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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

седателят на ОбС
Милан Миланов, кой-
то също е историк,
доц.Георги Николов -
специалист по сред-
новековна българска
история, гл. ас. Да-
ниела Стоянова, спе-
циалист по археоло-
гия, проф. Надя Ма-
нолова, специалист
по българско възраж-
дане и др. Първи
своето виждане
представиха архи-
тектите, според
които принципът на
който ще се базира
визията за района на
крепостта е тотал-
на ненамеса - по-ско-
ро да се консервират
археологическите ос-
танки по правилния
начин, без да се
правят опити да се
пресъздава нещо, за
което няма ясни ис-
торически данни. В

Çàäúëáî÷åíè äåáàòè îêîëî áúäåùåòî íà êðåïîñòòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.65 лв.
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Св. мчци Теодот
Анкирски, Петър,

Дионисий и дружина

Мостът на
влюбените

Има нещо дълбоко символично в това, че
европейските лидери минават по Моста
на влюбените пред НДК преди да попаднат
в прегръдките на Бойко Борисов. Това е
върхът на сладоледа на срещата на върха в
София. Много неща могат да останат в
историята, но прегръдките и целувките -
гаранция. Като влюбени в европейската
перспектива на Западните Балакани,
премиери и президенти се целуват
страстно, държат се за ръце, ходят
прегърнати пред камери и обективи, ще
рече човек, че са му отпуснали края. А и
Мостът на влюбените настройва толкова
романтично...

Всичко това има оправдание, ако е
свързано с главното - любов към
Западните Балкани, които чакат да бъдат
прегърнати и целунати от богатите
брюкселски чичковци и лелки. Иначе си е
чисто театро. Не че го няма по протокол,
ама целувачите дотолкова се вживяват в
ролята си, сякаш само за това са били път
до българската столица. Целувките към
западнобалканците обаче нещо се губят
под Моста на влюбените. Любовта към
тях още не е избуяла до степен, типична
за живковско-брежневските времена.
Засега им обещават още 7- 8 години да
почакат и после и те минават по Моста на
влюбените.

Валентин ВАРАДИНОВ

100 / 250

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

Предимно
облачно

Специалисти от всички сфери споделиха вижданията си за емблемата на Перник
Любомира ПЕЛОВА

Вчера в Двореца на
културата бе прове-
дено първото заседа-
ние на Инициативния
комитет, който ще
работи за нов
проект за Пернишка-
та крепост. Експер-
ти от различни сфе-
ри, касаещи проекта -
историци, археолози,
архитекти, строите-
ли, представители
на туристическия
бранш обсъждаха
възможностите за
бъдещето на твър-
дината. На форума
вчера участваха и
кметът на община
Перник д-р Вяра Це-
ровска, зам.кметове-
те Севделина Коваче-
ва и Владислав Караи-
лиев,пернишките де-
путати Александър
Александров и Краси-
мир Велчев, зам.пред-

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

Отличиха "Талантите на Перник"
Светла ЙОРДАНОВА

Бляскав концерт с
отличените от кон-
курса "Талантите на
Перник" напълни за-
лата в Обединения
детски комплекс.

Талантливите мо-
мичета и момчета,
които бяха удостое-
ни с медали, смаяха
публиката с прекрас-
ните си 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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Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

“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

Поредният дрогиран шофьор
ще се изправи пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
24-годишен мъж застава пред Темида

за управление на автомобил под въздей-
ствието на наркотично вещество.

На първи май в централната част на Пер-
ник, патрулен екип на Първо районно управ-
ление на МВР спрял за проверка лек автомо-
бил "Ауди А3" със софийска регистрация, уп-
равляван от 24-годишния Х.Х. Оказало се, че
младежът управлява возилото под въздей-
ствието на наркотично вещество - канабис.

Не му е наложена мярка за неотклонение,
но младият мъж вече е привлечен като обвин-
яем. Той е познат на органите на реда с неза-
конно притежание на наркотични вещества.

СТР.4

СТР.2
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ÌÇ ÑÌÅÍÈ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
ÍÀ ÌÁÀË “Ð. ÀÍÃÅËÎÂÀ”

ÏÅÐÍÈØÊÈ ÏÎËÈÖÀÈ Â
ÑÏÅÖÀÊÖÈß ÍÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀÒÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÎÒÁÅËßÇÀÕÀ
ÄÅÍß ÍÀ ÑÏÎÐÒÀ

В тазгодишното
издание, което е под
патронажа на кмета
на Община Перник
Вяра Церовска, се
изявиха над 300 уча-
стници, от тях 36
са удостоени със
златни медали, 7 със
сребърни и 13 с
бронзови, както и 4-
ма с поощрителни
награди в катего-

риите - танцово, му-
зикално и театрал-
но изкуство.

Топли думи и при-
ветствие към всич-
ки млади таланти
отправи заместник-
кметът по образо-
ваниета и култу-
рата Севделина Ко-
вачева.
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същото време на
удачно място да бъ-
де ситуирана зона за
култура на базата на
европейската прак-
тика, предлагат ар-
хитектите.

На страница 3

На страница 3
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ÌÇ ñìåíè äèðåêòîðà íà ÌÁÀË"Ðàõèëà Àíãåëîâà"
Постът е поверен на хирурга д-р Анатолий Митов
Силвия ГРИГОРОВА

Принципалът на
МБАЛ"Рахила Ангело-
ва"- Министерство-
то на здравеопазва-
нето направи изне-
надващи кадрови
промени в ръководс-
твото на здравното
заведение. В сряда се
е провело общо съб-
рание на здравното
заведение, на което
са присъствали и
представители на
общините в облас-
тта като акционери.
В предварително об-
явения дневен ред не
фигурирала точка за
промяна на ръководс-
твото на болницата.
Със започването на
събранието, пред-
ставителят на Ми-
нистерството на
з д р а в е о п а з в а н е т о
обявил, че в дневния
ред трябва да се
включи и точка за
смяна на ръководс-
твото на болницата.
Представител на ед-
на от общините в об-
ластта сподели за

"Съперник", че
от доклада за
състоянието
на МБАЛ"Рахила
Ангелова" през
2017 г станало
ясно, че финан-
совото поло-
жение се е по-
добрило в срав-
нение с 2016 г.
Нещо повече,
платени са не
малко от ста-
рите задълже-
ния на болница-
та и няма нат-
рупани нови.
Според доклада
на вече бившия
директор д-р
Димитров, за-
дълженията на
болницата въз-
лизат на сума,
която е почти
равна на размера на
средствата, които
болницата има да
взема от НЗОК за из-
вършена, но нераз-
платена дейност,
или казана по-точно-
за надлимитна дей-
ност. На фона на те-

зи констатации,
представителят на
здравното минис-
терство предложил
досегашният дирек-
тор д-р Валери Ди-
митров  да бъде сме-
нен.

Вчера стана ясно,

че ръководството на
болницата се поема
от хирурга д-р Ана-
толи Митов, който
до сега изпълняваше
длъжността замес-
тник-директор по ме-
дицинските дейнос-
ти. Д-р Митов позна-

ва добре болницата и
проблемите й, така
че няма да му е необ-
ходимо време за ада-
птация, което е доб-
ре за работещите в
здравното заведение,
пък и за самия него
като ръководител.

МОН одобри новите учебници
за 3., 7. и 9. клас на "Просвета"
Светла ЙОРДАНОВА

МОН одобри всич-
ки проекти за нови
учебници за 3., 7. и 9.
клас на издателска
група "Просвета".
Заедно с печатните
издания оценители-
те дадоха положи-
телна оценка и на
електронните. Досе-
га "Просвета" пред-
лагаше електронни
учебници за ученици
от 1. до 8. клас, но
от тази есен и деве-
токласниците ще мо-
гат да учат по тях.

Най-голямата бъл-
гарска издателска
група отново пред-
стави най-много заг-
лавия за оценяване.
За 3. клас има два
пълни комплекта по
всички предмети -
"Чуден свят" ("Прос-
вета - София") и
"Голямото приклю-
чение" ("Просвета
Плюс"). Те са дело на
същите авторски
колективи, които
създадоха и учебни-
ците за 1. и 2. клас.
Хиляди учители ра-
ботят по тях от
миналата учебна го-
дина, харесват ги и
постигат отлични
резултати в клас.
Тази висока оценка
бе потвърдена на
Международния па-
наир на книгата във
Франкфурт, Герма-

ния, където прес-
тижно жури присъ-
ди на "Голямото
приключение" за 1.
клас награда за най-
добър учебен ком-
плект в Европа за
2017 г. Не по-малко
успешен е и другият
комплект, "Чуден
свят". Извън двата
комплекта "Просве-
та" предлага учебни-
ци по три чужди
езика - английски,
немски и руски.

За 7. клас издател-
ската група има об-
що 29 учебни ком-
плекта - по два или
по три за всеки
предмет. А за 9. клас
учебниците са 25,
включително уче-
бници по английски,
руски, немски и
френски език, пред-
назначени за интен-
зивно обучение и
обучение по втори
чужд език.

Електронните уче-

бници са дигитални
варианти на печат-
ните - изцяло покри-
ват изискванията
на МОН за съдържа-
ние и отговарят на
учебната програма.

"Досегашната ра-
бота в училище с
тях показва, че те
се приемат с изклю-
чителен интерес за-
ради атрактивните
триизмерни анима-
ции, видеоклипове,
интерактивни уп-
ражнения, задачи и
образователни иг-
ри", заяви Кина Ан-
дреева, главен редак-
тор на "Просвета".

След одобрението
от МОН идва вто-
рият важен етап -
учителите трябва
да оценят и изберат
учебника, по който
ще преподават през
следващата учебна
2018/2019 година.
За да получи оценка
"приложим", един
проект трябва да
събере най-малко
50% подкрепа.

"Просвета" гаран-
тира, че ще достави
на училищата всич-
ки печатни учебни-
ци в сроковете, оп-
ределени от МОН. А
електронните уче-
бници ще са на раз-
положение на учите-
лите още в начало-
то на юли.

Над 6 400 декара с царевица за
зърно вече са засети в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Над 6 920 дка с предсеитбена подготовка

за сеитбата на царевица за зърно има в об-
ластта до сега, информираха от Областна
дирекция "Земеделие" в Перник. Най-мно-
го площи с предсеитбена подготовка има в
землището на община Радомир- 3 250 дка.
Следват общините: Брезник- 3020 дка, Зе-
мен- 500 дка Ковачевци- 100 дка и Трън- 50
дка. До сега са засети с царевица за зърно
общо 6 414 дка. Първи със сеитбата на ца-
ревицата приключиха стопаните от община
Радомир, които засяха 3 250 дка. След нея
се нареждат общините:Брезник- 3-14 дка,
Земен-100 дка и Трън-50 дка.

Все още никъде в областта земеделците
не са започнали да подхранват засетите
площи и да ги третират д хербициди.

Успоредно с това върви и предсеитбената
подготовка на площите, предназначени за
сеитба на силажна царевица. До момента в
региона са подготвени 3 260 дка, от които
3000 дка са в община Брезник и 360 в Ра-
домир. Първи със сеитбата на тази култура
приключиха стопаните от община  Радо-
мир, които засяха 360 дка. Земеделските
производители от Брезник напредват със
сеитбата на силажната царевица. До сега
са засети 2 300 дка. Все още засетите пло-
щи със силажна царевица не са подхране-
ни, нито са третирани с хербициди.

"В и К" изпуска по 700 литра
вода от язовир "Студена"

Силвия ГРИГОРОВА
"В и К"-Перник продължава контролира-

но да изпуска вода от язовир "Студена" с
цел да се осигури в него достатъчно свобо-
ден обем, който да е в състояние да поеме
евентуална голяма приливна вълна, в ре-
зултат на поройни дъждове. "Вече нама-
лихме количеството на изпускана вода от
язовира. Преди това изпускахме по 2 куби-
ка в секунда, а в момента изпускаме по
700 литра в секунда. Имайки предвид си-
ноптичната прогноза, предполагам, че това
изпускане ще продължи до края на май, за
да не допуснем, при пороен дъжд, залпово
изпускане на вода от язовира, което би до-
вело до повишаване на нивото на река
Струма и излизането й от коритото в ниски-
те части", поясни управителят на водоснаб-
дителното дружество Иван Витанов. Той
допълни, че в момента обемът на "Студена"
е  20 771 200 куб.м при положение, че при
вдигнати саваци пълният му обем е 25 200
000куб.м.

Управителят на "В и К" поясни, че на язо-
вира вървят усилени ремонтни дейности по
стената. Водолази от Италия и от  Варна,
както и строителна група от България ра-
ботят усърдно, за да може не само да бъде
спазен крайният срок, но най-вече ремон-
тите дейности да бъдат извършвани с висо-
ко качество, защото обектът е от изключи-
телно важно значение не само за Перник, а
и за областта.

Двама болни от
ку-треска в Пернишко

Силвия ГРИГОРОВА
Незначително увеличение на болните от

остри респираторни заболявания в облас-
тта констатира Регионалната здравна ин-
спекция през изминалата седмица. Регис-
трираните случаи са 11, при 10 за предход-
ната седмица.  Заболеваемостта през този
период е била 14,84 %oo, при средна за
страната 45,89%oo.

През този период се наблюдава леко за-
вишение на болните от заразни заболява-
ния. Установени са 11 болни, при 7 за пред-
ходната седмица.

Тази година, за първи път през изминала-
та седмица са установени 2 болни от ку-
треска. Единият от тях е от Перник, а дру-
гия от Батановци.

От РЗИ информират, че през изминалата
седмица има леко увеличение и при болни-
те от варицела. Регистрираните случаи са 4,
при нито един за предходната седмица, ка-
то 3 от болните са от Перник и 1 от Дивотино.

Добрата новина е, че през миналата сед-
мица няма нито е случай на болен от скар-
латина, като се има предвид, че през пред-
ходната седмица болните бяха 3.

Регистриран е и 1 болен от туберкулоза
от Перник, като през предходната седмица
са установени 2 болни.

Въпреки че със затоплянето на времето
обикновено се увеличават и чревните ин-
фекции, през изминалата седмица са уста-
новени 3 болни от ентероколит, при 5 за
предходната. Всички болни са от Перник.

През отминалата седмица инспекторите на
РЗИ - Перник са извършили 155 проверки. От
тях 32 са свързани с контрол по спазването
на изискванията за забрана на тютюнопуше-
нето в заведения за обществено хранене.

РЗИ-Перник продължава ежедневния мо-
ниторинг на питейните води в областта. Взети
са 140 проби от различни населени места и
водоизточници, за да се установи дали пода-
ваната вода за питейно-битово водоснабдява-
не отговаря на изискванията на Наредба №9.

Взети са и 160 проби от въздуха в раз-
лични райони, за да се установи дали нали-
чието на фини прахови частици е в допусти-
мите норми или не.
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Специалисти от всички сфери споделиха вижданията си за емблемата на Перник

Предлаганите работни
места се увеличиха с още 39

Силвия ГРИГОРОВА
След като миналата седмица  предла-

ганите на трудовата борса в Перник
свободни работни се увеличиха значи-
телно, то и през тази те нараснаха с още
39 и достигнаха 205. Без промяна оста-
ват тази седмица предлаганите свобод-
ни места за безработни висшисти- те
остават 4.

И тази седмица са актуални офертите,
предлагани от Бюрото по труда за рабо-
та на 10 шивачи за Перник,  20 монтаж-
ници на електронни елементи за село
Божурище, 10 готвачи за заведение за
бързо хранене в село Студена и 15 ши-
вачи за село Мусачево, 10 комплектова-
чи за Перник, 10 обслужващи работни-
ци в промишлено производство и 10
електромонтьори.Тази седмица дойде
оферта за работа на 10 шлосер-монтьо-
ри и 20 монтьори на електронно телеко-
муникационно оборудване.

Освен тях  Бюрото по труда в Перник
предлага работа на: 5 бармани,  1 по-
мощник-кухня,  5 военнослужещи,  1
продавач-консултант на строителни ма-
териали, 5 шофьори на автобус,  1 шо-
фьор на тежкотоварен автомобил, 1 тех-
нолог на облекло, 3 шофьори на товарен
автомобил-международни превози, 1
работник товаро-разтоварни дейности, 2
салонни управители, 5 заварчици, 3 об-
щи работници в промишлено производс-
тво, 1 техник-механик за поддръжка на
сгради и машини, 1 инженер по качес-
твото, 2 електрозаварчици, 2 шлосер-
монтьори, 1 дърводелец, 10 общи работ-
ници, 6 машинисти на еднокофов багер,
3 озеленители,  3 стъклари да остъкл-
яване на транспортни средства, 3 опера-
тори на пещи за изпичане, 2 детегледа-
чи, 1 хигиенист,  1 помощник кухня, 4
оператори на преса, 5 работници строи-
телна изолация, 1 главен счетоводител,
1 оперативен счетоводител, 1 общ ра-
ботник на непълно работно време, 2 про-
давач-консултанти, 1 градинар, 1 креди-
тен специалист, 1 помощник готвач, 1
асансьорен техник, 1 организатор по
производство, 1 сервитьор, 2 специа-
листи-химици.

Фактът, че след като две поредни сед-
мици  свободните работни места намал-
яваха, а през последните две те нарас-
тват и то значително,  показва, че бизне-
сът в региона се развива. Анализирайки
предлаганите от Бюрото по труда в Пер-
ник  свободни места,  трябва да отбеле-
жим, че тази седмица,  преобладава
търсенето на кадри за промишлеността,
а след това за обслужващите дейности.
Сред най-търсените професии  тази сед-
мица са монтажниците, комплектовачи-
те, електромонтьорите, обслужващите
работници в промишленото производс-
тво, шивачите, шлосерите.

И  тази седмица се запазва тенден-
цията  хората със средно и по-ниско об-
разование да имат по-големи шансове
да си намерят работа. На тях Бюрото по
труда предлага 201 свободни места, а
на безработните висшисти- 4.

Светла ЙОРДАНОВА
Първият зрелостен

изпит по български
език и литература в
12-и клас на 21 май ще
се състои в 651 учи-
лища, в над 4200 клас-
ни стаи, като в него
ще участват 10 100
квестори. Това съоб-
щи заместник-минис-
търът на образова-
нието и науката Таня
Михайлова. Вторият
задължителен държа-
вен зрелостен изпит
по различни предмети
в 12-и клас е на 23 май.

Във всички стаи ще

10 000 квестори ще пазят матурите

Трябва да се мисли
за създаването на
постоянен целого-
дишен живот на кре-
постта, да се обла-
городи зоната и да
се създаде възмож-
ност за поминък
там, е становището
на археолозите. На

форма стана ясно,
че всяка намеса мо-
же да се реализира
едва след като изте-
че за устойчивост
на проекта, по кой-
то бе изградена
днешната бутафо-
рия – 2019 година.
Според историците
крепостта „Кракра”
в бъдеще може да се

има видеонаблюдение,
а министерството на
образованието е взе-
ло мерки за сигур-
ност, така че въпро-
сите да не изтичат.

В системата на об-
разованието има тол-
кова много хора и раз-
читаме на всички учи-
тели, които са анга-
жирани с организира-
нето на матурите, ка-
за още  Михайлова .

Тя припомни, че ми-
налата година имаше
най-малко анулирани
писмени работи на
зрелостници на мату-

рите в 12-и клас, тъй
като беше въведено
изпитите да са на мо-
дули. И сега запазваме
времето за модулите
на държавните зре-
лостни изпити, като
природните науки и
математиката са в
два модула, при ан-
глийския език и при
географията и иконо-
миката - вторият и
третият модул са с
различна продължи-
телност от всички
останали предмети,
обясни заместник-ми-
нистър Михайлова.

Социолозите: 46 процента от българите
искат пълен мандат за кабинета

Любомира ПЕЛОВА
46% от всички анкетирани в майското

проучване на агенция “Медиана” искат пра-
вителството да изкара пълен мандат. Да си
ходи предсрочно настояват 26 на сто - тол-
кова хора държат да има предсрочни избо-
ри. Безразлично им е на 20% от хората, а не
знаят и не са мислели по въпроса 8 на сто.
Проучването е направено по метода “лице в
лице” от 9 до 14 май между 1001 пълнолет-
ни граждани.

На този фон, логично – въпреки песимиз-
ма и недоверието към властта – няма и же-
лание за смяна на управлението тук и сега,
е заключението на авторите на изследване-
то. Средната оценка на правителството съ-
що леко се е покачила – от 3.35 през март
до 3.44 през май.

ГЕРБ е успял да стопира тенденцията от
последните месеци за намаляване на дис-
танцията с основния си политически опо-
нент. Към момента управляващата партия
води пред БСП с 3.2 %. Другите две партии
които могат да са относително спокойни при
едни предсрочни избори са ДПС и Обедине-
ните патриоти. В зоната на потенциалните
претенденти за участие в парламента (меж-
ду 2-4 %) са АБВ и „Воля“ на Марешки.
Въпреки присъединяването си към т.нар. ан-
тисистемни, евро и НАТО–скептични евро-
пейски партии, „Воля“, засега, не е получи-
ла дивидент от това. Сложните трансформа-
ции и прегрупирания сред „десните“ засега
дават печални резултати – както за отдел-
ните партии, така и за сборните коалиции.

А според МЕДИАНА класацията, ако днес
имаше парламентарни избори, би изглеж-
дала така: ГЕРБ е с 25,8 на сто, БСП е втора
с 22,6%, ДПС е трета сила с 8,1 на сто. След-
ват Обединените патриоти с 6,7%, а под чер-
тата остават Воля с 2,8 на сто, АБВ, която
събира 1,8% и десните формации. Прибли-
зително равни са нищожните проценти на
РБ - 1,3 и новоизлюпената Демократична
България - 1,2. Движение 21 събира едва
0,8 на сто, а ДОСТ е още по-долу - 0,4. една
стотна след него се реди България на граж-
даните.

осъществи провеж-
дането на научни
форуми, в центъра
на които ще са науч-
ни изследвания, пос-
ветени на история-
та на Перник и об-
ластта през векове-
те.

Готови сме да по-
могнем с каквото
можем, заявиха воде-

щите специалисти у
нас.

Пернишкият архео-
лог към РИМ Василка
Паунова, която е
посветила голяма
част от живота си
на разкопките в ра-
йона на емблематич-
ната пернишка кре-
пост, припомни, че
целият склон на
твърдината е архео-
логия, там има рабо-
та за още поне 150
години и трябва да
се подхожда много
внимателно, когато
се говори за строи-
телство в района на
каквито и да било
обекти. Стана дума
и за комплекса Св.
Спас, който също
има нужда от се-
риозна грижа.

Пунова помоли как-
вито и решения да
се вземат вбъдеще
за района на крепос-
тта, всяко от тях
да бъде съгласувано
с археолозите, за да
не се допуснат нови

кризисни ситуация
и да не се отраз-
яват те върху  ис-
торическите обе-
кти.

Пернишката кре-
пост е един от сим-
волите на този
град. Играла е важна
роля в края на X, XI и
XII век.

Припомняме, че
възстановката, пра-
вена по идеен
проект преди някол-
ко години, се оказа
твърде модернис-
тична, не само за
учените, а и за об-
ществеността. Раз-
говорът продължи и
след редакционното
приключване на
броя, участниците
в Инициативния ко-
митет търсеха нови
решения за пред-
ставянето на кре-
постта, за да бъде
историческото нас-
ледство на града ек-
спонирано по най-
добрия и достоен
начин. 

Отличиха „Талантите на Перник”

„За мен чест е от
името на кмета на
Община Перник д-р
Вяра Церовска да поз-
дравя всички уча-
стници в конкурса
„Талантите на Перни-
к“. Всяка година в
проявата се включ-

ват все повече деца,
което означава, че
той е важен и има
много талантливи де-
ца. Скъпи малки прия-
тели, не спирайте да
правите това, което
ви е интересно и ха-
ресва. Сигурна съм, че
тази сцена е само пър-
вата крачка към ог-

ромните европейски и
световни върхове,
които предстои да
покорите. Успех на
всички“, сподели кме-
тът Вяра Церовска.

Началото на концер-
та беше поставено с
атрактивното изпъл-
нение на 5-годишния
Самуил Първанов.

от страница 1

от страница 1
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В акцията, ръководена от Специализирана прокуратура, са участвали и пернишки полицаи

Стар познайник на
полицията отива на съд

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще бъде изправен пред

Темида за незаконно притежаване на
наркотични вещества, боеприпаси  и
акцизни стоки без бандерол.

Акцията е проведена през месец сеп-
тември миналата година от служители
на пернишкото Второ районно управле-
ние на МВР. Служителите на реда пре-
търсили имот в местността „Рибарица“ в
пернишкото село Студена, който бил
ползван от 26-годишния жител на об-
ластния град З.З.  От двора и барака са
иззети девет зелени растения в саксии,
пликове със суха зелена листна маса и
76 боеприпаси, 22 калибър.

При направената  в последствие ек-
спертиза на сухата листна маса и расте-
нията, се оказало, че става дума за ка-
набис. При  щателния обиск, извършен
от криминалистите на управлението е
открит и плик, съдържащ близо 500 гра-
ма нарязан тютюн без акцизен банде-
рол на Министерство на финансите.

Мъжът е стар познайник на органите
на реда с нанесени телесни повреди и
кражби. Привлечен е като обвиняем и
му е наложена най-тежката мярка за
неотклонение „Задържане под стража“.

Любомира ПЕЛОВА
Журналистиката в

Европа е застраше-
на, а Европейският
съюз се прави, че не
забелязва настъпле-
нието на много пра-
вителства срещу
свободата на слово-
то.

За това алармираха
журналисти, издате-
ли и неправителс-
твени организации
от над 10 европей-
ски държави, които
взеха участие в кон-
ференцията “Медий-
на свобода и плура-
лизъм” в София. Те
приеха декларация
“Свободата на ме-
диите в Европа: Код
червено”, в която се
изреждат редица
примери за полити-
чески контрол и реп-
ресии върху медиите
и се предлагат кон-
кретни решения за
проблема.

“Комбинацията от
различни фактори,
като убийствата на
журналисти и физи-
ческите заплахи сре-
щу тях, нараства-
щия политически и
и н с т и т у ц и о н а л е н
натиск, репресивно-
то законодателс-
тво, насочено към
медиите, разруши-
телните технологии
и финансовата кри-

Свобода на словото искат журналисти!

Любомира ПЕЛОВА
Специализирана поли-

цейска операция, прове-
дена от служители на
Регионално звено „Бор-
ба с организираната
престъпност“ – София
област, съвместно с ко-
легите им от Перник,
София – град и ГДБОП,
както и Дирекция „Жан-
дармерия“, е реализира-
на на 11 май т.г. под ръ-
ководството на Спе-
циализирана прокура-

тура. В рамките на опе-
рацията са установени
и неутрализирани две
паралелно действащи
престъпни групи, зани-
мавали се с производс-
тво и разпространение
на наркотични вещес-
тва. Разследването за-
почна през 2017 година,
след получен сигнал,
уточни зам.  – директо-
рът на ГДБОП старши
комисар Стоян Темела-
киев. В хода на опера-

за, поставят същес-
твуването на сво-
бодните медии в ре-
дица европейски
страни в риск. Две
убийства за пет ме-
сеца, първото в Мал-
та и второто в Сло-
вакия, показват тре-
вожен спад за демок-
рациите на конти-
нента”, се казва в
декларацията. В нея
се обръща специално
внимание на влоша-
ващата се медийна
среда в България,
Полша, Унгария, Мал-
та, Словакия, Чехия
и Сърбия. Журналис-
ти от тези страни
разказаха как поли-
тиците непрекъсна-
то спъват работа-
та им и използват
институциите, за да
се саморазправят с
тях.

По думите на Ма-
тайс Берман, съвет-
ник на представи-
теля на Организа-
цията за сигурност
и сътрудничество в
Европа (ОССЕ) по
свободата на медии-
те, заплахите към
журналисти вече са
ежедневие, защото е
лесно да заплашиш
журналист, чиято
заплата е ниска, а ус-
ловията на труд са
лоши. Изпълнител-
ният директор на

“Аксел Шпрингер”
Марк Декан посочи,
че вербалното и фи-
зическото насилие
вече е тъжната реал-
ност в ЕС, като даде
пример с политици-
те, които непрекъс-
нато нападат журна-
листите, че си вър-
шат работата. Ви-
цепрезидентът на
Европейската асо-
циация на издатели-
те на вестници
(ENPA) - Валдо Лехари,
заяви, че в Германия
е невъзможно един
издател да притежа-
ва няколко вестника
и едновременно с то-
ва да бъде политик.
Макар и това да не е
забранено от закона,
обществото не би
го приело. Координа-
торът за Източна
Европа на “Репорте-
ри без граници” По-
лин Адес-Мевел от-
беляза, че пропадане-
то на България в ин-
декса на свободата
на словото от 36-о
до 111-о място,
свързано с влошава-
нето на медийната
ситуация съвпада с
трите мандата на
премиера Бойко Бори-
сов.

В частта за Бълга-
рия декларацията
описва основния ин-
струмент за натиск

86% от българите не знаят какво
представлява съдебната реформа

Любомира ПЕЛОВА
86% от българите заявяват, че не зная-

т какво представлява съдебната рефор-
ма. Близо половината допълват, че не се
и интересуват. Това показва ново нацио-
нално представително проучване на аге-
нция “Медиана”, проведено сред 1002
души в 125 точки в страната.

Въвличането на обществото в публи-
чен дебат за “съдебна реформа” е твър-
де опасно, смятат социолозите. Една от
причините е, че обществото дълбоко не
е наясно какво представлява “съдебна-
та реформа”. Повечето нямат идея за
разделение на властите, искат ”силна
ръка”, “Народен съд”.

За “виновни” се приемат и всички ма-
гистрати, подобрили материалното си
благосъстояние в последните 20 години.
Идеята съдът да бъде подчинен и зави-
сим от изпълнителната власт се споделя
от 65 % от запитаните. Всеки шести е на
мнение, че съдът и прокуратурата
трябва да минат на подчинение на пре-
миера Бойко Борисов.

Хората слагат оценка “среден” за съд,
прокуратура и полиция. Въпреки под-
чертания негативизъм правосъдната
система все още не е тотално неглижи-
рана. Според една четвърт от респон-
дентите реформата вече е в ход, макар и
частично.

20% вярват, че прекият избор на ВСС -
може да подобри работата на системата,
10 на сто, че през последните 1-2 години
има подобрение.

Финансирането от чужбина на партии и
организации на магистрати се приема
крайно негативно - под 4% одобряват, 18
на сто смятат за нормално магистрат-
ските организации да получават евро-
пари.

Призивите за съдебна реформа и де-
батите кой е виновен са довели еди-
нствено до задълбочаване на недове-
рието в правосъдната система, което мо-
же да се разглежда и като положителен
резултат, доколкото ще принуди магис-
тратите да търсят механизми и да пред-
приемат действия, отчитат социолозите.

Макар една трета от хората да не
знаят какво и как точно да се промени,
те искат бърз, справедлив и безприс-
трастен процес; борба с корупцията и
политическата зависимост, както и кон-
трол, прозрачност и санкции в система-
та.

тивните действия
бяха засечени две пара-
лелно действащи групи
– едната, която се е
специализирала в произ-
водство на синтетич-
на дрога - кокаин, амфе-
тамин, метаамфета-
мин, а другата – в раз-
пространението на  на-
ркотичните вещества.
Установена е и следна-
та специфика -   съоб-
разяване на количес-
твото на произведения

наркотик  с потребнос-
тите на пазара, както и
с дните от седмицата.
 Дрогата се е пласирала
предимно в Костинброд
и на територията на
София – област – в за-
ведения и дискотеки,
като най-голямото ко-
личество се е продава-
ло в съботните дни, а
преобладаващата част
от клиентите им били
непълнолетни. Срещи-
те между пласьорите
били чести, а разгово-
рите – завоалирани, до-
пълни Даниела Начева,
заместник-администра-
тивен ръководител на
Специализираната про-
куратура. В рамките на
процесуално – следс-
твените действия на
адреси, моторни пре-
возни средства и лични
обиски са иззети раз-
лични количества по
вид високорискови нар-
котични вещества. На
един от адресите е ус-
тановено помещение с
лабораторно оборудва-
не, в което се е произ-
веждала дрогата. От-
там са иззети множес-
тво колби, в част от
които имало и прекур-
сори, везни, мобилни

телефони. Намерени са
рецепти с химически
формули, бележки с до-
пълнителна информа-
ция за приготвянето
на наркотични вещес-
тва, включително и
учебници по химия, поя-
сни Евгения Станкова,
наблюдаващ прокурор.
Задържани са общо шес-
тима участници в прес-
тъпната дейност, сред
които и организато-
рът на производство-
то на наркотични ве-
щества. Всички те са с
криминални регистра-
ции и осъждани. По пър-
воначални данни наме-
ренията им били да раз-
ширят дейността си и
полагали усилия за по-
вишаване на квалифика-
цията си.  Повдигнати
са им обвинения за уча-
стие в организирана
престъпна група. Днес
Специализирана апела-
тивна прокуратура е
внесла искане за налага-
не на най – тежката
мярка „задържане под
стража“.  Работата по
доказване на престъп-
ната им дейност и про-
цесуално – следствени-
те действия продължа-
ват.

- концентрацията на
собственост върху
медиите, икономи-
ческите зависимос-
ти и други форми на
политически кон-
трол върху по-гол-
ямата част от ме-
дийното пространс-
тво, както и моно-
пол върху каналите
за разпространение
на медийно съдържа-
ние

Участниците в
международния фо-
рум предложиха да се
създаде европейски
“Фонд за защита на
свободата на медии-
те”, който да защи-
тава медиите и жур-
налистите и да под-
крепя международни
разследвания на слу-
чаи на натиск върху
медиите от страна
на високопоставени
личности. Предлага
се еврофондовете
от новия програмен
период (2021-2027 г.)
да бъдат обвързани
не само с върховенс-
твото на закона, но
и със свободата на
медиите.

Декларация с по-
добно искане прие
наскоро и Европей-
ският парламент.
Предлага се още да
има директно финан-
сиране от еврофон-
довете за медии, без

да се минава през
посредничеството
на правителства,
които обикновено
дават парите в зам-
яна на медиен ком-
форт. ЕС трябва да
подкрепи категорич-
но правото на изда-
телите да търсят
по-лесно правата си
пред социални плат-
форми като “Фей-
сбук” и Гугъл”, кои-
то в момента приби-
рат близо 90% от
приходите от рекла-
мата в интернет.

Във форума се
включиха три от
най-големите профе-
сионални сдружения
в Европа: Европей-
ската асоциация на
издателите на вес-
тници (ENPA), Евро-
пейската федерация
на журналистите,
Европейската асо-
циация на издатели-
те на списания. До-
макин бе Съюзът на
издателите в Бълга-
рия, а съорганизато-
ри бяха “Репортери
без граници”, Евро-
пейският център за
свобода на печата и
медиите и Медийна-
та организация на
Югоизточна Европа.
Те се обединиха око-
ло идеята конферен-
цията да се провеж-
да всяка година.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
4. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
9. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
10. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
11. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
12. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
15. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
16. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
17. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
19. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
20. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
23. 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 65 000 лв.

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

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

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

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Петък, 18 май 2017 г., брой 92 /6440/ година XХV
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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, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32 Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, 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. 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 - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
5. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
10. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 лв.
11. С.Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. 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 - 58 000 лв.
4. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 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. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

23. УПИ, Дивотино, 590 м2, 460 м2      - 12 500 лв.; 12 000 лв.
24. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 6 000 лв.
25. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река - 2 400 лв.
26. 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. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709



Съперник 718 май 2018 г.ИМОТИ

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

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"



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

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавежда-
не, стока в наличност(обувки и чан-
ти) и депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам в с. Блатешница къща

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

кв. “Изток”, тухен, обновен, ет.2.
Тел.: 0897 052 409

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

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

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

Батановци. Тел: 0893 306 308
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636

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 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 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 глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен етаж,
41 000 лв. Изложение: юг/запад.Час-
тично обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и околните
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

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

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

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 "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".
Търся жена за работа в нонстоп,

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

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

Маските за лице са безценни помощници в грижата ни за добрия вън-
шен вид. Подсилват кръвообращението, освежават тена и правят кожата
гладка и нежна.

След като навърши 20 години, всяка жена трябва да се възползва от
невероятния ефект на маските, поне два пъти седмично. Така ще запази
кожата си млада и красива по-дълго време.

Да си слагате маска на лицето не е лукс, а необходимост, която тряб-
ва да се превърне в навик. Кожата на лицето е изложена на вятър,
дъжд, прах, слънце и за това трябва да полагате специални грижи за
нея.

Маските за лице имат почистващо, възстановяващо и стимулиращо
действие и са храната, от която кожата се нуждае.

Маските са много разнообразни и тъй като е добре да ги правите два
пъти седмично, можете да редувате хидратираща и почистваща. И не
забравяйте, че тя трябва да отговаря 100% на нуждите на кожата ви.

МАСКИ СПОРЕД ТЕКСТУРАТА
Кремообразни - най-често са предназначени за суха кожа. Те под-

хранват кожата и я зареждат с витамини. Обогатени са с растителни ек-
стракти.

Гел-маски - подходящи са за всеки тип кожа. Благодарение на тексту-
рата си я овлажняват и освежават. Много често съдържат водорасли.

Глинени - особено подходящи за мазна кожа. Те имат избелващ и стя-
гащ ефект. В козметиката най-често се използва бялата глина, която
има силно антибактериално действие. Не се препоръчват за суха кожа.

Пилинг - ако кожата ви е комбинирана и склонна към образуването на
черни точки и пъпки, то това е типът маска, който трябва да използвате
всяка седмица. Тя свива порите и предотвратява неприятното лъщене.

Лист-маските са маски за еднократна употреба. Имат две основни час-
ти. Едната е парче хартия или плат, изрязано в овална форма. Има дупки
за очите, носа и устата. Другата част е козметичният продукт на маска-
та.

Peel Off- този тип маски много приличат на тези с гелообразна тексту-
ра, но веднъж нанесени на лицето изсъхват и наподобяват тънко фолио.
Отстраняват се, като се издърпват рязко - подобно на лентичките за ко-
ла маска. Почиства кожата и порите. Ако имате чувствителна кожа, не
ви препоръчваме да ги използвате.

МАСКИ СПОРЕД ТИПА И НУЖДИТЕ НА КОЖАТА
За сухата кожа е достатъчно да си слагате маска веднъж седмично.

Тя трябва да съдържа витамини, плодови екстракти, мед или мляко.
Много полезна за сухата кожа е изварата. В домашни условия можете
лесно да си приготвите маска като смесите 2 супени лъжици извара с
едно яйце и една чаена лъжичка мед. Освен това можете да се довери-
те и на готовите маски за суха и зряла кожа.

Хидратиращите маски поддържат оптимално ниво на водата в повър-

хностните слоеве и в дълбочина, като така запазват еластичния и стег-
нат вид на кожата. Независимо от типа кожа, е добре да правите такива
маски редовно, особено в някои случаи: при топло време, ако въздухът
в помещението, в което прекарвате по-голяма част от времето си, е сух,
и ако времето е по-ветровито. Този тип маски оказват незабавна помощ
и възстановяват нивата на влага в епидермиса, спират сърбежа, парене-
то, предотвратяват зачервяванията.

Нормалната кожа се нуждае от маска поне един път седмично. Добре
е да е с екстракти от зеленчуци, които ще ви помогнат да запазите ес-
тествения баланс на кожата.

МАСКИ СПОРЕД ТИПА И НУЖДИТЕ НА КОЖАТА
За мазна кожа трябва да си правите пилинг и маска два пъти седмич-

но. Най-ефикасна и полезна за този тип кожа е глината (хума). Можете
да си правите маска само от глина. Разтворете във вода две чаени лъ-
жици хума на прах, до получаването на гъста каша и нанесете плътен
слой върху лицето и шията. Глината ще регулира омазняването и ще
премахне черните точки. След като я отмиете, задължително нанесете
крем за лице за мазна и комбинирана кожа.

Ако кожата ви се омазнява само в Т-зоната, можете да нанасяте хума
само на челото, носа и брадичката. Изчакайте глината да засъхне добре
и я отмийте с хладка вода.

Маските срещу бръчки са предназначени  за кожа, която под влияние
на възрастта е започнала да губи тонус и плътност. Важно е да започне-
те да правите такива, още щом забележите най-фините линии. Появата
на по-дълбоки бръчки е следващ стадий, който доста по-трудно се пов-
лиява. Целта на този тип маски е да запазят максимално дълго младост-
та на кожата и да забавят колкото е възможно процесите на стареене. В
повечето случаи те са с формули, които съдържат активни хранителни
вещества, имат регенериращ и преструктуриращ ефект, помагат да бъ-
дат компенсирани недостатъците.

Почистващите маски са незаменими, когато кожата има излишък от
себум, резултат от който е появата на пъпки и черни точки. Задачата им
е да почистят кожата в дълбочина. Най-често съдържат глина, която има
свойството да абсорбира нечистотиите  и да освобождава порите,  поз-
волявайки на кожата да диша. Почистващите маски не са само за маз-
на кожа. Разликата е в честотата на използване. При нормална кожа е
веднъж месечно, докато при мазна - всяка седмица.

Обогатените маски са за хора с чувствителна или атопична кожа. Този
тип кожа има много слаба защитна бариера и при по-агресивни външни
фактори, тя реагира със силно зачервяване и дразнене. Обогатените
маски всъщност подсилват защитата на кожата и така поддържат балан-
са. Обикновено имат успокояващо и укрепващо действие, възстановя-
ват хидролипидния слой. Използват се веднъж или два пъти седмично,
според нуждите.

Маска за лице... но каква?



Съперник 918 май 2018 г.ДАЙДЖЕСТ

Във връзка с писмо, постъпило
в Централното управление на
Българската агенция за безопас-
ността на храните (БАБХ) от Вър-
ховната административна проку-
ратура, по повод публикация в
медиите под заглавие "Качество-
то на хляба: Знаем ли какво
ядем?", контролните органи на
агенцията извършиха проверки
на производствени предприятия,
търговски обекти, фурни и рабо-
тилници, предлагащи на място
хляб. Инспектирани бяха и супер-
маркети, където на място се пекат
хлябове и сладкарски изделия.

Основният акцент на проверки-
те в цялата страна беше да се ус-
танови съответствието на пред-
лагания на пазара хляб с изи-
скванията на действащото зако-
нодателство, отнасящо се за хра-
ните. Проверките обхващаха още
контрол на:

- регистрация на обектите по За-
кона за храните;

- технологичните документации
за произвежданите видове хляб
и хлебни изделия;

- записите за технологичния
контрол и прилаганата НАССР
система;

- протоколи от лабораторни из-
питвания на продуктите за доказ-
ване съответствието с качестве-
ните показатели и критериите за
безопасност;

- използваните съставки, като

се следи за влагането на неразре-
шени такива;

- етикетирането на предлагани-
те видове хляб за съответствието
им с изискванията на Регламент
(ЕО) № 1169/2011 г.;

- спазване на изискванията на
Утвърден стандарт "България".

При инспекциите беше възложе-
но да се извършва органолептич-
на оценка на произведените ви-
дове хляб, включваща  степен на
изпичане на кората и вътрешнос-
тта на хляба, състояние на среди-
ната - шупливост и еластичност,
цвят, вкус и мирис на продукта,
както и за наличие на несвойстве-
ни примеси и чужди тела.

Обобщените резултати от про-
верките в страната са следните:

Проверени обекти  общо - 1084
броя.

В това число:
Производствени предприятия,

хлебозаводи и цехове  - 462 броя.
Фурни за хляб и работилници,

предлагащи на място хляб - 426
броя.

Супермаркети, произвеждащи
хляб и хлебни изделия - 196 броя.

Издадени предписания за от-
страняване на несъответствия - 67
броя.

Съставени актове за установява-
не на административни наруше-
ния - 5 броя.

При извършването на проверките
контролните органи са констатира-

Проверка на БАБХ установи, че българският хляб е качествен и без неразрешени добавки
ли, че всички обекти са регистрира-
ни по реда на чл.12 от Закона за хра-
ните, с изключение на един обект,
който работи  без регистрация по чл.
12 от Закона за храните, за което е
издаден акт за установяване на ад-
министративно нарушение (АУАН).
Издадени са също 2 акта за установ-
яване на административни наруше-
ния, за констатирано наличие на из-
ползвани суровини с изтекъл срок
на трайност и  2 АУАН, за предлаган
пакетиран хляб без етикети със за-
дължителната информация.

Анализът за резултатите от из-
вършените проверки сочи, че в
произвежданите видове хляб и
хлебни изделия се влагат тради-
ционните пшенични брашна -
бяло /тип 500/, "Добруджа" /тип
750/, типово /тип 1150/ и пълнозър-
несто /тип 1850/, царевично браш-
но, както и брашна от други зър-
нени култури - лимец, ръж, и др.

Всички използвани брашна са с
български произход, доставени от
мелничните предприятия в стра-
ната, които също са регистрирани
по реда на Закона за храните.
Констатирано е, че в състава на
част от брашната се съдържат ен-
зимни комплекси и агент за обра-
ботка на брашна - аскорбинова ки-
селина, които са разрешени за из-
ползване в тази категория храни,
влагат се с технологична цел ка-
то подобряват хлебопекарните ка-
чества на брашното.

Различните видове хляб и
хлебни изделия са етикетирани
в съответствие с изискванията
на европейското и национално
законодателство, на етикетите са
обявени всички използвани със-
тавки, включително и добавките
в храните - набухватели, антиок-
сиданти, киселинни регулатори и
консерванти, съгласно Регла-
мент (ЕО) № 1333/2008 г. относно
добавките в храните.

При извършването на провер-
ките в страната не са установени
случаи на произвеждан хляб с
неразрешени съставки и добав-
ки, както и предлагане на хляб с
неустановен произход. Не са
констатирани отклонения в ка-
чествените показатели и крите-
риите за безопасност при лабо-
раторните изпитвания и органо-
лептичните оценки на различни-
те видове хляб.

 По-голямата част от издадени-
те предписания се отнасят за
констатирани несъответствия на
хигиенните изисквания в произ-
водствените обекти, както и за
пропуски в етикетирането на
предлагания хляб - не са ясно от-
кроени алергените в състава, не-
пълна информация при предла-
гане на непредварително опако-
ваните хлябове и др. Предстоят
извършване на последващи про-
верки във връзка с изпълнение
на предписанията.

Премиерът на Македония: Спорът
за името може да се реши през юни
Македония и Гърция са все по-близо до решение на спора за името

на западната ни съседка.
Пред журналисти в София премиерът на Македония Зоран Заев

каза, че на среща с гръцкия си колега Алексис Ципрас са стигнали
до една опция за името на Република Македония, която ще бъде
обсъдена в двете страни, съобщи БТА.

Ако бъде одобрена, ще е я обявим, каза Заев, без да дава повече
информация за предложението.

Заев участва в срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се
провежда в София. На нея той имаше разговори с гръцкия премиер
Алексис Ципрас.

Премиерът на Македония се надява да се намери решение в спора
за името на страната преди срещата на Европейския съюз през юни.

Това заяви самият македонски министър-председател Зоран Заев,
предаде БГНЕС.

„На днешната среща с гръцкия премиер, приятеля на Македония,
Алексис Ципрас ние заедно отбелязахме прогреса, който сме
постигнали в процеса за намиране на решение на спора за името“,
каза Заев.

Двамата министър-председатели са разгледали възможните опции
за решение, които македонската страна е представила по време на
последния кръг от преговорите.

По думите му консултациите ще продължат между двете страни.
„От днес приятелството между Македония и Гърция е дори по-силно.
Надяваме се, че до края на председателството ще има решение, но
това зависи и от двете страни“, каза още той.

"Ако договореното между мен и Алексис не бъде одобрено, ще
продължим с разговорите", каза Заев пък на въпрос дали ще има
решение до юни месец.

През юни са срещата на върха на НАТО и Европейския съвет,
хубаво е да сме се договорили до тогава, но ако не, ще продължим
преговорите, заяви Заев, цитиран от "24 часа".

Срещата в София е втората между двамата премиери от началото
на тази година. Първата бе в Давос през януари.

Еврокомисарят по разширяването и политиката на
добросъседство Йоханес Хан, който присъства на срещата на високо
равнище между ЕС и Западните Балкани в София, изрази оптимизъм,
че Македония и Гърция ще разрешат спора за името. Но той не
направи прогнози за възможна времева рамка.

„Винаги съм оптимист. И ще остана оптимист. И двамата министър-
председатели са на добър път“, каза Хан, коментирайки срещата
между министър-председателите Зоран Заев и Алексис Ципрас. Що
се отнася до възможността за постигане на решение до срещата на
върха на ЕС през юни, той каза, че дотогава има още месец и че
всичко е възможно.

Диетолози препоръчват кисело
мляко преди всяко хранене

Американски диетолози препоръча-
ха да ядем кисело мляко като ордьо-
вър преди всяко хранене, защото то
сваля кръвното налягане, предотврат-
ява артрита и нормализира бактерии-
те в храносмилателната система, съоб-
щи в. "Дейли мейл".

Киселото мляко намалява риска от
инфаркт

Дори при хората, които ядат много
месо и въглехидрати, киселото мляко
ограничава възпаленията, предизви-
кани от наситените мазнини.

Учените от университета на Уискон-
син-Медисън са работили със 120 же-
ни в предменопауза. Те са поискали

от половината, които били или със затлъстяване, или с нормално
тегло, да ядат по 340 гр нискомаселно подсладено кисело мляко
дневно. Други 60 трябвало да ядат същото количество продукти
без мляко.

Киселото мляко прави чудеса за кожата
Изследването е поредното, което показва, че ферментиралите

млечни продукти като киселото мляко и сиренето, имат благотво-
рен ефект върху състоянието на храносмилателната система и ог-
раничават възпаленията. Това противоречи на разпространените
препоръки да бъдат избягвани млечните продукти.

"Наблюдавахме незабавен ефект, който продължи девет седми-
ци“, каза ръководителят на екипа д-р Брад Болинг. ‘Предполагаме,
че с времето той ще се увеличава".

Здравословното кисело мляко
Учените установили значителен спад на молекулите, сигнализи-

ращи за възпаление, в кръвта на участничките на режим с кисело
мляко. Освен това то подобрява метаболизма на глюкозата на доб-
роволките със затлъстяване и ускорява спада на нивата на глюко-
зата след хранене.

Времето, по което се яде киселото мляко, не е важно, уточниха
учените. От ключово значение е да се приемат добри бактерии заед-
но с нормалната храна.

Ще се превърне ли българското кисело мляко в йогурт?
Изследването не поставя и горна граница на приеманото кисело

мляко дневно. Учените са се спрели на количество от 340 гр, защо-
то това е половината от препоръчваното за дневна дажба на млеч-
ни продукти в САЩ.

Хроничното възпаление се свързва със затлъстяване, метаболи-
тен синдром, сърдечносъдови и други заболявания.



Съперник10     18 май 2018 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

 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 се отнасяйте към детайлите с внимание.
В случай че имате възможност да разрешите се-
риозни проблеми от личен характер, при никакви
обстоятелства не се поддавайте на изкушение-
то да играете доминираща роля. Днес не бива да
говорите напразно и мислете за последствията

от думите си.

 Днес ще бъде вълнуващ ден за много от вас,
особено ако сте съумели да изиграете ходовете
си в професионалната сфера по правилен начин.
Препоръчително е да не предприемате начинания,
които по някакъв начин биха могли да накърнят
материалните ви интереси. Най-добре е да изча-

кате благоприятен момент за действие.

 Днес не взимайте, но и не давайте пари назаем.
Не бъдете щедри на обещания към възрастните
членове на семейството си. Конкретизирайте
плановете си и спазете сроковете на поетите
ангажименти, за да сте сигурни и спокойни през
следващите дни. Споделете мислите и чувства-

та с партньора си, заедно ще ви бъде по-лесно и приятно.

 Днес при много от вас се очертава настъпване-
то на промени. Опитайте да отделите доста-
тъчно време за личните си дела. В партньорско
предложение ще откриете нещо полезно за себе
си. Ще срещнете повече разбиране от някого и
това ще ви подтикне към разкриване на по-съкро-

вени ваши тайни.

 Днес сами увеличете добрите си възможности
за постигане на стабилна реализация на работно-
то място. Резултатите от съвместните ви дей-
ствия ще покрият очакванията ви. Ще имате ус-
пехи в занимания и дейности, които се развиват
бързо, каквито са търговията и рекламата. По-

лезни и с видими резултати са козметичните процедури.

 Днес е добре да погледнете глобално на делови-
те въпроси, които ви вълнуват. Добро настрое-
ние, придобивки, финансови и лични реализации ще
бележат деня на много от вас. В случай на зат-
руднения се допитвайте до хора с опит и обе-
ктивно виждане по проблемите ви. Насочете ене-

ргията си към нови и реализуеми начинания.

 Днес не е желателно да градите каквито и да
било мащабни планове. Опитайте да структури-
рате изпълнението на делата си. Бъдете внима-
телни и се пазете от изкушения. Избягвайте
употребата на алкохол. Направете си самооценка
и отстранете пропуските си, за да станат по-

успешни делата ви.

 Днес не отхвърляйте с лека ръка отправените
ви предложения да направите промяна в живота
ви. Бъдете достатъчно адекватни, за да внесете
сериозни подобрения в живота си. Денят е еднак-
во добър както за делова работа и бизнес, така и
за индивидуални занимания. Позитивните мисли

ще ви помогнат да реализирате творческите си идеи.

 Днес спокойствието, търпението и готовнос-
тта да подхождате новаторски към обичайните
си отговорности ще ви помогнат да преодолеете
редица затруднения, съществуващи на работно-
то ви място. Опитайте да не предприемате из-
лишни рискове, особено ако забелязвате, че поло-

жението в материален план непрекъснато се мени.

  Днес е важно по-голямата част от вас да пре-
карат на открито, а най-важното е да се освобо-
дите от напрежението и стреса, на който бяхте
подложени в личен или в делови план. Въведете
ред в бита и се потопете в рутината на домаш-
ните грижи. Ако сте активни ще свършите много

работа и то с лекота.

 Днес детайлно планирайте предстоящо свое
пътуване. Откровеността ви ще бъде високо оце-
нена.Погрижете се с положителни емоции да за-
пазите отличното си здравословно състояние,
като отделите достатъчно време и за отдих.
Следвайте целите си, като се концентрирате

върху важното.
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Колопоход, забавни игри и демонстрации украсиха празника
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С масови спортни
състезания и много
забавни игри беше от-
белязан Денят на бъл-
гарския спорт в Пер-
ник . Ден, в който
спортистите мерят
сили в различни над-
превари или показват
своето майсторство
в различни демонстра-

ции.
С колопоход пък от-

белязаха Деня СУ „О-
лимпиец” и ГПЧЕ „Си-
меон Радев”, които из-
минаха разстоянието
между двете училища
и Двореца на култура-
та. Изпълненията на
красивите мажоретки
от VI-то СУ „Св. Св.

Кирил и Методий“
бяха част от празнич-
ното събитие.Всички
участници в спортни-
те събития бяха поз-
дравени от кмета
наОбщина Перник
Вяра Церовска.„Скъпи
деца , Денят на бъл-
гарския спорт е ден на
предизвикателства-

та. Радвам се, че има
толкова млади хора
днес. Виждам красиви-
те гимнастички от
клуб „Виктория“, кои-
то с много постиже-
ния, финес и талант
представят Перник,
много са и спортните
клубове, които ра-
ботят за името на
града. Тук сред нас са и
прекрасните колоезда-
чи, които току що
приключиха своята
обиколка . Честит
празник желая ви
спортсменски дух, же-
лая ви амбиция , хъс, за
да бъдете всичко то-
ва, което си мечтае-
те“, с тези думи се
обърна към участни-
ците кметът Вяра Це-
ровска. Отборът по
футбол на ОУ „Св.
Иван Рилски“ грабна
купата на кмета Вяра
Церовска в Деня на
българския спорт.
Призът беше спечелен
в 12-тия традиционен
турнир по футбол, в
който участваха уче-
ници от 3-4 класа от

13 училищни отбора.
Организаторите оп-

ределиха и носители-
те на 4 индивидуални
награди. Това са - За
„Най-добър вратар“ –
Константин Костов –
11 ОУ „Елин Пелин“, За
„Най-добър защитни-
к“ е определен Янко
Юлиянов от 10 ОУ „А-
леко Константинов“,
Наградата за „Най-
техничен състезател
и полезен състезате-
л“ се присъжда на Мар-
тино Йорданов от СУ-
РИЧЕ „Д-р Петър Беро-
н“ и „Голмайстор“ на
турнира с 12 точни
попадения е Емануил
Гогев от ОУ „Св. Иван
Рилски“ Вицешампион
в тазгодишния тур-
нир е отборът на 10-
то ОУ „Алеко Кон-
стантинов“.

Третото място спе-
чели отборът на 11
ОУ „Елин Пелин“, а на
4-то място в отбор-
ната надпревара се
класира отборът на
СУРИЧЕ „Д-р Петър
Берон“

„Славата” излиза в мача на истината
Отборът на

„Струмска слава” из-
лиза в решителния
мач от първенство-
то след който ще
стане ясно дали ос-
тава в проффесио-
налния футбол, или
отива във „В” група-
та. В събота, от
17,15 часа, радомир-
ци ще са домакини на
прекия си конукернт
за оставане в група-
та „Оборище”(Пана-

гюрище). Хубавото
е, че  всичко е в ръце-
те и краката на
футболистите. Те
не зависят от никой
друг мач, а само от
този и ако си го спе-
челят, ще си гаран-
тират оставането.
Другото добро е,че
имат още един шанс
да  останат, ако сре-
щата завърши при
резултат 0:0. През
есента двата отбо-

ра завършиха при 1:1
и голът на мужд те-
рен върши работа.
Лошото е, че при
всяко друго равенс-
тво остава „Обори-
ще”. При 1:1 ще над-
деле фактът,че ти-
мът на гостите има
по-добра голова раз-
лика. При 2:2, 3:3 и
т.н. головете на
чужд терен на пана-
гюрци стават пове-
че.

Предстоящи мачове и
съдийски назначения
Втора лига
30-ти кръг
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
Струмска слава - ФК Оборище

Панагюрище
ГС:    Николай Йорданов Колев
   АС1:    Веселин Мишев Добриянов
  АС2:    Борислав Николаев Колев
4-ТИ:    Вангел Борисов Вангелов
СН:    Алексей Иванов Николов
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
Ботев Враца - Монтана
ГС:    Владимир Вълков Вълков
  АС1:    Дениз Пиринов Соколов
АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Ангел Любенов Ангелов
СН:    Георги Стефанов Кордев
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - Локомотив

София
ГС:    Георги Николов Кабаков
  АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов
 АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
ФК Созопол - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Никола Илиянов Атанасов
   АС1:    Здравко Веселинов Николов
   АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов
СН:    Галина Лазарова Донева
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
Царско Село - Черноморец Балчик
ГС:    Георги Милков Гинчев
АС1:    Даниел Пенчев Йорданов
   АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Николай Георгиев Ангелов
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица -

Несебър
ГС:    Димитър Иванов Желязков
  АС1:    Христо Пламенов Хаджийски
   АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Александър Димитров Марков
СН:    Камен Михайлов Алексиев
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
Литекс - ОФК Поморие
ГС:    Калоян Венелинов Кирилов
 АС1:    Радостин Зафиров Шиков
АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Владимир Йорданов Владимиров
19, Май 2018 г. Събота 17:15 ч.
ПФК Лудогорец АД II - Марица
ГС:    Никола Павлов Петров
 АС1:    Мартин Тодоров Мачев
  АС2:    Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ:    Николай Валентинов

Малджански
СН:    Милко Илиев Георгиев
 СК при БФС си запазва правото на

ПРОМЕНИ в назначенията.
Трета лига
32-ри кръг
19 май 2018, събота, 18:00 ч
Ботев 1937 (Ихтиман) - Банско (Банско)

-
Сливнишки герой (Сливница) - Балкан

1929 (Ботевград)       -
Марек 1915 (Дупница) - Хебър 1918

(Пазарджик)              -
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)

-
Пирин (Гоце Делчев) - Чавдар (Етрополе)

-
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Пирин

1941 (Разлог)       -
ЦСКА 1948 (София) - Германея

(Сапарева баня)               -
Свобода 2011 (Пещера) - ОФК Елин

Пелин (Елин Пелин)        -
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Вихрен 1925

(Сандански)                -

ЦСКА и „Левски” с равен баланс
ЦСКА изравни Лев-

ски по победи във
Вечното дерби. Това
стана факт във
вторник, след като
"червените" взеха
последния двубой за
сезона с вечния враг
(3:2).Така "армейци-
те" събират 53-а по-
беда в първенство-
то, колкото имат и
"сините", а равенс-
твата между двата
тима са 39.ЦСКА оба-
че вече има леко пре-
димство, което се
изразява в головата
разлика - 206 попаде-

ния за "червените"
срещу 199 за "сини-
те".Левски държеше
предимството си в
първенството цели
25 години, от 7 ноем-
ври 1993 година, ко-
гато побеждава веч-
ния съперник с 2:1.

През 2010 година
преднината на "сини-
те" стана 10 победи,
когато те спечелиха
поредното дерби с
гол на Гара Дембеле.
След този двубой
обаче "червените" за-
почнаха да взимат се-
риозно предимство в

баланса, като това
си пролича и във
вторник.ЦСКА вече е
в серия от 16 поред-
ни сблъсъка с Левски
за първенство, в кои-
то неизменно се раз-
писва.

За последно "армей-
ците" не бележат
при 1:0 за "сините"
на 27 април 2012 го-
дина. В последвалите
16 вечни дербита за
първенство балан-
сът е 11-3-2 за "чер-
вените", а головата
разлика - 31:12 в
тяхна полза.

Българска съдийка ще свири
полуфинал на Европейско

Българският ни международен съдия
Християна Гутева, която е част от съдий-
ските екипи на Европейското първенство
за девойки до 17 г. в Литва, получи по-
редния си престижен наряд.Тя ще отго-
варя за спазването на правилата по вре-
ме на двубоя от полуфиналите Германия
- Англия. Гутева ще ръководи срещата,
която ще се проведе на 18 май от 16:30
часа на стадион "Алитус".До момента
българската съдийка бе главен рефер на
мача, с който бе открит турнира Литва -
Холандия (9 май), Полша - Италия (12
май) и четвърти съдия на срещата Герма-
ния - Литва (15 май), като се представи
на много високо ниво.
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Той е криминално проявен, лежал е в затвора за кражба

ПЕРНИШКАТА БЪРЗА
ПОМОЩ ОТВРЕМЕ НАВ-
РЕМЕ ФУНКЦИОНИРА
КАТО БЪРЗА КРАЖБА. От

последния полицейски бюлетин науча-
ваме, че известен местен айдук – Вой-
ната, си е извоювал правото да краде
по бързата процедура там, където умът
не го побира – пред Спешното отделе-
ние. Тоя явно е намерил благодатна ни-
ша за практикуване на занаята. Стре-
сирани болни хора едва ли имат като
първа грижа да си пазят портфейлите и
чантите, и оня действал с размах. Да не
стане така, че пред отделението да сло-
жат надпис, с който предупреждават
бъдещите пациенти да влизат с празни
джобове. И без това там не се плаща,
така че парите са излишни. Иначе хора
като Войната оперират спешно когото
могат и носят нова слава на здравео-
пазването.

ВСЕ ПАК ПЪРВИ МАЙ СИ ОСТАВА
ЕДИН ХУБАВ ПРАЗНИК ЗА КОЙТО
СИ ГО МОЖЕ. Точно на тая щастлива
дата пернишките полицаи изловили
надрусан шофьор да си кара колата
най-свободно. Сигурно си е рекъл – все
пак е празник на трудещите се, поли-
цията е ангажирана с охрана на митин-
ги и шествия, не им е до мен, затова
дай пълна газ. Да, ама не. Поради лип-
са на митинги и шествия в Перник има-
ло свободни патрули, които са го пип-
налш в крачка. И сега ще празнува в
съдебната зала присъда, за да си
спомня, че полицията бди и когато дру-
гите маршируват и искат оставки. Ос-
тавката на неговата книжка е сигурна.

БОРБАТА С КЪРЛЕЖИТЕ ОБЕ-
ЩАВА ДА Е ДЪЛГА, НО ЗА СМЕТКА
НА ТОВА ТЕЖКА. Не спират моторни-
те набези към тревните площи, не спи-
рат обаче и оплакванията, че още на
бая места не е бръмнала косачка.
Всяка сутрин междублоковите прос-
транства се огласят от рева на машин-
ките и сякаш краят му не се вижда. Ед-
ва опаткат няколко затревени площи, и
недоволни граждани почват да мър-
морят в кварталната бирария, че са
зарязали сума ти декари в по-невиди-
мите участъци. А и събирането на тре-
вата е жива мъка. Понякога стои с де-
нове като удобно прикритие на кърле-
жите, които в това влажно време имат
златния си период на размножаване.

Над 146 хил. лв. ще бъдат изплатени
на пострадали от забавено правосъдие

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри допълнителни

разходи по бюджета на Министерство-
то на правосъдието в размер на 146 650
лв. Средствата са предвидени в цен-
тралния бюджет. Те са за изплащане
на обезщетения по сключени споразу-
мения за нарушени права на разглеж-
дане и решаване в разумен срок на де-
ла по приключили граждански, адми-
нистративни и наказателни производс-
тва.

Тази мярка е регламентирана в Зако-
на за съдебната власт като начин за
компенсиране на гражданите и юриди-
ческите лица, пострадали от забавено
правосъдие. Техните заявления срещу
актове, действия или бездействия на
органите на съдебната власт, с които е
нарушено правото им на разглеждане
и решаване на делото в разумен срок,
се подават в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.

Съдиите от ВСС обявиха, че
се посяга на независимостта им

“Ще реагираме при всеки опит за въздей-
ствие и посегателство срещу независимос-
тта на съдебната власт, съда и всеки съ-
дия”. С това становище съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет се противопоста-
ви на кампанията, която се води от медии,
близки до властта, както и политици от уп-
равляващата коалиция срещу съдия от Со-
фийския районен съд. Документът беше
приет с 10 на два гласа, против бяха Боян
Новански и Стефан Гроздев.

Докато колегията обсъждаше деклара-
цията, под прозорците на ВСС се състоя
протест на хора от въпросните медии с мо-
тива, че се защитават Васил Левски и сво-
бодата на словото. На протеста дойде и де-
путатът от НФСБ Борис Ячев, който заяви,
че медия, защитаваща националния инте-
рес, не бива да бъде укорявана. Там беше и
бившият шеф на фенклуба на ЦСКА Дими-
тър Ангелов-Дучето.

Поводът е решението на съдия Силвия Ха-
зърбасанова, която осъди ПИК да плати
3000 лв. обезщетение на учителя по история
и активист на “Да, България” Емил Джасим
заради статия за него. В нея се описва лек-
ция на Джасим от 2014 г., по време на която
той говори за митовете в българската исто-
рия. Според статията Джасим е обидил Ва-
сил Левски.

Според съда информацията е манипула-
тивно представена, тъй като на лекцията ис-
торикът цитира разговор между две деца,
които спорят какъв е Левски. Това обаче не
се разбира от заглавието на статията, в кое-
то се твърди, че учителят хули българската
история, смята съдът.

“Авторът не е посочил, че става въпрос за
разказ на случка между деца, едно от кои-
то е изрекло въпросната обида по отноше-
ние на Васил Левски. Освен това е вметна-
то, че Д. се е позовал на реален разговор
между деца, като думата “реален” е поста-
вена в кавички, което манипулативно вну-
шава, че това не е вярно”, пише в решение-
то на съдията.

След постановяването му изгубилите за-
почнаха кампания срещу нея. Срещу реше-
нието се изказаха и двама вицепремиери -
Валери Симеонов и Красимир Каракача-
нов. Това доведе до декларации на нейни
колеги от районния и апелативния съд, от
Съюза на съдиите, както и на говорителя на
съдийската колегия във ВСС Цветинка
Пашкунова.

Съдийската колегия посочва, че свобода-
та на словото е преди всичко дълг и призва-
ние “на информирани и компетентни профе-
сионалисти от обективни и независими ме-
дии”./ „Сега”

Любомира ПЕЛОВА
47–годишен, крими-

нално проявен мъж ще
отговаря пред закона
за кражба на дамска
чанта от Центъра за
спешна медицинска
помощ в град Перник.

Престъпното дея-
ние  е извършено на
30 декември миналата
година в Центъра за
спешна медицинска
помощ в град Перник.
Неизвестен мъж се
възползвал от мо-
мент на разсеяност

на 30–годишна жена и
откраднал чантата й,
съдържаща лични до-
кументи, GSM - апара-
т и сумата от 120 ле-
ва. Криминалистите
от 01 РУ Перник неза-
бавно започнали раз-
следване по случая и
не след дълго усилия-
та им дали резултат
– установили, че из-
вършител на крими-
налното престъпле-
ние е 47- годишния М.
Н., с прякор Войната
от град Перник.

Мъжът е привлечен
като обвиняем. Нало-
жена му е мярка за
н е о т к л о н е н и е
„задържане под стра-
жа“.

Войната е с богато
криминално минало,
познат е на органите
на реда като извър-
шител на множество
кражби, за които е из-
търпявал условни и
ефективни наказания,
както и с незаконно
притежание на нарко-
тични вещества.

Кладница ще има нов параклис
Любомира ПЕЛОВА

Нов параклис ще бъ-
де изграден в село
Кладница в местнос-
тта „Дъбо“. Хубава-
та инициатива ще
бъде подкрепена и от
кмета на Община
Перник Вяра Церов-
ска, която поздрави 
днес местните жите-
ли по повод техния
празник. 

Красивото перниш-
ко село Кладница праз-

нува своя традицио-
нен събор и даде кур-
бан за здраве. И тази
година той събра
стотици  жители и
гости в местността
„Дъбо“, приятели от
Перник и различни
краища на страната.
Събитието беше ува-
жено още от зам.-кме-
та Владислав Караи-
лиев и от емблемата
на естрадната музи-
ка Веселин Маринов,

който тази вечер ще
изнесе специален кон-
церт за перничани от
18.30 часа в Двореца
на културата. 

Всички местни и
гости бяха поздраве-
ни  от кмета на село-
то Васил Мирчев, кой-
то им пожела здраве
и сподели, че от  го-
дини местните съх-
раняват празника и
българските тради-
ции.

Един уникален музика-
лен спектакъл, наречен
„На нея с обич! Емил Ди-
митров”, който докос-
на сърцата и изправи на
крака хиляди зрители в
София, Бургас, Варна и
Пловдив, ще бъде пред-
ставен и на сцената на
пернишкия Общински
драматичен театър
„Боян Дановски” на 28
май от 19 часа.

На сцената оживява
истинската история за
големия български пе-
вец, мега звездата, лю-
бима на няколко поколе-
ния, претворена с мно-
го любов от екип с ре-
жисьор Снежина Пет-
рова. Автор на идеята
и сценария е Нели Бено-
ва, а създаването на ма-
щабната прокуция е
продължило повече от
една година.

За Емил Димитров с любов!
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