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Убедете се в разликата!

Обраха черквата в "Изток"

ти се справя община-
та. Стана ясно, че се
прави всичко възмож-
но Профилакториу-
мът да работи нор-
мално, въпреки труд-
ностите, защото пер-
ничани имат нужда
от подобно здравно
заведение. Бяха споме-
нати изградените
спортни и детски пло-
щадки, изграждането
на нови и довършване-
то на стари водопро-
води.

"Едно от нашите се-
риозни постижения е в
областта на инфрас-
тукрата и строителс-
твото. Това е санира-
нето на 44 блока по На-
ционалната програма
за енергиийна ефе-
ктивност на многофа-
милни жилищни сграда.
Виждам успехите, кои-
то постигнахме, виж-
дам хиляди пернишки
семейства в тези об-
новени блокове, с друг

Äâå ãîäèíè íà ìíîãî òðóä è íà ðåøåíè ïðîáëåìè
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.65 лв.
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Св. Григорий
Неокесарийски,

чудотворец

Интелект  - 076/ 67 09 00  Кали Консулт - 0898 62 06 96

Габи М                    - 076/ 60 13 15   Пернишки имоти - 0888 22 26 56

Орел - 0898 94 56 94  Ива - 076/ 60 13 38

Симеон Д              - 076/ 60 26 26    Тера Булгари         - 0884 32 47 03

Един Григор
ни остана

Само един Григор ни остана да не ни из-
лага пред чужденците. С няколко тенис по-
беди отклони вниманието на целокупната
общественост от вътрешното положе-
ние. Яви се като посланик на добра воля и
с няколко замаха на ракетата изстреля в
космоса суперлативите за България.

Като спасител дойде тоя Григор. Само
да си представим каква депресия щеше да
ни налегне, ако не бяха лондонските му фо-
йерверки. Срам пред чужденците, които
след месец и половина ще ни налазят. В
парламента само дето още не си скубят
косите. В съдебната власт са се спотаили
едни хиени и чакат сгоден момент да лап-
нат себеподобния си. Италианците ни
омаскариха химна до степен да не искаме
повече да го чуем. Оградата на границата
действа като магистрала. На всичко от-
горе вот на недоверие виси като дамоклев
меч над българското добруване. Дори
светлинката с коледните добавки за пен-
сионерите потъна във водовъртежа на
хаоса.

Затова Григор е звезда. Със светлината
си затъмни вътрешните ни баталии и ни
кара да подскачаме от кеф, сякаш всеки
българин ще вземе като коледна надбавка
неговата надница от лондонския турнир.
Така е в индивидуалните спортове. В масо-
вите  е ясно - там 80 процента сме отбор.

Валентин ВАРАДИНОВ

50 / 110

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0887 884 095

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

Така в най-общи линии отчете първата половина от мандата си кметският екип
Любомира ПЕЛОВА

"Две години след 10
ноември 2015 година.
Две години много
труд и ентусиазъм,
много проблеми, на
които намерихме реше-
ние. И показахме , че
сме грижовни стопани
на Перник - един спе-
циален град за всички
нас", заяви вчера кме-
тът на община Перник
д-р Вяра Церовска в
отчета за двете годи-
ни управление, който
направи официално на
пресконференция с
участието и на целия
й управленски екип-
зам.кметовете Владис-
лав караилиев, Денис-
лав Захариев, Севдели-
на Ковачева, секре-
тарят на общината
Радослава Манова.

Вяра Церовска под-
черта успехите на еки-
па й в социалната дей-
ност, посочи с какви
социални ангажимен-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

Радомирец пред Темида
за убийство на куче

Любомира ПЕЛОВА
38-годишен мъж застава пред правосъ-

дието за убийство. Не на човек, а на куче!
На 8ми октомври тази година в радомир-

ското Районно управление на МВР се опла-
кал перничанин, който заявил, че е зас-
треляно кучето му порода гонче в село Ка-
силаг.

Слежителите на реда започнали раз-
следване. Било установено, че престъпле-
нието е извършено от Я.Й. от град Радомир
със законно притежавана от него ловна
пушка. Мъжът е привлечен като обвиняем
и му е наложена мярка за неотклонение
"подписка".

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Радомир.

Любомира ПЕЛОВА
Б о г о х у л н и ц и т е

нямат страх от ни-
що, дори от провиде-
нието. Иначе няма как
да се обясни нагла
кражба, извършена
например в храм. А
именно такъв е слу-
чаят, за който съоб-
щават от пресцентъ-

ра на Областната ди-
рекция на МВР.

В сряда, около 8 часа
сутринта, във Второ
районно управление
на МВР е бил подаден
сигнал, че входната
врата на православен
храм в пернишкия
квартал "Изток" е би-
ла разбита и безбож-

съвременен облик" под-
черта кметът, уто-
мнявайки, че от град, в
който хората не са би-
ли настроени положи-
телно към санирането,
днес Перник се е пре-
върнал в град, в който
успехите на саниране-
то са факт.

ниците откраднали
около 630 лева - пари,
дарени от миряни.

Извършен е оглед на
местопроизшествие-
то и са предприети
действия за установ-
яване на извършите-
лите.

Образувано е досъ-
дебно производство.

На страница 2

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2018 ГОДИНА!
Това можете да направите в

пощенските станции, редакцията на
в."Съперник" и фирма "Доби прес"
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Така в най-общи линии отчете първата половина от мандата си кметският екип

Успех за кметския
екип е и завършеният
ремонт на залата на
стадион Миньор и
очаквания старт на
волейболната зала
кмъ спротния ком-
плекс "Дружба", велоа-
леята, връзката на
парка със Западния
парк, зоокътът в пар-
ка, изграждането на
пешеходния подлез в
квартал Църква - една
сбъдната мечта за
хиляди жители на то-
зи район. Подобаващо
място в отчета за
направеното беше
отделено на всичко,
което прави кмет-
ският екип за фести-
вала "Сурва, за всички

големи празници, кои-
то се отразяват в
града, за Деня на гра-
да, за спорта и сво-
бодното време на
перничани.

Регионалното депо
за битови отпадъци
работи нормално,
въпреки твърдения-
та на БСП в града. То-
ва е много важно,
тъй като по европей-
ските изисквания за
липсата на такива де-
па ще се носят огром-
ни финансови глоби.

Наред с това бяха
посочени и големите
проблеми, които са
наследени и за които
общината "плаща" с
общественото недо-
волство. Сред тях ес-
тествено за крепос-

184 килограма е средният
добив от слънчогледа

Силвия ГРИГОРОВА
Над 98 на сто от реколтата от маслодаен

слънчоглед е вече прибрана, информираха от
Областна дирекция "Земеделие" в Перник.

Първи с тази задача приключиха земе-
делските производители от Брезник. От за-
сетите в общината 25 082 дка с тази култу-
ра са получени 5 267 т продукция при 210
кг среден добив от декар, който е най-ви-
сокия в областта за сега.

Земенчани също отхвърлиха като свър-
шена задача прибирането на слънчогледа.
От засетите в общината 1 460 дка те полу-
чиха 234 т продукция при 160 кг среден до-
бив от декар.

И в Ковачевци оставиха зад гърба си
жътвата на слънчогледа. От засетите 5 300
дка са получени 636 т продукция при 120
кг среден добив от декар, който е най-нис-
кия за сега в региона.

Трънските стопани също приключиха с
прибирането на слънчогледа. От засетите в
общината 2 650 дка те получиха 398 т про-
дукция при 150 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Радо-
мир ще приключат до края на тази седми-
ца с прибирането на слънчогледа. Тази го-
дина те засяха най-много площи с тази
култура- 41 215 дка. От тях вече са ожънати
40 960 дка, което представлява 99.38% от
площите. От тях са получени 7 372.8 т про-
дукция при 180 кг среден добив от декар.

Земеделците от Перник също са на прик-
лючване с жътвата на слънчогледа. От за-
сетите в общината 11 738 дка вече са ре-
колтирани 10 700 дка, което ще рече
91.16% от площите. От тях са получени
1926 т продукция при 180 кг среден добив
от декар.

По информация на Областната дирекция
по земеделието, стопаните от региона вече
са прибрали на склад 15 833.8 т продукция
при 184 кг следен добив от декар, който е
малко по-висок от миналогодишния.

Ученик влезе в системата на МОН
Светла ЙОРДАНОВА

Проблемите в образованието изникват
един след друг. Сега се оказва, че съвсем
не е трудно да се влезе в системата на
МОН и да бъдат нанесени промени в еле-
ктронните дневници. Това е открил 12-
класник от Сливен. Веселин Кирилов е
ученик в Икономическия техникум и без
особено усилие успява да влезе в система-
та и дори да промени параметрите.

Електронните дневници бяха въведени
тази година в сто училища в страната с
идеята да заменят класическия хартиен
дневник. Икономическият техникум в Сли-
вен работи с електронен дневник, в който
са отразени оценки, отсъствия, забележки,
формата на обучение и часовете на всеки
ученик. Веселин чул от учители, че систе-
мата има грешки, и решил да я провери.
Веселин влиза лесно в системата и може
не само да види, но и да променя данни.
Получава достъп до електронния дневник
на всички училища в странатa.

"Може да променим оценките, предмета,
може да променим уроците и домашните,
както и имената на учителите", пояснява
Веселин. Идеята на образователното ми-
нистерство е електронните дневници да
заменят изцяло хартиените. Те трябва да
улеснят и родителския контрол над оце-
нките. Оказва се, че електронните дневни-
ци също могат да бъдат подведени с несъ-
ществуващи оценки. Промените, които
направи Веселин в електронния дневник,
не се запазиха след излизането от систе-
мата, но пробивите не са за подценяване.

"Ако дойде някой с по-голям опит от
мен, може да си напише оценки и практи-
чески да му се издаде фалшива диплома",
категорично е момчето. Веселин казал на
учителите си за проблемите в системата, а
те го посъветвали да пише до просветния
министър. След като открил пропуските,
разработил приложение, с което всеки ро-
дител ще знае оценката на детето си в мо-
мента на получаването й. Готов е го пред-
ложи на министерството.

тта "Кракра" и цен-
трални яградски пло-
щад, за който все още
има неиздължени
средства.

На пресконферен-
цията стана ясно, че
кметът няма да се
откаже от намере-
нието си Перник да
има още по-добър
транспорт . "Преди
години в града ни има-
ше счупени тролеи,
които се палеха в дви-
жение, с жици, които
се откачаха непрекъс-
нато. Затрупани
бяхме от сигнали за
недобро транспор-
тно обслужване. Ние
успяхме да подобрим
транспорта в Перник
и ще го подобряваме
още. До началото на

2019 години се очаква
в града да има още 15
чисто нови автобу-
са" - каза Церовска. Тя
подчерта, че дей-
ствията й по об-
явяването на общес-
твената поръчка за
обществен тран-
спорт, която за поре-
ден път нажежи нап-
режението в града, са
напълно законни. Но
за да няма напреже-
ние ще я спре и ще се
свика извънредно за-
седание на  Общински
съвет, където съвет-
ниците да гласуват.
Така както превозва-
чите твърдят, че е
единствено законно.

Кметът не отмина
и финансовите проб-
леми на общината. Д-

Общините получиха още над
440 хил. лева за образование

Светла ЙОРДАНОВА
Правителството одобри допълнителни

трансфери по бюджетите на общини в раз-
мер на 440 796 лева. Със средствата, заложе-
ни в бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката, се финансират на дейнос-
ти по националните програми "Оптимизация
на училищната мрежа" и "Развитие на систе-
мата на предучилищното образование".

За националната програма "Оптимизация
на училищната мрежа" са предвидени 38
076 лева. Те са за закриване или преобра-
зуване на училищата, както и за създаване
на средищни училища на територията на
съответната община. За НП "Развитие на
системата на предучилищното образова-
ние" се предвиждат 402 720 лева.

С тях ще се финансира организирането на
допълнително обучение на деца от подготви-
телните групи в държавни и общински дет-
ски градини и училища. Целта е да се създа-
дат условия
за равен
старт на деца-
та при пос-
тъпването им
в първи клас.

Средствата
са предназна-
чени за 234
о б щ и н с к и
детски гради-
ни и училища.

Ясни победителите в конкурса
за есе на съдебна тема
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка с тради-
ционния вече Ден на
отворените врати в
Съда, бе обявен кон-
курс за есе на тема "И
най-лошото споразу-
мение е по-добро от
най-доброто съдебно
решение". В обявения
срок са подадени за
участие петнадесет
разработки от учени-
ци от 8-и до 12-и клас
от градовете Перник
и Трън.

Специална комисия в
състав Емилия Ганева
- младши прокурор в
Районна прокуратура -
Перник,Надежда Мила-
нова - администрати-
вен секретар в Райо-
нен съд - Перник и
Надя Георгиева - съде-
бен деловодител к.о.д.
в Окръжен съд - Пер-
ник, разгледа и оцени
постъпилите детски
творби и излъчи побе-
дителите н него.

Впечматляващо е, че
призовите три места
са спечелени от моми-
чета, които са възпи-
танички на ГПЧЕ "Си-
меон Радев" в перник.

Първа награда спе-
чели Дарина Евгениева
Алексиева от 9а клас.

Втора награда бе при-
съдена  Габриела Ивано-
ва Кулинчева от 8в клас
в същото училище.

Трета награда е от-
редена на Радостина
Руменова Методиева

р Церовска припомни,
че  през 2008 година в
местната хазна са
влезли 12 милиона ле-
ва за погасяване на
краткосрочни задъл-
жения, през 2009 за
същата цел идват
още 6 милиона. Още
следващата  20109 го-
дина обаче започва
натрупване на нови
борчове, които в по-
голямата си част са
към НАП, апрез 2011-
та и дългове, свърза-
ни с отчисленията за
депониране, съгласно
чл. 60 и чл.64 от Зако-
на за управление на
отпадъци. През 2015
г. всички натрупани
задължения на Общи-
на Перник са в общ
размер на 37 621 113
лева, от които в най-
голям размер са към
НАП - 3 501 780 лв.,
при лихвен процент
20, отчисленията за
депониране съгласно
чл. 60 и чл.64 от ЗУО
са 5,9 милиона лева и
към доставчици -
13,5 милиона лева.
Към настоящия мо-
мент общите задъл-
жения на Община Пер-
ник са в размер на 36
967 510 лв.

В следващите си
броеве "Съперник" ще
отдели специално
внимание на всяко ед-
но от направленията,
по които е работила
общинската управа
през първите две го-
дини на мандата.

от страница 1

от  9г клас.        Награж-
даването на победите-
лите ще се състои днес
от 11 часа в зала №2 на
Съдебната палата. Наг-
радите ще бъдат връ-
чени от администра-
тивните ръководите-
ли на Окръжен и Райо-
нен съд - Перник, Ок-
ръжна и Районна проку-
ратура - Перник.

Всички ученици ще
получат грамоти за
участие в конкурса.
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Îáìèñëÿò áúäåùåòî íà êðåïîñòòà „Êðàêðà”
Новата визия ще бъде подложена на широко обсъждане

КО „Орфей” с матине концерт
в ноемврийските музикални дни

Светла ЙОРДАНОВА
Ноемврийските музикални дни в Перник

продължават с концерт на КО „Орфей”. На 19
ноември  2017 г., /неделя/ от 11.00 ч. в Малкия
салон на Двореца на културата – Перник ще
се състои Матине-концерт на Камерен оркес-
тър „Орфей”, диригент Райчо Христов, солист
проф. Красимир Тасков – пиано с участието
на Софийски камерен хор „Васил Арнаудов”,
диригент проф. Теодора  Павлович.

Проф. Красимир Тасков - композитор, пиа-
нист, педагог. Завършва Българската дър-
жавна консерватория (днес Национална му-
зикална академия “проф. Панчо Владиге-
ров”) с пиано при проф. Джулия Ганева и
проф. Константин Ганев (1981) и композиция
при проф. Пенчо Стоянов (1984). Посещава
курсовете по композиция на Тон де Леув и
Тео Льовенди в Холандия и на Анатол Виеру в
Румъния. Носител е на национални и между-
народни награди от конкурси по пиано (Сан-
тандер, Испания - 1978),   “П. И. Чайковски”,
Москва-1978)   и композиция   (Токио-1991,
1995, 1999 - ² награда, 2002 за Дуо пиано;
Пловдив – ² награда на национален конкур за
Концерт за кларинет и оркестър в 7/8, I награ-
да на национален конкурс “Елиас Канети” за
оркестровата му творба “Мнимият оратор”,
призови награди от международни конкурси
у нас и чужбина за камерни и хорови творби и
др.). През 1984 г. неговият клавирен цикъ-
л“Архаични картини” е сред препоръчаните
творби на Международната трибуна на компо-
зитора на ЮНЕСКО в Париж. Автор е на реди-
ца симфонични творби, сред които концерти
за пиано, за цигулка, за обой, ”Преображение
IV”, “Празненство” и др., камерни,  вокални,
хорови творби, на операта-мюзикъл “Царе на
белите”, често изпълнявани както у нас , така
и в чужбина на престижни музикални фести-
вали (Япония, Русия, Словения, Италия, Фран-
ция, Холандия, САЩ и др.). Има редица изда-
дени творби, както и осъществени многоброй-
ни студийни и CD записи ( Фантазии за Дуо
пиано, Б. Мартину – Пиеси и цикли за чело и
пиано, Авторски CD), като изпълнител и автор.
Солист е на наши симфонични оркестри, както
и активно концертиращ камерен изпълнител.
Бил е член на жури на национални и междуна-
родни конкурси за пианисти. Професор по
композиция   (от 2002) и ръководител на ка-
тедрата по композиция   в   НМА (от 1999).

СОФИЙСКИ КАМЕРЕН ХОР “ВАСИЛ  АР-
НАУДОВ” е създаден през 1966 година. Со-
фийският камерен хор започва работа под ръ-
ководството на Ирина Щиглич, а от сезон
1967/68 г. негов главен диригент става хариз-
матичният български музикант Васил Арнау-
дов. В периода 1969 - 1991 г. съставът осъ-
ществява концертни турнета в редица евро-
пейски страни и Япония, завоюва първи наг-
ради от международни конкурси, участва в
престижни фестивали и реализира много за-
писи. През този период Софийският камерен
хор носи името на големия български компо-
зитор Любомир Пипков (1904-1974). През
1991 година, след внезапната смърт на проф.
Васил Арнаудов, хорът приема неговото име и
под диригентството на Теодора Павлович про-
дължава активната концертна и звукозаписна
дейност. За изминалите  50 години хорът е
реализирал 1500 концерта в 22 страни на Ев-
ропа и в Япония, стотици премиери на нови
творби, много от които създадени специално
за хора, записи и концерти за радио и телеви-
зионни компании   като   ВВС - Лондон,  Deut-
sche  Welle,  Радио Ватикана и други. В кон-
цертната програма музика от : Г. Фр. Хендел,
П. И. Чайковски и Ф. Менделсон.

Любомира ПЕЛОВА
Ясно е, че в днешния

си вид средновековна-
та крепост „Кракра”
не просто дразни и с
бутафорния си вид
никому не се харесва,

тя не може да оправ-
дае и надеждите, че
може да се превърне в
атрактивна турис-
тическа дестинация
и да носи приходи в
местния бюджет. То-

ва заяви вчера на кме-
тът на община Пер-
ник д-р Вяра Церов-
ска. Доказателство е
фактът, че парите
от входната такса са
толкова незначител-

ни, че не стигали на
РИМ  дори да заплати
коситбата на трев-
ните площи, допълни
градоначалникът.  В
същото време прос-
ловутият Цари Мали
град, където исто-
рия няма, се е превър-
нал в туристически
обект, който е из-
ключително атрак-
тивен и за българи, и
за гости от чужбина.
Хиляди са посещения-
та там, наблизо за
нула време са вдигна-
ти два големи хотела,
12 къщички за гости,
появили са се десетки
търговски обекти и
всичко това  е съжи-
вило района, гаранти-
рало е и сериозни при-
ходи в общинската
хазна, сподели Церов-
ска.

Затова нейната и
на екипа й амбиция е
след изтичане на сро-
ка за устойчивост да
промени сегашната
бутафорна визия на

Бюрото по труда търси
10 кредитни консултанти
Силвия ГРИГОРОВА

След като миналата
седмица, предлагани-
те свободни работни
места се увеличиха с
24, то през тази сед-
мица техният брой
нарасна с още 11 и
достигнаха 69. Добра-
та новина е, че има
увеличение и на пред-
лаганите свободните
места за безработни
висшисти- с 4 и дос-
тигна- 10.

През тази седмица,
на трудовата борса
се появи оферта за 10
кредитни консултан-
ти на граждански до-
говор.

Освен тях Бюрото
по труда в Перник
предложи миналата
седмица работа на: 1
социален работник,   2
шофьори на товарен
автомобил за между-
народни превози, 4 об-
щи работници, 1 кра-
нист, 1 електрошло-
сер, 3 шофьори на спе-
циален автомобил, 1
шофьор на тежкото-
варен автомобил, 1
машинист ПСМ, 1 ма-
шинист на еднокофов
багер, 1 машинен опе-
ратор ГТЛ, 1 медицин-
ска сестра-социални
дейности,  2 автомон-
тьори, 1 готвач, 1
шлосер-монтьор, 1
продавач-консултант
в автокъща, 2 серви-
тьори,1 учител по
биология и здравно

пернишката крепост,
който перничани с
горчиво чувство за
хумор нарекоха „Крак-
ра ленд”. Вече са про-
ведени разговори с
експерти, появили са
се и идеуи какво
трябва да се направи,
за да се върне макси-
мално близко до ори-
гиналния си вид
твърдината на бол-
ярина Кракра. Пред-
вижда се да бъде из-
работен макет, бъде-
щата визия на хълма
да бъде решена око-
нчателно след широ-
ко обществено об-
съждане. Просто
наистина трябва да
работим упорито, за
да върнем гордия вид
на крепостта, защо-
то за нас е недопус-
тимо от над 33 хил-
яди крепости в Евро-
па единствено пер-
нишката да е в този
наистина безобразен
нелеп вид, каза градо-
началникът.

образование, 5 машин-
ни оператори фарма-
цефтични продукти,
3 майстори по произ-
водство на хляб, 3 ра-
ботници в строи-

телството, 2 шофьо-
ри на товарен авто-
мобил 12 и повече то-
на, 1 семеен консул-
тант, 1 лаборант, 2
химици, 4 работници
в арматурен двор, 2
шлосер-монтьори, 3
оператори на машина-
абкант, щанц, 1 ка-
сиер-пощальон на 4 ча-
са, 2 мениджъри на
екип, 1 автомеханик, 2
миячи на превозни
средства, 1 ръководи-
тел движение, 1 що-
фьор на тежкотова-
рен автомобил.

След драстичното
намаляване на свобод-
ните работни места
на трудовата борса,
преди две седмици,
втора седмица те се
увеличават, въпреки

че навлязохме в есе-
нно-зимния период ,
когато търсенето на
сезонни работници
намалява. Ако напра-
вим анализ на предла-

ганите свободни мес-
та на трудовата бор-
са в Перник, то
трябва да отбеле-
жим, че в момента
преобладава търсене-
то на кадри в промиш-
леността, а след това
в обслужващите дей-
ности. Този факт сам
по себе си показва, че
бизнесът в региона се
развива.

И през изминалата
седмица се запазва
тенденцията  хората
със средно и по-ниско
образование да имат
по-големи шансове да
си намерят работа.
На тях Бюрото по
труда предлага 59
свободни места, а на
безработните вис-
шисти- 10.

Одобриха проект на тригодишен
план за изпълнение на Националната

програма за развитие
Любомира ПЕЛОВА

Съветът за развитие при Министерския
съвет одобри проект на тригодишен план
за изпълнение на Националната програ-
ма за развитие: България 2020, съобщи-
ха от пресцентъра на калинета. Той зас-
яга осем приоритетни области - образо-
вание, социална политика, регионално
развитие, земеделие, икономика, адми-
нистративна реформа, енергетика и тран-
спорт.

Целта на тригодишния план е да се по-
добри достъпът и да се повиши качес-
твото на образованието, да се постигне
намаляване на бедността и да се насър-
чи социалното включване, както и да се
постигне устойчиво регионално развитие
чрез използване на местния потенциал.
В сферата на земеделието целта е аг-
рарният отрасъл да продължава да се
развива за осигуряване на хранителна
сигурност и за производство на продук-
ти с висока добавена стойност при ус-
тойчиво управление на природните ре-
сурси. Други поставени цели са стиму-
лирането на иновационните и инвести-
ционни дейности за повишаване на кон-
курентоспособността на икономиката,
по-висока ефективност на публичните
услуги, енергийната сигурност, както и
подобряване на транспортната свърза-
ност и достъпа до пазари.

Съветът за развитие обсъди и проект
на Програма на Република България за
Председателството на Съвета на Евро-
пейския съюз. Документът определя по-
литическата рамка и дефинира основни-
те послания и конкретни теми, по които
страната ни ще работи. Съветът обсъди
също  като водещи приоритети да бъдат
представени и темите дигитализация,
бъдещето на Европа и многогодишната
финансова рамка след 2020 г. и пер-
спективата на Западните Балкани.
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Темата е “Целта на властта е самата власт”

МЗ  отбеляза Международния
ден без тютюнопушене

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на здравеопазването,

регионалните здравни инспекции (РЗИ),
Областните съвети по наркотични ве-
щества (ОбСНВ)и здравните медиатори
в страната ще отбележат Международ-
ния ден без тютюнопушене на 16 ноем-
ври 2017 г. с редица прояви в страната
срещу тютюневата зависимост и за мо-
тивация на активните пушачи за отказ-
ване от нея.

По традиция денят се отбелязва всеки
трети четвъртък на месец ноември. Ми-
нистерството на здравеопазването при-
зовава всеки пушач на този ден да се
опита да положи началото на отказване
от тютюнопушене в името на собствено-
то си здраве, както и на здравето на
близки и приятели, които са в обкръже-
нието му като пасивни пушачи.

В България, 37,4 % от населението на
възраст над 20 г. са активни пушачи (по
данни от „Национално проучване на
факторите на риска за здравето” на
НЦОЗА, 2013-2014 г.), а тютюнопушене-
то, като рисков фактор за здравето води
до сърдечносъдови, ракови, белодроб-
ни, мозъчни и други тежки заболявания.

Нарастващата употреба от малолетни
и непълнолетни деца на наргилета и из-
делия за пушене, различни от тютюне-
вите, относно здравните рискове и пос-
ледиците за здравето на пушещите. За-
ради нарастващата употреба от мало-
летни и непълнолетни деца на наргилета
и изделия за пушене, различни от тю-
тюневите, Министерството на здравео-
пазването представя презентация на те-
ма „Пушенето на наргиле – факти и рис-
кове за здравето“.

Фокусът на кампанията е насочен към
младите хора, родители и деца за реа-
лизиране на ефективни превантивни
дейности за ограничаване на пасивното
тютюнопушене. Цел на кампанията е и
информиране на населението относно
ефективните методи за отказване от по-
веденческа и никотинова зависимост,
вследствие употребата на цигари.

 В цялата страна инициативите за по-
пуляризиране на Международния ден
без тютюнопушене започнаха още в на-
чалото на месец ноември, като регио-
налните здравни инспекции организи-
рат няколко инициативи:

х/ Прояви, насочени към активните пу-
шачи за популяризиране на услугите на
Кабинетите за консултиране и отказва-
не от тютюнопушенето - консултиране
за повишаване на мотивацията за спи-
ране и отказ от тютюнопушене; измер-
ване на активните и пасивни пушачи с
апарат, чрез издишан въздух за оста-
тъчни количества въглероден оксид в
белия дроб и процента на карбоксихе-
моглобин в кръвта; определяне на сте-
пен на никотинова зависимост с тест на
Фагерстрьом и използване на  онлайн
инструмент за отказване от цигарите
(попълване на въпросник за активни пу-
шачи).

х/  Превантивни дейности за огранича-
ване на тютюнопушенето като, прожек-
ции на видеостени на филми и посла-
ния, демонстрации за вредите от тютю-
нопушенето с помощта на обучителен
макет, разпространение на информа-
ционни материали, насочени към широ-
ката общественост, спортни турнири за
ученици и др.

Министерство на здравеопазването
припомня, че през цялата година всеки
пушач може да се консултира безплат-
но как да откаже тютюнопушенето в ка-
бинетите за консултиранe и отказване
от тютюнопушенето, които са разполо-
жени в регионалните здравни инспек-
ции в областните градове.

Светла ЙОРДАНОВА
Младежкият  ин-

формационно-консул-
тантски център –
Перник и младежката
група „Градски леген-
ди“ – Перник об-
явяват конкурс за есе
на тема “Целта на
властта е  самата
власт”.

Участниците могат
да бъдат млади хора
на възраст от 14 до
29 години, жители на
една от шестте пер-
нишки общини – Пер-
ник, Радомир, Брез-
ник, Трън, Земен или
Ковачевци. Един уча-
стник може да бъде
автор само на едно
есе, с което да канди-
датства в конкурса.

Краен срок: 24 ноем-
ври 2017 г., 00.00 часа

Темата на есето
трябва да бъде пос-
тавена в контекста
на „1984“ от Джордж
Оруел или „Разни хо-
ра, разни идеали“ от
Алеко Константинов.
Може да се направи
паралел между съвре-
менния свят и някой

от четирите къси
разкази от Алеко,
във всеки от които
на фокус са обобще-
ни социални образи,
рожба на политичес-
ката действител-
ност в България в
края на XIX век. Оча-
кванията са есето да
разглежда проблем/и,
поставен/и в един
или няколко от чети-
рите фейлетона: ко-
ристни идеали, пош-
лост, безнравствени
ценности, консума-
торско отношение
към общите интере-
си. Жив ли е Алеко
днес и срещаме ли не-
говите герои в наши
дни?

Есето може да бъде
разгърнато и в кон-
текста на книгата
„1984“ на Оруел и ос-
новните проблеми за-
сегнати в произведе-
нието, като се напра-
ви паралел със съвре-
менната действи-
телност. Включете и
отговори на въпроси
като: взеха ли си поу-
ка поколенията след

романа на Оруел;
„сбъдната“ ли е ви-
зията за властта,
описана в романа и
ако „да“ – къде вижда-
те тези проявления?-
казват организатори-
те.

Есето ви трябва да
отговаря на следни-
те условия:

Да бъде написано и
изпратено във фор-
мат Word

Да бъде не по-късо
от 1 стр. и не по-дъл-
го от 3 стр.

Да посочва коя е из-
браната тема и защо
автора е избрал тази
тема

Да има заглавие,
свързано с темата

Да има само един ав-
тор

Задължително все-
ки автор трябва да
напише името, годи-
ните и населеното
място /град, село/,
от който е.

Всички текстове,
които имат расистки
характер, противо-
поставят групи от
обществото, подбуж-

дат към престъпле-
ния, омраза, дискри-
минация, лично или
обществено опасни
действия, съдържат
обиди и квалифика-
ции, няма да се прие-
мат и участниците,
които са ги изпрати-
ли, ще бъдат дисква-
лифицирани.

Крайният срок за
изпращане на есета-
та е  24 ноември 2017
г., 00.00 часа

Есетата се изпра-
щат по електронен
път, на и-мейл:
mikc.pk@gmail.com

Есето се придружа-
ва с кратка информа-
ция за автора – три-
те имена, възраст,
населено място, зани-
мание /ученик, сту-
дент, работещ, без-
работен/, данни за
връзка /задължител-
но телефонен номер/.

Списък с кандида-
тите, които са из-
пратили есета, отго-
варящи на условията
на конкурса, ще бъде
публикуван на сайта
на МИКЦ Перник, до
27.11.2017 г.

Оценяването ще
бъде извършено в пе-
риода 27.11 –
05.12.2017 г., от спе-
циално жури.

Кандидатите, спе-
чели конкурса, ще бъ-
дат обявени на
06.12.2017г..

Наградите за побе-
дителите са:

Първа награда: Таб-
лет

ЕК: В България все още се харчи недостатъчно за образование
Светла ЙОРДАНОВА

Разходите за образо-
вание в България се
увеличават, но все
още продължават да
бъдат относително
ниски в сравнение с Ев-
ропейския съюз. Това
са част от заключе-
нията в публикувания
днес Обзор на Европей-
ската комисия на обра-
зованието и обучение-
то. По данни на Брюк-
сел разходите за обра-
зование на сектор “Дъ-
ржавно управление” са
се увеличили с около
3% през 2015 г. и пред-
ставляват 4% от БВП,
но продължават да са
под средните за ЕС –
4.9%. Очаква се през
2020 г. те да достиг-
нат 4.3% от БВП, кое-
то според еврокоми-
сията до голяма сте-
пен отразява повиша-
ването на учителски-
те заплати.

В доклада се отбеля-
зва, че по данни от
международното из-
следване на грамот-

ността PISA резулта-
тите в областта на
основните умения
продължават да бъ-
дат сред най-ниските
в ЕС, което се дължи
на комбинация от фак-
тори в системата на
образованието и пре-
д и з в и к а т е л с т в а ,
свързани със справед-
ливостта. Макар нис-
ките резултати да са
особен проблем сред
учениците в неравнос-
тойно положение, те
са относително висо-
ки за целия социално-
икономически спек-
тър. Обратно на об-
щата тенденция в ЕС,
делът на преждевре-
менно напускащите
училище на възраст
18-24 години се увели-
чава - 13.8% през 2016
г. в сравнение с 10.7%
средно за ЕС.

Според Брюксел не-
достатъчната интег-
рация на ромите в об-
разователната систе-
ма възпрепятства
тяхното социално-

икономическо приоб-
щаване. В скорошно
проучване е установе-
но, че 67% от ромите
на възраст 18-24 годи-
ни напускат училище
преждевременно, като
жените са изложени
на непропорционално
висок риск (77%
спрямо 57% при мъже-
те).

Наред със социално-
икономическият ста-
тус лошите резулта-
ти на България според
PISA, могат да се об-
яснят и с фактори ка-
то учебни програми и
преподаване.

Еврокомисията от-
белязва, че В България
преподавателският
състав е сред най-бър-
зо застаряващите в
ЕС. През 2015 г. почти
50% от учителите са
били на възраст над
50 години, 28% са били
на 55 години или пове-
че, което означава, че
те ще се пенсионират
през следващите
няколко години.

Втора награда: Вау-
чер за книги

Трета награда: 2 би-
лета  за театър

Участникът в кон-
курса се съгласява
със следните усло-
вия:

Участникът се съг-
ласява да бъде публи-
кувано името му и
името на изпратено-
то есе, както и да бъ-
дат обявени при кла-
сирането.

Участникът се съг-
ласява есето му да
бъде публикувано в
книжка със събрани-
те есета, подбрани
от журито.

Участникът се съг-
ласява есето му да се
разпространява сред
неограничен кръг от
хора.

Авторското право
върху есето принад-
лежи на проекта
МИКЦ Перник.

Участникът и ав-
тор на есето си за-
пазва всички неот-
чуждими авторски
права.

Конкурсът е част
от информационната
кампания „Познаваме
ли институциите?“
на Младежки инфор-
м а ц и о н н о - к о н с у л -
тантски център, реа-
лизираща се по
проект на програма
МИКЦ, с финансова-
та подкрепа на Ми-
нистерство на мла-
дежта и спорта и
партньорството на
Община Перник.

България е успяла да
повиши ефикаснос-
тта на разходите за
образование, но по от-
ношение на ефектив-
ността и справедли-
востта резултатите
са по-скоро противо-
речиви, се казва в док-
лада.

Отбелязва се също,
че макар броят на за-
вършилите висше об-
разование да расте,
профилите им показ-
ват дисбаланси по сек-
тори. Общо 35% от
завършилите висше
образование работят
на длъжност, за коя-
то обикновено не се
изисква образовател-
но-квалификационна
степен за висше обра-
зование. Средното за
ЕС е 25%.

По оценки на Евро-
пейския център за раз-
витие на професио-
налното обучение (CE-
DEFOP) ИКТ, препода-
ването, здравеопазва-
нето и инженерните
науки са основните

области в които ще
има недостиг на уме-
ния през идните годи-
ни.

Националните обра-
зователни системи в
Европа стават по-
приобщаващи и по-
ефективни, но образо-
вателното равнище
на учениците зависи
до голяма степен от
социално-икономичес-
кото им положение, се
отбелязва в доклада.
Почти три пъти по-
голяма е вероятнос-
тта хората, завърши-
ли само основно обра-
зование, да живеят в
бедност или социално
изключване, в сравне-
ние със завършилите
висше образование.

Сред хората между
15 и 64 години безра-
ботицата също е мно-
го по-висока при тези,
притежаващи само ос-
новно образование, в
сравнение с тези, кои-
то имат висше обра-
зование (16.6% спрямо
5.1%).



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
4. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 68 000 лв.
5. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с ползване на двор - 30 000 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
9.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
11. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
12. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
17. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
18. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера, Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл., ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
5. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
6. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
7. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
8. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
9. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
10. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
11. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
12. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
13. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
14. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
15. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
16. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
17. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
18. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

19. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
20. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
21. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
22. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

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

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. 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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Петък, 17 ноември 2017 г., брой 221 /6323/ 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!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.

3. Гарсониера Център, ет. 4 - 38 000 лв.

4. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2                           - 28 000 лв.; 35 000 лв.

5. Гарсониера,  Тева, ет. 3 - 28 000 лв

6. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро

7. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.

9. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси - 41 000 лв.

11. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.

12. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.

13. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.

14. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.

15. Спешно Тристаен, Изток, ет. 6, с подобрения, непреходен   - 53 000 лв.

16. Тристайни, Изток, ет. 6; ет. 8 - 53 000; 42 000 лв.

17. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.

18. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,

      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,

      коментар - 60 000 евро

19. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.

20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро

21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.

НАЕМИ:

1. Тристаен, Радомир, центъра, напълно обзаведен - 200 лв.

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
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, 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 

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,
    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
6. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
7. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
8. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 9 600 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 9 600 лв.
17. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
18. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
19. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
20. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
21. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
22. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
23. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
24. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
25. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 19 500 лв.
26. Трън вилна зона, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид. център,
     с част. обзавеждане - 200 лв.
2. Офис, Ид. център, ет. 1, 48 м2 - 350 лв.
3. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
4. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
5. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 600 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
7. Изток ет. 7, панел,
    ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 18 500 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
     по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

3. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

8. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв: 274 кв.м - 42 000 евро

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 Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава къща, в ниската част
над Автогарата, ЗП: 120 кв.м.,
2 етажа, масивна, гараж, тх.,

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 33 000 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

    2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

2. Къща, Тева, 3 етажа, двор

  400 м2, супер място - 75 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически техникум)
√ автомивка външно и
вътрешно
√ пране на килими
√ денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

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:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

ФИРМА

в кв. “Княжево”
НАБИРА

РАБОТНИЦИ
за работа в

хранителната
промишленост
Тел.: 0885 377 068



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

Продавам  УПИ, Рударци 840
кв.м, над плажа, панорамна гледка,
ток, вода, на улица, до гора, с
постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м
- 31 000 евро - Тел.: 0896 788 784;
0887 884 095

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока в
наличност(обувки и чанти) и депозит
за един наем за магазина.Тел.: 098
613 4789

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000 лв.
Изложение: юг/запад.Частично обзаведе-
на,обширна панорамна гледка към града и
околните планини. Тел.: 0897951954

Продавам в с. Блатешница къща със
стопанска сграда,двор 1700 м2 - 14 000
лв. Тел.: 0888 812 963

Продавам апартамент 43 м2 + мазе, ТЕЦ,
до 9-то училище - 32 000 лв. 0886 177 186

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

Ресторант “Ролис” кв. Църква
търси сервитьор/ка с работно време
2/2 дни Тел.: 0876 620 457

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0988 953 050, 0888
137 885

Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирнен-
ски. Тел.: 0988 953 050; 0888 137 885

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, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

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

Търся жена за продажба на вестници в
кв. Изток - пенсионер.Тел.:0898 699 744

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

Интересно и забавно

Представяме ви няколко идеи за сладки изкушения за есенните
дни с райски ябълки:

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА РАЙСКАТА ЯБЪЛКА?
Райските ябълки са извесни с лечебните си свойства от векове.

Сладкият плод със специфичен вкус е родом от Китай и Япония,
но вече повече от два века се отглежда и в Европа.

Специфичното за райската ябълка е, че вкусовите и качества се
подобряват с времето. Една от причините е високото съдържание
на танин в все още незрелия плод, което осигурява горчива нот-
ка във вкуса, който намаля, докато плодът омекне. Райската ябъл-
ка е богата на каротеноиди като бета-криптоксантин, бета-каротин
и зеаксантин, както и на лутеин и алфа-каротин.

Всички те превръщат плода в здравословна бомба, чиято честа
консумация ще засили имунната ви система през студените месе-
ци.

Ето и няколко рецепти за сладкиши с райски ябълки, с които да
разнообразите есенно-зимния сезон:

СЛАДКИ С РАЙСКА ЯБЪЛКА
Необходими продукти:
    1/2 ч.ч. масло
    3/4 ч.ч. кристална захар
    1/4 ч.ч. кафява захар
    1 яйце
    1 ч.ч. райски ябълки ( 3-4 бр пасирани на пюре)
    2 ч.ч. брашно
    1 ч.л. сода
    1/2 ч.л. сол
    1/2 ч.л. канела
    1/4 ч.л. джинджифил
    1/3 ч.ч. овесени ядки
    1/4 ч.ч. счукани бадеми
Начин на приготвяне:
Смесете в миксера си маслото и захарта, докато придобиете пух-

кава консистенция. След това добавете яйцето и отново разбър-
кайте. Поставете в сместа и пюрето от райски ябълки.

Пресейте всички сухи съставки заедно - брашното, содата за
хляб, солта и подправките. След това бавно ги добавете в миксе-
ра при ниска скорост.

Накрая добавете овесените ядки и бадемите и отново разбър-
кайте.

От полученото оформете сладките и ги наредете в намаслена та-
ва. Уверете се, че  са на разстояние от поне 5 см. Печете на 160 ° С
докато бисквитките добият златисто кафяв цвят, приблизително
14 до 16 минути.

ПЕЧЕНИ РАЙСКИ ЯБЪЛКИ С МАСКАРПОНЕ
Необходими продукти:
    4 райски ябълки
    250 гр маскарпоне
    3 с.л. мед
    2 с.л. лимонов сок
    захаросан джинджифил
    ванилия
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200 градуса. Нарежете ябълките наполови-

на и ги поставете в тава. Намажете всяко парче с мед и печете,
докато добият карамелизирана златиста коричка. Извадете ги от
фурната и веднага ги поръсете с  1 с.л. лимонов сок.

Докато ябълките се пекат смесете маскарпонето с ванилията и

останалата част
от лимоновия
сок. Сервирайте
ябълките горе-
щи, гарнтирани
с 1 с.л. от мас-
к а р п о н е н а т а
смес и поръсени
с щипка захаро-
сан джинджи-
фил.

М И Н И
ТАРТАЛЕТИ С
РАЙСКА ЯБЪЛКА
И НАР

Необходими про-
дукти:

За тестото:
    1 и 1/4 ч.ч. брашно
    1/4 ч.ч. фино смлени бадеми
    1/2 ч.ч. пудра захар
    1/4  ч.л. сол
    140 гр масло
    1 яйчен жълтък
За плънката:
    70 гр масло
    2/3 ч. ч. пудра захар
    1 яйце
    2/3 ч.ч.смлени бадеми
    1 с.л. брашно
    щипка сол
    1/4  ч. л. екстракт от бадеми
    10 райски ябълки
    1/4 ч.ч. мед
    1/2 ч.ч.зрънца от нар
Начин на приготвяне:
Тесто: Смесете в миксер смляните бадеми, брашното, захарта и

солта. След това добавете маслото и накрая жълтъка. Тестото
трябва да се сгъсти, но и да може да се меси.

Разпределето го във формички за тарт и го сложете във фризе-
ра, за да стегнат за около 30 минути. През това време заграйте
фурната на 180 градуса. Поставете върху тестото на всяка фор-
мичка фолио, а върху него сух боб или ориз. Печете блатовете за
15 минути. След като ги извадите от фурната премахнете тежести-
те и фолиото и ги оставете да изстинат.

Пълнежа: Смесете маслото и пудрата захар. Добавете яйцето, ба-
демите, брашното, солта и екстракта от бадеми и разбъркайте добре.

Поставете 2 с.л. от бадемова смес във всяка  тарталета и я раз-
стелете равномерно. Върнете ги във фурната за 12-15 минути. Бла-
тът не трябва да придобива цвят и трябва да е мек.

Отстранете върховете на райските ябълки и ги нарежете на тън-
ки филийки. Подредете ги във формата на розетка върху тартале-
тите, като започнете от външния край и поставяте ябълките в кон-
центрични кръгове, докато запълните докрай повърхността.

Намалете температурата на фурната до 160 градуса и  печете още
10-15 минути, докато  бадемовият пълнеж набъбне, а ябълките
омекнат. След като са готови поръсете всяка тарталета с лъжица
мед и зрънца от нар.

Вкусни есенни рецепти с райски ябълки
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ДАЙДЖЕСТ

Може да получим още 10 милиарда
евро от ЕС до 2020 година

За три години, до 2020 година, в
България могат да влязат още 10
млрд. евро допълнително, само от
европейските фондове.

Тези средства се отпускат и уп-
равляват директно от Европей-
ската комисия, без да се изпол-
зват от управляващите органи у
нас, съобщава БНР.

Бизнесът обаче е много слабо
информиран за тези програми.

Това стана ясно по време на На-
ционален форум, организиран от
Обединени бизнес клубове. Бъл-
гарските предприятия изостават
съществено от достъпа до финан-
сиране по европейските фондове,
които се управляват директно от Брюксел.

Като се прибави и все още слабата дигитализация на част от фир-
мите, процесите по достъпа до информация и кандидатстването до-
пълнително се затрудняват, особено в определени региони. Там
помощта на държавата е задължителна, смята председателят на
Обединени бизнес клубове Веселин Халачев.

"Трябва да има повече информационни центрове, за да бъдат хора-
та информирани - какви са техните възможности за кандидатстване
по европейски програми, особено за тези от Брюксел, какви са въз-
можностите за достъп до алтернативно финансиране", обясни той.

Цифровите технологии са от съществено значение за подобрява-
нето на конкурентоспособността, заяви министърът на икономика-
та Емил Караниколов.

Тук трябва да подчертая, че е необходимо да инвестираме в раз-
витието на уменията и повишаването на квалификацията на работ-
ната сила за пълноценно използване на възможностите, които да-
ват цифровите технологии, изтъкна Караниколов.

Стряскащи изводи на Световната
здравна организация за България

България има подобрение в здравното състояние на население-
то си, но българите дават повече лични средства за здраве и преж-
девременната смъртност нараства.

Това е извод, направен в анализ на Световната здравна органи-
зация /СЗО/ и представен пред журналисти от проф. Пламен Димит-
ров, заместник-директор на Националния център по обществено
здраве и анализи.

Подобни проучвания към момента са извършени в Словения, Гру-
зия, Гърция и Молдова, като предстои да се направят общо в 53
държави, каза Клаудия Щайн от СЗО. Проучването обхваща перио-
да от 1985 г.-2014 г.

Макар че като цяло докладът на СЗО показва леки тенденции към
подобряване на здравословния статус на населението у нас, отри-
цателните изводи са стряскащи, посочват специалистите от Минис-
терство на здравеопазването.

Положителни тенденции
В анализа се посочва, че в страната ни драстично намалява ни-

вото на детската смъртност, а продължителността на живота се е
увеличила - 71.4 години за мъжете и 78.7 за жените, но е по-ниска в
сравнение с европейските показатели.

Относителният дял на населението във възрастта до 14 години е
доста нисък в сравнение с другите държави, а хората над 65-го-
дишна възраст са почти 20 на сто от населението.

Заболеваемостта от туберкулоза е ниска, по-ниски са стойностите
и за разпространението на СПИН и ХИВ.

Отрицателните изводи
Хроничните неинфекциозни болести сред активното население - зло-

качествени, хронична обструктивна белодробна болест и диабет, са с
по-високи от останалите държави, но тенденцията е за намаляване.

Основните причини за смърт в България са болести на органите
на кръвообращението. Преждевременната смъртност (преди навър-
шване на 65 г.) също е по-висока в сравнение с другите страни.

Увеличават се общите разходи за здравеопазване, но собствени-
те плащания за здраве са с много висок дял в България в сравне-
ние с останалите държави.

Скендер Сила, ръководител на офиса на СЗО за България каза, че
е неприемливо хората да бъдат бедни вследствие на лошо здраве.

Той подчерта, че е наложително да се обърне внимание на висо-
ките нива на тютюнопушене в България, на консумацията на алко-
хол, на нарастващата финансова тежест от незаразни заболявания
и на високите нива на доплащане от страна на пациентите.

България демонстрира искрен ангажимент да подобри здравно-
то състояние на хората, допълни Сила.

Основният извод, според главния държавен здравен инспектор
д-р Ангел Кунчев е, че всеки управляващ в областта на здравео-
пазването трябва да е наясно, че в центъра не е лечението, а пре-
дотвратяването на болести.

Оградата на границата стана
стратегически обект

Оградата по границата беше включена в списъка със стратегичес-
ки обекти и доближаването й ще се санкционира с глоба. Гранича-
рите ще издирват и разследват.

Парламентът гласува глоба от 500 до 1000 лева при нарушаване
на правилата за достъп до зоната на стратегически обект или до
зона, свързана с изпълнението на стратегически дейности от зна-
чение за националната сигурност. За маловажни нарушения орга-
ните на МВР ще налагат глоба от 50 лв.

Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от
промените в Закона за Министерството на вътрешните работи.

По предложение на Цветан Цветанов (ГЕРБ), парламентът включи
в списъка на охранявани от МВР обекти и временните възпрепя-
тстващи съоръжения по границата, предаде БТА.

Законът бе приет в отсъствието на БСП и ДПС, които напуснаха
залата по други поводи. По-рано опозицията се обяви против включ-
ването на оградата в списъка на стратегическите обекти, защото та-
ка, според нея, ще се намали възможността за подаване на сигнали
за нарушения по охраната на границата. За такива нарушения депу-
татката от БСП Елена Йончева направи и филм.

От списъка бяха извадени сградите на Българската народна банка.
МВР може въз основа на сключен договор със заинтересованите

лица да осъществява охрана на сгради или части от сгради, пол-
звани от БНБ, и нейно имущество и ценности, както и на терито-
риални поделения на Държавната агенция за бежанците при Ми-
нистерския съвет, записаха депутатите.

Граничарите ще разследват
С промените се разширяват правомощията на полицейските ор-

гани на Главна дирекция "Гранична полиция", които ще могат да
осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на
престъпления на територията на цялата страна.

Разследващите полицаи подлежат на задължителна първоначал-
на професионална подготовка.

Полицейските органи ще могат да съпровождат на територията на стра-
ната и извън нея чужденци, спрямо които е издадена заповед за крат-
косрочно настаняване в специален дом за временно настаняване.

На работещи по трудово правоотношение в МВР ще се изплаща
ежегодно парична сума за облекло при условия и по ред, опреде-
лени с наредба на министъра на вътрешните работи и в размер, оп-
ределян ежегодно с негова заповед. Тези суми няма да се облагат
с данъци, записаха депутатите.

Ще има пожарни служби и с по двама огнеборци
Органите за пожарна безопасност и защита на населението ще осъ-

ществяват дейността си в екипи от минимум трима служители. В на-
селени места с население до 5000 души ще се допуска осъществява-
не на дейността и в екипи от двама служители, реши парламентът.

МВР въз основа на сключен договор със заинтересованите лица
осъществява пожарогасителна и спасителна дейност и държавен
противопожарен контрол на АЕЦ "Козлодуй", "Мини Марица-изток",
ТЕЦ "Марица-изток 2" и Летище София, както и на сгради или части
от сгради, ползвани от БНБ, записаха депутатите.

Предлагат по-лека процедура
за международно осиновяване

Да се намали административната тежест в процедурата при кан-
дидатстване за международно осиновяване, предлага Министерс-
твото на правосъдието.

Посредниците ще предоставят информация за детето и след дву-
годишния срок за наблюдение след осиновяването, съобщават още
от МП. Измененията на съответната наредба предвиждат да отпадне
изискването за кандидат осиновители за деца от чужбина да предос-
тавят удостоверение за сключен граждански брак, както и отпадане-
то на задължението за юридически лица с нестопанска цел да пред-
ставят копие от учредителни актове или устави и удостоверения, че
са регистрирани като администратори на лични данни за издаване на
разрешение за посредничество при международно осиновяване.

Данните за брака ще се основават на изготвения социален док-
лад от дирекция "Социално подпомагане" по постоянния адрес на
осиновяващите, а необходимата информация за организациите кан-
дидати за посредници ще се набавя по служебен път от регистъра
на администраторите за лични данни.

Във връзка с определяне на най-подходящия осиновител за де-
цата с местопребиваване в България се променя съдържанието на
декларацията за потвърждение на проекта за осиновяване, която
кандидатите за длъжни да подават всяка година.

Предвижда се тя да съдържа кратка информация за икономическото,
социалното и здравословното състояние на осиновяващия и на члено-
вете на неговото семейство, както и характеристики на детето, което той
желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване.

С цел по-ефективна защита правата и интересите на осиновените
деца изрично се предвижда още задължение за акредитираната ор-
ганизация да предоставя всяка получена информация относно зат-
руднена адаптация и предприети действия за закрила на осинове-
но дете и след изтичане на двугодишния период за наблюдение
след осиновяването.
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 Днес не предприемайте ходове, за които впос-
ледствие ще съжалявате. Опитайте се да прик-
лючите месеца, без да поемате каквито и да било
рискове. Планирайте пътуване зад граница и не се
поддавайте на чужди манипулации. Благодарение
на труда си днес ще постигате целите си и ще се

поздравите с успех.

 Днес с уважение приемете съветите на близък
или приятел. Структурирайте плановете си та-
ка, че да разполагате с достатъчно време за пъл-
ноценен отдих. Препоръките са да не захващате
нищо ново и да осигурите по-надеждна защита на
дома и семейството си. Мислете положително,

предстоящите развития ще ви направят повече оптимисти.

 Днес е важно да поставите акцент на тези
свои инициативи. В случай че обмисляте опреде-
лена промяна в живота си, си дайте сметка какви
крайни резултати очаквате да постигнете.
Денят е добър за общуване с природата, но се па-
зете от простуди. Уязвими са бъбреците. Звезди-

те ви съветват да държите емоциите си под контрол.

 Днес е важно да превъзмогнете песимизма си! В
случай че имате съмнения относно щастието си,
то при всяко положение е важно да направите
цялостна равносметка и да откриете къде точно
бъркате. Любовни признания ще ви потопят в по-
романтична атмосфера, стига да сте с подход-

яща нагласа за тях.

 Днес много от вас ще бъдат привлечени от но-
ва особа в обкръжението си. Самотните предста-
вители от знака ще се впуснат в авантюра, но
подобно действие би било доста опасно за вече
обвързаните, тъй като рискувате ненадейно да
бъдете хванати в крачка. В делови порядък ще об-

мисляте нови решения, с които да оптимизирате работата си.

 Днес бъдете изключително внимателни, кога-
то изразявате предпочитанията си. Опитайте
да подхождате с разбиране към потребностите
на интимната си половинка, особено ако съзнава-
те, че той/тя се нуждае от подкрепата ви. Израз-
явайки доброто си възпитание и щедрост ще из-

бегнете конфликти.

 Днес е изключително важно да отделите вре-
ме за укрепващи процедури. Не се отказвайте от
възможността да подобрите близостта си с
партньора в любовта. Романтични вълнения ще
срещнат други от вас с очарователна личност, с
която имат или предстои да изживеят силна

връзка. Във всички случаи използвайте енергията си разумно.

 Днес направете цялостна равносметка за фи-
нансовото си положение. В случай че се налага да
направите определени промени в личен или в дело-
ви план си подсигурете солидната подкрепа на
приятел или на влиятелна личност. Не предприе-
майте крайни и необмислени ходове. Новите начи-

нания ще подхранват амбицията ви да блестите.

 Днес съхранете материалната си стабилност.
Не подхранвайте съмненията, които са обхванали
интимната ви половинка! Малко разнообразие би
ви помогнало да се освободите от напрежението.
Оптимисти сте за предстояща делова среща. За-
ниманията със спорт са полезни не само за здра-

вето, но и за духа.

 Днес не давайте съвет на човек, който не ви е
помолил изрично за това. Опитайте да проявите
обективност при преценката си за приятел или
близък. Възможностите ви да извършите пром-
яна в личен план ще бъдат от изключителна важ-
ност, особено ако се стремите към стабилност в

това житейско направление.

 Днес нещата ще се подредят за вас по възмож-
но най-добрия начин. Стремете се да останете
верни на себе си и бъдете готови да дадете бе-
зусловна подкрепа на хората. Приемете различ-
ното мнение и не хабете енергията си за всичко.
Обърнете внимание на детайлите и разнообразе-

те подхода си. Добрите резултати няма да закъснеят.

 Днес, ако страдате от заблуди, ще бъде изклю-
чително трудно да преодолеете трудностите –
възникващи на работното ви място или от мате-
риално естество. Постарайте се да реагирате
адекватно – благодарение на това ще се справите
с всичко належащо и в същото време ще постави-

те основите на неща, които са от решаващо значение за вас.
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Перничани отстъпиха с 1:3 на ЦСКА 1948

„Ìèíüîð” îòïàäíà çà Àìàòüîðñêàòà ëèãà

Миньор сам се би в
зоналния финал от
турнира за Купата на
Аматьорската фут-

болна лига и отпадна
от надпреварата.
Перничани допуснаха
груби индивидуални

грешки и позволиха на
семплия тим на ЦСКА
1948 да се наложи с
3:1.Двубоят започна

с минута мълчание в
памет на легендата
на Миньор Богомил
Пушев, чието погра-
бение бе днес.Начало-
то бе равностойно,
като „чуковете“ пог-
леждаха по-смело към
вратата на съперни-
ка си. В 8-та минута
Бахтарлиев улови
удар на Илиян Илиев,
а в 27-та шут на Абу-
шев профуча покрай
десния стълб. Симво-
личните гости обаче
успяха да открият
резултата, след
грешка на Димитър
Савов в 43-та мину-
та. След центриране
отдясно младокът
„заложи“ топката на
Милен Иванов за
0:1.Веднага след по-
чивката Миньор бе
близо до изравняване,
но Бахтарлиев спаси

удара на Рангел Абу-
шев от няколко мет-
ра.

Перничани стигна-
ха до изравняване в
66-та минута, когато
Ризов надбяга отбра-
ната и прати топка-
та в мрежата. Две
фрапантни грешки на
„жълточерните“ оба-
че позволиха на съ-
перника им да стигне
до успеха. Секунди
след изравняването
защитата пред Мю-
мюнов „заспа“ и Ка-
лоян Стефанов върна
преднината на столи-
чани. Отново той
оформи крайния ре-
зултат в 82-та мину-
та. Първо Илиян Ил-
иев сбърка в центъ-
ра, а след това Антон
Киров лесно загуби
единоборствата с на-
падателя за 1:3.

Ще обновяват волейболната зала в комплекс „Дружба”
Местният общин-

ски съвет гласува Об-
щина Перник да кан-
дидатства за финан-
сиране пред Минис-
терството на мла-
дежта и спорта за ре-
монт на бившата за-
ла по волейбол в спор-
тния комплекс "Друж-
ба" .

Проектът е на
стойност 93 042 лв. с
ДДС и предвижда
цялостна подмяна на

подовата настилка,
доставка и монтаж
на кошове за баскет-
бол, волейболна мре-
жа с подвижни коло-
ве, електронно табло
за отчитане на ре-
зултати, както и
подвижни трибуни за
посетители .

„Част от спортни-
те съоръжения и обе-
кти са проектирани
преди повече от 30
години, което пред-

полага тяхното мо-
рално и физическо ос-
таряване.

Този факт и нарас-
тващата потреб-
ност от материално
техническата база на-
лагат нуждата от
планираната им ре-
конструкция и модер-
низация , съобразно
съвременните изи-
сквания и стандарти
за подобен род съо-
ръжения“, коментира

кметът Вяра Церов-
ска.Тя посочи, че Об-
щина Перник ще пре-
доставя спортния
обект за безвъзмез-
дно ползване - изцяло
или частично, за оп-
ределено време на
детски градини, учи-
лища и на извънучи-
лищни звена за реали-
зиране на задължи-
телните учебни прог-
рами и извънкласни
занятия по физичес-

ко възпитание, както
и за тренировъчна и
състезателна дей-
ност на учащите се.

Реконструкцията и
модернизацията на
спортната зала,
съобразно съвремен-
ните изисквания на
спорта за високи пос-
тижения ще помогне
издигането на спор-
тно -техническата
подготовка на по-ви-
соко ниво.

Съдия от Кърджали ще свири на „Славата”
Топарбитърът на Кър-
джали Мустафа Шеф-
кет ще е главен съдия
на мача между отбори-
те на „Струмска слава”
и „Оборище”, който ще
се играе на стадион
„Орчо войвода” в Пана-
гюрище. Това е послед-
ният мач от първата
ротация във Втора ли-
га, но с оглед на жела-
нието първенството
да приключи по-рано
през пролетта отбори-
те ще изиграят още
два кръга през есента и
ще приключат на 2-ри
декември. Ето всички
мачове от 15-ия кръг и
арбитрите, които ще
ги ръководят.
18 Ноември  2017 г.
Събота 14:00 ч.
Черноморец Балчик -
Царско Село
ГС:    Георги Юлиянов

Иванов
  АС1:    Иво Николаев
Колев
АС2:    Павлин
Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димитър
Михайлов Михайлов
СН:    Борис Димитров
Борисов
18 Ное 2017 г. Събота
14:30 ч.
ФК Оборище
Панагюрище - Струмска
слава
ГС:    Мустафа Севди
Шефкет
  АС1:    Атанас Иванов
Делчев
 АС2:    Владимир
Здравков Хубенов
4-ТИ:    Георги Николов
Николов
СН:    Иван Захариев
Вълчев
18 Ное 2017 г. Събота
14:30 ч.
Локомотив София - ФК

Ботев Гълъбово 1945
ГС:    Румен Красимиров
Христов
   АС1:    Илиян Петров
Капарашев
 АС2:    Петър
Велизаров Митрев
4-ТИ:    Никола Илиянов
Атанасов
СН:    Тихомир Георгиев
Боболов
18 Ное 2017 г. Събота
14:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962
АД - ФК Созопол
ГС:    Валентин Георгиев
Станчев
 АС1:    Николай
Неделчев Чакъров
   АС2:    Стефан Делчев
Делчев
4-ТИ:    Неделчо Танчев
Гаджалов
СН:    Красимир
Здравков Стойчев
18 Ное 2017 г. Събота
14:30 ч.

Несебър - ФК
Локомотив Горна
Оряховица
ГС:    Ивелин
Венциславов Занев
 АС1:    Мирослав
Пламенов Марков
   АС2:    Дарин Росенов
Страхилов
4-ТИ:    Красимир
Маргаритов Кръстев
СН:    Райчо Стоянов
Райчев
19 Ное 2017 г. Неделя
14:30 ч.
Марица - ПФК
Лудогорец АД II
ГС:    Християна
Красимирова Гутева
  АС1:    Веселин Мишев
Добриянов
 АС2:    Дениз Пиринов
Соколов
4-ТИ:    Йото
Валентинов Гарабедов
СН:    Алексей Иванов
Николов

19 Ное 2017 г. Неделя
14:30 ч.
ОФК Поморие - Литекс
ГС:    Рюстем Джемил
Карагарен
 АС1:    Младен
Маринчев Маринов
 АС2:    Борислав
Николаев Колев
4-ТИ:    Васимир Маруан
Ел-Хатиб
СН:    Александър
К о с т а д и н о в
Костадинов
19 Ное 2017 г. Неделя
15:00 ч.
Монтана - Ботев Враца
ГС:    Никола Антонов
Попов
  АС1:    Георги Пламенов
Тодоров
 АС2:    Драгомир
Руменов Милев
4-ТИ:    Димитър Цолов
Буров
СН:    Красимир
Драганов Драганов

Трима миньорци под
въпрос за мача с „Марек”
Отборът на „Марек” приема „Миньор” в мач

от 16 –ия кръг на първенството на Югозапад-
ната група на трета лига. Перничани имат проб-
леми с трима футболисти ,които страдат от раз-
лични контузии. Айкут Рамадан и Стивън Мил-
чев със сигурност пропускат срещата, под въп-
рос е и Кристиян Ковачев. Това поставя проб-
леми пред треньора Венелин Трайков в око-
мплектоването на състава, но се очаква ми-
ньорци за проявят своя дух и да приключат
позитивно гостуването на стадион „Бончук” в
Дупница.

ОС НА БФС – ПЕРНИК СИ
ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА
ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

Трета лига
Югозападна група
Предстоящи мачове
18 ноември 2017, събота, 14:00 ч:

Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица (Петрич)
Свобода 2011 (Пещера) - Вихрен 1925
(Сандански)
ЦСКА 1948 (София) - ОФК Елин Пелин
(Елин Пелин)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Германея
(Сапарева баня)
Пирин (Гоце Делчев) - Пирин 1941 (Разлог)
Септември (Симитли) - Чавдар (Етрополе)
Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник)
Сливнишки герой (Сливница) - Хебър 1918
(Пазарджик)
Банско (Банско) - Балкан 1929 (Ботевград)

Елица Костова бие в Оклахома
Елица Костова започна с убедителна побе-

да в Оклахома Елица Костова се класира за
втория кръг на турнира в Норман (Оклахома) с
награден фонд от 25 хиляди долара.Българка-
та разгроми с 6:0, 6:3 британката Ами Сар-
геант за 78 минути игра. Поставената под №4
Костова спечели първите 9 гейма и предреши
изхода на срещата.Във втория кръг Елица ще
играе срещу Мария Санчес от САЩ, която е
№285 в света. За класирането си на осминафи-
нал българката заслужи 5 точки за световната
ранглиста.В надпреварата по двойки Елица
Костова също продължава напред. На четвър-
тфиналите поставените под №4 Костова и Ю-
Ксен Чун от Тайван ще играят срещу Джулия
Елбаба от САЩ и Ан-Софи Местач от Белгия.

Страх гони олимпийци
от селото в Пьончан
Олимпийският комитет на Норвегия взе ре-

шение да наеме цял хотел за олимпиадата в
Пьончан, в който ще бъдат настанени състеза-
телите по ски бягане и биатлон.„Нямаме въз-
можност да внесем наша храна в олимпийско-
то село, защото това е забранено. Там състеза-
телите трябваше да се хранят с каквото има, а
те бяха единодушни, че искат норвежка
кухня.Тогава олимпийскияt комитет реши да
намери място извън селото. Искат да избегнат
възможността от хранително отравяне”, заяви
треньорът на бегачите Арилд Монсен. Отговор-
никът за зимните спортове в норвежкия оли-
мпийски комитет Хелг Бартнес разкри, че хо-
телът е Olive Boutique и се намира на 500 м от
площада, където ще се провеждат церемо-
ниите по награждаване на игрите в Корея.
„Наехме го за целия месец февруари. Това ни
струва 4,5 млн. крони (около 470 000 евро).
Всичко това беше доста скъпо, но ние не мо-
жем да направим това за състезателите от
всички спортове. Там ще живеят 70 човека.
Други 38 души ще се настанят в ски гимназия-
та, която е наблизо”, разкри Бартнес. Освен
хотела и ски гимназията, норвежците ще нае-
мат и ресторант, където ще се хранят спортис-
тите. За всичко това в Пьончан ще бъдат из-
пратени готвачи и камериерки, които ще отго-
варят за чистотата. Федерацията по ски пък
реши да похарчи не малко пари за дезинфек-
ция на хотела и някои подобрения в него.Те
вдигнали всички килими от помещенията и ос-
вежили таваните. Освен това са поискали
мястото да е напълно под техния контрол, като
те единствени ще преценяват кой да влиза
там.
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Разстреляният не е възпитаник на Манджата, нито един преподавател не помни да е имал такъв ученик

ЗАПОЧВА РАЗДВИЖВА-
НЕ ПО ТРАНСПОРТНИТЕ
ЛИНИИ НА ПЕРНИК. Вче-
ра кметът на общината би от-

бой и прие „со кротце и со благо” пред-
ложението на превозвачите обществе-
ната поръчка за рейсовете да мине
през Общинския съвет. С което сложи
таралеж в гащите на минипарламента.
Набързо се освободи от горещия кар-
тоф, но емоциите тепърва предстоят.
Като знаем от опит какви дискусии се
водят във въпросния колективен орган
на местното самоуправление, не сме
далеч от идеята в деня на извънредна-
та сесия да отидем в зала „Панорама”
на театър. Или може би на цирк. Въпро-
сът е дали лобистите ще си изиграят
качествено ролята, щото от долнопроб-
ни актьори нещата се докараха до
днешните размирици. Любопитно е как
ще се групират лобитата и дали това
няма да размие политическите граници
между отделните съветнически групи.
В Общинския съвет са едни играчи –
ум да ти зайде. А когато дойде ред об-
щинска комисия да класира кандида-
тите – бедна ни е фантазията какъв вой
ще се вдигне. Щото да взимаш хил-
ядарка на ден не е лесна работа. Не е
за всеки това упражнение. То е за они-
я, които си го могат. И най-вече – които
могат да споделят добитото с честен
лобистки труд с когото трябва. С две
думи – конфликтът е потушен, да живее
конфликтът!

 В СЕЗОНА НА ФАЛШИВИТЕ НО-
ВИНИ ИМА СВЕТЛИНА В КРАЯ НА
ТУНЕЛА. Ще съдят радомирец, зас-
трелял кучето на комшията. Демек, за
убийство на четириного. Как няма да
ни подсети това, че само преди десети-
на дена в Перник бяха натръшкани де-
сетки кучета по паркове и градинки, а
съдът бездейства. Радомирските съдии
дадоха светъл пример за гражданска
доблест и ще спретнат процес, който
един ден може да се отчете като исто-
рически. Оттук нататък тая съдебна
практика ще бъде сочена като аргу-
мент за подобни ответни действия и на
други места. Например в Перник. Лю-
бопитни сме как ще осъдят радомире-
ца, щото неговият пернишки побратим
или побратими комай ще трябва да ле-
жат до живот в затвора.

Ситроен горя на АМ
„Струма”
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е горял вчера в Перник.
Неприятният инцидент е станал в сряда

в слебобедните часове. Около 17 часа е
бил подаден сигнал за пламнал „Ситрое-
н“ на 29-
ти кило-
метър на
автома-
гистрала
„ С т р у -
м а “ .
Ф р е н -
ското во-
зило се
е движе-
ло в по-
с о к а
Благоевград.

Причината за пламъците е била техни-
ческа неизправност. Колата е унищожена
напълно. Няма пострадали хора и нанесе-
ни щети на други автомобили.

Хванаха мъж от Ярджиловци
да кара кола дрогиран

Любомира ПЕЛОВА
Жител на пернишкото село Ярджиловци

е засечен да шофира автомобил под въз-
действието на наркотични вещества.

Неприятният случай е от вчера. Около 10
минути след полунощ в брезнишкото село
Велковци бил спрян за проверка лек авто-
мобил „Рено Клио”, управляван от 28-го-
дишният Х.Р. При изпробването му с техни-
ческо средство за наркотици било устано-
вено, че ярджиловчанинът шофира под
въздействието на марихуана и амфетамин.

Взета му е проба за химичен анализ и ра-
ботата по случая продължава. Мъжът е за-
държан за 24 часа с полицейска мярка.

Любомира ПЕЛОВА
Конкуренция на па-

зара за дрога, връзка
с тримата запозод-
зрени за взривения
банкомат в Сапарева
баня перничани, лич-
ни дразги – това са
част от версиите,
по които върви раз-
следването за разс-
треляния в сряда
през нощта наркоди-
лър – 25-годишния
Роберт Величков,
заявиха пернишки
криминалисти.

Категорично ясно
е, че авторите на
кървавото престъп-
лентие са двама. Ро-
берт е бил надупчен
с 5 куршума в шията
и главата пред пог-
леда на шефа си и ви-
ден наркобос в ре-
гиона Александър
Николов, известен
като Сашо Печения,
твърди столичен
ежедневник, позова-
вайки се на информа-
ция, получена от ан-
тимафиоти от
ГДБОП. Двете воде-
щи версии, по които
се работи, са нарко-
война или опит да
бъде запуше-
на устата
на Величков,
тъй като
бил свиде-
тел по
няколко дела
за наркотра-
фик в спец-
съда според
антимафио-
ти от
ГДБОП. Не се
и з к л ю ч в а
обаче да
става въп-
рос за стара
вражда меж-
ду пернишки
бандити или неуре-
дени взаимоотноше-
ния.

Припомняме, че
разстрелът на Ро-
берт стана завчера,
в 3 часа след полу-
нощ, докато пиел ка-
фе с Печения пред
нонстопа до кафе
“Малибу”. Когато
тръгнали да се при-
бират, ги причакали
двама мъже. Те първо

се скарали, след кое-
то отминали. След
секунди обаче убий-
ците се върнали от-
ново при Печения и
дясната му ръка –
Роберт. Единият из-
вадил пистолет и из-
стрелял 5 куршума в
шията, главата и
крака на Величков.
Наркобосът побя-
гнал, но бил настиг-
нат и пребит. След
това екзекуторите
изчезнали в нощта.
Твърди се, че има и
видеозапис от
мястото, но качес-
твото му било лошо.
Въпреки това според
спецченгета от него
могели да се раз-
крият доста неща.
Според публикация в
един от най-тираж-
ните ежедневници,
Печения бил откаран
на разпит в полиция-
та, но се оказало, че
не е бил особено по-
лезен на криминалис-
тите, тъй като бил
дрогиран и пиян. Ве-
личков от една годи-
на бил дясна ръка на
Сашо, сочели опера-
тивните данни на
МВР. Двамата зах-
ранвали оборотните
заведения и дискоте-
ките с кокаин и тре-
ва. Основна конку-
ренция им правели
братята с прякор
Бацилите. “От из-
вестно време насам
Печения и Бацилите
са в жестока конку-
ренция. Топят се
един през други пред
спецсъда, защото
имат дела за нарко-
тици.”, коментират

спецмагистрати. По
оперативни данни
братята опитвали
от няколко месеца да
смажат Печения и
Роби.

Разстреляният Ро-
берт беше хванат
преди повече от го-
дина в дискотека “С-
крийм” с 30 дози ви-
сококачествен ко-
каин и трева. За то-
ва престъпление

той бе осъден на 1,2
г. затвор, които из-
лежа и излезе на сво-
бода. В досието си е
записал още една
присъда от 10 месе-
ца пак за дрога.

Според запознати
убитият имал и тре-
та присъда, пак за
дрога за 1,5 години
след сключено с про-
куратурата споразу-
мение през март и
вече трябвало да из-
търпява въпросно-
то ефектимно нака-
зание. Засега не е
ясно защо още е бил
на свобода.

Антимафиоти от
ГДБОП обясниха вче-
ра, че Величков по
никакъв начин не е
свързан с Пуйката и
взривовете на бан-
коматите. Еди-
нствената допирна
точка между двама-
та била, че топдилъ-
рът бил задържан в
същата дискотека,
която бе атакувана
миналата седмица
от жандармерията,
за да се издирват из-
бягалите грабители
на банкомати.

М е ж д у в р е м е н н о
стана ясно, че Ро-
берт Величков не е
възпитаник на Про-
фесионалната гимна-
зия по облекло и ту-
ризъм в Перник. Съ-
дейки по ЕГН-то му,
би трябвало да я е
завършил преди
шест години, но ни-
то един от препода-
вателите не можа да
си спомни убитият
наркодилър да е бил
в класа на който и да

било от тях. Според
педагозите обърква-
нето може да идва
от името на учебно-
то заведение –
„Св.Иван Рилски”,
което носи и друго
пернишко училище и
е възможно разс-
треляният наркоди-
лър да е учил там,
завършвайки основ-
ното си образова-
ние.

Съдът ще накаже шофьори,
нарушили законовата уреда

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин застава пред съда за шофи-

ране на автомобил без книжка.
31-годишният М.Ф. от областния град уп-

равлявал лек автомобил „Ровър“. Бил про-
верен от служители на Второ районно уп-
равление на МВр, който констатирали, че
шофира в едногодишният срок на отнетото
му по административен ред свидетелство
за правоуправление. Привлечен е като об-
виняем и работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Перник.

Бързо производство пък е образувано
срещу пиян шофьор, предизвикал пътен ин-
цидент. Катастрофата е станала в сряда,
около 16,20 часа, в района на пернишкия
квартал „Радина чешма“. Лек автомобил
„Форд Фиеста”, управляван от 74-годишния
перничанин И.С. се ударил в крайпътно дър-
во. При изпробването му с техническо
средство за алкохол били отчетени 1,26
промила. Взета му е кръвна проба за хими-
чен анализ.

Работата по документиране на случая
продължава.
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