Определяне на средства за дейността на КС през 2018 год.

Докл. Председател на УС
9. Разни.

Докл. Председател на УС
 От Управителния съвет

Тестваха успешно ”киселинна”
противоракова ваксина

Учени от университета в Лозана, Швей-
цария, заключиха, че всеки вид раково
заболяване сред жените изисква не общ,
а персонален подход в лечението, съоб-
щи Лайф.

За да може терапията да е ефикасна, те
създали ваксина на базата на киселина и
имунни клетки.

Преди инжектирането на ваксината част
от засегнатите от болестта клетки и тъка-
ни се обработват със специална кисели-
на. Тя взаимодейства с тях и възниква хи-
мична реакция, свързана с освобождава-
не на особени молекули. След химичната реакция разтворът се смесва
с имунни клетки и се вкарва в организма.

Били извършени контролни 15-седмични клинични изпитания на
препарата, в които участвали жени, засегнати от тежка форма на рак
на яйчниците. Резултатите показали, че препаратът потиснал забол-
яването и заедно с проведената химиотерапия позволил да бъдат
умъртвени засегнатите клетки и тъкани.

По данни на учените, оцеляването на пациентките след подобно
лечение е значително по-успешно - 80 на сто от подложилите се на
комбинираната терапия жени били живи две години след приключ-
ването й и се чувствали много добре.
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 Днес моментът е подходящ да предприемете
конкретни действия на работното си място. По-
ложете усилия да поддържате отличен диалог с
хората, от които сте зависими по един или друг
начин. Авантюристично настроени, ще мислите и
за по-смели изпълнения. Наред с това се вгледай-

те в себе си и си признайте грешките.

 Днес планирайте изключително добре ангажи-
ментите си. В случай че имате някакви съмнения,
на всяка цена трябва да направите съответните
постъпки. Взирането в грешките на колегите и
околните, без да отчитате своите, ще ви прави
раздразнителни и недружелюбни. Силата на чувс-

твата обаче влияе върху емоционалното ви състояние.

 Днес предприетите от вас добре структурира-
ни ходове ще дадат възможност да осъществите
намеренията си, които обмисляте от известно
време. Част от вас ще изпитват сериозни коле-
бания, които ще подложат на изпитание комбина-
тивното ви мислене. Финансовите ви приходи ще

се увеличат.

 Днес негативизмът може да ви изиграе лоша
шега. Опитайте да не предприемате ходове, кои-
то застрашават сигурността ви. Отделете дос-
татъчно време за пълноценен отдих и ще бъдете
изненадани от постигнатото. Пътувайте и се за-
бавлявайте както намерите за добре. Денят е

специален и не бива да изразявате недоволството си.

 Днес действайте по интуиция на работното си
място и ще постигнете много повече от предва-
рителните си очаквания. Съблюдавайте реда на
работното си място и е малко вероятно да има-
те неприятности. Ако възникне спор в отноше-
нията ви с интимната половинка, се стремете да

отсъждате правдиво.

 Днес работата в колектив ще ви носи значи-
телни материални и делови ползи. Опитайте да
степенувате ангажиментите си по важност. Не
започвайте промени. Прекалените ви изисквания
към някого са предпоставка да го отдалечите от
себе си. Денят се свързва с инстинкта за опа-

сност, с агресията и борбата.

 Днес се позволете почивка според потребнос-
тите си. В случай че сте определили да се зани-
мавате с някои битови въпроси, то се справете с
тях, но и отделете време за релаксация и пълно-
ценен сън. Съчетавайки в движение работни анга-
жименти с пътуване или друго събитие ще ви на-

товари с допълнителни грижи.

 Днес следвайте правилата, установени на ра-
ботното ви място, и няма да изпитвате каквито
и да било затруднения в отношенията си с начал-
ник, с клиент или с колегите си. Опитайте да
направите точна равносметка на постигнатото
от вас, за да знаете към какво да се насочите и

какво да очаквате.

 Днес се освободете от вътрешното си напре-
жение и се насочете към тези свои дела, които ще
ви донесат вътрешно удовлетворение. Не поемай-
те излишни рискове в материалната сфера. При-
тиснати сте от сроковете на задача или друго
планирано мероприятие, заради което ще преми-

нете в по-забързано темпо през днешния ден.

нес сведете до минимум рисковете. Имате въз-
можност да поставите ново начало в професио-
налната сфера. Изпълнявайте обещанията си и
не губете уважението си към онези, от които
сте видели добро. Използвайте интуицията си за
активиране на скритите ви способности. Жела-

телно е да простите обидите и да се сдобрите с някого.

 Днес ще постигнете значителни успехи в
предприетите от вас начинания. Колебанието ще
бъде лош съветник, не му се поддавайте! Ще спе-
челите, ако сте сдържани и без излишни комен-
тари следвате набелязаната си програма. Пъту-
ванията ще са успешни, както и начинания, свър-

зани с дома и благополучието на другите.

 Днес се въздържайте да правите крайни комен-
тари, с които бихте могли да поставите под съм-
нение собствената си сигурност. Структурирай-
те по такъв начин задълженията си, че да ги из-
пълнявате без обичайте спънки и закъснения. Уме-
нието ви да прогнозирате до най-малкия детайл

настоящето ще ви освободи от съмненията.
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„Чуковете” изпуснаха победата при гостуването

„Ìèíüîð” íà äâà ïúòè ïîâåæäà â Ñàíäàíñêè

Миньор изпусна да
победи третия в кла-
сирането на Югоза-
падната трета лига
Вихрен, след като на
два пъти повеждаше
в резултата в Сан-

дански. Двата отбора
направиха зрелищно
2:2 и се понравиха на
стотината зрители
по трибуните.Стар-
ши треньорът на
„чуковете“ Николай

Тодоров трябваше да
решава куп проблеми,
заради наказани и кон-
тузени футболисти,
а в течение на мача
трябваше да прави и
п р и н у д и т е л н а

смяна.Мачът започна
с минута мълчание в
памет на жертвите
от катастрофата на
автомагистрала „Тра-
кия“.

Първата възмож-
ност бе в сметката
на домакините, кои-
то още в 10-та секун-
да пропуснаха чрез
Николов. В 19-та ми-
нута Миньор излезе
напред в резултата.
Селимински изскочи
зад защитата и пусна
топката покрай вра-
таря, бранител зас-
тигна топката на
голлинията, но Лъче-
зар Георгиев подложи
крак и даде аванс за
отбора си.Вихрен из-
равни 9 минути по-
късно. Александър
Якимов се възползва
от грешка в отбрана-
та на перничани и
прати топката в дол-
ния ляв ъгъл.В самия
край на полувремето

Замеряха треньор с жив петел, не е във Франция

„Черногорец” отнесе
„Верила” като гост

Футболен клуб „Черногорец“ (Ноевци) е по-
бедил отбора на „Верила“ (Дрен), съобщиха от
ноевския тим на официалната си Фейсбук
страница.В неделя  „Черногорец“ е гостувал в
радомирското село Дрен, където се е изправил
срещу местния отбор „Верила“. „Красиви по-
падения при победата като гост на ФК“Вери-
ла“с 4:2.Гостите не са оставили съмнение в
превъзходстовото си и са се наложили убеди-
телно с красиви голове. Футболистите на „Чер-
ногорец“, които са реализирали победата са:
Валентин Велинов от фаул за резултата 1 : 1,
Евгени Американов за 1 : 2, Чавдар Здравков
от фаул за 2 : 3 и крайното 2 : 4 е отбелязано
след точния гол на Александър Манчев.

На изключително
любопитен случай
станаха свидетели
зрителите на мач във
Воронеж между мес-
тния Факел и Луч-Ене-

ргия от 33 кръг на
руската втора диви-
зия.Треньорът на гос-
тите от Владивосток
Александър Григорян
беше замерен с жив пе-

тел от фен на Луч-Ене-
ргия. Между привър-
жениците на клуба и
наставника на отбора
съществува враж-
да.Хулиганът е задър-
жан и отведен в поли-
цията. Факел спечели
мача с 3:1, а след края
Григорян не се яви на
пресконференцията.
Представителят на

Луч-Енергия обяви, че
треньорът не се е по-
чувствал добре по
време на двубоя.51-го-
дишният Александър
Григорян беше назна-
чен начело на Луч-Ене-
ргия през декември. В
началото на месеца на
пресконференция тре-
ньорът призна, че има
конфликт с феновете,

„чуковете“ изпуснаха
отлична възмож-
ност. Кадифчин цен-
трира успоредно на
голлинията, но сан-
тиметри не достиг-
наха на Слишков да за-
сече топката.В 57-та
минута Савов сгреши
в центъра, Николов
прехвърли Леонтиев,
но Любо Илиев успя
акробатично да пе-
дотврати сигурен
гол.Миньор отново
излезе напред в резул-
тата в 8 минути по-
късно. Хубава атака
започната от Балев,
премина последова-
телно през Георгиев
и Милчев и бе завър-
шена точно от Ка-
дифчин за 1:2.Край-
ният резултат 2:2 бе
оформен от Янакиев
в 70-та минута, кога-
то с глава успя да из-
превари Савов и Го-
гов при центриране
отдясно.

Втора лига
24-ти кръг
Резултати:
Струмска слава 1927 (Радомир) - Ботев
(Гълъбово)          2:2
  [0:1 Емилиян Зотев 9', 1:1 Борислав Николов
57', 2:1 Ивайло Стоянов 59',
   2:2 Исус Ангелов 83'-д]
Локомотив (Горна Оряховица) - Оборище
(Панагюрище)        0:0
Несебър (Несебър) - Локомотив 1929 (София)
1:3 (0:0)
  [0:1 Иво Кр.Иванов 48'-д, 0:2 Здравко
Димитров 59', 0:3 Илия Димитров 80',
   1:3 Николай Костов 87'-д]
Черноморец (Балчик) - Нефтохимик 1962
(Бургас)            2:1
  [1:0 Васил Калоянов 30', 2:0 Александър
Попов 70', 2:1 Виктор Янев 80']
Литекс (Ловеч) - Монтана 1921 (Монтана)
0:1
  [0:1 Сергей Георгиев  70']
15 април 2018, неделя, 17:00 ч / XXIV кръг:
в Несебър, Градски стадион:
Поморие (Поморие) - Марица 1921 (Пловдив)
2:1
  [1:0 Ахмед Ахмедов 19', 1:1 Венцислав
Гюзелев 24',
 2:1 Живко Петков 90'+2'], ~ 90 зрители
Созопол (Созопол) - Лудогорец 1945 II
(Разград)           1:2 (0:1)  stats
  [0:1 Денислав Александров 7', 0:2 Ивайло
Климентов 80', 1:2 Кристиян Пешов 82']
Класиране:
1. Царско село 2015 (София) 43:20   50  т.
2. Локомотив 1929 (София) 38:23   47
 3. Ботев (Враца) 29:17   46
4. Монтана 1921 (Монтана) 39:16   43
 5. Ботев (Гълъбово) 32:26   38
 6. Несебър (Несебър) 38:36   37
 7. Черноморец (Балчик) 30:30   34
 8. Лудогорец 1945 II (Разград) 34:36
 9. Поморие (Поморие) 27:26   32
10. Локомотив (Горна Оряховица) 34:32   32
11. Марица 1921 (Пловдив) 29:36   29
12. Литекс (Ловеч) 19:23   28
13. Струмска слава 1927 (Радомир)

25:34   28
14. Оборище (Панагюрище) 19:20   27
15. Созопол (Созопол) 17:38   15
16. Нефтохимик 1962 (Бургас) 21 11:51 7
Изпада
Трета лига
26-ти кръг
Резултати:
14 април 2018, събота, 16:00 ч / XXVI кръг:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Септември (Симитли)
3:2 (2:1)
Пирин (Гоце Делчев) - Марек 1915 (Дупница)
2:1 (1:0)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Сливнишки
герой (Сливница)   0:0
ЦСКА 1948 (София) - Банско (Банско)
2:0 (0:0)
Свобода 2011 (Пещера) - Балкан 1929
(Ботевград)           2:2
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Хебър 1918 (Пазарджик)
0:2 (0:1)
Вихрен 1925 (Сандански) - Миньор (Перник)
2:2
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Чавдар
(Етрополе)           1:3
Германея (Сапарева баня) - Пирин 1941
(Разлог)            1:1 (0:0)
Класиране:
 1. ЦСКА 1948 (София) 74:13   70  т.
2. Хебър 1918 (Пазарджик) 57:16   67
 3. Вихрен 1925 (Сандански) 57:32   52
 4. Септември (Симитли) 36:23   40
 5. Банско (Банско) 38:28   39
 6. Чавдар (Етрополе) 245:39   37
 7. Сливнишки герой (Сливница) 38:35   36
 8. Марек 1915 (Дупница) 30:33   35
 9. Миньор (Перник) 33:33   35
10. Свобода 2011 (Пещера)              28:41   34
11. Балкан 1929 (Ботевград) 43:46   33
12. Беласица (Петрич) 28:35   32
13. Пирин 1941 (Разлог) 28:25   31
14. Рилски спортист 2011 (Самоков)

32:37   29
15. Пирин (Гоце Делчев) 22:57   25
16. Ботев 1937 (Ихтиман) 24:54   23
17. Германея (Сапарева баня) 23:49   21
18. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) 25:65   17

Слави Гоцев на полуфинал във Франция
Брезнишкият нацио-

нал Светослав Гоцев и
тимът на Тур се класи-
раха на полуфинали във
френската Лига АМ,
след като победиха Ара-
го де Сет и Бранимир
Грозданов с 3:0 (25:21,
33:31, 30:28) във вто-

рия 1/4-финален сблъ-
сък помежду им, който
се игра пред 1022 зре-
тили в зала “Луи Мар-
ти” в Сет. В първия
мач Гоцев и съотбор-
ниците му се наложиха
отново с 3:0 гейма.

Светослав Гоцев иг-

ра стабилно през целия
мач и записа с 8 точки
(2 блока, 75% ефектив-
ност в атака). Най-ре-
зултатен стана лат-
вийският диагонал на
гостите Херманс Еглес-
калнс с 27 точки (2 аса,
4 блока, 58% ефектив-

ност в атака), а Ней-
тън Вунембайна доба-
ви още 17 точки (2 бло-
ка). За Сет Бранимир
Грозданов бе резерва,
като влизаше в игра и
през трите гейма, но
не отбеляза точка.

Французинът с бъл-

които го наричат на-
дут петел. Войната
между него и привър-
жениците се отразява
на представянето на
отбора. Тимът от
Владивосток е на 14-о
място с 35 точки, са-
мо на една над зоната
на изпадащите. Факел
(Воронеж) е последен с
26.

Футболен фен заложи жена си за резултата от мач
През 2018 година

все още има мъже,
които са готови да
заложат жените си на
мач. Такъв е случаят с
кениец, който “загу-
би” съпругата си за
седмица. Причината е
обратът, който осъ-
ществи Юнайтед в
манчестърското дер-
би със Сити миналия

уикенд.Амани Стенли
бил абсолютно сигу-
рен в победата на “г-
ражданите”. Той собс-
твеноръчно подписал
договор да преотстъ-
пи жена си на своя
приятел Тони Шила
при успех на “червени-
те дяволи”. Двамата
са се подписали отдо-
лу, както и свидетел

на споразумение-
то.Манчестър Сити
се оттегли на почив-
ката с преднина от
2:0, но допусна обрат
през второто полув-
реме. Така кениецът
Стенли понесе два
тежки удара. Не се
съобщава дали жена
му е останала доволна
от обрата в мача.

гарски корени Аксел
Трухчев завърши с 13
точки.  На полуфинала
Тур ще срещне победи-
теля от другата 1/4-
финална двойка Айячо -
Стад Поатие, които
играят при 1-1 победи
в серията.
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Те излязоха на протест пред посолството на Великобритания заради забавените документи по делото

НЯКОИ МЕДИИ ВЧЕРА
БЯХА ТАКА ДОБРИ ДА
СПОМЕНАТ, ЧЕ ВЯТЪРЪТ
Е ДОНЕСЪЛ АФРИКАН-

СКИ ПРАХ и това е сериозна дихател-
на опасност за рисковите възрастови
групи, особено децата и старите хора с
дихателни и сърдечни проблеми. И да
не бяха ни информирали, ние, пернича-
ни, сами се сетихме каква е работата.
Елементарно, по външния вид на коли-
те. Ако автомобилът ти е бил едно дено-
нощие на открито и после като влезеш,
видиш, че стъклата са леко замъглени,
какво може да ти говори това? Афри-
кански прах чиста проба. Другият на-
чин за откриване е по прането на прос-
тора, но за това имат думата домакини-
те. Важното е, че прахта от Африка не
подмина Перник, както е ставало де-
сетки и стотици пъти. И ако искаме да
се пишем философи, да поразсъждава-
ме за екологията. Хвърляме луди пари
и приказки, даваме безумни обещания
и се борим за европейски екопроекти,
и в един миг южният вятър прави цяла-
та ни политика вятър и мъгла. По-точно
- вятър и фини прахови частици. Иди се-
га агитирай децата да играят на откри-
то, купувай автобуси на газ, прави кръ-
гови кръстовища, залесявай паркове и
баири. Сахара е прът в колелото на
прогреса, спъвало на екологичното ни
въздигане, непреодолима преграда
пред кристално чистия голобърдски
въздух, лелеяна мечта на еколозите.
За чист пернишки въздух само една
Синя зона не стига. Трябва и забрана
на африканския прах. Ама за това си
трябва и управа с мащабно мислене.
Международно-африканско...

ОЩЕ НЕ БЕШЕ ИЗТЕКЛА ИН-
ФОРМАЦИЯТА, ЧЕ ОТ ВЧЕРА ДО 22
АПРИЛ КАТ ЩЕ ПРАВИ АКЦИЯ ЗА
СКОРОСТТА, и катаджиите заеха по-
зиции по възловите кръстовища на
Перник. Като гледаме вчерашния бю-
летин на МВР за произшествията през
уикенда, и сега униформените няма да
са капо. Системата действа безотказно
- във всяка трета спряна за проверка
кола все ще се намери нещо гнило. Я
нередовни документи, я направо без
документи, я дрога под седалките, я
пренабити номера, я крадени вещи в
багажника, а най-често пиян шофьор
или шофьорка. Жътва е сега, както е
казал поетът. Въпросът е да се издър-
жи до 22-ри...

Трима в ареста за
оръжие и дрога

Любомира ПЕЛОВА
Трима се озоваха в ареста за притежа-

ване на оръжие и наркотични вещества.
В неделя, около 18 часа, служители от

Второ районно управление, в района на
Газоразпределителна станция проверили
лек автомобил, управляван от 23-годиш-
нвия жител на областния град П.Х. В ко-
лата били още 25-годишният Д.И. и 17-го-
дишно момче.

При проверка на автомобила, вътре би-
ли намерени и иззети газов пистолет с
три патрона в него, пакетче със суха зе-
лена листна маса, пликче с бяло прахооб-
разно вещество, ръчно свита цигара със
суха зелена листна маса. След обиск на
23-годишният младеж, в него е намерено
пликче, съдържащо суха зелена листна
маса. Тримата са задържани за 24 часа
по Закона за МВР.

Започнато е досъдебно производство и
работата по изясняване на случая про-
дължава.

Любомира ПЕЛОВА
Роднини, близки и

приятели на убития
във Великобритания
Денис Петков от Ба-
тановци изпълниха
намерението си и зас-
танаха пред  посолс-
твото на островна-
та държава в знак на
протест против не-
възможността да бъ-
де даден ход на дело
срещу убийците му  в
България. Причината
е във факта, че от
Албиона все още не
пращат документи-
те по делото, с кое-
то виновните за ги-
белта на Денис са оне-
винени.

„Ние няма да спрем
да се борим. Ако
трябва ще организи-
раме нови, по-големи

Строителни инструменти
изчезнаха от лека кола

Любомира ПЕЛОВА
Строителни инструменти са откраднати от

лек автомобил в Радомир.
Колата, марка „Крайслер“, била паркира-

на пред дома на 65-годишният й собстве-
ник. Апашите успели да проникнат във во-
зилото като счупил едно от страничните му
и задигнали къртач, два манометъра и дру-
ги инструменти.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 194, ал.1 от Наказателния кодекс и рабо-
тата продължава.

протести, но няма да
се откажем” – кате-
горични бяха протес-
тиращите.

„  Няма такава мъ-
ка! Това е една пос-
тоянна, денонощна
агония! Синът ми бе-
ше убит от петима
български роми. Два-
ма бяха задържани, но
първо единия, а след
това и другия бях
пуснати, поради лип-
са на доказателства.
Три аутопсии са пра-
вени на Денис. По ан-
глийските закони
след като извърши-
телите не се приз-
наят за виновни, те
биват освободени. Аз
не вярвам на англий-
ската правна систе-
ма. Те многократно
ни уверяваха, че това

е престъпление, кое-
то там се наказва с
доживотен затвор..
Заведох дело тук в
България, но докумен-
тите от  Англия ги
няма и не може да се
даде ход. Настояваме
документите да
пристигнат в Бълга-
рия и убийците да бъ-
дат наказани тук, по
българското право-
съдие” – сподели май-
ката на Денис.

На 11 март 2017 го-
дина Денис бе убит с
нож по време на свада
с участието на бъл-
гарски роми на Ос-
трова. Убийците му
останаха ненаказани,
тъй като разследва-
нето не успя да дока-
же кой точно е убил
младежа. 

Повече полиция по пътищата
заради катастрофите
Любомира ПЕЛОВА

Засилено полицей-
ско присъствие ще
има по автомагис-
тралите и големите
пътища у нас.

Причините - пред-
стоящият
летен сезон
свързан с
а к т и в е н
трафик и
зачестили-
те тежки
инциденти
в последно
време.

„Полицей-
ските еки-
пи ще имат
за цел и да
регулират
д в и ж е н и е -
то при ус-
тановяване
на места,
к ъ д е т о
движението се зад-
ръства и има тапи.
Полицейски екипи ще
осигуряват по-лесно-
то преминаване“, ка-
за гл. инспектор Ро-
сен Рапчев от ГД „На-
ционална полици-
я“.От полицията
предупреждават да
не се кара в аварийни-
те ленти, за да не се
затрудняват спаси-
телни екипи.

От днес КАТ стар-
тира и операция за
контрол на скорос-
тта. Тя ще се про-
вежда в цялата стра-
на, като ще продъл-
жи до края на седми-
цата. Eкипите на
“Пътна полиция” ще
са разположени в на-
селените места,

главните пътища,
магистралите и тре-
токласните шосета
и ще следят основно
за скоростта, съоб-
щи МВР.

“В България се кара

доста по-бързо от-
колкото е необходи-
мо”, каза още Рапчев,
цитиран и от БТА.
Той допълни, че кога-
то има акции за кон-
трол на скоростта,
общият брой на път-
но-транспортните
произшествия леко
спада. Ралчев каза
още, че само за 20
дни - през март, с но-
вите лазерни камери
са санкционирани по-
вече от 4400 души за
превишена скорост.
Той обаче отбеляза,
че високата скорост
е водеща причина за
катастрофите не са-
мо в България.

В остро писмо чрез
медиите до премие-
ра, Институтът за

пътна безопасност
междувременно нас-
тоя правителство-
то спешно да разгле-
да причините за лип-
сата на доклади за
състоянието на

пътната безопас-
ност у нас.

Усилията за намал-
яване на пътнотран-
спортния травмати-
зъм в страната
водят до тревожни
резултати, смятат
от организацията и
твърдят, че няколко
министри системно
не изпълняват зако-
новите разпоредби.

Контролните орга-
ни на пътнотран-
спортната система
трябва да положат
максимални усилия,
за да осигурят безо-
пасността на всички
граждани и всеки от
участниците трябва
да е готов да се про-
мени, за да се постиг-
не безопасност.

Обраха къща в Брезнишко
Любомира ПЕЛОВА

За извършена кражба от къща е извърше-
на в брезнишкото село Долна Секирна
съобщиха от полицията.

Престъплението е станало в периода от
месец ноември миналата година до 13 ап-
рил 2018-та година. Неизвестни разбили
врата на мазе и откраднали моторна фреза
и мингеме. Извършен е оглед на местоп-
роизшествието от служители на Районното
управление в Брезник.

Образувано е досъдебно производство.

Поредния пиян зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Поредното бързо производство за шофи-
ране на автомобил след употреба на алко-
хол е започнато в Перник.

Вчера, 15 минути преди полунощ, на ули-
ца „Бродо“ в областния център бил прове-
рен «Фолксваген Пасат», управляван от 41-
годишният Я.Х. При изпробването му с тех-
ническо средство за алкохол били отчетени
1,86 помила. Мъжът дал кръвна проба за хи-
мичен анализ и бил задържан за 24 часа.

Работата по документиране на случая
продължава.
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