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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

Ùå èìà ëè Ïåðíèê ñèíÿ çîíà?
1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.67 лв.

Вторник, 17 юли 2018 г., бр. 132 /6480/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. вмчца Марина

Ако /не/
беше...

Ако Световното по футбол не беше в
Русия, щяхме да се  скъсаме да хвалим орга-
низацията. Ако на финала аржентинският
съдия не беше измислил оня фал, Франция
нямаше да вкара първия гол. Ако не беше
измислил и дузпата, нямаше да вкара и
втория. Ако хърватският вратар не беше
задрямал при третия и четвъртия гол на
французите, не се знаеше как щеше да за-
върши мачът. Ако обаче Франция не беше
станала световен шампион, нямаше да е
честно.

Ако хърватите бяха станали шампиони,
имаше опасност заедно с тях да полудеем
и ние. Ако не беше второто им място,
нямаше да си спомняме за нашето четвър-
то преди 24 години. Ако не беше готината
хърватска президентка на закриването,
футболът нямаше да е толкова обичана
игра. Ако не беше свършило първенство-
то, щяхме да сме по-щастливи.

Между беше и не беше премина един ме-
сец като миг. Което показа, че дори когато
не сме сред големите играчи, можем да бъ-
дем щастливи по своему. Даже по-щастли-
ви, отколкото ако бяхме в Русия. Феноме-
нът футбол даде своите не само спортни,
но и социални послания. Ако не бяха тези
безброй целувки и прегръдки след послед-
ния съдийски сигнал, може би щяхме да сме
малко по-лоши.

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 280

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно, дъжд с
гръмотевици

Отговорът на този въпрос ще стане ясен в четвъртък
Любомира ПЕЛОВА

Да бъде въведен ре-
жим на кратковремен-
но паркиране - синя зо-
на, предлага кметът
на Перник Вяра Церов-
ска.

Предложението ще
бъде разгледано на за-
седание на общинския
съвет в четвъртък.
Режимът касае пре-
возни средства с до-
пустима маса до 2,5
т, микробуси и авто-
буси с до 12 пътни-
чески места. Той ще
бъде валиден в часо-
вете от 8 до 18 ч.аса
За престоя в синята
зона гражданите ще
заплащат с мобилно
съобщение, или със
специален талон и с
билет от паркинг ав-
томат, които трябва
да бъдат поставени
на видно място на
стъклото на автомо-
била.

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

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

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

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

www.vento-k.com
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
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

Поредната селска
къща обрана

Любомира ПЕЛОВА
Имоти, които не са обитавани постоянно

от собствениците си, често са обект на на-
бези на апаши.

Поредният такъв случай е регистриран в
брезнишкото село Долна Секирна, съобща-
ват от полицията.

Престъплението е извършено в периода
между 7 и 13 юли, когато била разбита
входната врата на имота, собственост на
67-годишен столичанин. Наглите апаши са
откраднати телевизор, кафе машина, мо-
торни трион и тример, перфоратор и писто-
лет за боядисване.

Служителите на реда от Районното управ-
ление на МВР в Брезник са извършили ог-
лед на местопроизшествието.

Започнато е досъдебно производство.
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БАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛ

√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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ÁÅËÎÂÎÄ×ÀÍÈ ÁËÎÊÈÐÀÕÀ
ÏÚÒß ÏÅÐÍÈÊ-ÐÀÄÎÌÈÐ

ÏÅÐÍÈØÊÈßÒ ÎÁÑ
ÑÒßÃÀ ÑÅÑÈß
ÂÀÍ×Î ÒÐÀßÍÎÂ ÍßÌÀ
ÄÀ ÈÃÐÀÅ Â „ÑËÀÂÀÒÀ”

Тарифата се опре-
деля от Общинския
съвет. Собственици-
те на имоти, попада-
щи в обхвата на син-
ята зона, ще парки-
рат безплатно по еди-
н автомобил на жили-
ще,за всеки следващ
се въвежда прогресив-
на такса. В синята зо-
на ще бъдат фиксира-
ни места за преферен-
циално паркиране на
пътни превозни
средства, превозващи
хора с трайни увреж-
дания.

От такса са освобо-
дени моторни превоз-
ни средства със спе-
циален режим на дви-
жение - Бърза помощ,
Пожарна, главни и об-
ластни дирекции на
МВР, автомобилите,
собственост на об-
щинската и областна
администрации, коли-
те, ползвани от лица

с трайно намалена ра-
б о т о с п о с о б н о с т .
Привилегията важи и
за почетните гражда-
ни на Перник.

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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На страница 2

Подпомагат още шест млади двойки за бебе "ин витро"
Любомира ПЕЛОВА

Шест млади двойки от община Перник ще получат финансова помощ за
бебе "ин витро". Докладната на кмета Вяра Церовска е включена в днев-
ния ред на Общинския съвет, който ще заседава в четвъртък. Финансира-
нето за всяка от двойките е различно -  две от тях ще получат по 1000 лева,
една - 1500 и три - по 2000 лева. Финансовото подпомагане на лица с реп-
родуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Перник, стана
възможно след като Общински съвет прие Правилник за  финансово под-
помагане на процедури "Ин витро"  през 2015 година. Ежегодно в дело-
водството на  община Перник  се  приемат  документи за  финансово под-
помагане на двойки с репродуктивни проблеми
по общинската програма"Ин витро". На страница 3
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Áåëîâîä÷àíè áëîêèðàõà ïúòÿ Ïåðíèê – Ðàäîìèð
Местните не искат инсинератора в района

Ще има ли Перник синя зона?
Всяко неправил-

но паркирано път-
но превозно средство ще бъде блокира-
но със скоба.

Глоба от 50 лв. до 300 лв. е предвиде-
на за нарушителите, които повредят, или
самоволно демонтират поставената ско-
ба.

Това е втори опит за въвеждане на
синя зона в Перник. Преди осем години
първият се провали и ограничението
падна след заведено дело от компютър-
ния специалист Вихрен Матев. Съдът
видя тогава нарушения на процедурни-
те правила.

Този път те са спазени. През втората
половина на май граждани на Перник се
включиха в общественото обсъждане
на Наредба за организацията на движе-
нието на територията на Общината и въ-
веждането на прословутата синя зо-
на. Те поставиха свои въпроси и предло-
жения, касаещи проектодокумента. Гра-
дът е последния в Югозападна Бълга-
рия, в който няма действаща синя зона.
В срещата тогава взеха участие кметът
Вяра Церовска и нейните заместници -
Денислав Захариев и Владислав Караи-
лиев, както и експерти от общинската
администрация. „Наредбата е в интерес
на гражданите предвид безразборното
паркиране на автомобили, собственост
на граждани и юридически лица в Цен-
трална градска част, в която освен жи-
лищни сгради са съсреодоточени уче-
бни заведения, административни сгради
и търговски обекти и има интензивен
пътникопоток. Необходимо е да се рег-
ламентират местата за паркиране и с ог-
лед опазване тревните площи и предот-
вратяване на системното им унищожа-
ване. Предлаганото въвеждане на „Синя
зона“ в Централна градска част е в
съответствие с националните приоритети
във връзка с ограничаване вредните
емисии във въздуха“, бяха част от моти-
вите, които представи тогава зам.-кме-
тът Захариев. 

„Трябва да се опитаме заедно да нап-
равим нашето подреждане, а вие граж-
даните сте хората, които помагате неща-
та да се случват. За да въведем „Синята
зона” ние трябва да постигнем някакъв
консенсус. И затова правим това общес-
твено обсъждане“, коментира кметът
Вяра Церовска. 

От срещата стана ясно, че практиката
в общините, в които са въведени участъ-
ци, обособени като синя зона, се наблю-
дава значителна регулация и контрол на
паркирането. Към настоящия момент в
централната градска част на Перник
липсва организация и контрол на парки-
рането, поради което се установява без-
контролно паркиране в нарушение на
ЗДвП, което затруднява участниците в
движението и гражданите, живеещи в
района и създава предпоставки за ПТП. 

„Предлаганото въвеждане на „синя
зона“ в Централна градска част ще по-
добри качеството на въздуха, ще огра-
ничи вредните емисии и ще се осъщес-
тви превенция по отношение здравето
на гражданите. Същевременно ще се га-
рантира правото на живущите да пол-
зват режима на локално паркиране в
близост до постоянния си адрес. Наред-
бата ще даде възможност не само за
цялостна организация на движението,
но и да се осъществи контрол при парки-
рането на постоянно нарастващия брой
автомобили в района“, са част от  поста-
вените цели. 

Настоящият проект на Наредба за ор-
ганизация на движението на територия-
та на Община Перник е в съответствие с
европейското законодателство - Евро-
пейската харта за местно самоуправле-
ние. 

Любомира ПЕЛОВА
В неделя привечер

жители на пернишкия
квартал “Бела вода”
блокираха пътя Пер-
ник – Радомир за бли-

зо час и половина,
съобщиха организа-
торите на протеста.
Хората негодуват
срещу инсинератор,
разположен до близ-

кия рудник “Бела во-
да”.  Жителите на
квартала твърдят,
че се носят неприя-
тни миризми от из-
гаряните в съоръже-

Детска градина №8 „Изворче”
Наскоро излезе от

печат новата книга
на Нонка Кръстева
„Детска градина №8
„Изворче”. Издание
на Двореца на култу-
рата град Перник,
2018 година. Тя е пос-
ветена на 55-годиш-
нината от създаване-
то на детската гра-
дина в квартал „Твър-
ди ливади” №6. Илю-
стравана е богато с
фотографии от албу-
мите на градината и
рисунки на деца – въз-
питаници на тази
градина. Оформление-
то и графичният ди-
зайн са дело на худож-
ничката Гергана Ни-
колова – Арабаджие-
ва. По думите на ди-
ректора на детската
градина г-жа Искра
Чернева книгата е
„посветена на рабо-
тата на учителя и
начина на общуване в
детската градина”. В
предговора е просле-
дено началото на пре-
дучилищното възпи-
тание в България, от-
криването на първа-
та забавачница през
1926 година за деца
на работещи в Мини
„Перник”. На 15 юни
1962 година е пър-
вият прием на 50 де-
ца в ДГ „Изворче”,
построена със средс-
тва на Държавни ми-
ни „Перник”. По-къс-
но се обособяват два
филиала в блок 60 –
група „Звънче”, в
блок 12 - група „Ка-
линка”. През тази
учебна година се обу-
чават и възпитават
147 деца. По интерес
и желания избираемо
с лектори отвън се
предлагат народни
танци, модерни и ла-

тино танци, англий-
ски език, футбол, изо-
бразителни дейнос-
ти. Децата участват
целогодишно в об-
ществени изяви –
концерти, конкурси,
телевизионни преда-
вания, благотвори-
телни търгове, из-
ложби, общоградски
празници, посещават
филми, театри,
ходят на походи и ек-
скурзии. Детската
градина поддържа
връзка с обществени
организации и инсти-
туции- организират
се съвместни значи-

ми изяви. От тези
контакти свои произ-
ведения написаха Ро-
сица Ангеловда, Ми-
хаил Добренов, Ива
Райчева, Цветанка
Бъчева, Антоанета
Палазова. Стихотво-
рение на Людмила
Джонева и музика на
композитора Дарин
Бърнев стана химн на
детската градина. На
26 юни 2018 година
книгата бе предста-
вена от проф.Тодор
Мишев – историк,
преподавател в СУ

„Св.Климент Охрид-
ски” – София пред
участници в Национа-
лен историко-дидак-
тически семинар „Об-
щество, памет, обра-
зование” в гр.Китен,
организиран от Ис-
торическия факул-
тет на СУ „Св.Кли-
мент Охридски”. На
този форум г-жа Нон-
ка Кръстева изнесе
доклад на тема „Въз-
питаване на истори-
ческо съзнание и пат-
риотизъм у децата
от предучилищна
възраст в условията
на съвременната дет-

ска градина”. Съ-
щият е публикуван в
сборник с научни док-
лади и съобщения на
всички участници в
семинара. /СУ
„Св.Кл.Охридски” Ис-
торически факул-
тет, ИК „Силует”
ЕООД, София ,
2018г./

Да разтворим кни-
гата „ДГ №8 „Извор-
че”, да пием от чис-
тия извор на добре
свършената работа.

Елена ДИМИТРОВА
приятел на всички

от детската градина

нието трупове на жи-
вотни и негодни хра-
ни. „Не на мършата”,
„Не ни загробвайте“,
„Бела вода иска да ди-
ша“ бяха част от ло-
зунгите, които из-
дигнаха по време на
протеста беловодча-
ни. Гражданите са
имали разрешение от
община Перник да
протестират на
ул.”Григорий Цам-
блак”, но те решили
да излязат на между-
народния път, за да
бъдат чути. При тях
обаче не отиде нито
представител на об-
щинската, нито на
областната управа.
Може би защото по
това време течеше
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събора край Гигин-
ския манастир.

А в т о м о б и л н и я т
трафик е бил прена-
сочен по обходен мар-
шрут през село Вита-
новци и това допъл-
нително нажежи
страстите сред мес-
тните, които видяха
в този подход на
властта и полицията
намчин да се обезмис-
ли протеста.

Жителите на квар-
тала не отстъпват
от искането си да бъ-
де спряна дейността
на инсинератора. Те
заявяват, че протес-
тите им ще продъл-
жат всеки ден, дока-
то искането им не
бъде изпълнено.

Наши ученици спечелиха
куп медали в чужбина

Светла ЙОРДАНОВА
Един златен, три сребърни и един брон-

зов медал завоюваха участниците от бъл-
гарския отбор на 59-тата Международна
олимпиада по математика, която се прове-
де в Румъния, съобщават от Министерство-
то на образованието.

В най-престижното състезание по мате-
матика за ученици участваха 615 младежи
от 109 страни, които решаваха по 3 задачи
във всеки един от два последователни дни.

Златен медал завоюва Борислав Антов
от СМГ “Паисий Хилендарски”, а трите сре-
бърни медала получиха Кирил Бангачев от
СМГ, Константин Гаров от ППМГ “Акад. Н.
Обрешков”- Бургас, и Иван-Александър
Мавров от СМГ. Бронзовият медал бе за
Атанас Динев от ППМГ “Акад. Н. Обреш-
ков” - Бургас , а почетна грамота бе връче-
на на Кристиян Василев от ПЧМГ - София.

В отборното класиране България е на 21-
во място, но в класацията на страните от
Европейския съюз страната ни се нарежда
на пето място.

Ръководители на отбора са проф. дмн Пе-
тър Бойваленков (ИМИ-БАН), проф. дмн
Емил Колев (ИМИ-БАН) и Александър Ива-
нов.

С три златни, четири сребърни и един
бронзов медал се завърнаха и нашите от-
бори по информатика от Младежката Бал-
каниада по информатика и Балканиадата
по информатика в Румъния. България е на
първо място по медали при младежите и на
второ място при учениците старша възраст.
Всички български състезатели завоюваха
медали.

На Младежката Балканиада златни ме-
дали завоюваха Виктор Кожухаров от ПМГ
“Баба Тонка”- Русе, и Андон Тодоров от
СМГ. За доброто си представяне Георги
Петков от СМГ получи сребърен медал, а
Константин Каменов от СМГ - бронзов.

На Балканиадата старша възраст златен
медалист стана Александър Кръстев от МГ
“Д-р Петър Берон”- Варна, а трите сребърни
медали бяха за Виктор Терзиев от СМГ,
Мартин Копчев от ПМГ “Акад. Иван Гюзе-
лев”- Габрово, и Радослав Димитров от МГ
“Акад. Кирил Попов”- Пловдив.

Ръководители на отбора за Балканиадата
са Емил Келеведжиев от Института по ма-
тематика и информатика при БАН и Руско
Шиков - ръководител на школа към ПМГ
“Атанас Радев” - Ямбол.

Ръководители на отбора, участвал в Мла-
дежката Балканиада, са доц. Пламенка
Христова, преподавател в Русенския уни-
верситет, и Петър Петров - ръководител на
школа в СМГ.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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На нея ще се решава ще има ли градът синя зона

Общинската партийна организация
на БСП в Ковачевци твърдо
подкрепя Корнелия Нинова

Силвия ГРИГОРОВА

Общинската партийна организация на
БСП - Ковачевци изпрати отворено пис-
мо до Националния съвет на БСП, Из-
пълнителното бюро на БСП и до Михаил
Миков. В него се подчертава, че общин-
ската партийна организация в Ковачев-
ци подкрепи Михаил Миков в избора му
за председател, в заседанието на 49-
тия конгрес на партията. "Изразяваме
нашите позитивни отношения към Вас,
като партиен другар,  народен предста-
вител, вътрешен министър и председа-
тел на 42-то Народно събрание на Ре-
публика България. Всички тези Ваши
постижения са съвкупност от Вашите
лични качества и високата оценка, коя-
то ви е дало ръководството на партий-
ния орган", пишат социалистите от Ка-
вачевци. В писмото те изразяват трево-
гата си от публичните изяви и критики,
които отправя Михаил Миков към ръко-
водството на партията  и към председа-
теля на  НС на БСП Корнелия Нинова.

В откритото писмо, социалистите заяв-
яват:"Ние, членовете на общинската
партийна организация - Ковачевци не
одобряваме начина, по който нападате
нашата партия, защото от всичко казано
по телевизии, вестници и ел. медии, не
чухме нито един аргумент, не дадохте
никаква алтернатива, а  само  елемен-
тарно плюене.

Тук можем да кажем да добавим и
други другари, които излизат и атакуват
безпринципно и безпочвено в публично-
то пространство ръководството на БСП.
Всичко това се прави явно да се уронва
престижа на лидера на партията, но гол-
ямата тежест пада върху нейните члено-
ве".

Общинската партийна организация в
Ковачевци апелира:"Ние редовите чле-
нове на тази партия, Ви молим да спре-
те да плювате! Изказвайте Вашите ре-
шения и предложения, защитавайте Ва-
шите идеи и позиции, критикувайте  на
партийните форуми, а не по медиите.

Не забравяйте, че е Ваша отговорнос-
тта за дереджето на нашата партия, кре-
пейки Станишев, загуба след загуба на
парламентарни, местни и европейски
избори.

Да оставим ръководството, да работи
за развитието на Българската социа-
листическа партия и Република Бълга-
рия.

Истинските  оценки за постиженията
на една партия, се  поставят след резул-
татите на изборите."

В заключение, социалистите от Кова-
чевци заявяват, общинската партийна
организация на БСП Ковачевци, заста-
ва зад ръководството, избрано от кон-
греса и осъжда всички нелоялни и нед-
ругарски изяви на видни и по-малко
видни деятели по публичните медии.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият мини-

парламент стяга се-
сия. Редовмното засе-
дание на местния за-
конодателен орган ще
се проведе в четвър-
тък, на 19-ти юли и е
напълно възможно то
да се окаже последно-

възможност да от-
правят и новите си
питания към градона-
чалника. В дневния
ред са включени док-
ладни, касаещи разпо-
реждане с общинско
имущество - отдава-
нето под наем или
продажби на имоти и
терени. Съветници-
те ще трябва да гла-
суват и списъкът на
двойките с репродук-
тивни проблеми, кои-
то ще бъдат подпо-
могнати от община-
та за провеждането
на лечение и процеду-
ри "ин витро". Тзи
път те са шест, а су-
мите са от 1000 до
2500 лева.

Кметът Вяра Це-
ровска е внесла и док-
ладна, касаеща осигур-
яването на финансов

то преди лятната ва-
канция на съветници-
те.

Сесията ще започне
с традиционните от-
говори на въпроси,
поставени към кмета
на общината предход-
ното заседание, зако-
нотворците ще имат

ресурс за кандидатс-
тване на Община Пер-
ник с проектно пред-
ложение за финанси-
ране на проект по
процедура "Мерки за
въвеждане на реше-
ния за превенция и уп-
равление на риска от
наводнение. Съветни-
ците ще трябва да да-
дат съгласието си и
за предоставяне на
товарен, автомобил,
автолбус , комбини-
ран багер и самосвал
на олбщинското пред-
приятие "Флор".

Има и докладни, ка-
саещи градоустрой-
ствени въпроси, про-
дажбата на общински
жилища на наематели,
настанени по адми-
нистративен ред.

Може би  най-инте-
ресна за наблюдава-

Подпомагат още шест млади
двойки за бебе "ин витро"

Много важно усло-
вия за всички, които
кандидатстват  е  да
се знае, че се подпома-
гат онези процедури,
които не се заплащат
от Здравната каса и
от Фонд "Искам бебе"
от министерството
на здравеопазването.

Информация за ус-
ловията , критерии-
те и всички необходи-
ми медицински доку-
менти са качени на
сайта на общината в
секция "Здравеопазва-
не".

Едни от изисквания-
та са кандидатите да
нямат  задължения

щите работата на
минипарламента в
Перник е докладната,
касаеща приемането
на Наредба за органи-
зиране на движението
на територията на
Община Перник, кое-
то ще реши проблема
със създаването на
т.н.синя зона.

Прделага се за раз-
глеждане и изменене-
то и допълнението на
Правилника за органи-
зацията и дейността
на Общинския съвет,
неговите комисии и
взаимодействието
му с общинската ад-
министрация.  Ще бъ-
де избрана и постоя-
нна комисия за проти-
водействие на коруп-
цията и за отнемане
на незаконно придоби-
то имущество.

към община Перник и
държавата, да са с
непрекъснати здрав-
но-осигурителни пра-
ви и да не са поставе-
ни под  пълно запре-
щение. Семейните
двойки трябва да
представят  копие
от сключен граждан-
ски брак или ако са  ли-
ца живеещи на семей-
ни начала - декларация

48 нови лекарства в
Позитивния списък

Силвия ГРИГОРОВА
През изминалата година в Позитивния

лекарствен списък са включени 48 нови ле-
карствени продукти, които принадлежат
към 32 нови международни непатентни наи-
менования (INN) в различни терапевтични
области. Това става ясно от годишния док-
лад на Националния съвет по цени и реим-
бурсиране за 2017 г. Те са в областта на
гастроентерологията, пулмологията, кар-
диологията, офталмологията, гинекология-
та, хематологията, онкологията и други, а
13 INN са определени за проследяване на
ефекта от терапията.

От Съвета посочват, че през 2017 г. са
постигнати измерими резултати за намал-
яване цените на лекарствените продукти,
за целите на спестяването на публични
средства и ограничаване на доплащането
от страна на пациентите. В резултат на ана-
лиз на изменението на референтната стой-
ност е оценено намаление на стойността,
заплащана от НЗОК. Размерът й е 22 963
639 лв.

Най-голямо увеличение има при лекарс-
твените продукти, включени в Приложение
1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) -
16 020 611 лева.

За периода 01.01.2017-31.12.2017 г. са ус-
тановени по-ниски цени на производител в
референтните страни за 777 лекарства,
включени в Позитивния лекарствен списък.
Преобладаваща част от намаленията се
дължат на нормативното изискване за про-
верка на цените на лекарствените продукти
на период 6 месеца/ 12 месеца. Три от ре-
ферентните държави - Румъния, Гърция и
Словакия, са с най-голям относителен дял
при намалението на цените, сочи докладът.

От него става още ясно, че постъпилите
процедури за изключване на лекарствени
продукти от Позитивния лекарствен списък
са общо 147 и представляват 2.9% от всич-
ки постъпили процедури, като Национал-
ният съвет по цени и реимбурсиране е раз-
гледал 173 такива процедури, от които 7 са
прекратени. Най-честите причини за из-
ключване на лекарствени продукти и зали-
чаване на цената са прекратяване на раз-
решението за употреба, спиране на произ-
водството им, неподдържане на реимбур-
сен статус и намаляване на цената на про-
дукта вследствие външното рефериране,
посочват от Съвета.

. В сайта е поместен и
списъка с болниците,
към които могат да
се обърнат одобрени-
те вече  двойки. Оне-
зи, които не получат
финансиране през да-
денаа година, оста-
ват картотекирани в
общината и могат да
участват за  финан-
сово подпомагане за
следващия период.

от страница 1

Манолова скочи срещу социалното
ведомство, преписвали стари закони
Любомира ПЕЛОВА

Омбудсманът Мая
Манолова обясни пред
журналисти преди за-
седанието на работна-
та група към МТСП,
която изготвя проек-
та на Закон за хората с
увреждания, че досега
изработеният зако-
нопроект за хората с
увреждания е имита-
ция на реформа.

Припомняме ви, че
омбудсманът внесе в
парламента законоп-
роект за личната по-
мощ, който изработи
съвместно с майки на
деца с увреждания. Об-

щественият посред-
ник заяви подкрепата
си и за другите два
проекта - на Закон за
хората с увреждания и
на Закон за социалните
услуги, и ще следи те
да бъдат приети в ра-
зумни срокове от На-
родното събрание, как-
вото е и искането на
хората с увреждания.

Днес Манолова об-
яви, че тя като омбуд-
сман няма да бъде съу-
частник в правенето
на такъв тип рефор-
ми.

"До този момент за-
конопроектът е пре-

писан на близо 70% от
стария. Не фигурира
никъде индивидуал-
ният подход към всеки
един човек с уврежда-
ния", заяви тя.

"Отново средства-
та ще бъдат раздава-
ни на калпак, а не спо-
ред нуждите на хора-
та", каза Манолова.
Майките на деца с ув-
реждания, които под-
крепят омбудсмана
обещаха, че ще започ-
нат брутални протес-
ти в края на юли ме-
сец, ако законопроек-
тът не бъде внесен в
Народното събрание.
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Матурите за VII и XII клас на различни дати

Светла ЙОРДАНОВА
Над два месеца по-

чивка ще имат учени-
ците в България през
следващата учебна
(2018 - 2019) година.
Почивните дни ще са
39, като към тях спа-
дат 28 ваканционни
дни (есенна, коледна,
междусрочна и про-
летна ваканция), 8
дни за официални
празници (Денят на
независимостта, Ден
на народните буди-
тели, Освобождение-
то на България, Ве-
ликден, Ден на труда
и Денят на храброс-
тта, 2 неучебни дни
за държавни зрелос-
тни изпити, както и
за Денят на славя-

нската писменост и
култура). Това пред-
вижда новият график
за учебното време,
представен от МОН.

Още преди да са за-
почнали, на ученици-
те им предстои по-
чивка, тъй като 15
септември е събота
и учебната година ще
стартира на 17-ти.
Следващият почивен
ден е 24 септември
(понеделник), който е
почивен заради 22
септември (събота),
и така се получават
последователи неу-
чебни дни. Октомври
ще мине само в учене,
но след това ноември
започва с 6 дни по-
чивка. В нея влизат

Денят на
н а р о д н и -
те буди-
тели, кой-
то е офи-
ц и а л н о
неучебен,
а след не-
го е и пър-
вата ва-
канция –
есенната,
която е
от 2 до 6
н о е м в р и
в к л ю ч и -
т е л н о .
След това

е така чаканата от
учениците коледна
ваканцията. И тази
година тя ще е в рам-
ките на 11 дни, но ще
започне и свърши ден
по-рано спрямо мина-
логодишната. Колед-
ната ваканцията е
от 22 декември до 1
януари. Така всички
празнуващи Нова го-
дина из курортите в
страната и чужбина
ще трябва да се вър-
нат максимално най-
бързо от почивките
си. За да не се стига
до това, от Синди-
кат “Образование”
предлагат на минис-
терството коледна-
та ваканция да бъде
удължена до края на

седмица. С края на
първия срок идва и
международната ва-
канция, която тази
година от 2 февруа-
ри (събота) до 5 фев-
руари (вторник).
Март месец също за-
почва с допълните-
лен ден почивка зара-
ди 3 март. 2019 годи-
на националният
празник се пада не-
деля, затова и 4-ти
ще бъде неучебен. Та-
ка се събират отново
3 последователни дни
за почивка.

Април и май месец
са изпълнени с неу-
чебни дни. От 30
март (събота) до 7
април (неделя), или об-
що 9 дни, е пролетна-
та ваканция на учени-
ците. В края на месе-
ца е и Великден, пок-
рай който има още 4
почивни дни – от 26-
и до 29-и. Учениците
ще се върнат само за
ден на училище – 30
април, тъй като 1
май ( Ден на труда)
отново е официално
неучебен и неработен
ден. След още два дни
учене им предстоят
3 дни почивка – 4, 5, 6
май (от събота до по-
неделник). На 21 и 23
пък са държавните

зрелостни изпити,
които е обявени за
неучебни. Почивните
дни май се допълват
от 24 май - петък,
който обаче е при-
съствен за ученици-
те. Според проекта
от следващата уче-
бна година държавни-
те зрелостни изпити
на XII клас и национал-
ното външно оце-
няване на VII клас ще
се провеждат по раз-
лично време - съот-
ветно на 21 и 23 май
за големите и 18 и 20
юни за малките. В но-
вия график е заложе-
но по време на вън-
шното оценяване на
седми клас всяко учи-
лище да решава как
ще се организира
денят за останалите
випуски от 8-и до 11-
и клас. Според проек-
та последният учебе-
н ден на XII-и клас е 15
май, на учениците от
I-ви до IV-ти клас - 31
май, V-и и VI-и клас ще
приключат на 14 юни,
а от VII-и до XI-и клас
ще завършат на 28
юни. След обсъждане
на новия график той
ще бъде въведен във
действие със заповед
на министъра на
МОН.

Стартира търгът за проучвателни
дейности за укрепването

пътя  Перник – София
Силвия ГРИГОРОВА

Агенция „Пътна инфраструктура“ от-
кри тръжната процедура за избор на из-
пълнител на проучвателно-проектантски
работи и упражняване на авторски над-
зор за укрепване на свлачище на пътя
София–Перник в участъка от км 281+150
до км 281+600. Това е отсечката от раз-
клона за село Мърчаево до Владая в
близост до ж. п. гара Владая.

Бъдещият изпълнител ще извърши
проучвателни работи за изясняване на
инженерно-геоложките условия в райо-
на на свлачището и причините за активи-
зирането му. Ще бъде разработено тех-
ническо решение за трайното възстанов-
яване и укрепване на засегнатия уча-
стък от първокласния път, с дължина 450
метра.

Срокът за изпълнение на проучвател-
ните работи е 40 дни.Индикативната
стойност на поръчката е 83 333.33 лв.
без ДДС.Кандидатите могат да подават
офертите си до 17,30 ч. на 20 август 2018
г.

Проектът кандидатства за финансира-
не по приоритетна ос 4 „Превенция и уп-
равление на риска от наводнения и
свлачища“ на Оперативна програма „О-
колна среда“ 2014-2020 г.

Какво показаха матури 2018?
Светла ЙОРДАНОВА

Първите резулта-
ти, обявени от МОН
след провеждането на
тазгодишните зре-
лостни изпити, бяха
обнадеждаващи – об-
явената средна за
страната оценка До-
бър 4,24,  сочи към по-
добрение спрямо пре-
дишната година, кога-
то оценката беше До-
бър 4,22. Чувстви-
телно е намалял и де-
лът на учениците,
които не са издържа-
ли изпита при първо-
то си явяване.

Резултатите по об-
ласти обаче рисуват
доста по-различна
картина – в нито ед-
на от тях няма подоб-
рение спрямо минала-
та година, което от
своя страна сочи към
грешки в изчисление-
то на средната за
страната стойност.
Това показва анализ,
публикуван от Ин-
ститута по пазарна
икономика.

Разпределението на
средните оценки на
областно ниво не е
изобщо изненадващо
– традиционно в по-
вечето области оце-
нките са много близки
до Добър 4, като

няколко области като
София-столица, Плов-
див, Варна и Смолян
постигат чувстви-
телно по-добри резул-
тати спрямо остана-
лите.

През 2018 г. изглеж-
да няма значителна
връзка между средния
успех на матурата по
БЕЛ и дела на ученици-
те, които не са я из-
държали. Въпреки че и
по този показател
най-зле се пред-
ставят областите
Ямбол и Кърджали с
над 15% скъсани, ин-
тересни са дяловете
на неиздържалите в
областите Плевен и
Силистра – малко над
10%. Като цяло обаче
няма изненади и тук –
в столицата практи-
чески всички явили се
успяват да издържат
матурата, но в много
области значителна
част от учениците се
провалят.

Този показател, съ-
четан с чувствител-
ните разлики в сред-
ната оценка,насочва
вниманието към се-
риозните неравенс-
тва в качеството на
предоставяното об-
разование (ако, разби-
ра се, приемем, че към

момента матурите и
външните оценявани-
я са единственият ре-
довен и обективен из-
мерител за резулта-
ти и качество на обу-
чението).

Добрата новина та-
зи година идва от де-
ла на слабите оценки
на зрелостния изпит,
който намалява във
всички области. По-
добно на средната
оценка, и тук динами-
ката не е хомогенна –
докато в Пазарджик
делът на скъсаните е
намалял с над 5 про-
центни пункта в
сравнение с 2017 г., в
Ямбол, Кърджали и
Бургас – с над четири
пункта. Областите,
където спадът е по-
незначителен, са най-
вече такива, в които
скъсаните вече са
много малка част от
общия брой явили се
ученици.

Тазгодишното об-
ръщане на тенденция-
та към ръст на дела
на неиздържалите ма-
турата в редица об-
ласти може да се дъл-
жи на по-добро съблю-
даване на повишени-
те мерки за сигур-
ност, въведени преди
няколко години, или

като цяло по-голям
брой лесни въпроси,
което помага за пок-
риването на минимал-
ните изисквания. Във
всички случаи, необхо-
димо е да изчакаме по-
не още година, за да
установим дали спа-
дът на дяла на слаби-
те оценки е устойчи-
ва тенденция или осо-
беност на тазгодиш-
ния зрелостен изпит.

Между оценките по
области и национална-
та средна стойност
има видимо размина-
ване. Въпреки че в ни-
то една от области-
те няма увеличение
на оценката спрямо
миналата година, спо-
ред МОН средната за
страната оценка се е
повишила с около де-
сет стотни. Това,
разбира се, е статис-
тически невъзможно.
Тази година обаче из-
глежда подходът към
изчислението на сред-
ната оценка отново е
различен. Докато през
2017 г. като средна за
страната оценка бе-
ше представена прос-
то аритметичната
средна стойност от
резултатите на об-
ластите, без да се от-
чита неравният брой

ученици в тях (което
доведе до подценява-
нето ?), то тази годи-
на подходът е друг.

Следващ опит за из-
числение на средната
за страната оценка
може да бъде напра-
вен едва когато бъ-
дат публикувани от-
ворените данни за ре-
зултатите от зре-
лостните изпити на
ниво училище. Засега
можем единствено да
приемем, че тази го-
дина средната оценка
е намаляла чувстви-
телно спрямо предиш-
ните.

Резултатите от
майската сесия на ма-
турите по БЕЛ навеж-
дат на няколко важни
извода. На първо
място, значителните
неравенства в качес-
твото на училищно-
то образование оста-
ват видими. Обрат-
но, по-бързият спад
на резултатите в об-
ластите с традицион-
но по-слаби постиже-
ния говори за тяхно-
то задълбочаване.

Добра новина е спа-
дът на дела на слаби-
те оценки, но засега е
рано да се говори за
дългосрочна тенден-
ция.

Приеха окончателно
закона за горивата

Любомира ПЕЛОВА
Народното събрание прие окончателно

закона за горивата, който разедини
Обединените патриоти и предизвика
протестите на малките търговци и пре-
возвачи на горива. Законът предвижда
икономическият министър да бъде под-
помаган от специално звено в НАП, кое-
то ще приема и проверява документите,
ще прави проверките и ще съставя акто-
вете, когато открие нарушения. В унисо-
н с исканията на протестиращите зако-
нопроектът претърпя промени. Депутати-
те решиха от големите търговци на гори-
ва да се изисква капитал, не по-малък
от 1 млн. лева, като така го намалиха от
първоначално предвидения размер 3
млн. лв.

Изискването за търговците на дребно
е внесен капитал не по-малък от 20 хил.
лева.

Търговците имат задължението, при
подаването на заявление за регистра-
ция, да предоставят парични обезпече-
ния, които да се използват в случай на
неизплатени задължения. За големите
търговци те са в размер на 500 хил. ле-
ва, а за дребните - 20 хил. лева. Първо-
началните текстове предвиждаха сума-
та за дребните търговци да бъде 200
хил. лева.



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

Рекламно  приложение

Вторник, 17 юли 2018 г., брой 132 /6480/ 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

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.

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

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

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

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

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

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

- 65000лв

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

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА
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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

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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



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

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

категории С и С + Е - с надница 70
лв., ел. монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно - строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000, 0889
338 388 или на адрес “Кралевски
път” №1
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
Продавам парцел регулиран 300

м2 със стара къща, над кв. Ралица, с
ток, вода и канализация - 15 000
евро. 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
Отдаваме под наем

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

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

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

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

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

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

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

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

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

2 вкусни рецепти за салатен дресинг
1. БЪРЗ КРЕМ-ДРЕСИНГ С КИСЕЛО МЛЯКО
Необходими продукти: 3 с.л. кисело мляко, 1 с.л. дижонска гор-

чица, щипка захар, сол и черен пипер на вкус, 1 с.л. винен оцет.
По желание можете да добавите 1 с.л. майонеза

Начин на приготвяне: Разбъркайте всички съставки без оцет, до
получаване на гладка смес.

След това добавете оцета и разбъркайте.
Този крем-дресинг е идеален за овкусяване на салати с маруля,

айсберг и рукола
2. ЗЕЛЕН ДРЕСИНГ ЗА ЦЕНИТЕЛИ
Необходими продукти: 1 голям жълтък, 1 с.л. дижонска горчица,

2 с.л. лимонов сок, 1 ч.ч. зехтин, 1 ч.л. пресен магданоз, 3 стръка
зелен лук, около 2 с.л. нарязана аншоа, 1 ск. чесън, 3/4 ч.ч. кисе-
ло мляко, сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне: В блендер кана сложете жълтъка, лимоно-
вия сок и горчицата и смелете за кратко на висока скорост

Включете блендера на ниска скорост и бавно добавете зехтина
на тънка струйка.

След това спрете блендера и добавете пресния магданоз (без
дръжките), лука, чесъна и аншоата. Смелете на висока скорост до
получаване на хомогенна смес

В отделна купа сложете киселото мляко и добавете зелената
смес.

При нужда добавете сол и черен пипер

8 неща, които не знаете за клитора
Най-чувствително-

то място на жените
често, а именно кли-
торът, често бива
пренебрегван.

А всъщност той
заслужава да му бъ-
де отдадено много
повече внимание.

Ето няколко неща,
които не знаете за
клитора.

1. В клитора са
концентрирани по-
вече нервни око-
нчания (около 8000),
което е два пъти по-

вече отколкото пениса има) отколкото където и да било другаде в
тялото. Тоест клитора има много общо с мъжкия полов орган и
често бива определян като недоразвит или закърнял пенис.

2. Клиторът е органът в женското тяло, който съществува с еди-
нствената цел, а именно достигането до оргазъм.

3. Стимулирането на клитора е най-сигурния начин за получава-
не на оргазъм, което често не се случва само при вагинална сти-
мулация.

4. Клиторът продължава да расте почти през целия ви живот,
като около 30-годишна възраст е около 4 пъти по-голям отколко-
то през пубертета. А понякога с големите се увеличава и чувстви-
телността на клитора, дотолкова, че стимулацията му може да ста-
не леко болезнена.

5. За разлика от мъжете, при които сексуалната мощ на пениса
намалява с годините, жените могат да се похвалят  с неостар-
яващ клитор, който не губи чувствителността си и способността
за доставяне на оргазъм.

6. Всяка жена разполага с различен размер клитор, както мъже-
те се различават по размера на пениса си. Клиторът може да бъде
голям колкото слънчогледова семка, а дори има аномалии, при
които наподобява миниатюрен пенис.

7. Клиторът е разположен в дълбочина и съвсем не е само това,
което виждате с просто око. Той може да бъде разположен в дъл-
бочина от по десетина сантиметра, достигайки до G-точката, а на
повърхността да се виждат само няколко милиметра.

8. От това колко близко или далече е разположен клиторът
спрямо входа на влагалището зависи до голяма степен достига-
нето до оргазъм.
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Започна мисията на 36-ия български
военен контингент в Афганистан
На официална церемония в Кандахар, Афганистан, 36-ят

български военен контингент прие изпълнението на задачите в
мисията на НАТО "Решителна подкрепа", съобщи Министерството
на отбраната.

Националните командири на 35-ия и 36-ия български военни
контингенти полковник Георги Маргитин и полковник Веселин
Василев подписаха акта за сдаване и приемане на правомощията
в присъствието на председателя на комисията полковник Недко
Симеонов от Съвместното командване на силите.

Командирът на летище Кандахар връчи на военнослужещите от
35-ия български контингент медали за участие в мисията на НАТО
"Решителна подкрепа" и им благодари за достойната служба. На
церемонията присъстваха военнослужещи от коалиционни страни
партньори.

Българските военнослужещи ще изпълняват задачи, свързани
основно с организиране на контролно-пропускателния режим на
автомобилния и пешеходния трафик на летище Кандахар, както и с
обучение, съветване и методическо подпомагане на формирования
и военнослужещи от Афганистанската национална армия.

Изложба представя спасените
бойни знамена на Българската армия
Националният военноисторически музей (НВИМ) предстои да от-

крие изложба „Спасените бойни знамена на Българската армия“,
посветена на 140 години от създаването на Българската армия и
100 години от края на Първата световна война.

Изложбата ще бъде открита на 18 юли (сряда) от 17 ч. В нея за
първи път ще бъдат представени оригиналите на всички спасени
бойни знамена на българските полкове, участвали в Първата све-
товна война, които се съхраняват в Националния военноистори-
чески музей.

Българските офицери и войници, останали в заложничество, свалят
от дръжките знамената и за да не ги предадат във вражески ръце, с
риск за живота си, ги укриват и пренасят в България. Този акт на
себеотрицание остава в историята като един от най-емблематичните
примери за опазване честта и славата на Българската армия.

Точно 100 години след тези събития Националният военноисто-
рически музей ще припомни, че 140-годишната ни армия няма пле-
нено знаме и въпреки тежките битки, които е водила, и поражения-
та, които е претърпявала, винаги е успявала да запази честта на
Родината.

Освен бойните светини в изложбата ще бъдат показани и вещи
на спасителите на знамената, възпоменателни гривни и ордени, кои-
то ще допълнят разказа за героизма и честта на българския войн.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 19 август.

Нови промени в движението в
столицата заради строежа на метрото
Временно се затваря за движение участък от бул. „Пенчо Сла-

вейков“ в столицата във връзка строителството на третия диаме-
тър на столичното метро, съобщиха от Столична община.

От 16 юли до 16 септември се забранява влизането на пътни пре-
возни средства както следа:

По бул. „Пенчо Славейков“ при кръстовището с ул. „Свети Георги
Софийски“ . Движението ще се извършва двупосочно чрез обход
по ул. „Свети Георги Софийски“ и между бул. „Пенчо Славейков“ и
ул. „Константин Иречек“ и по съществуващата пътна връзка.

По южната половина от пътното платно на ул. „Свети Георги Со-
фийски“ в участък от около 50 м.преди бул. „Пенчо Славейков“ и
по южната половина от пътното платно на бул. „Прага“ в участък от
около 20 м след бул. „Пенчо Славейков“. Движението ще се извър-
шва двупосочно в по една пътна лента по северната половина от
пътното платно по ул. „Свети Георги Софийски“ и по бул. „Прага“ в
същия участък.

По крайните две пътни ленти от източната страна на пътното плат-
но на бул. „Пенчо Славейков“ между ул. „Разслатица“ и съществу-
ващата временна пътна връзка.

От 4.30 часа на 16 юли до 24.00 часа на 16 септември се възста-
новява маршрутът на автобусна линия 604 в посока гара „Искър“
по бул. „Пенчо Славейков“ надясно по ул. „Свети Георги Софий-
ски“, наляво по бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, наляво по бул.
„България“ по маршрута си.

Променя се маршрутът на автобусна линия 72 в посока хотел
„Плиска“ – по ул. „Свети Георги Софийски“ надясно по съществу-
ващата пътна връзка, надясно по бул. Пенчо Славейков“ и по мар-
шрута си. В посока Западен парк автобусите от линия 72 ще се дви-
жат по бул. „Пенчо Славейков“, наляво по съществуващата пътна
връзка , наляво по ул. „Свети Георги Софийски и по маршрута си.

Тролейбусите от линии 2, 8 и 9 ще се движат по ул. „Свети Георги
Софийки“ към бул. „Прага“ и от там към ул. „Свети Георги Софий-
ски“.

Онлайн анкета оценява качеството
на предлаганата от НОИ информация
Стартира онлайн

проучване за оценка на
удовлетвореността на
потребителите от статис-
тическата информация,
произвеждана и публи-
кувана от Националния
осигурителен институт
(НОИ).

Специално и детайлно
разработената за целта
анкетна карта е изпрате-
на на около 70 заинтере-
совани страни - държав-
ни органи, социални партньори, неправителствени организации,
образователни и научни институции и др. Анкетната карта е дос-
тъпна за всички и на интернет страницата на НОИ.

С търсената обратна връзка и препоръките по отношение на дос-
тъпността, надеждността, актуалността и качеството на публикува-
ната статистика, НОИ се стреми по-точно да определи силните и
слабите страни на статистическите данни за държавното общес-
твено осигуряване. В резултат институтът ще може да планира и
да предприема конкретни стъпки към постигане на още по-високи
стандарти за адекватност, точност, навременност, достъпност, ясно-
та.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на интернет
страницата на НОИ в обобщен вид. Анонимността на участниците и
конфиденциалността на отговорите са напълно гарантирани.

Анкетната форма можете да намерите на адрес https://goo.gl/forms/
sh5p6c5wXBMmRiJQ2.

Майки на деца с увреждания
с нова серия от протести

Протестиращите майки на деца с увреждания обявиха, че напус-
кат работната група, която подготвя новия закон за хората с ув-
реждания, предаде DarikNews.

Преди днешното й заседание част от организаторите на палатко-
вия лагер в София се събраха пред сградата на социалното ми-
нистерство и заявиха, че така разписаните текстове са геноцид
спрямо хората с увреждания и те няма да участват в него.

Майките започват серия от протестни действия, като първата ини-
циатива ще се състои на 30 юли в столицата, под мотото "Бягство
от отговорност".

Mиналия петък протестиращите майки на деца с увреждания об-
явиха, че не са съгласни с разработвания в момента закон за хо-
рата с увреждания, тъй като голяма част от текстовете преповтарят
текстовете от сегашния закон за интеграция на хората с уврежда-
ния.

По думите на Вера Иванова от Конфедерацията за защита права-
та на децата, децата над 18 години са елиминирани тотално. "Това
е старият закон с копи-пейст. Ние не можем да участваме в убий-
ството на хората с увреждания. Разграничаваме се от всичко това
и излизаме", казва тя.

В заседанията на работната група, която трябва да подготви но-
вия закон до края на този месец, продължава да участва омбуд-
сманът Мая Манолова.

Нарушения в качеството на
водата на няколко столични басейна
В няколко басейна в София са били открити нарушения на изи-

скваното качество на водата за посрещане на посетители, преда-
де БНТ.

Установените нарушения са свързани с химичните показатели
на водата в басейните, обясни главният инспектор от столичната
РЗИ Марияна Петрова. Издадени са съответните предписания - че-
тири на брой, за хигиенни несъответствия в басейни, с конкретни
срокове за изпълнение. Нарушенията са проверени и вече са били
отстранени.

Химичните показатели за качество на водата, залегнали в нор-
маитвната уредба, са свързани с количеството амониеви йони и
хлор в нея. Важен показател е и перманганатната окисляемост. Той
показва органиката на водата или наличието например на епител-
ни клетки.

Задължително всяка сутрин се взимат проби от откритите плув-
ни басейни в столицата, чиито собственици имат възможност да
правят и експресни тестове за установяване на промени в химич-
ния състав на водата.

Проби се взимат и в активната част на деня, когато има посетите-
ли, за да се докаже, че самите пречиствателни съоръжения работят
добре, препаратът се дозира добре и няма никаква опасност за хо-
рата, допълни още инспектор Петрова.
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Действителността около вас показва истин-
ската ви същност и ако от нещо сте недоволни.
Благоприятен ден, гарантиращ добри материални
постижения в бизнеса и деловите среди, успешно
провеждане на делови преговори и нови предложе-
ния за поемане на допълнителни делови ангажи-

менти.

Използвайте потенциала си, за да се преборите
с трудностите и да доближите успеха до себе си.
Сполучлив ден, характерен с хубави възможности
за освобождаване от делови проблеми. Предста-
вителите на зодията, които са се устремили към
поемането на нов или допълнителен делови анга-

жимент ще реализират целите си.

Днес събитията като правило са знакови. Раз-
крива се истинската същност на хората и целе-
съобразността на техните действия. Няма спор,
че представителите на Близнаци разполагат с
добри възможности за удовлетворителна реали-
зация на лични цели. За мнозина от зодията обаче

са вероятни проблеми във взаимоотношенията.

През днешния ден са възможни изненади по линия
на работата и хората, с които планирате да я
свършите. Благодатен за целите ви, понеделник
предоставя чудесни условия за материална реали-
зация, но са налице и някои негативни влияния,
които ще спъват дейността ви. Необходимо е да

сте концентрирани и внимателни.

Запазете трезвост на ума и обективно оце-
нявайте себе си и околните. Понеделник е миниа-
тюрен образ на малко по-дълъг етап, чиято про-
дължителност ще е около месец,. По тази причи-
на е много важно да премине без конфликти и да
постигнете удовлетворителна реализация в де-

лови и личен план.

Погледнете се отстрани и си направете обе-
ктивна оценка, това ще повлияе благотворно на
бъдещето ви. Тежък ден, поради проблеми със зао-
бикалящите от службата или на тези хора, с кои-
то присъствате в даден сектор. Владейте по-
ефективно нервите си днес. Не влизайте в кон-

фликти, защото развитието им ще е тежко!

Вести свързани с предстоящо пътуване, среща,
а за някои и с дългосрочно обвързване ще ви създа-
дат известно вълнение и суета. Многопосочен по
развитието си ден, през който ще бъдете облаго-
детелствани от нечия надеждна подкрепа за реа-
лизацията на ваша цел. За мнозина в службата се

очертават конфликти.

Приемайте случващото ви се през днешния ден
такова, каквото е, анализирайте го и ще намери-
те правилни ориентири. Разчитат ли Скорпиони-
те на професионалните си умения, а не на хит-
рост, сполуката при осъществяването на дело-
вите цели е безусловна. Опитите за спестяване

на усилията не биха ви довели до нищо добро.

Във връзка с ангажимент, свързан с бизнеса или
друга, важна задача ще инициирате срещи с парт-
ньори и хора. При Стрелците е повишено нервно-
то напрежение във връзка с реализацията на де-
ловите цели, но във ваш интерес е да се овладее-
те, и да не позволявате по никакъв начин на нега-

тивните емоции да диктува поведението ви.

Ще се вълнувате повече от материалните не-
ща, но е добре да анализирате по-философски дей-
ствителността около вас. Ярката нервност на
Козирозите днес, е единственият показател, го-
ден да провали чудесните ви възможности. Ясно е,
че днес представителите на почти всички зодиа-

кални знаци са атакувани от флуиди с негативен заряд.

Ако се почувствате тревожни, дори и без кон-
кретен повод, с позитивна мисъл и нагласа може
да се преборите с депресията. Ако нервността у
преобладаващото мнозинство от представите-
ли на други знаци от Зодиака е твърде висока, то
у мнозина от вас и от следващите ви Риби е поч-

ти неукротима.

По финансови и други въпроси търсете съдей-
ствие от хора, които биха могли да ви бъдат по-
лезни. За голяма част от Рибите не е проблем да
„приспят” някой с благи думи и обещания. Ефе-
ктът ще е силен, и сигурно ще постигнете цели-
те си. Не е за предпочитане! Подобни ситуации се

описват с пирова победа.
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Ще представят отбора в събота с мач с юношите на ЦСКА
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Бившият капитан
на Царско село Дими-
тър Петков ще за-
мести Ванчо Трая-
нов в Струмска сла-

ва. Македонецът
няма да играе с фла-
нелката на радомир-
ския тим, защото
старши треньорът

Владимир Димитров
не е приел условие-
то на Траянов да ид-
ва само от мач на
мач поради ангажи-

Миньорец втори на Балканиада
 по плажен волейбол

Миньорецът  Георги Стоянов  и Кристиян
Петров останаха със сребърните медали на
Балканиадата по плажен волейбол за мъ-
же и жени под 22 години в Щип, Македо-
ния. "Лъвовете" отстъпиха на Молдова с 0:2
(17:21, 20:22) в големия финал на надпре-
варата. Така Стоянов добавя второ отличие
от Балканиадата за тази възраст, след като
миналата година триумфира със златото в
тандем с Мистър BGvolleyball.com 2017 Ди-
митър Калчев.

„Миньор” взе полузащитник
и приключи със селекцията

Миньор се договори с полузащитника Петър
Тончев и приключи със селекцията за новия
сезон. Бившият футболист на Марек, Пирин
(Благоевград), Септември (София) и Оборище
(Панагюрище) вече дебютира за „чуковете“ в
контролата с Кариана (Ерден), играна в Раз-
лог. Той проби в родния футбол с отбора на
Банско където игра между 2011-та и 2013-та
година.

Иначе срещата  в Разлог завърши 0:0, а
старши треньорът Николай Тодоров на някол-
ко пъти завъртя състава, поставяйки футболис-
тите на различни постове.

Двубоят бе равностоен, а головите възмож-
ности пред двете врати малко.

менти с Локомотив
(Пловдив). Трябваше
да реагираме бързо
и да го заместим с
опитен футболист
в средата на терена,
затова подписахме с
Петков, посочи Ди-
митров.

За новия сезон във
Втора лига отбо-
рът се подсили с
двама легионери - ко-
лумбиецът Давид
Асате на позиция
външен халф и юно-
шата на Нант Юго
Куанта, който ще
брани вратата на
радомирци. Външен
халф ще бъде и досе-
гашният футбо-
лист на Литекс
Христо Кирев.Пред-

Двама загинали във Франция
 след победата на Световното

Бурната радост  от победата във финала и
спечелената световна титла отне два човеш-
ки живота в различни части на Франция.В
столицата Париж имаше безредици и сблъсъ-
ци с полицията, която трябваше да разпръсне
тълпата със сълзотворен газ. С фатален край
обаче са завършили два други инцидента.В
Анси 50-годишен привърженик е загинал,
след като е счупил врата си след скок непос-
редствено след последния съдийски сиг-
нал.В Сен-Феликс 30-годишен фен, който е
излязъл да празнува успеха, се е блъснал с
колата си в дърво и е загинал на място.

стоят още три кон-
троли на Струмска
слава, на които ще
бъде оформен око-
нчателният състав.

Късно снощи 18 ча-
са беше  проверката
с Витоша, в сряда
със Сливнишки ге-
рой, в събота отбо-
рът ще бъде пред-
ставен в мач с ели-
тния ЦСКА-София
до 19 години.Ще взе-
ма още двама фут-
болисти, колебая се
за две момчета,
търсим и опитни
играчи, заяви Ди-
митров. По думите
му повече футбо-
листи няма да бъ-
дат допускани на
проби.

Пак имаме световна шампионка в леката атлетика при девойките
Александра Начева

спечели златния медал
в тройния скок от
световното първенс-
тво за юноши и девой-
ки под 20 г. в Тампере
(Фин).Само седмица
след като стана вто-
ра в Европа за девойки
под 18 г., пловдивчан-
ката надскочи по-голе-
мите си съпернички с
нов рекорд на страна-
та ни за под 18 г. –
14.18 м (+1.6 м/сек).На-
чева започна състеза-
нието с фаул, но в във
втория си опит избух-

на с рекордните 14.18
м и последваха 13.62 м.
Тя пропусна правото
си да скача в четвър-
ти и пети опит. А
след като стана ясно,
че няма кой да я побе-
ди пловдивчанката не
скача и в последния си
опит, а развя българ-
ския флаг на стадиона
в Тампере.

Ненавършилата още
17 г. Алекс стана вто-
рата състезателка на
Стойко Цонов, която
стига до световна
титла за девойки под

20 г. През 2006 г. Тез-
джан Наимова под ръ-
ководството на Цо-
нов триумфира на 100
м и 200 м. Наимова бе-
ше и последната ни ме-
далистка от такъв
форум до днес. Бълга-
рия има общо 12 злат-
ни, пет сребърни и се-
дем бронзови медала в
32-годишната исто-
рия на световните
първенства за старша
възраст. Първото из-
дание е през 1986 г. в
Атина.Дисциплината
троен скок пък е най-

Моуриньо твърди, че хърватите са най-добри
Мениджърът на

Манчестър Юнайтед
Жозе Моуриньо ко-
ментира резултата
от финалния мач на
Мондиал 2018 между
националните отбори

на Хранция и Хърва-
тия (4:2).“Французи-
те проведоха впе-
чатляващ турнир, по
пътя към финала из-
глеждаха много солид-
ни. И днес (б.р. вчера)

те спечелиха. Остава
само да поздравим от-
бора на Дидие Дешан
за постижението”,
отбеляза Моури-
ньо.“Хърватите из-
глеждаха много разс-

троени. Най-добрият
отбор загуби и по мое
мнение това се дължи
на грешка в концеп-
цията за използване
на системата за ви-
део помощ на съдии-

те (VAR). Арбитърът
трябва да прибягва
до използването на
тази система само в
екстремни случаи. Та-
къв нямаше във фина-
ла”, добави Моуриньо.

успешната за страна-
та ни на форума, след
като имаме общо
шест отличия от сек-
тора.

Преди Начева шам-
пионка беше Тереза
Маринова, която през
1996 г. в Сидни се на-
ложи със световен ре-
корд за девойки, ак-
туален и до днес –
14.62 м. Освен шам-
пионските позиции на
Начева и Маринова ме-
далите ни в тройния
скок са на Здравко Ди-
митров (сребро, 1986

г.), Галин Георгиев
(сребро, 1988 г.), Нико-
лай Раев (бронз, 1990
г.) и Ивайло Русенов
(сребро, 1998 г.).Под-
гласнички на Начева в
Тампере станаха Ми-
риели Сантош (Браз) с
личен рекорд от 13.81
м и Давислейди Велас-
ко (Куба) – 13.78 м.
Представителката на
Куба беше и единстве-
ната освен Алекс, коя-
то пристигна с опити
на 14 м във Финлан-
дия. Тя има 14.08 м, но
от 2016 г.

Утешителна награда: Модрич
– най-добър футболист!

Капитанът на Хърватия Лука Модрич беше
избран за най-добър футболист на Световното
първенство по футбол, което завърши днес в
Москва. Тъжният полузащитник получи Злат-
ната топка от президента на ФИФА Джани Ин-
фантино. Младата френска надежда Килиан
Мбапе пък стана най-добрия млад футболист
на турнира. Президентът на Френската репуб-
лика Еманюел Макрон му връчи наградата.

Хари Кейн от Англия стана голмайстор на
Мондиала с 6 гола, но не беше на стадион
Лужники, за да си вземе наградата.

Багата игра смело, но загуби на Дос Сантос
Благой Иванов игра

смело, но загуби дебю-
та си в сериите UFC в
смесените боеве. Бага-
та отстъпи на бившия
световен шампион Жу-
ниор дос Сантос (Брази-
лия) със съдийско реше-
ние в равностойна бит-
ка.

Двубоят се игра в
град Бойси в щата Айда-
хо.

Битката беше рав-

ностойна и двамата
бойци си разменяха
здрави удари на ринга,
като в края на мача и
от двамата течеше
кръв.

След първите четири
рунда българинът изо-
ставаше по точки с
36:40, тъй като опонен-
тът му спечели и чети-
рите според съдиите с
10:9. Затова от щаба си
Иванов получи указани-

я да търси задъл-
жителен нокаут в
последния пети
рунд.

Въпреки активи-
зацията си Багата
не успя да изпълни
треньорските
указания. Той от-
стъпи и в петия
рунд с 9:10 и загу-
би мача със съдий-
ско решение с ре-
зултат 45:50.
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Сред тях има и рекордьор, седнал зад волана с цели 3,35 промила алкохол

Културните прояви,
от 16 до 22 юли

Светла ЙОРДАНОВА
Вижте какви културни прояви

предстоят тази седмица.
17 юли
14,00 ч. – РБ „Св. Минков“, читалня
Лятна читалня „Колко зная?” –

занимателни игри с деца от ЦПЛР – ОДК
Перник

19 юли
10,30 ч. – пред Двореца на културата
„Лято в Двореца” – забавни игри и

анимация с деца и родители
Организатор: ОК Дворец на културата
18,00 ч. – пред Общински младежки

дом - Перник
Училище по танци
Организатор: Общински младежки

дом
19 юли
10,30 ч. - Зелена класна стая пред

Кметство „Изток”
Куклен театър на открито
Организатор: Общински младежки

дом
20 юли
10,00 ч. – Регионална библиотека

„Светослав Минков”, отдел
„Краезнание”

90 г. от рождението на Максим Асенов
(23.07.1928 – 08.11.1995 г.), писател,
поет, публицист, драматург – витрина

20 юли
11,00 ч. - читалището
Международен ден на шахмата -

турнир по настолни игри
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928

г.” с. Витановци
13,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна

гора
,,Баба и внуче” - игри и забавления
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“ с.

Черна гора
21 юли 18 г
11,30 ч. – Театрален салон „Георги

Русев“
КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2

D
2 - 27 юли
10:00 ч-  Артцентър НЧ „Нови

хоризонти“
Лятна Арт академия -«Знаците на

радоста» 2018 / два пъти
седмично в делнични дни /
Организатор: НЧ “Нови хоризонти

2009”, гр. Перник
1-31 юли
10,00 ч. - читалището
Летни занимания за децата от с.

Витановци - /понеделник, сряда и петък/
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928

г.” , с. Витановци

Любомира ПЕЛОВА
Шест бързи произ-

водства са започна-
ти през почивните
дни от служителите
на реда в Пернишко.Те
са срещу водачи, на-
рушили нормативна-
та уредба. Болшинс-
твото са карали по-
черпени, има и упо-
требил дрога, уто-
чниха от пресцентъ-
ра на Областната ди-
рекция на МВР.

Перничанин е засе-
чен да шофира авто-
мобил след употреба-
та на наркотици. На
13 юли, около 20,45
часа, в областния
град е бил проверен
лек автомобил „Форд
КА“, управляван от
25-годишния местен
жител Р.И. При из-
пробването му с тех-
ническо средство е
установено, че е упо-
требил наркотични
вещества. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ и работа-
та по документиране
на случая продължа-
ва.

С рекордните 3,35
промила алкохол в

кръвта е шофирал
лек автомобил „Форд
Ескорт“ 48-годиш-
ният жител на село
Планиница В.Г. Мъ-
жът самокатастро-
фирал на 14 юли око-
ло обяд, в пернишко-
то село Черна гора.
Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за
24 часа по закона за
МВР.

32-годишна радо-
мирка е управлявала
автомобил с 1,79 про-
мила алкохол в кръв-
та. Г.О. била провере-
на на 14 юли през
нощта, в Радомир,
шофирайки  „Мазда“.
Взета й е кръвна про-
ба за химичен анализ.
Тя също е била задър-
жана за 24 ч.

Ноевчанин пък е уп-
равлявал нерегистри-
ран мотопед. На 13
юли, служители от
районното управле-
ние на МВР в Брезник
спрели за проверка в
село Ноевци мотопед
„Ямаха“, управляван
от местния жител
И.М. на 42 години.
Оказало се, че мото-

рът не е регистриран
в Република България
по надлежния ред. Ро-
керът е за 24 часа по
Закона за МВР

39-годишен, жител
на село Кубратово е
шофирал товарен ав-
томобил с 1,51 про-
мила алкохол в кръв-
та. Б.Н. е бил прове-
рен на 15 юли през
нощта, на автомагис-
трала „Люлин“, уп-
равлявайки влекач
„Скания“. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил за-
държан за денонощие
в ареста по Закона за
МВР.

40-годишният пер-
ничанин Д.Й. е задър-
жан за шофиране на
автомобил с 1,41 про-
мила алкохол в кръв-
та. Мъжът бил спрян
в областния град мал-
ко преди полунощ на
14 юли. Управлявал е
лек автомобил „Опел
Вектра“. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ и е задър-
жан за 24 часа.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава.

Син прати баща си в болница
с черепно-мозъчна травма

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи разследват слу-

чай на
побой.

Инци-
д е н т ъ т
е ста-
нал на
15 юли
п р е з
н о щ т а ,
в радо-
м и р -
с к о т о
село Касилаг. 30-годишен мъж ударил
баща си, 61-годишен мъж в областта на
главата, в резултат на което родителя
получил черепно-мозъчна травма. По
първоначални данни синът има психи-
ческо разстройство.

Образувано е досъдебно производс-
тво и работата продължава.

СЪС СИНЯТА ЗОНА ОТ-
НОВО ЩЕ СЕ ОТВОРИ
СЛАДКА ПРИКАЗКА на
предстоящата сесия на Об-

щинския съвет. Толкова сладка, че
няма да се куса от благо, дето има ед-
на дума. До преди време бяхме готови
да се обзаложим, че преди местните
избори догодина синята зона няма да
види бял свят, а вероятно и след това.
След поредния напън на управата оба-
че да прокара тая точка в дневния ред
на сесията, не бихме се обзаложили
даже и за пет стотинки. Щото подози-
раме, че когато става дума за пари, да-
леч по-големи от петте стотинки, синята
зона си струва разправиите. Дали си
струва политическия ефект – един из-
бирател знае. Впрочем, политическият
ефект е ясен. Обаче още по-ясно е дру-
го – че избори не се печелят с полити-
ка, а с финикийски знаци. Така че логи-
ката е желязна – и да ни псуват, и да
ни боготворят, избирателите пак ще
гласуват както ги стимулираме. Затова
синята зона бавно и сигурно си проби-
ва път към сърцето на града и започва
да пие от кръвоносната му система. А
шофьорите?... Те са свикнали и да не
плащат, и да паркират в паркове и гра-
динки, и да намират всякакви врътки
извън зоната на закона. По тоя въпрос
сме готови да се обзаложим...

НАПОСЛЕДЪК ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ, ЧЕ БАЯ МАЗЕТА, КАКТО НА
ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ, така и на
многофамилни жилищни блокове зеят
с отворени прозорци. Като минава чо-
век покрай тях, му лъхва неприятната
миризма на влага, мухъл и плесен. То-
ва обяснява отварянето. Напоителните
дъждове напоследък докараха подпоч-
вените води дори и там, където стопа-
ните винаги са държали зимнината си
на сушина. Сега не е така. Почти всич-
ки мазета дори в най-високите части на
града са подгизнали от влагата, а
някъде още се ходи с ботуши. По тая
причина проветряването е задължител-
но с оглед стабилизиране на времето.
Ако се намерят по-иновативни нашен-
ци, могат да използват благоприятния
момент и да превърнат приземните си
етажи в гъбарници, а защо не и в ри-
барници? Тогава ще благодарят на
природата, че им е направила свежа
инвестиция.

Кризата за кадри в МВР удари и
ръководството на ведомството
Любомира ПЕЛОВА

Кризата за кадри в
Министерството на
вътрешните работи
е засегнала сериозно и
най-високите струк-
турни нива на ведомс-
твото. Там недости-
гът е близо 31 %. Това
става ясно от справ-
ката за щатната чис-
леност и незаетите
бройки в структури-
те на МВР към 31 май
2018 г. 

Най-осезаема и кри-
зата при главния сек-
ретар на МВР, където
общата разкрита
щатна бройка за слу-
жители е 11 души. Не-
заетите места са 6,
което прави 54.5 %
недостиг.

На практика най-
много празни постове
при главния секретар
на МВР са за държав-
ни служители с висше
образование - пет (об-
що недостиг от 71.4
%), като само едно е
вакантното място за
лица, работещи по
трудово правоотно-
шение.  

Кризата е засегнала
и политическия каби-
нет. Там има предви-
дени 14 щата за пер-
сонал, от които два

остават свободни.
Общият недостиг

на кадри в основните
структури на МВР е
9.4 процента. От
предвидените 49
588 щатни бройки, ва-
кантните места са 4
637.

Разбира се, най-гол-
ямата криза за кадри
остава в областните
дирекции на МВР. От
публикуваните данни
става ясно, че поред-
но начинание на МВР
да “закърпи” положе-
нието не работи.
Става въпрос за про-
караните промени за
назначаване на служи-
тели по трудови пра-
воотношения, които
да се включат в дей-
ности като охрана по
границата например.
От одобрения щат
за 770 души остават
незаети места за 301
души. Или близо 40%
“некомплект”.

От данните става
ясно също, че сериоз-
на липса на кадри има
за дейности като ох-
рана по сключени с
МВР договори и за до-
говори с общините за
“Общинска полиция”.
При последните незае-
тите бройки са 65 от

общо 377 разкрити
щатове. 

Вероятно тази кри-
за е повод да бъдат
прокарани промени в
закона за местното
самоуправление, с кое-
то общините искат
да им бъде предоста-
вена свободата да си
създават собствени
звена за сигурност с
правомощията да сан-
кционират включи-
телно и по реда на За-
кона за движение по
пътищата. В подобен
дух са и промените в
Закона за частната
охранителна дейност,
които бяха пратени в
К о н с т и т у ц и о н н и я
съд заради възмож-
ността дейности на
МВР да бъдат преда-
дени в частни ръце.

Най-голям глад за
униформени има в Гра-
нична полиция. От
разкритите 7466 ща-
тове незаети оста-
ват 759. От тях най-
сериозен е недости-
гът на кадри със сред-
но образование и ра-
ботещи на трудови
правоотношения.

Недостиг на кадри
има и в пожарната, къ-
дето се търсят 401
души.
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