
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

ведена под ръководс-
твото на Специализи-
раната прокуратура,
на трима участници в
престъпната схема са
повдигнати обвине-
ния, стана ясно вчера.

При специализирана-
та операция на
ГДБОП и Специализи-
раната прокуратура,
проведена на терито-
рията на Перник, Ра-
домир и сeло Ракилов-
ци, са претърсени
пет адреса. Оттам са
иззети множество

Ðàçáèõà îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà â Ïåðíèøêî
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Преп. Йоан.
Св. мчк Виктор

Бой по
капата

Триста данъчни служители от оператви-
ния контрол изгърмяха уволнени като
стой та гледай. Такава масова кадрова сеч
на цял отдел в Националната агенция по
приходите новата ни история не помни.
Точно на принципа "няма човек - няма проб-
лем", както се ожалиха синдикатите.

И да ги пита човек защо хората на минис-
тър Горанов си играят с огъня. Заради де-
сетина рушветчии, хванати в крачка, се уд-
ря секирата на цели 300 души. Демек, инди-
видуалната вина се вменява като колектив-
на и бой по капата. По същата логика, кога-
то някой министър сгафи морално, Бойко
Борисов да уволни целия Министерски съ-
вет и да обяви конкурс за нов. Това с кон-
курса също е смешно. Изхвърлените на ули-
цата можели да участват в него и еве-
нтуално пак да се доредят до държавна
службица, благо ги успокои финансовият
министър. Само това да не разправят, ос-
вен ако не си вярват, че сред финансово
грамотните кандидати за НАП ври от ид-
еалисти. На теория звучи идеално - да се
търсят чисти, морално устойчиви и пер-
фекционисти във финансовата област, же-
лателно млади. Доколкото има такива, те
вече се подвизават в западни финансови ин-
ституции. А държавната служба е примам-
лива не заради заплатата, а заради онова, за
което бяха изхвърлени тристате.

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Тя се е занимавала с неправомерно усвояване на средства от еврофондове на територията на региона
Любомира ПЕЛОВА

ГД БОП разби орга-
низирана престъпна
група, занимавала се с
неправомерно усвоя-
ване на средства от
еврофондове на тери-
торията на Пернишка
област. Информация-
та от пресцентъра
на Главна дирекция
"Борба с организира-
ната престъпност"
бе потвърдена и от
Областната дирекция
на МВР в Перник.

Операцията е про-

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

dlv.si@abv.bg

Радомирски полицай
пипна крадец в дома си

Любомира ПЕЛОВА
Апаш гастрольор е задържан в мо-

мент на кражба в Радомир, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция
на полицията.

Белезниците щракнали около ръцете
на 54-годишният В.К. от дупнишкото се-
ло Самораново. Мъжът проникнал в къ-
ща и откраднал сумата от 1270 лева и
15 евро. Бил задържан от собственика
на имота, който е служител на полиция-
та в радомирското управление на поли-
цията. Парите са иззети, а на крадеца е
наложена 24-часова мярка по Закона
за МВР.

Започнато е бързо производство и ра-
ботата по случая продължава.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

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

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

www.vento-k.com

Злато за школата по
спортни танци към ОДК
Светла ЙОРДАНОВА

Четири златни ме-
дала завоюваха възпи-
таниците на Людмила
Томова от школата по
спортни танци към
ЦПЛР - Обединен дет-
ски комплекс - Перник.
С призовите места
бяха удостоени малки-
те грации в спортно-
то състезание "Сред-
ногорие танцува" в
град Златица във въз-
растови групи до 7, до
9 и до 11 години . По-
бедителите Рая Григо-
рова, Никол Николова ,
Марая Динолова и Ан-
дреа Петрова получи-
ха и специални купи.

В спортната изява,
която се провежда за
пета поредна година,
участваха общо 36 де-
ца от Перник. Състе-
занието включваше
солови изпълнения,

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

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

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

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

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com
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ÄÅÍ ÍÀ ÎÒÂÎÐÅÍÈÒÅ
ÂÐÀÒÈ ÏÐÀÂÈ ÍÎÈ

ÐÈÑÓÍÊÀ ÍÀ ÏÅÐÍÈ×ÀÍ×Å
ÍÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂß Â ËÈÑÀÁÎÍ

ÅÄÈÍ ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈÍ ÇÀ
ÊÐÀß ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß  ØÀÕ

документи, печати на
нотариуси и други до-
казателства за прес-
тъпната дейност на
организираната прес-
тъпна група. Според
събраната до момен-
та информация, тя е
създадена през 2015
година, а неин лидер
била бизнесдама от
Перник, неколкократ-
но осъждана, в т.ч. за
злоупотреби с фондо-
ве от ЕС.

На страница 12

както и представяния
на танцови двойки и
формации.

Таня Хаджиева и Ки-
рил Атанасов се наре-
диха на престижното
второ място.
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Äåëåãàöèÿ îò Êîâà÷åâöè ïîñåòè Ñúðáèÿ
Важни за българската общност и сръбската Ягодина теми обсъдени на срещата

Силвия ГРИГОРОВА
 Кмeтът нa Oбщинa

Koвaчeвци Bacил Cтaни-
миpoв, беше начело на
делегация, която
пoceти  гpaд Ягoдинa,
Peпyбликa Cъpбия.

На 12 и 13 април 2018
г се проведоха поредица
от много важни срещи
както за Община Кова-
чевци, така и за Общи-
на Ягодина.

В делегацията от Об-
щина Ковачевци беше
председателят на Об-
щинския съвет Венцис-
лав Тодоров, представи-
тели на бизнеса, земе-
делски производители и
служители от общин-
ската,  администрация.

Българската делега-
ция беше посрещната
от кмета на Ягодина
Ратко Стефанович и
председателят на та-
мошната  Скупщина
Драган Маркович Пал-

ма, съвместно с пред-
ставители на сръбска-
та администрация от
общината.

 Визитата бе откри-
та с тържествен обяд.
След това беше органи-

зирано посещение на
църквата в село Конча-
рево, изградена от Дра-
ган Маркович. Васил
Станимиров и Венцис-
лав Тодоров, изразиха
възхищение от съграде-
ното  в Книгата за по-
сетители на храма.

 След това българска-
та делегация се отпра-
ви към промишлената
зона на Ягодина. Там
бяха разгледани изграде-
ни заводи за лека про-
мишленост от местни
и чужди инвеститори,
които осигуряват ра-
ботни места на много
млади хора от турис-
тическия град. Посете-
ни бяха и развлекателни-
те обекти на най-краси-
вия туристически  град
на Сърбия, като аква-
парка, градския парк,
зоопарка, Музеят на во-
съчните фигури и спор-
тния център.

 През втория ден от
официалната визита,
кметовете и председа-
телите на общинските
съвети на Община Ко-
вачевци  и Община  Яго-
дина,  осъществиха ра-

ботна среща в сградата
на Община Ягодина. Бъл-
гарската делегация бе
изключително радушно
и приятелски приета
от ръководството на
Община Ягодина. Осъ-
ществена бе и среща
със заместник –предсе-
дателя на сръбската со-
циалистическа партия.

Домакините от Яго-
дина организираха за
българските си гости
конференция на тема
перспективи за иконо-
мическите и бизнес
взаимоотношения, ту-
ристическия потенциал
и за местното култур-
но наследство  на двете
общини. Тя се проведе в
конферентната зала на
общинската админис-
трация. Драган Марко-
вич приветства гости-
те от Община Ковачев-
ци. Кметът на Ковачев-
ци получи   почетния
знак- плакет на  община
Ягодина. Обсъдени бяха
възможните сфери на
сътрудничество и об-
мен,  от които могат
да се възползват двете
общини. Срещата има-
ше за цел да насърчи и
спомогне за развитие-
то и създаването на
партньорство между
общините в Сърбия и
България, да реализира
възможности за обмен
на информация, опит и
най-добри практики,
разработване и изпълне-
ние на съвместни дей-
ности и проекти, както
и решаване на общи
проблеми.

  Васил Станимиров
благодари на Драган
Маркович и Разко Сте-
фанович за гостоп-
риемството. Той под-
черта, че Община Кова-
чевци е  най- малката
община в област Пер-
ник, но макар и малка,
тя е знакова. Община-
та е родно място на
Георги Димитров- ми-
нистър- председател на
Република България, ви-

ден антифашист и на
Георги Първанов –пре-
зидент на България,
който като председа-
тел на НС на БСП и  на-
роден представител
през 1999г.  е бил  про-
тив  бомбардироване-
то на Сърбия.

   Представителите
на всяка от общините
запознаха другата стра-
на с реализираните към
момента на тяхна те-
ритория проекти, въз-
можностите за съвмес-
тно разработване за
настоящите проекти,
по които работят и за
бъдещите им инвести-
ционни намерения.

 Васил Станимиров за-
позна домакините със
социалните, културни-
те, инфраструктурни-
те, спортните и турис-
тическите възможнос-
ти на община Ковачев-
ци, като изложи подроб-

но желанията на Общи-
ната за развитието  на
туризма. Той подчерта,
че двете общини могат
да скрепят приятелки-
те си взаимоотноше-
ния като начало с кул-
турен обмен, фолклор-
ни общи концерти, спор-
тни състезания. Стани-
миров покани  делегация
от град Ягодина да по-
сети  Ковачевци.

 Ръководителите на
двете общини, Ковачев-
ци и Ягодина подчерта-
ха, че  имат  идеи за съв-
местни проекти за пос-
тигане на  икономичес-
ки растеж. Свързва-
щият мост между  две-
те балкански общини  и
приятелски съседни

държави са природните
дадености   за разви-
тието на туризма.

 Животновъдите и
земеделски производи-
тели на Ковачевци  се
срещнаха  с колеги от
Ягодина и обмениха опи-
т в създаването на кон-
такти за бъдещо  пол-
зотворно сътрудничес-
тво.

 Българската делега-
ция посети единствени-
я и уникален по своята
същност  закрит пазар,
който е предоставен на
местните производи-
тели без заплащане на
такси. Имаше много
емоционални моменти,
тъй като  търговците
се обръщаха с „Добре
дошли, братя българи!”.
Кметът на Община Ко-
вачевци  си купи  до-
машно произведено си-
рене от местни произ-
водители.

 По време на визита-
та на българската деле-
гация, телевизия „Пал-
ма Плюс” отразяваше
събитието и   правеше
репортажи от всички
посетени  места и про-
ведени мероприятия.

 Представителите на
Община  Ковачевци се
върнаха от  Сърбия оча-
ровани от радушното
посрещане и от видяно-
то. Разбирателството
между двете общини
със сигурност ще бъде
благоприятна почва за
развитието на бъдещо-
то сътрудничество и
реализирането на много
важни проекти както за
Община Ковачевци, та-
ка и за Община Ягодина.

Светла ЙОРДАНОВА
За поредна година в

Кметство „Изток”
ще бъде отбелязан
Световният Ден на
Земята. Празникът е
под мотото “Земя ка-
то една човешка длан”
и ще се проведе на 20
Април 2018г.

В събитието ще се
включат ученици и де-
ца от всички училища
и детски градини, на-
миращи се на терито-
рията на Кметство
„Изток”.

 В 10.00 ч. ще бъде
даден старт на праз-

ника, когато пред
Кметство „Изток” де-
цата от детските
градини, ще демонс-
трират умения в уп-
равлението на еле-
ктромобили.

Състезатели от
средните училища ще
се включат в турнир
по волейбол, който ще
стартира в 10:00ч. на
спортната площадка
пред бл.19 на
ул.”Кл.Готвалд”.

По повод празника
на Земята, пред
Кметство „Изток”
всяко училище ще заса-

ди своето дръвче, на
което ще бъде поста-
вена табелка.

В 13.00 ч.пред сгра-
дата на Кметството
ще стартира лекоат-
летическа щафета, в
която ще вземат уча-
стие ученици от 5 до
7клас, както и от 8 до
10 клас.

 Пред сградата на
Кметството, в зеле-
ния Арт парк, ще има
творчески ателиета
за всички деца, които
желаят да се включат.

Празникът за Деня
на Земята ще приклю-

Празник в Изток за Деня на Земята

Бюрото по труда предлага на
работодателите от региона финансиране

при наемане на работа на безработни
Силвия ГРИГОРОВА

Дирекция “Бюро по труда”-  провежда
процедури за кандидатстване на  рабо-
тодатели за преференции по програми и
насърчителни мерки за заетост и обуче-
ние на безработни лица. В тази връзка
от Дирекция “Бюро по труда”-Перник
информираха  работодателите от общи-
ните Перник, Радомир, Брезник, Трън,
Земен и Ковачевци, че разполагат с фи-
нансови средства за сключване на дого-
вори за ползване на програми и насър-
чителни мерки за заетост и обучение по
Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ) през април 2018 г

Мерки за насърчаване на работодате-
лите, които разкриват работни места са
следните:

·  безработни младежи до 29 г. възраст
(чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства
–3077 лв.;

·  безработни лица до 29-год. възраст
на непълно работно време (чл. 36а от
ЗНЗ)- свободни средства -2915 лв.;

·  за чиракуване безработни лица до
29 години с основно или по-ниско обра-
зование и без квалификация (чл.41а от
ЗНЗ) и осигуряване на суми за настав-
ник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни
средства -8689 лв.;

·  безработни лица на първите 5 работ-
ни места разкрити от работодатели-мик-
ропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 9455 лв.;

·  безработни лица с трайни уврежда-
ния включително военноинвалиди на
пълно или непълно работно време (чл.
52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства -
6684 лв.;

·  безработни лица-самотни родители
(осиновители) и/или майки (осиновител-
ки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а
от ЗНЗ) - свободни средства - 7106 лв.;

·  безработни над 55-годишна възраст
(чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства -
6154 лв.;

·  продължително безработни лица
(чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства -
8074 лв.;

·  за чиракуване  безработни лица  (чл.
55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник
(чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средс-
тва -4665 лв.;

·  безработни лица с непрекъснато
поддържана регистрация не по-малко от
6 месеца или безработни лица до 24-го-
дишна възраст,  или безработни лица с
основно и по-ниско образование или
безработни над 50 години (чл. 51, ал. 1
от ЗНЗ) - свободни средства - 10583 лв.;

·  безработни лица с трайни уврежда-
ния (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни
средства - 9306 лв.;

По горепосочените мерки, работодате-
лите могат да подават заявки за свобод-
ните работни места, в периода от
16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включител-
но.

Извън този срок, работодателите мо-
гат да кандидатстват за преференции
(финансови средства) и за работни мес-
та, на които ще наемат на работа:

·  безработни младежи до 29 г. възраст
с трайни увреждания, вкл. военноинва-
лиди, както и младежи от специализира-
ни институции или ползващи социални
услуги в общността от резидентен тип,
завършили образованието си (чл.36,ал.2
от ЗНЗ)- свободни средства - 2524 лв.;

·  безработни лица за обучение чрез
работа (дуална система на обучение) –
чл.46а от ЗНЗ - свободни средства -
37121 лв.;

·  безработни лица, изтърпели наказа-
ние “лишаване от свобода” (чл. 55 от
ЗНЗ) - свободни средства - 2988 лв.;

Допълнителна информация работода-
телите могат да получат в  Дирекция
“Бюро по труда” –Перник, ул. „Радоми-
р“ №1 ет. II,ст. 3  и ет.IV ст.4, както и на
тел. 076/60-03-27.

чи с младежки хепа-
нинг, в които ще уча-
стват ученици от
ГПЧЕ „Симеон Радев” и
хип-хоп формация

„Dance Da Clique”.
 Победителите в

спортните състеза-
ния ще получат купи и
грамоти.
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На 16 май гражданите ще получат отговори на вълнуващи ги въпроси

Сините в Перник
с нов лидер

Любомира ПЕЛОВА
П е р н и ш к а т а

структура на СДС
вече е с нов ли-
дер. Това е бив-
шият член на
ДСБ, един от най-
активните члено-
ве на тази партия
в града - Адриан
Симеонов. Спо-
ред наблюдава-
щи политическия живот в града и региона,
това е поредното доказателство, че да си
член на една партия не значи непременно,
че не можеш в крачка да променяш въз-
гледите си. Адриан Симеонов беше изклю-
чен от ДСБ заедно с д-р Валентин Павлов
и д-р Мария Маринова в края на миналата
година. Причината беше, че тройката се
яви на избори, регистрирани от друг съюз.

Адриан Валериев Симеонов  беше втори
в листата на Коалицията "Демократи за
силна България"-"Български демократи-
чески форум" в парламентарни избори. Ро-
ден е на 11.06.1984г. Израсъл е като дете на
прехода, усетил и преживял всички предиз-
викателства на това време. Завършил е ме-
дицина в Плевен. Семеен, баща на две
момченца. Съпругата му е лекар. Д-р Си-
меонов твърди, че е потомствен демократ,
твърдо решен да живее и работи в Бълга-
рия. Учредител е на ДСБ Перник през
2005г. Споделя християн-демократичните
ценности. Учредител е на НПО през 2009г. с
екологичен профил за покачване на со-
циалния статус и жизнен стандарт на граж-
даните. За кратко, през периода 2014 - 2015
година той бе и зам.кмет на община Перник.

Усилена работа
по новия мост

Любомира ПЕЛОВА
Малко повече от месец остава до край-

ният срок, в който трябва да бъде завър-
шен и пуснат за движение новият двулен-
тов мост на река Струма. В последните
седмици се работи много активно и бъде-
щото пътно съоръжение вече се оформя.
Както "Съперник" писа, заради лошото
време и невъзможността да се работи,
крайният срок беше удължен с 88 дни и
моста трябва да влезе в експлоатация в
края на май.

Проектът  е част от "Зелена и достъпна
градска среда".Първата копка беше нап-
равена през август миналата година. Мос-
тът е направен през 1952 година и от тога-
ва нито бе ремонтиран, още по-малко ре-
конструиран. До началото на реализацията
на сегашния проект.

Стойността на проекта е в размер на 307
485.60 лв. без ДДС или 368 982,72 лв. с
ДДС. След приключването му новото пътно
съоръжение ще е широк девет метра, с две
ленти по три метра и два тротоара от двете
страни по метър и половина. Дължината на
моста ще се запази, като всички инженер-
ни комуникации, които м инават през него,
ще бъдат подменени с нови.

Соколова на работна визита в ЕК
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва се включи в ра-
ботна визита в Евро-
пейска комисия.
Представителство-
то на Комисията в
България и областни-
те управители от
страната са част от
двудневния формат
с представяне на
процеса на вземане
на решения в Евро-
пейския съюз, както

и са част от съби-
тия, свързани с пред-
ставянето на различ-
ни европейски поли-
тики и теми.

Програмата на фо-
рума включва обсъж-
дане отделните сек-
торни политики,
сред които общата
селскостопанска по-
литика за бъдещето
на храните и земеде-
лието, енергийно-
транспортната мре-
жа в Европа, предиз-

Идват години, исторически
за пътното строителство

Силвия ГРИГОРОВА
2018 г. и 2019 г. ще бъдат исторически за

пътното строителство, тъй като ще старти-
раме стратегически проекти в Северна
България - цялостното завършване на "Хе-
мус", изграждането на автомагистралите
"Русе - Велико Търново", "Видин - Ботев-
град", "София - Калотина" и най-сложният
участък от "Струма" през Кресненското
дефиле. Убеден съм, че ще се справим с
тези предизвикателства, защото имаме и
знания, и опит, заяви председателят на Уп-
равителния съвет на Агенция "Пътна ин-
фраструктура" инж. Дончо Атанасов на
тържеството по повод 135-годишнина от
създаването на държавната пътна адми-
нистрация.

В приветственото си слово инж. Атанасов
подчерта, че изминалите 5 години и особе-
но 2015 г. са едни от най-успешните години
в пътното строителство на модерна Бълга-
рия, тъй като със средствата от Европей-
ския съюз автомагистралната мрежа се е
увеличила с над 300 км и в момента е око-
ло 740 км. Бяхме си поставили амбициозна
програма, която изпълнихме напълно, зая-
ви инж. Атанасов.

Заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството инж. Вален-
тин Йовев подчерта, че инфраструктурата
трябва да се поддържа, доизгражда и раз-
вива и за това са нужни значителни инвес-
тиции. С въвеждането на тол системата
очакваме над 1 млрд. лв. приходи годишно
или около 3 пъти повече, отколкото получа-
ваме от винетните стикери в момента, и те-
зи средства ще се инвестират в поддържа-
не и развитие на републиканската пътна
мрежа, заяви заместник-министър Йовев.
Знаем, че пътищата не са идеални - има
настилки, които са на повече от 20-30 годи-
ни, но ще сменим подхода и от кърпежи ще
преминем към цялостна рехабилитация на
компрометираните участъци, които не са
ремонтирани от над 30 години, каза инж.
Йовев.

България посреща Освобождението си с
2 511 километра пътища. В следващите 30
години пътната мрежа нараства близо 4 пъ-
ти, като през 1915 г. - в навечерието на
Първата световна война, достига над 9 000
км. Приети са редица закони за развитието
на пътната инфраструктура, нейната класи-
фикация, задължения, отговорности и фи-
нансиране. Изграждат се пътищата София
- Самоков, Варна - Бургас, Русе - Силис-
тра, Враца - Мездра, Оряхово - Враца, Асе-
новград - Чепеларе, Пазарджик - Брациго-
во, Хасково - Кърджали и редица мостови
съоръжения.

До 1944-та година пътната мрежа дости-
га над 22 000 км.

В момента републиканската пътна мрежа
е около 20 000 км.

викателствата за
разширяване на ЕС и
възможностите за
страните от Запад-
ните Балкани.

Сред обсъжданите
теми са още: "Поли-
тика на сближаване и
Европейски Струк-
турни и Инвести-
ционни фондове: Нас-
тояще и бъдеще",
"Хуманитарна помощ
и гражданска защи-
та", "Бюджетът на
Европейския съюз".

Силвия ГРИГОРОВА
Ден на отворените

врати ще се проведе
за пореден път в сгра-
дата на ТП на НОИ -
Перник на 16.05.2018
г., информираха от ръ-
ководството на ин-
ституцията. Това е
инициатива на ръко-
водството на местна-
та структура на На-
ционалния осигурите-
лен институт. Основ-
на цел на тази инициа-
тива е да повиши удо-
влетвореността на
ползвателите на услу-

гите на НОИ-Перник.
Гражданите, които

решат да се възпол-
зват от предоставе-
ната им възможност,
ще бъдат посрещна-
ти от експерти на Те-
риториалното поде-
ление, които ще отго-
варят на въпроси
свързани с правилата
за отпускане и изпла-
щане на пенсии, парич-
ни обезщетения за
безработица, времен-
на неработоспособ-
ност и отглеждане на
малко дете.

Ще бъде разяснено
на гражданите начина
на ползване на еле-
ктронните админис-
тративни услуги,
уеб-базираните спра-
вочни приложения и
контактни форми за
запитвания.

В Деня на отворени-
те врати, ТП на НОИ-
Перник ще обслужи
всеки граждани, кой-
то е решил да се въз-
ползва от тази ини-
циатива и е дошъл в
Териториалното по-
деление.

Кампания представи средните
училища пред кандидат гимназисти
Светла ЙОРДАНОВА

Стотици ученици
събра информацион-
на кампания, насоче-
на към кандидат-гим-
назистите в Перник.
В рамките на два дни
- днес и утре, ще бъ-
дат представени
учебните заведения
на територията на
общината. Стартът
на форума беше да-
ден от кмета на Об-
щина Перник Вяра Це-
ровска. Тя пожела ус-
пех на бъдещите
средношколци в избо-
ра им на специал-
ност.

"Училищата в наша-

та община предлагат
широка гама от спе-
циалности и сега е мо-
ментът , в който уче-
ниците могат да нап-
равят правилния из-
бор за бъдещата про-
фесионална реализа-
ция. Надявам се всеки
да намери своето поп-
рище и да развие своя
потенциал в Перник",
сподели градоначални-
кът.

На старта на кампа-
нията присъства зам.-
кметът по образова-
ние и култура Севде-
лина Ковачева и дирек-
тори на училища.

Събитието е във

връзка с предстоя-
щия държавен план-
прием през учебната
2018/2019 г. за уче-
ниците, завършващи
основно образование
в община Перник.В
него ще вземат уча-
стие работни групи
от ученици на про-
филирани и профе-
сионални гимназии,
на средни и обедине-
ни училища с профе-
сионални паралелки.
Те ще направят пре-
зентиране на спе-
циалности и профе-
сии, предлагани от
съответното уче-
бно заведение.
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Милена Георгиева спечели трето място в конкурса „Цветовете на мира”

Светла ЙОРДАНОВА
Кметът на Община

Перник Вяра Церов-
ска връчи официално
грамотата на талан-
тливата Милена
Ивайлова Георгиева,
която се класира на
трето място в кон-

курса „Цветовете
на Мира“, организи-
ран по случай откри-
ването на Светов-
ния пробега на мира.
Красивата творба е
сред петте рисунки,
които ще отпъту-
ват за португалска-

Предлагат родителите да извиняват
отсъствия вместо джипито

Светла ЙОРДАНОВА
Медицинските бележки да отпаднат из-

цяло като документ за оправдаване на от-
съствия в училище. Това революционно
предложение отправи писмено до министъ-
ра на образованието директорът на СУ
„Найден Геров” Емил Начев. Като алтерна-
тива на документа от лекар Начев предла-
га отсъствията на учениците да бъдат из-
винявани само с бележка от родителите,
които обаче лично да я представят в учили-
щето, каквато е практиката в много държа-
ви в Европейския съюз.

Според Емил Начев такава промяна ще
има голям положителен ефект в няколко
аспекта. Единият ще е да секне снабдява-
нето с фалшиви медицински бележки, към
което в момента прибягват не само учени-
ците, а дори и техните родители. Преди на-
ционалните външни оценявания е масова
практиката майките да искат от джипитата
една седмица болничен, за да не ходи де-
тето на училище в последните дни преди
решаващите тестове и уж усилено да се
готви за тях на финалната права. Така в
класните стаи в този период остават на
места по 7-8 деца. Училищата обаче нямат
механизъм да пресекат тази тенденция,
защото отсъстващите са представили изи-
скващия се документ от джипито.

Вместо да се хитрува по този начин, ро-
дителят може да дойде и да каже направо
какво е решението му, но да поеме отго-
ворност и ангажимент за периода, в който
ученикът не е в клас, казва Начев. Така
според него премахване на медицинските
бележки ще доведе до по-голяма ангажи-
раност на семейството и ще се подобри
съпричастността на родителите към уче-
бно-възпитателния процес.

От друга страна, ако детето пък наистина
е вдигнало температура, защо да се води
директно при личния лекар заради необхо-
димостта от извинителна бележка, вместо
родителят да го устави у дома на топло и
да пресече заболяването с няколко аспи-
рина, пита Емил Начев.

Евентуално генерално решение за от-
мяна на медицинските бележки, освен че
ще облекчи джипитата, също така ще
смъкне огромен административен товар от
педагозите, излага друг мотив школският
директор. В момента класните ръководите-
ли приемат извинителните бележки и
следят отсъствията на паралелката. Те
трябва да подават справки, които после
администрацията на училището обобщава.
В края на всеки месец учебните заведе-
ния докладват  на Регионалната здравна
инспекция за деца, които на натрупали по-
вече от 50 извинени отсъствия.

Тази система се прилага, за да се правят
насрещни проверки дали няма злоупотре-
би и дали джипита не издават фалшиви
болнични и документи. За да става това
обаче, учителите се натоварват с несвой-
ствени задължения, вместо да се фокуси-
рат върху учебната работа, негодува Емил
Начев.

Школският шеф не е убеден и доколко
има обратни проверки въз основа на
справките, които постоянно се изпращат от
училищата.

Според Емил Начев е нужна драстична
промяна в правилата, за да има и реални
резултати, а не формално затягане на кон-
трола. То бе направено с новите правила по
Закона за предучилищното и училищното
образование, според който в момента
класният ръководител може да извинява
най-много 3 дни по уважителни причини, а
директорът - още 7. За всички останали до-
пуснати отсъствия ученикът трябва да
представи документ.

Промяна на тази система с отмяна на ме-
дицинските бележки и извиняване на от-
съствията от родител ще гарантира, че той
е запознат с причините за отсъствие на
ученика, пише в заключение в писмото си
до министъра Емил Начев. Не на последно
по важност място той подчертава, че оча-
ква и възпитателен ефект по отношение на
учениците, като не им позволява да злоу-
потребяват с фалшиви бележки.

та столица Лисабон
и ще представят
Перник и страната
ни.

Милена Георгиева е
на 17 години и е въз-
питаничка на VI-то
СУ „ Св. Св. Кирил и
Методий“.

Млада детска писателка очарова четвъртокласници
Светла ЙОРДАНОВА

Очарователната ис-
тория на малката
Мая и феята Розичка
завладя четвърток-
ласниците от ОУ „Св.
Иван Рилски”, които
се срещнаха вчера в
Голямата читалня на
библиотеката с дет-
ската писателка Зор-
ница Иванова.Книжка-
та на младата автор-
ка изключително мно-
го заинтригува деца-
та с интересната ис-
тория за българско-
то момиченце от Чи-
каго и неговите прик-
лючения в училище и
различните случки
покрай един концерт
на талантите.

Това е първата кни-

га на Зорница от ней-
ната поредица „Фея-
та Розичка и българ-
ските деца по света”,
която тя представи
много артистично и
достъпно на децата
от Перник.

Освен с добрата ис-
тория в книжката,
учениците бяха ин-
тригувани и от живо-
та на младата българ-
ка, която има и пер-
нишки корени, тъй ка-
то детството й ми-
нава при баба и дядо в
кв. Изток в Перник.
Учи Международни
икономически отно-
шения в УНСС. След
това заминава за
САЩ, където учи ма-
гистратура по бизнес

администрация в Уни-
верситета в Северна
Каролина. Младата
българка остава из-
вестно време да рабо-
ти там, като има на-
мерение да се върне в
България, но планове-
те й се променят.
Среща любовта на жи-
вота си и се установ-
ява в Чикаго, където
работи като бранд
менижър в най-голяма-
та шоколадова компа-
ния там- Hershey,s.

В САЩ след като се
раждат двете й деца,
успява да реализира
свой проект, наречен
„Детство мое”, като
снабдява децата на
нашите сънародници
в Щатите с детски
книжки на родния ни
език. През 2016г. Зор-
ница и семейството й
напускат уредения си
живот в Америка и ид-
ват да живеят в Бъл-
гария.

Зорница продължа-
ва с мисията си, като
вече пише детски
книжки, а първата й
книга „Мая и концер-
тът на талантите”
миналата година спе-
чели второ място в
Националния конкурс

„Щастлива съм , че
имам възможността
да удостоя Милена с
грамотата, да я поз-
дравя за участието
й, за ентусиазма, за
таланта й, за това,
което е направила и
е представила нашия
град на всички“, спо-
дели кметът Вяра
Церовска при връч-
ването на престиж-
ната награда.Даро-
витото момиче бе-
ше приветствано и
от зам. -кмета по
култура и образова-
ние Севделина Кова-
чева.

Милена не скри ра-
достта си , че е въз-
питаничката на
Шесто училище, а на
рисунката си изо-
бразява планетата
ни и птицата, която
е символ на мира .

„Обичам всичко да
рисувам, няма значе-
ние от темата.Ра-
достна съм, че моя-
та рисунка е оценена
и ще пътува за Лиса-
бон“, сподели с ус-
мивка Милена.

Творбата на моми-
чето е класирана във
възрастова група
от 8 до 12 клас . Тя е
оценена от специал-
но жури, което
включва експерти
от Министерство-

то на образование-
то и науката. В кон-
курса за рисунки са
взели участие учени-
ци от 6 училища с 18
творби на терито-
рията на Перник.

Участниците са
от VI-то СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, 8-
мо ОУ „Кракра Пер-
нишки“, 10-то ОУ „А-
леко Константинов“,
11-то ОУ „Елин Пели-
н“ , ГПЧЕ „Симеон Ра-
дев“ и СУ „Олимпие-
ц“. Всички учебни за-
ведения получиха
грамоти за участие-
то им.

Факелът на Све-
товния пробег на
мира премина през
Перник.

Той беше посрещ-
нат от кмета на гра-
да Вяра Церовска
през месец март в
Общинския младежки
дом. Лекоатлетичес-
ката щафета стар-
тира на 27 февруари
от София и ще фини-
шира на 8 октомври
в Лисабон. Щафета-
та с горящ факел
пресъздава символи-
ката на предаването
на мира от нация на
нация, като дава
възможност на все-
ки да направи своя-
та крачка към един
по-добър свят.

за детска литература
„ Да върнем книгите в
ръцете на децата”.

Посланието в книж-
ката  да ценим българ-
ските си корени, да
бъдем смели в реше-
нията си и да се гор-

деем с произхода си,
достигнаха до сърца-
та на децата, които
нямаха търпение да
си вземат автограф
от авторката и да си
направят любимото
селфи.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 2, преустроена, рем., ТЕЦ - 42 500 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - по договаряне
9. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
11. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 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, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
22. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2 - 59 000 евро
23. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
26. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен - 300 лв.

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

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

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

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

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 18 април 2017 г., брой 72 /6420/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 5, ремонтирана - 44 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, преустр. в Дв., ТЕЦ, тер.,
    средна, юг - 32 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2 - 67 000 лв.
6. Двустаен, Център, 56 кв.м, ет. 2, тх. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тх., 57 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 1 - 36 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8 - 29 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3 -  46 500 лв.
12. Тристаен, ул. Струма, 98 кв.м, ет. 4 - 52 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок - 81 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Тристаен, Радомир, Център, ет. 2 - 30 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
22. Спешно Двустаен, София, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 67 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Г. Бучино, сутерен, етаж, таван, гараж,
       ЗП:72 кв.м., двор:1100 кв.м - 32 000 евро
25. Къща, Даскалово, два етажа с по три стаи,
      таван, баня, WC, гараж - 95 000лв.
26. Самост. къща, Ид. център, 110 кв.м, мазе и етаж,
      двор: 600 кв.м - 56 000евро
27. Луксозна къща, Тева, два етажа, двор: 500 кв.м - 83 000 евро
28. Нова къща, Байкушева, 2012г., 290 кв.м, двор: 320 кв.м - 80 000 евро
25. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м,
      тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
26. Парцел, Даскалово, 700 кв.м, до Кметството, ток, вода, равен - 37 000 лв.
27. Парцел, Студена, 660 кв.м, ток, вода, равен - 14 000 евро
28. УПИ, Клепало, 497 кв.м - 26 000 лв.
29. УПИ, Мало Бучино, 3 дка - 10лв/кв.м
30. УПИ, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
31. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 30 000 лв.
3. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 50 000 лв.
3. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
4. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 23 000 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, ет. 3, непрех., ПВЦ - 65 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 86 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 40 000 лв.

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Къща, сутерен, етаж и таван,
до 7-мо у-ще, двор: 220 кв.м

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие

С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95 
Силвия Седевчева

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05



Търсим общ работник и продавач-
консултант за магазин за месо на
фирма “Дековис” ООД, гр. Перник,
ул. “Ю. Гагарин”, до магазин
“Хранкомерс”. Тел. 0893 566 496
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
Търся жена за работа в нонстоп,

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

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

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

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

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

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Отдаваме под наем производствено

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

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

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

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

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

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

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

кв. Изток, ет. 2, мазе, таванска стая,
тухла, тераса, лукс, по
споразумение. Тел.: 0897 052 409
Продавам в с. Блатешница къща

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

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
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

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

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

може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Има лекарства, които само
маскират симптомите ви, а
проблемите с кашлицата
стават хронични. Ето 11 ле-
ка, които обаче безотказано
ще ви излекуват веднъж за-
винаги от кашлицата.

ГАРГАРА СЪС СОДА ИЛИ
СОЛЕНА ВОДА

Солта и содата намаляват
киселинността, която пон-
якога е причинител за драз-
ненето в гърлото, а също та-
ка омекотява и успокоява
тъканите. А и нещо съвсем
безобидно, което си заслу-
жава да пробвате. Разтворе-
те половин чаена лъчичка
сол (сода) в чаша топла во-
да (или чай от лайка) и си
направете гаргара.

МНОГО СТУДЕНИ НАПИТКИ
Както при изкълчване на

глезена мястото се третира
с лед, така и болките в гър-
лото могат да се облекчат
със супер студени напитки.
Студеното може да предот-
врати развиването на възпалението, причиняващо болките в гър-
лото, както и да намали подуването на тъканите. Ето защо казват,
че сладоледа при настинки е полезен и не представлява опаснос-
т да ви разболее повече.

ИЗБЯГВАЙТЕ КИСЕЛИТЕ ХРАНИ
Киселинният рефлукс е една от честите причини за възпалява-

не на гърлото. Ето защо избягвайте киселите храни (оцет, лимони,
туршии), газираните напитки, пържените картофки и твърде маз-
ните храни. Избягвайте храненето непосредствено преди лягане.
Трябва да е минал поне час.

КУРКУМА
Тя има силни противовъзпалителни свойства и е безотказан ме-

Интересно и забавно

8 безотказани лека при кашлица
тод за лечение на болно
гърло. Добавете я към чая
си или си направете гарга-
ра с нея.

ПАЗЕТЕ ТИШИНА
Говорете колкото оже по-

малко, ако гърлото ви е
възпалено. И е грешно
вярването, че когато шеп-
нете, щадите гърлото си.
Това понякога дори пове-
че дразни тъканите и води
до кашляне. Така че най-
добрият лек за възпалено-
то гърло е да му дадете
пълна почивка, що се от-
нася до говора.

ПИЙТЕ МНОГО ТЕЧНОСТИ
Приемането на достатъч-

но количество вода, кол-
кото и да е странно, е едно
от най-добрите средства за
облекчаване на дразнене-
то в гърлото. А съответно
дехидратацията води до
изсушаване на лигавицата
и задълбочаване на кашли-
цата и болките в гърлото.

Важно е също да овлажнявате възхуда у дома, защото сухият
въздух дразни гърлото и удължава възстановителния период.

МЕД СЪС СОДА
Това е класически и безотказан метод за лечение на кашлица.

Смесете равни части сода и мед и разбъркайте докато стане ка-
шичка. Приемайте по чаена лъчичка от сместа на всеки час или
по-често, в зависимост колко обострена е кашлицата и дразнене-
то в гърлото.

МЕД, РАКИЯ И ЗЕХТИН
Направете си натурален сироп за кашлица от равни части мед,

ракия и зехтин и приемайте по една супена лъжица 4-5 пъти днев-
но.
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Всеки пети българин не
вярва на биопродуктите

20% от българите не вярват на биопродуктите. Въвеждането на тер-
мин за качество "планински продукт" може да обърне тази негатив-
на тенденция.

61% от българите категорично подкрепят въвеждането на термина
за качество "планински продукт", други 27% са склонни да възприе-
мат въвеждането на един такъв стандарт.

Това показва изследване на АФИС, поръчано от Партията на евро-
пейските социалисти, представено от евродепутата Момчил Неков.
То е национално представително и е проведено в средата на март
сред 1038 пълнолетни български граждани.

"Тези продукти да участват конкурентноспособно на пазарите. Над
40% от територията ни е планинска.

България може да една от първите държави-членки в ЕС - петата,
която да въведе този термин за качеството на планинските продук-
ти.

Основните пазари са в равнините. България има много добра ку-
линария, но не предоставяме качествен продукт. Ако продължава-
ме по същия начин, ще загубим българския вкус и ще продължим
да потребяваме полски ябълки, турски домати, македонски дини",
отбеляза евродепутатът Момчил Неков.

Стандартите при храните са важна тема през последните години не
само в Европа, но и в България. Индустриалното хранително произ-
водство и големият бум на добавки и заместители, съчетани с ниско
качество и съмнителен произход, доведоха до няколко съществени
трансформации на нагласите през последните години, сочат изво-
дине от проучването на АФИС.

Все повече хора търсят автентични вкусове и хранителни продук-
ти, произведени по естествен начин. На мода се върнаха малките фер-
ми и локалните земеделски производители, които предлагат по-ви-
соко качество.

Големите хранителни вериги и супермаркети започнаха да отстъп-
ват на квартални магазини и мандри, малките сергии за плодове и
зеленчуци.

Този процес обаче се случва с някои съществени уговорки.
Цените на тези продукти обаче често са в пъти по-високи от оста-

налите, а хората, които могат да си ги позволят са отчетливо мал-
цинство – жителите на по-големите градове и столицата, имащи до-
ходи, значително над средните за страната.

Не е за пренебрегване факта, че въпреки държавния контрол и въ-
веждането на стандарти за качество за някои хранителни групи, то
имитациите и фалшификациите на тези норми се превърнаха в масо-
ва практика, което даде отражение и върху общото качеството на
продуктите в хранителния бранш, както и върху доверието на масо-
вия клиент.

В същото време редица производители, намиращи се в планински
райони, се опитват да реализират своята продукция. Това обаче е
относително по-труден процес, ако се сравни с производителите от
равнинните райони.

По-лошата пътна инфраструктура, метеорологичните особености,
както и различните възможности от ползване на земеделски субси-
дии са само част от обстоятелствата, които превръщат планинските
земеделски производители в специфична група.

Всичко това дава сериозно основание за провеждане на първото
по рода си за България задълбочено проучване на обществените
нагласи спрямо планинското земеделие и по-специално потенциа-
ла за въвеждане на термин за качество "Планински продукт", гаран-
тиращ качеството на храни идващи от планински райони.

Процесът по обсъждане и обмисляне въвеждането на идентичен
или сходен термин и/или норма, гарантираща качеството на опреде-
лени продукти вече се води и в други европейски страни.

Подобни обсъждания и конкретни стъпки вече са предприети в Ита-
лия, Франция, Австрия и Румъния.

Обществени нагласи към въвеждането на термин за качество "пла-
нински продукт“ в България

Хранителните продукти от планински и полупланински райони имат
репутацията на  здравословни и притежават естествени вкусови ка-
чества;

Всеки четвърти българин постоянно или често купува пряко от
производител. Делът за планински храни е двойно по-малък.

Българите си дават сметка, че неблагоприятни почвено-климатич-
ни условия и неразвита инфраструктура водят до това, че влагането
на труд за единица добив има по-висока цена.

Значителна част от потребителите са срещали специални текстове,
обозначаващи произхода или начина на производство на продукта,
но не знаят какво точно означават и са скептични за тяхната досто-
верност.

Мнозинството от българите подкрепят идеята за въвеждане на тер-
мин за качество "Планински продукт“, докато отявлените противни-
ци са малко.

Основните привърженици на това нововъведение са живеещите в
столицата, по-заможната част от населението, хората с високо обра-
зование и добро здраве; това са и хората, склонни да плащат пове-
че за подобен тип продукти.

България има едни от най-големите дялове планински площи в
ЕС. Съчетано с нарастващото недоверие към продуктите на глобали-
зираната и индустриализирана агроиндустрия, това определя същес-
твуването на значителен пазарен потенциал за планинските и по-
лупланински продукти.

РЕШЕНИЕ № 720
от 23.01.2018 г.

Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулирани
поземлени имоти /УПИ/ VIII "За парк" и УПИ IХ в квартал 39 по
регулационния план на с. Кладница, община Перник, като:

1. С план за регулация от терените на  урегулирани поземлени
имоти /УПИ/ се образуват пет нови УПИ VIII "За парк", УПИ IХ "За
жилищно строителство", УПИ ХIV "За жилищно строителство", УПИ
ХV "За парк" и УПИ ХVI "За жилищно строителство" в квартал 39.
Удължава се задънена улица с осови точки /ОТ/ 9187-ОТ 8187.

2. С план за застрояване се определят зони за свободно
застрояване в новообразуваните УПИ VIII "За парк", УПИ IХ "За
жилищно строителство", УПИ ХIV "За жилищно строителство", УПИ
ХV "За парк" и УПИ ХVI "За жилищно строителство" в квартал 39 с
показатели за нискоетажно жилищно застрояване и
устройствената зона  /Жм/.

На основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в "Държавен
вестник"-брой 20 от 06.03.2018 г, чрез Общински съвет-Перник  пред
Административния съд-Перник.

Председател:
Иво Савов

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

Болни поискаха декриминализиране
на канабиса за лечение

Да се декриминилизира употребата на канабис за медицински це-
ли - за това настояха представители на сдружение "Рестарт" и бол-
ни, осъдени заради използването му.

Двамата пациенти, страдащи от множествена склероза и миелоид-
на левкемия, са били оправдани на първа инстанция, но на втора са
получили присъди, макар и условни. Те и бившият депутат Велизар
Енчев дадоха пресконференция в БТА.

Маслото от канабис помага на редица тежки заболявания, каза той,
изреждайки множество държави, в които е разрешена употребата
на коноп за медицински цели.

"През 2016 година зададох въпрос на тогавашния министър на
здравеопазването Петър Москов, свързан с употребата на марихуа-
на и нейните деривати за медицински цели, но тази тема има мини-
мална политическа подкрепа", добави Енчев.

По думите му фармацевтични компании имат много силно лоби, кое-
то е против легализирането на производството на продукти на ос-
новата на канабис.

"Ако се легализира това производство, за някои от тези произво-
дители печалбите драстично ще намалеят", подчерта той.

На 20 април, от 16 до 20 часа, пред парламента ще се проведе про-
тест с искане за пълно декриминализиране на марихуаната, за да не
бъдат арестувани и съдени млади хора, хванати с по една цигара.

На 19 май пък ще се състои марш Свобода на конопа пред няколко
министерства, който ще завърши с концерт на известни изпълните-
ли.

Очаквайте в следващите дни интервю с един от организаторите на
марша от Българско либертарианско общество, както и историята
на млад мъж, болен от множествена склероза, срещу когото също е
заведено дело заради притежание на канабис.
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 Днес ще постигнете значителен напредък при
разрешаването на редица важни за вас въпроси.
Ограничете действията, заради които бихте
могли да попаднете на неизгодна за вас позиция.
Водете се от разума си останете чужди на изку-
шения и съблазън. Не провокирайте късмета си с

нищо, което би нарушило хармонията в душата ви.

 Днес е важно да се освободите от предразсъдъ-
ците си. Действайте енергично и с желание не-
щата около вас в професионален и личен план да
се случват по възможно най-добрия начин. Не
предприемайте рисковани ходове, освен ако не
сте сигурни какъв ще бъде крайният резултат

от тях.

 Днес много от вас ще постигнат важни догово-
рености, заради които в бъдеще ще събирате доб-
ри плодове в материалната сфера. Стремете се
да преценявате изключително точно хората сре-
щу себе си. Не допускайте финансови претенции
да ви разделят с хора, с които иначе сте в добри

взаимоотношения.

 Днес се отдайте на заслужен отдих. Стремете
се да отговорите навреме на писмата, които сте
получили. В семейството споделяйте открито
въпросите, които ви притесняват и определяте
като смущаващи. Бъдете пестеливи и харчете
само за необходими неща. Единствената неприя-

тност днес може да е кавга с близък човек.

 Днес си дайте сметка какви преимущества и
какви недостатъци имате. Опитайте се да сло-
жите личните си дела в ред. Насърчени от добри
сили, няма да ви липсва мотивация и активност.
Силни сте и ще се справите. Започнатата диета
ще ви помогне да изчистите организма си и да

постигнете желаната фигура.

 Днес вътрешната нагласа може да ви спести
множество неприятности на работното място.
Постарайте се да запазите неутралитет, ако
ваши колеги или партньори се опитват да ви във-
лекат в спор, към който вие самите нямате от-
ношение. В случай че сте засегната страна, спо-

койно отстоявайте интересите си!

 Днес пред вас се откриват добри перспективи.
Стремете се да преценявате положението си
адекватно. По-малко говорете за плановете си и
повече слушайте. За предпочитане е да не прие-
мате алкохол и лекарства, да ограничите храна-
та и да не се претоварвате физически и емоцио-

нално.

 Днес обърнете внимание на делата, които зас-
ягат личната ви сигурност. Постарайте се да
определите какви очаквания имате. Не предприе-
майте генерални промени, освен ако не сте сигур-
ни, че те ще доведат до определен краен резул-
тат. За всички ви денят ще бъде ползотворен,

ден за любов, смирение и прошка.

 Днес спокойно ще успеете да се справите със
съществуващите на работното ви място пре-
дизвикателства, ако подхождате с разбиране –
имате сериозни преимущества, ако не се коле-
баете да грабнете шанса, който ви се предос-
тавя. Насърчени от благоприятната енергетика

на деня, ще имате успех при занимания с финанси.

 Днес ще откриете добър начин да развиете ини-
циативите си в професионалната сфера. Конкре-
тизирайте какви са очакванията ви от колеги или
подчинени. Отделете достатъчно време за някои
свои задължения спрямо членовете на семейство-
то и дома си. Правилният анализ на делови предло-

жения и идеи ще ви помогне да вземете решенията си.

 Днес използвайте по адекватен начин това, с
което разполагате. Стремете се да организира-
те и да осъществявате делата си така, както ви
диктува здравият разум. В случай че получите
конкретен съвет от приятел или познат, то на
всяка цена преценете доколко може да бъде от

полза за вас и да предприемете нужния ход.

 Днес ще разполагате с благоприятни възмож-
ности да се заемете се с личните си дела, за кои-
то все не ви остава време. Опитайте се да общу-
вате открито с човека до себе си и ще постигне-
те много добър резултат. Събирайте информа-
ция и трупайте опит, ако сте прозорливи ще ви

се разкрият много истини.
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Преди 90 години, на
Великден в Търново е
направен опит да бъ-
де създадена национал-
на шахматна организа-
ция. Мечтата на бъл-
гарски шахматисти да
мерят сили с шахма-
тисти от други стра-
ни, почти става реал-
ност. Почти, защото
Българският шахма-
тен съюз  не е регис-
триран в съда и на
практика не развива
никаква дейност. Три
години по – късно, то-
ва вече е реалност и
България има легитим-
на шахматна организа-
ция.След деведсет го-
дини, отново на Велик-
ден (каква ирония на
съдбата), Българска-
та федерация по шах-
мат и нейната произ-
водна БФШ 1928 бяха
изхвърлени от Све-
товното шахматно
семейство, България е
заличена от шахмат-
ната карта на света.
Това стана с решение
на Борда на ФИДЕ
(Международната фе-
дерация по шахмат)
взето на заседанието
му на 7 и 8 април т.г. в
Минск. Това решение
не е ново. То конкре-
тиизра решението на
Конгреса на ФИДЕ от
септември 2017 г.
Ето какво гласи реше-
нието от Минск:Пре-
зидентският борд на
ФИДЕ обсъди подроб-
но ситуацията в Бъл-
гария с г-н Тошев от
Българската федера-
ция по шахмат (1928),
който представи до-
водите им да станат
член на ФИДЕ. Той бе
уведомен, че е необхо-
димо ФИДЕ да получи
информацията, изи-
скана от Етичната ко-

мисия, относно плаща-
нията от банковата
им сметка към фалши-
вата банкова сметка
на ЕШС (Делауер) , как-
то и други въпроси. И
конкретно, трябва да
попитат Прокурора
защо му е отнело че-
тири години без да
предприеме никакви
действия по отноше-
ние на откраднатите
над милион евро, от
български държавни
средства. Също така
трябва да предос-
тавят превод на доку-
ментите на английски
език. Докато не се уре-
дят тези въпроси, не
може да се предприе-
мат никакви действия
по признаване, на коя-
то и да е федерация
от България. Прези-
дентският борд реши,
че ако тези въпроси
не бъдат решени до
края на април, всички
български състезате-
ли от ранглистата на
ФИДЕ ще останат без
рейтинг, докато си-
туацията не се урегу-
лира. Какво произтича
от това решение и за-
що се стигна до него?
За да дадем ясен кон-
кретен отговор на
този въпрос са необ-
ходими някои поясне-
ния:На 6 април 2016 г.
Европейския шахма-
тен съюз изпрати
официално писмо до
Президента на БФШ;
Министър на младеж-
та и спорта; Минис-
тър – председателя
на Р. България, с молба
да окажат съдействие
за получаването на
няколко документа
(посочени са точно
кои: договори и фак-
тури касаещи взаи-
моотношенията меж-

ду БФШ и ECU за пе-
риода 2011 – 2014), за
изясняване на взаи-
моотношенията  меж-
ду двете организации
чийто президент по
това време е  било ед-
но и също лице, а име-
нно Силвио Данаилов..
Това писмо беше из-
пратено със специа-
лен куриер.  През това
време вече набираше
скорост скандалът за
най – голямата измама
в световния спорт:
Създаването на час-
тна Европейска спор-
тна организация, (раз-
бирай ЕШС ООД), ре-
гистрирана от Силвио
Данаилов в щата Де-
лауеър (САЩ).Никой
от получателите на
това писмо (в Бълга-
рия) не реагира. Те се
отнесоха високомерно
и пренебрежително,
сякаш това не ги зас-
яга и вместо да окажа-
т съдействие за раз-
криване на далавера-
та, която вече няма-
ше как да бъде прикри-
та, предпочетоха да
мълчат и колкото се
може по – дълго „да
тупат топката”В ре-
зултат на това без-
действие, което на
практика означаваше
отказ за сътрудни-
чество за разкриване
на констатираното
вече финансово прес-
тъпление, през 2016 г.
Българската федера-
ция по шахмат (прези-
дент С. Данаилов и из-
пълнителен директор
Н. Велчев) беше изклю-
чена от  редовете на
Европейския шахма-
тен съюз. Въпросът
бе отнесен към Ети-
чната комисия на ФИ-
ДЕ, за становище и от
Световната шахмат-
на организация.Ръко-
водството на БФШ
обжалва това решение
на Генералната аса-
мблея на ECU пред
спортния арбитражен
съд (CAS) в Лозана.
Жалбата бе разгледа-
на на заседание на CAS
на 30 април 2017 г. и
отхвърлена. Съдът
потвърди изключва-
нето на БФШ и разкри
целият механизъм на
източването на фи-
нансови средства от
България към частна-
та организация – Ев-
ропиейски шахматен
съюз ООД, регистра-

на и представлявана
от С. Данаилов.

Приз юни 2017 г. в
София бяха и.д. прези-
дент на ФИДЕ Геор-
гиос Макропулос,
предзедентът на Ев-
ропейския шахматен
съюз Зураб Азмайпа-
рашвили и генерал-
ният секретар на ECU
Теодорос Чорбаджог-
лу, които се  срещнаха
с министър Красен
Кралев и го запознаха в
детайли със ситуа-
цията. Бяха обсъдени
конкретни мерки за
преодоляване на криза-
та в българския шах-
мат, които бяха съоб-
щени пред медиите.
Министър Кралев,
който до този мо-
мент се опитваше
всячески да прикрива
този скандал и да го
представя в изгодна
за него светлина, из-
веднъж „проглиедна”
и разбра, че за периода
2011 – 2014, ръководс-
твото на БФ Шахмат
е измамило ММС и е
получило неправомер-
но над 2 мил. лева и
обеща веднага да сези-
ра прокуратурата
(това стана чак в края
на месец август). Това
престъпление на ръко-
водството на Българ-
ската федерация по
шахмат (президент С.
Данаилов и изпълни-
телен  директор Н.
Велчев) министър Кра-
лев окачестви като
„Най – мащабната
злоупотреба  в бъл-
гарския спорт” и ...
предпочете да си пра-
ви това което си знае,
а не това което
трябва.

След като не послед-
ваха никакви конкрет-
ни действия от стра-
на на министъра на
младежта и спорта
Красен Кралев, на Кон-
греса на ФИДЕ през
септември 2017 г. Бъл-
гарската федерация по
шахмат беше изключе-
на от фИДЕ..Вместо
като български минис-
тър, заклел се да рабо-
ти в името на Бълга-
рия, Красен Кралев ре-
ши да създаде своя
шахматна организа-
ция, за да отклони вни-
манието на ECU и ФИ-
ДЕ  от истинските
престъпници. На 2 сеп-
тември 2017 г. тази
организация в наруше-

ние на редица закони и
международната хар-
та на спорта, беше
създадена във Велико
Търново, като нейно-
то ръководство с два-
ма съпредседатели?!!?,
депутатът от ГЕРБ
Руслан Тошев и депу-
татът от БСП Иван
Генов, както и остана-
лите членове на УС,
бяха посочени от ми-
нистъра. След много
скандали присъства-
щите на събранието
го избраха.По това
време вече имаше съз-
дадена друга шахматна
организация, в която
не членуваха никой от
обвиненото в коруп-
ция бившо ръководс-
тво на БФШ. Тя беше
юридически регистри-
рана и съгласно закона
подаде документи
пред лицензионната
комисия на ММС за по-
лучаване на лицензия
за национална шахмат-
на организация. По то-
ва време в страната
вече нямаше така-
ва.Нарушавайки Закона
за физическото възпи-
тание и спорта Красен
Кралев отказва лиценз
на първата подала до-
кументи, които отго-
варят на всички изи-
сквания, организация –
Шахматна федерация
на България, (ШФБ)
представлявана от
Методи Стойнев и
предоставя лиценза на
своята организация
(БФШ 1928). Върхов-
ният администрати-
вен съд обаче не се
съобрази със своево-
лията на министър
Красев и позовавайки
се на закона, уважи
жалбата на ШФБ, като
отмени заповедта на
министъра за отказа-
ния й лицинз  и върна
въпроса за ново реша-
ване.  С друго свое ре-
шение ВАС спря изпъл-
нението на заповедта
на министъра за пре-
доставяне лиценз на
БФШ 1928 представл-
явана от Р. Тошев и
Ив. Генов.Българският
съд се отказа над един
некомпетентен минис-
тър, поставил си за
цел не да ръководи, а
да ликвидира  един
спорт донесъл толко-
ва слава и престиж на
България.

Д-р Стефан Сергиев

Областно футболно първенство
Група „А” 1
17-ти кръг
Резултати:
Енергетик – Партизан 4:1
Легия – Бенковски 3:0
Чорни – Ботев 3:0
Ерма – Буря 3:0
Спортист – Витоша 0:1
1. ФК Спортист 44-10     36 т.
2. ФК Чорни 27-5 34
3. ФК Ерма 41-13     33
4. ФК Витоша 28-12     33
5. ФК Легия 30-22     20
6. ФК Енергетик 20-27     16
7. ФК Буря 18-27     13
8. ФК Китка 25-42     12
9. ФК Партизан 20-37     11
10. ФК Ботев 21-39 10
11. ФК Бенковски 10-50     2
Група „А”2
Вихър – Левски 3:0
Светля – Върба 3:0
Верила – Черногорец 2:4
Студена – Дружба 1:1
Металург – Пирин 1:1
Класиране:
1. ФК Светля 64-12 35 т.
2. ФК Черногорец 57-14 35 т.
3. ФК Металург 51-20      33
4. ФК Пирин 32-14 31
5. ФК Верила 33-28     23
6. ФК Студена 38-44     20
7. ФК Вихър 18-36     15
8. ФК Дружба 18-34     13
9. ФК Левски 17-63 12
10. ФК Рудничар 20-46     8
11. ФК Върба 10-47     7

Вечното дерби май
омръзна на зрителите

Предстоящото днес вечно дерби между
ЦСКА и Левски се очаква да бъде белязано от
уникален антирекорд. Мачът от 30-ия кръг на
Първа лига ще бъде посетен от доста по-малко
публика в сравнение с изминалите издания на
сблъсъка между "сините" и "червените". Раз-
бра се, че продажбата на билетите протича под
очакванията, като за момента с ценни хартий-
ки са се сдобили едва 1000 привърженици на
двата отбора.Очаква се стадион "Васил Лев-
ски" да остане полупразен утре вечер. Мачът е
от 18:00 часа, домакин са "армейците". Цените
на билетите са същите като от предишните из-
дания на дербито - 10 и 15 лева. Припомняме,
че миналата сряда Левски победи ЦСКА с 2:0
в първия полуфинал за Купата на България. На
18 март пък "червените" надвиха "сините" с
1:0 за първенството. Вероятната причина за от-
лива на публиката от утрешното дерби е много-
то мачове напоследък между ЦСКА и Левски.
Преди предстоящата среща "армейците" са
втори в класирането с 69 точки, на 6 точки зад
лидера Лудогорец. Левски е четвърти с 50,
изоставайки на 4 от третия Берое.

Май връщат Николай
Михайлов в „Левски”

Собственикът на Левски Спас Русев пред-
приема решителни действия за решаване на
вратарския проблем при "сините". Босът на ти-
ма от "Георги Аспарухов" е поел нова инициа-
тива за връщане на юношата на клуба Нико-
лай Михайлов обратно в клуба.В Левски на-
последък изпитват сериозни проблеми на вра-
тата. Божидар Митрев допусна доста грешки в
мачовете на "сините", а младия Николай Кръс-
тев също не се представи убедително когато
получи шанс. По тази причина Спас Русев е
решил, че решението на проблема е връщане-
то на Ники Михайлов.Бизнесменът веднъж
опита да привлече стража през миналата годи-
на, но тогава до договор не се стигна. Сега Ми-
хайлов е част от Омония (Никозия), но догово-
рът му изтича в края на сезона и той става сво-
боден агент. Спас Русев ще опита да убеди на-
ционалния вратар да се завърне на "Георги
Аспарухов" през лятото.
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Тя се е занимавала с неправомерно усвояване на средства от еврофондове на територията на региона

НА ПРИНИЦАПА „НАП-
РАВИ СИ САМ” ИЗПЪЛ-
НИЛ СЛУЖЕБНИТЕ СИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ един радо-

мирски полицай. Служителят на реда
имал късмет да залови крадец в собс-
твената си къща по време на почивка.
За разлика от него крадецът нямал то-
зи късмет, тъй като явно разузнаването
не било силната му страна. С две думи
– оня нахълтал в къщата, но полицаят
поради придобити професионални реф-
лекси го сгащил на местопрестъпле-
нието и извикал колегите си да донесат
белезниците. Това се казва случайна
среща с неочакван край. Възниква въп-
росът как шефовете на полицая ще от-
четат неговото постижение. Щото той
направил „две в едно” – хем изпълнил
служебния си дълг, хем проявил и
гражданска доблест. А като добавим и
факта, че по това време не бил на рабо-
та, съвсем резонно е денят на залав-
янето на крадеца да му се брои като
присъствен и да го компенсират по
съответния ред. Че на днешно време
кой работи държавна работа в почивен
ден? А ако шефовете му са по-ларж,
още някой ден кодекс да му дадат, че
икономисал сили и средства на силово-
то ведомство.

КАТО СЪЩИНСКИ КАЛИФОР-
НИЙСКИ ЧЕРВЕИ ДЕЙСТВАЛА ГРУ-
ПА ИЗМАМНИЦИ, чиято основна дей-
ност е илюстрация на онова, което ина-
че се нарича „източване на европейски
фондове”. Кратко и ясно – местна биз-
несдама, която в момента усилено се
разследва от полицията, събрала за ор-
таци така наречените „бушони”, от чие-
то име задвижила печелившите европ-
роекти и след като докопала парите, ги
разделила според заслугите на своите
авери. Сред последните обаче не били
ромите „бушони”, на които дамата кап-
нала по някой лев за услугата, а пачки-
те отишли при по-своите. Схемата е тол-
кова банална, колкото и масова. Кали-
форнийските червеи са абсолютна илю-
страция на подземния живот на чле-
нестоногите, досущ като подземния
бизнес. Въпросът е какво като са я хва-
нали и са претарашили бая обекти из
Перник, Радомир и Ракиловци? Чер-
веите отдавна ги няма, както и парите
на европейците.

Събират оферти за сервизно
обслужване на служебните
автомобили на ОД на МВР

Любомира ПЕЛОВА
Обществена поръчка за комплексно об-

служване и ремонт на служебните авто-
мобили, мотоциклети и агрегати, с вклю-
чени резервни час-
ти, материали и
консумативи е об-
явила пернишката
дирекция. Общата
прогнозна стой-
ност на услугата е
70 000 лева без
ДДС. Срокът за по-
лучаване на офе-
ртите е до 26 април 2018 г. Действието на
поръчката е 12 месеца от датата на
сключване на договора.

Номерът на обявата, публикувана в про-
фила на купувача в интернет страницата
на ОДМВР  /www.mvr.bg/pernik/ е 313000-
4508/16.04.2018 г.

Дамата  е органи-
зирала регистрация-
та на лица от ром-
ски произход като
земеделски произво-
дители, изработва-
ла проектите и
всички други необхо-
дими документи, за
да кандидатстват и
да спечелят финан-
сиране по мярка 112
на „Програма за раз-
витие на селските
райони“ – „Създава-
не на стопанства на
млади фермери“. В
случая целта е била
европейско финанси-
ране за производс-
тво на биохумус
чрез преработка на
почвата с калифор-
нийски червеи. Въп-
росният биотор все
по-често се изпол-

Недопустимо! Членове на СДС
се сбиха на заседание на НС

Любомира ПЕЛОВА
Два пъти членове на СДС се сбиха по вре-

ме на драматичното заседание на Нацио-
налния съвет на партията. Лидерът на СДС
бе освиркан и напусна съвета.  Председа-

телят Бо-
жидар Лу-
к а р с к и
поиска да
н а с о ч и
п а р т и я т а
към „кон-
серватив-
но-патрио-
тична” коа-
лиция с
НФСБ, а
структури
на „сини-
те” поиска-

ха оставката му.
Румен Христов и Емил Кабаивнов се

смятат за основни лица на опозиционния
лагер.

Кръговете около председателя вече опи-
таха да изключат недоволните с формалния
мотив, че не са плащали членски внос, а
днес буквално с колене и лакти стигнаха до
„сценарий” за свалянето на Лукарски – при
това, приписан на Иван Костов.

Охранители, наети от Лукарски, не допус-
каха журналисти до залата. „Има хора в за-
лата, които нямат право да гласуват. Чака-
ме да напуснат залата и ще преминем към
гласуване”, заяви спокойно Божидар Лу-
карски, който не мисли за оставка.

Зам.-председателят Емил Кабаиванов ка-
за, че Лукарски сам е заявил, че е наел ох-
ранителната фирма.

Представителите на шестте структури на
СДС, които Лукарски, искаше да изключи
от партията, нахлуха в залата. Според Димо
Стоянов, председател на областната струк-
тура на СДС в Хасково, това е опит да не бъ-
дат допуснати до заседанието структурите,
които искат оставката на Лукарски. По ду-
мите му делегатите от тези структури фор-
мират около 40% от гласовете в Национал-
ния съвет. Според устава на СДС пък за
поставянето на въпроса за оставката на
председателя на организацията са нужни
една трета от гласовете.

Заседанието започна с мощни викове “О-
ставка” и “СДС”. И двете враждуващи стра-
ни се обвиниха взаимно в преследване на
корпоративни интереси. Заседанието бе
прекратено за 1 час, докато страстите се ус-
покоят. След принудителната паузав залата
останаха повечето от първоначално присъс-
тващите. Някои последваха Лукарски. За
водещ на Националния съвет бе избран д-р
Кабаиванов.

зва от българските
фермери за произ-
водството на раз-
сад.

Със съдействието
на ръководителката
на групата седем
подставени бенефи-
циенти сключили до-
говори за финанси-
ране по програмата
с по 48 000 лв. за ор-
ганизиране на произ-
водството, в пове-
чето случаи върху
земеделски площи,
собственост на май-
ката на ръководи-
телката на групата.

След първоначал-
ната подготовка на
лехите за биотор
„производителите“
получили преводи на
първите траншове
от по 24 000 лева,
като на един тях би-
ло предоставено

пълното финансира-
не от 48 000 лв. Из-
ненадваща проверка
по изпълнението на
договорите обаче
установила, че след
отпускането на об-
що 192 000 лв., не е
извършвана никаква
дейност. Разследва-
щи разкрили, че ръ-
ководителката е по-
лучила сумите от
наетите бенефи-
циенти, платила им
по свое усмотрение,
а огромната част
от средствата раз-
пределила между
участниците в гру-
пата.

На обвинените са
наложени мерки за
неотклонение „па-
рична гаранция“, в
размер съответно
на 50 000 лв., 25 000
лв. и 5000 лв.

Пътна полиция с масирана
акция за скорост в региона
Любомира ПЕЛОВА

От 16 април до края
на седмицата на тери-
торията на цялата
страна, респективно
и в Пернишка област,
се провежда операция
на Пътна полиция за
контрол на
скоростта. Ак-
цията е ини-
циирана от Ев-
р о п е й с к а т а
мрежа на служ-
бите на Пътна
полиция TISPOL
и освен у нас,
засилени про-
верки ще се из-
вършват във
всички страни,
членки на  Ев-
р о п е й с к и
съюз. 

В региона,
контролът ще
бъде масиран, по всич-
ки пътища, в това
число и третокласна-
та и четвъртокласна-
та мрежа. Утре от 6
часа до 6 часа на 19
април, ще се проведе
непрекъснат контрол
по пътищата на об-
ластта. Ще бъдат
включени всички

средства за измерва-
не на скоростта.

„Скоростта е един
от основните факто-
ри за възникване на
тежки пътни инци-
денти. Това е и причи-
ната TISPOL да заложи

в графика си ежегод-
но да се провеждат по
две операции за кон-
трол на скоростта“,
припомнят от сек-
тор „Пътна полиция“
при Областната ди-
рекция на МВР в Пер-
ник  Налага се изво-
дът, че у нас преви-
шаването на скорос-

тта е един от най-се-
риозните проблеми и
причини за пътнот-
ранспортни произ-
шествия. „Това е и по-
вода отново да се
обърнем към водачи-
те с апел да шофират

със съобразена ско-
рост и да проявяват
повече толеран-
тност на пътя.

Само така, с общи
усилия и отговор-
ност, можем да нама-
лим тежките пътни
инциденти“ заключа-
ват служителите на
реда.

Мъж подкара кола без книжка
Любомира ПЕЛОВА

Жител на радомир-
ско село е установен
да шофира автомобил
без книжка.

В първия работен
ден от седмицата,
около обяд служители

на Второ районно уп-
равление на МВР в
Перник проверили лек
автомобил «Фолксва-
ген Поло», управляван
от 47-годишният И.Г.
от радомирското се-
ло Негованци. Органи-

те на реда установи-
ли, че мъжът шофира
в срока на отнетата
му по администрати-
вен ред книжка.

Започнато е бързо
производство и рабо-
тата продължава.
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