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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

Както "Съперник"
писа, служители на
ГДБОП са провели опе-
рация на територия-
та на Перник, Радомир
и ковачевското село
Ракиловци, при която
са неутрализирали ор-
ганизирана престъпна
група, занимавала се с
неправомерно усвоя-
ване на средства от
еврофондове на тери-
торията на Пернишка
област. Операцията е
проведена под ръко-
водството на Специа-
лизираната прокура-
тура. Претърсени са
пет адреса в трите

Áèâøàòà æåíà íà Äðàãàíîâåöà å òî÷èëàòà åâðîïàðè
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Преп. Йоан
Ветхопещерник

Ток и
зрелища

Няма ред в тая държава. Нито ред,
нито закон. Не може да ти сервират
едновременно няколко зрелища, дос-
тойни за гладиаторските нрави в дре-
вен Рим, и ти да не си подготвен. Теле-
визорите ще прегреят от напрежение.
Зрителите ще изпопукат от смях. На-
родът ще изпадне в потрес. С две ду-
ми - завариха ни неподготвени за по-
редната смехотерапия.

В една нормална демокрация нещата
се планират. Откъде накъде зрелищ-
ният арест на кметицата на "Мла-
дост" ще се комбинира с юмручните
боеве в СДС? И защо всичко това съв-
падна с идеята за поредното поскъпва-
не на тока? Кое да гледаме по-напред?
Или целта е да станем разногледи? Ак-
тивните мероприятия ни активираха
нервите. Една крехка женица с часове я
държат с белезници като панаирджий-
ска мечка насред София, едни  активис-
ти от емблематична за демокрацията
партия се млатят като пияни хамали в
нощно заведение, едни ЕРП-та ни
готвят ценова секира, а втрещената
публика не знае кое е основното ядене
и кое десертът след като е издухала
супата. И в цялата патаклама за ужас
се изгуби Гинка от Пазарджик. Това
обаче е отложено зрелище.

Валентин ВАРАДИНОВ

60 / 220

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Ирена Кръстева вече е осъждана за подобно престъпление
Любомира ПЕЛОВА

Бизнесдамата, коя-
то е обвинена за орга-
низиране на престъп-
на група, която е то-
чила пари от европей-
ски фондове, е бивша-
та жена на небеизвес-
тния пернишки нарко-
бос Стоян Кръстев-
Драгановеца. Срещу
нея вече има повдиг-
нато обвинение, а ос-
таналите двама, кои-
то също са с обвине-
ния, по неофициална
информация са неин
съдружник и служи-
тел на земеделското
министерство.

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

dlv.si@abv.bg

Перничанин подкарал
нерегистрирана кола

Любомира ПЕЛОВА
Нерегистриран автомобил е установен от

служители на Второ районно управление в
Перник, съобщиха от пресцентъра на Об-
ластната дирекция на МВР

Служителите на реда спрели за провер-
ка на улица "Владайско Въстание" лек ав-
томобил "Ауди А4", шофиран от 38-годиш-
ния жител на областния град Е.Б. Устано-
вено било, че возилото не е регистрирано
по законоваия ред на Република Бълга-
рия.

Започнато е бързо производство по чл.
345, ал. 2 от НК и работата продължава.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

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

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

www.vento-k.com

Все още се обмисля съдбата на "Лоялен клиент"
Силвия ГРИГОРОВА

Все още не е ясна
съдбата на договора
"Лоялен клиент", кой-
то "Топлофикация
Перник" предлага на
клиентите си трета
година. През топло-
фикационния сезон
2017/2018г желаещи-
те да сключат този
договор са се увеличи-
ли сериозно и в момен-
та над половината
от абонатите на дру-
жеството са сключи-
ли този договор.

По информация от
топлофикационното
дружество за сезон
2014-2015г едва около
6 000 човека са запла-

щали сметките си за
консумирана топлин-
на енергия редовно,
всеки месец. Те са и
първите, които са
имали възможността
да сключат договора
"Лоялен клиент". Три
години след въвежда-
нето на тази промо-
ция  изрядните клиен-
ти към дружеството
са над 14 000. Според
ръководството на
топлофикационното
предприятие, само за
няколко сезона редов-
ните платци са дос-
тигнали  60%, с което
малко топлофикации в
страната могат да се
похвалят. В момента

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

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

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

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

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

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

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com
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ÎÁÙÈÍÀÐÈ ÑÀÄÈÕÀ
ÄÐÚÂ×ÅÒÀ Â ÐÀÄÎÌÈÐ

ÏÎÆÀÐ Â ÒÐÀÔÎÏÎÑÒ Â
ÊÌÅÒÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÖÚÐÊÂÀ

ÅÄÈÍ ÏÅÐÍÈ×ÀÍÈÍ ÇÀ
ÊÐÀß ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß  ØÀÕ

населени места, откъ-
дето са иззети мно-
жество документи,
печати на нотариуси
и други доказателс-
тва за престъпната
дейност на организи-
раната престъпна
група. Според събрана-
та до момента инфор-
мация, тя е създадена
през 2015 г., а неин ли-
дер била въпросната
бизнесдама, неколкок-
ратно осъждана,
включително и за
злоупотреби с фондо-
ве от ЕС.

На страница 12

средният процент на
събираемостта на ин-
касираната топлинна
енергия в "Топлофика-
ция Перник" е около
75%, като се има пред-
вид, че приблизител-
ните стойности за
други топлофикацион-
ни дружества в стра-
ната са около 55-60%.
Не е за пренебрегване
и фактът, че абона-
тите на "Топлофика-
ция Перник" са инфор-
мирани предварител-
но за средната стой-
ност на фактурата,
която ще получават
всеки месец.
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ул. Благой Гебрев №38
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Âñå îùå ñå îáìèñëÿ ñúäáàòà íà "Ëîÿëåí êëèåíò"
Ръководството на "Топлофикация Перник" разработва мащабна ремонтна програма

Така те по-лесно мо-
гат да разпределят ме-
сечния си семеен бю-
джет. Останалите
абонати, които също
са изрядни платци към
дружеството, получа-
ват отстъпка от ме-
сечната си сметка от
13.7%. На фона на от-
стъпките, които пред-
лагат останалите
топлофикационни дру-
жества, които се дви-
жат между 3-5%, пред-
лаганата от "Топлофи-
кация Перник"  е над че-
тири пъти по-голяма.

Общоизвестна ис-
тина е, че на фона на
предстоящото увели-
чение на цената на
тока и горивата, ото-
плението с парно в
Перник е най-евтино в
цялата страна. Пове-

чето от училищата и
здравните заведения
в община Перник се
отопляват с централ-
но парно отопление.
За много от жители-
те на Перник друга ал-
тернатива за отопле-
ние през зимата няма.

На  19 февруари  в
"Топлофикация Пер-
ник" възникна сериоз-
на авария, породена
от два големи пожара
на площадката на
ТЕЦ"Република".  Това
доведе до принуди-
телно спиране на цен-
тралата. Аварийните
екипи са бориха 3 де-
нонощия с последс-
твията от пожарите,
за да възстановят
нормалния работен
режим на централата.
С помощта на специа-
лизирани екипи от
други топлофикации,

които се притекоха
на помощ на перниш-
ките си колеги,
ТЕЦ"Република" зара-
боти отново, макар и
не с пълната си мощ-
ност. Според изпълни-
телния директор на
дружеството Любо-
мир Спасов, подобна
тежка авария в цен-
тралата до сега не е
имало. В резултат на
упоритата работа на
аварийните екипи, на
6 март беше възста-
новено нормалното
топлоснабдяване на
града и към момента
основният топлоиз-
точник -пети пароге-
нератор,  работи на
пълна мощност. "Ни-
кой не е застрахован
от аварии, когато се
работи с техника.
Според статистика-
та, авариите през то-
зи отоплителен сезон
не са повече от пред-
ходни години, но за съ-
жаление остарялата и
амортизирана топ-
лопреносна мрежа съз-
дава проблеми. Ста-
раем се поетапно да я
ремонтираме, особено
в онези участъци, кои-
то дават най-много
аварии", поясни Любо-
мир Спасов.

По време на органи-
зирания протест ми-
налия месец, някои се
опитаха да създадат

притеснение у абона-
тите на "Топлофика-
ция Перник", относно
съдбата на топлофи-
кационното дружес-
тво. Нещо повече,
появиха се въпроси от
сорта- "Ще я има ли
"Топлофикация Пер-
ник" или не?"

В резултат на това,
напълно резонно у хо-
рата се появиха при-
теснения дали "Топло-
фикация Перник" ще
продължи да работи и
да осигурява топлина
на перничани. Вместо
да успокоява абонати-
те, изпълнителният
директор на "Топло-
фикация Перник" на
въпроса- ще имат ли
парно перничани и
през новия отоплите-
лен сезон, отговори:
"Естествено. Нещо
повече, полагаме уси-
лия да гарантираме
качествено топлос-
набдяване на нашите
абонати. За целта сме
заложили не малко ин-
вестиции, които ще
реализираме през лет-
ния сезон, когато под-
готвяме мащабна ре-
монтна програма за
времето, през което
централата ще спре
работа, както всяка
година по това време.
В момента реализира-
ме инвестиция, свър-
зана с облекчаване на

работата на топлоп-
реносната мрежа.
Става въпрос за
внедряването в ек-
сплоатация на меж-
динна помпена стан-
ция, която ще започне
да функционира още
през есента на тази
година.  Ефектът от
нейната работа ще
бъде усетен чувстви-
телно най-вече при
абонатите от крайни-
те квартали на Пер-
ник, от където често
получаваме оплаква-
ния за по-ниско наляга-
не  по високите ета-
жи. Наред с това, през
летния период отно-
во ще ремонтираме
някои участъци от
т о п л о п р е н о с н а т а
мрежа, където сме
имали най-чести ава-
рии през отоплител-
ния сезон. Предвидили
сме подмяна на някои
съоръжения, възли и
детайли и в централа-
та. С една дума, ре-
монтната програма,
която ще изпълнява-
ме през това лято е
много напрегната и
ще трябва сериозна
мобилизация, за да ус-
пеем да свършим всич-
ко, което сме предви-
дили в рамките на де-
сетина дни, когато е
спряно топлоподава-
нето в града", поясни
Любомир Спасов.

И общинската администрация се
включи в озеленяването на Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Наричат дърветата белите дробове на

всяко населено място. Не случайно. Защо-
то колкото повече е зеленината, колкото
повече са короните на трайните насажде-
ния, които се разлистват, толкова по-чист е
въздухът, който ние всички - и малки, и го-
леми дишаме. Затова е много важно всич-
ки масово да участваме в кампаниите по
озеленяването, смятат и радомирци и при-
помнят, че българинът не случайно е казал,
че едено от най-важните неща, които човек
трябва да извърши през живота си, е да за-
сади поне едно дърво.

В Радомирско кампаниите по озеленява-
нето са добра традиции, в които с ентусиа-
зъм участват местните хора.

Тези дни и служителите на общинската
администрация дадоха своя принос в тази
насока. За втора поредна година те отбел-
яза Седмицата на гората, участвайки в за-
лесяването на дървета и храсти в зелените
площи, засаждайки десетки нови фиданки
и зеленина по улица Дупнишка и в начало-
то на града. Инициатори на събитието бяха
председателят на Общински съвет Светос-
лав Кирилов и кметът на община Радомир
Пламен Алексиев.

В началото на седмицата пък възпитани-
ци на Основно училище "Христо Смирнен-
ски" и Начално училище "Архимандрит Зи-
новий" засадиха 40 фиданки зимен дъб в
района на планината Голо бърдо над града.
Дръвчетата бяха осигурени от радомирско-
то Държавно горско стопанство, което тази
година създава 75 дка нови гори. Според
директора Веселин Владов се работи из-
ключително върху територии, освободени
след нападение от корояд. Засажда се
навсякъде зимен дъб с цел естествено въ-
зобновяване на местни видове. Около 7
000 ха са нападнати от корояд в площите,
стопанисвани от ДГС - Радомир, каза още
Владов. Предприятието поддържа 24 500 ха
в Голо бърдо, северните склонове на Коня-
вската планина, южните склонове на Лю-
лин, Радибошките възвишения и Верила.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да помогнем на
Пламен Иванов
Пламен Иванов е на 32 години и страда

от тежко заболяване - инсулинов захарен
диабет. Нуждае се от лечение с инсулино-
ва помпа.

Инсулиновите помпи и консумативите за
тях не се поемат от ПЗОК. Цената на пом-
пата е 10 000 лева. Консумативите - около
1 500 лв месечно.

Само това ще подобри живота му и ще
го направи по-пълноценен.

За повече информация можете да се
свържете с Пламен на телефон 0877 823
403.

BGN: BG06UBBS80021022930140
EUR: BG56UBSS80021446926910

от страница 1

Ученици от 10-тото училище
посетиха Военната академия
Светла ЙОРДАНОВА

"Военна академия "Г.
С. Раковски" бе дома-
кин на проведения
първи Ден на отворе-
ни врати за ученици
по съвместна инициа-
тива със Съвета на
военно родолюбивите
организации, наречена
"Една детска сълза -
една молитва". С посе-
щението на група уче-
ници от шести и сед-
ми клас от 10 ОУ "Але-
ко Константинов" -

гр. Перник бе поставе-
но началото на тема-
тична поредица от
такива дни в района
на Военната академия,
архитектурен памет-
ник на културата с
богато военноистори-
ческо наследство. До-
цент Румен Николов
от Института за
перспективни изслед-
вания за отбраната
запозна гостите с ин-
тересни факти за пол-
ковник Борис Дрангов,

Дават 11 млн. лв. за транспортни
разходи на учителите

Светла ЙОРДАНОВА
Правителството одобри 11 319 125 лв.

допълнителни трансфери по бюджетите на
общините.

Средствата са предвидени в бюджета на
МОН за възстановяване на транспортните
разходи или разходите за наем на педаго-
гическите специалисти в детските градини
и училищата, когато работят извън населе-
ното място, в което живеят. Те се отпускат
според изготвена и предоставена от кме-
товете на общини информация. В рамките
на един и същи период на учителите могат
да бъдат възстановявани извършените
разходи или за транспорт, или за наем по
месторабота.

В Трън заловиха
шофьор без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Трънски полицаи заловиха шофьор без

книжка.
Униформени спрели за проверка "Фиат

Пунто" при разклона за село Лева река.
Автомобилът е бил управляван от 50-го-
дишния столичанин П.И.

Криминално проявения мъж не предста-
вил свидетелство за управление на мотор-
но превозно средство. Полицаите изясни-
ли, че колата е собственост на 40-годишна
жена от Самоков.

Започнато е досъдебно производство и
работата по изясняване на случая продъл-
жава.

чийто паметник
неотдавна бе открит
в парка на Академия-
та.

Учениците бяха впе-
чатлени от интерес-
ните неща, които чу-
ха и видяха като нап-
ример как полк.Дран-
гов избира вместо
канцеларската рабо-
та - бойното поле. Не
се срещат такива хо-
ра често, това бе и
мнението на ученици-
те.
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Ïîæàð â òðàôîïîñò â êìåòñòâîòî íà Öúðêâà
Огънят погълнал всички кабели и цялото оборудване на съоръжението

Д-р Ковачев от „Откраднат
живот” идва в Перник ?

Светла ЙОРДАНОВА
„Кино в театъра” отново предлага на

перничани филмов маратон през уикенда
с най-новите и нашумели бг ленти. Пет са
заглавията в кино афиша за 21-ви април,
събота. И този път денят започва с две
анимации за децата. От 11,30 часа е про-
жекцията на „Рок дог”, а от 13,10- „Ома-
гьосаната къща”.

Останалите три заглавия са за възрас-
тните. От 15 часа е прожекцията на филма
на Светослав Овчаров - „Врагове”.  Най-
новият филм на режисьора ще върне зри-
телите с век назад във времето на Бал-
канската война, в една среща на българ-
ски войници с техните турски противници.
И големият въпрос не закъснява: могат ли
противоречията между българите да се
окажат по-силни от омразата към врагове-
те?

Пролетта на 1913 г. Балканската война.
Турски броненосец тероризира с далеко-
бойните си оръдия българската армия.
Въпреки противоречията помежду си, гру-
па отчаяни военни се заемат да пренесат
по суша лодка. Те искат да я превърнат в
жива торпила и да потопят броненосеца.
По пътя се сблъскват с турски войници,
които от врагове стават техни съюзници.

Ролите изпълняват  Асен Блатечки, Иван
Бърнев, Валентин Ганев, Христо Ушев,
Стефан Мавродиев, Леарт Докле, Димитър
Овчаров.

Светослав Овчаров  е автор на 3 книги и
редица театрални и телевизионни пиеси.
Написал е и е режисирал 26 документални
и 6 игрални филма. В момента е професор
в НАТФИЗ. Сред филмите му са: „Враго-
ве“, игрален, сценарист и режисьор;
„Жажда“, игрален, сценарист; „Зад кадъ-
р“, игрален, сценарист и режисьор.

От 17 часа ще бъде прожекцията на фил-
ма на Илиян Джевелеков – „Весдесъ-
щият”  с участието на Велислав Павлов,
Теодора Духовникова, Весела Бабинова,
Анастасия Лютова, Тони Минасян, Михаил
Мутафов, Борис Луканов, Ирмена Чичико-
ва, Валери Рангелов, Мария Славчева,
Георги Стайков.

“Само една истина в повече може да те
убие”, разбираме  от Вездесъщият, след
като откъсна Златната роза за пълномет-
ражен филм, както и наградите на публи-
ката и кинокритиката.

В търсене на оригинален сюжет писа-
телят Емил Борилов заснема живота око-
ло себе си с десетки скрити камери. Дока-
то безобидно наблюдава бита и контроли-
ра живота на своите близки, той всъщност
променя съдбата им. Така много бързо се
превръща във вездесъщ регулатор на
чужди животи. В капана му попадат коле-
ги, познати, случайни хора. Камерите му
заснемат неочаквани обрати, интриги, из-
невери, издевателства, дори смърт. Вмес-
то нов сюжет, истината за другите му носи
непоносима болка. Нищо не е каквото из-
глежда – всички лъжат, крадат, злос-
ловят, изневеряват. Скоро разбира, че се
е пристрастил към тайното знание за дру-
гите е твърде късно да спре. Деянието, за-
почнало като невинно хоби, се превръща в
демонична заплаха за бъдещето на де-
сетки хора.

Филмовият маратон ще завърши в 19 ча-
са  с прожекцията на „Такси 5” на режи-
сьора Франк Гастамбид.

Полицаят Силвен Маро – суперченге и
изключителен шофьор – е командирован
въпреки нежеланието си в Марсилия, къ-
дето трябва да се справи с група италиан-
ски обирджии. Бившият комисар Жибер е
станал кмет, но популярността му е спад-
нала. Тай възлага на полицая мисията дза
спре бандата, обираща бижута с помощта
на мощно Ферари.

Маро трябва да работи заедно с Еди
Маклуф – най-слабия шофьор в града, но
единствен, който е в състояние да възро-
ди легендарното бяло такси.

На филмовия маратон се очакват гости
от екипите на двете бг ленти- „Весдесъ-
щият” и „Врагове”.

Любомира ПЕЛОВА
Областна админис-

трация Перник из-

вестява, че след въз-
никнал пожар късно
снощи е спряно еле-

ктрозахранването на
част от квартал Цър-
ква.

Актуална информа-
ция за засегнатия ра-
йон и времето за от-
страняване на авария-
та беше докладвано
на областния управи-
тел Ирена Соколова и
дежурния по Облас-
тния съвет по сигур-
ност от ЧЕЗ.

Пожарът е избухнал
в трафопост, нами-
ращ се в сградата на
кметство „Църква”.

Заради аварията е
прекъснато електро-
захранването на ули-
ците – „Крум Начев”,
„Димитър Рибарски”,
„Вулкан”, „Баба Тон-
ка”, „Атанас Накев”,
„Кирил Тупанков”,
Явор”, „Никифор Пан-
кев” и района около

Звезди от Армията довечера на
театралната сцена в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Театър Българска ар-
мия гостува довечера
от 19 часа на пернишка
театрална сцена с пие-
сата на Оскар Уайлд –
„Колко е важно да бъ-
деш сериозен”. Поста-
новката е на Красимир
Спасов, а ролите из-
пълняват Владислав
Виолинов, Тигран То-
росян, Антоанета Доб-
рева – Нети, Анастасия
Ингилизова, Веселин
Ранков, Георги Къркела-
нов, Пламена Гетова,
Мимоза Базова, Алексан-
дър Дойнов.

Оскар Уайлд обичал да
повтаря: “Изкуството
е единственото сериоз-
но нещо на този свят, а
творецът - единстве-
ният човек, който ни-
кога не е сериозен”. “Ко-
лко е важно да бъдеш се-
риозен” е най-виртуоз-
но забавната комедия
на Уайлд.

Сюжетът на пиесата
се завърта около сър-
дечните вълнения на

кметството.
Аварийни екипи на

енергоразпределител-
ното дружество ра-
ботят за отстран-
яване на повредата.
Работата ще продъл-
жи до пълното въз-
становяване на зах-
ранването.

Очакваше се това
да стане до края на
деня.

В резултат на пожа-
ра са изгорели всички
кабели и цялото на-
лично оборудване в
трафопоста. Причи-
ните все още се раз-
следват. Най-вероя-
тно е предизвикан от
външна намеса, а не
от техническа неиз-
правност.

две млади аристокра-
тични двойки. В прес-
ледване на любовта си
те устремно прелитат
през комични недоразу-
мения и абсурдни препя-
тствия. Например - иг-
рата с името Ърнест (в
превод на български - се-
риозен), което се оказва
абсолютно условие за
взаимна щастлива лю-
бов...Или пък - как в едно
благородно английско
семейство ще влезе
млад мъж с неизвестен
произход, за когото се

знае само, че е намерен в
пътна чанта в гардеро-
ба на гара “Виктория”...

Всички участници в
тази несериозна игра
със сериозни неща са ос-
троумни, духовити,
преизпълнени с ведро
желание за живот и
щастие. Елегантен кап-
риз на случайността,
която си играе с любов-
та... Едно представле-
ние, което ще ви доста-
ви удоволствието на
чаша шампанско - опи-
яняващо и игриво.

Една изстрадала радомирска
майка разплака премиера

Любомира ПЕЛОВА
Вчера покъртителният разказ на една ра-

домирска майка, която отглежда дете с ув-
реждания, разплака министър председа-
теля. Пред камерата на БТВ Рени - майката
на 18-годишния Стефан, който е с разви-
тието на двегодишно дете, изплака мъката
си. Още когато бебето проплакало, лекари-
те уведомили майката, че детето ще расте
с множество увреждания. Тя обаче не се
отказва от рожбата си и посвещава живота
си на отглеждането му. Днес 18-годишният
Стефан тежи 160 кг и от четири години не е
напускал дома си. А Рени, която самата е
инвалид, няма право на месечни помощи
за онтглеждане на дете с трайни уврежда-
ния. Семейството оцелява с около 550 лв
инвалидни пенсии месечно и по-голяма
част от парите отива за лечение, а предви-
дените помощни средства като стол за
баня и възглавница са неадекватни. След
неуспешен опит да бъде чута миналата го-
дина, Рени се обърнала към властимащите
– ако не могат да осигурят поне елемен-
тарни условия за съществуването на два-
мата, да им осигурят незабавна евтаназия,
защото в този си вид битието им е невъз-
можно.

Мeждyвpeмeннo премиерът публично из-
рази възмущението си и от друг не по-мал-
ко драстичен случай – семейство напуска
България и тръгва към Холандия, за да по-
лучи детето им адекватна медицинска по-
мощ и грижа и по-добри условия за същес-
твуване. „Социалният министър е на съби-
тие, но искам да видите какъв е случаят с
жената с детето, която я гледах сутринта
по телевизията. Какъв е този администра-
тор, дето кара жената да обикаля. Ревах
като ги гледах, лично министър Бисер Пет-
ков  да се занимае, така ли е както го каз-
ват. Няма ли човечност? Държавни пари,
заплати взимат. Всичко да се изчисти и да
се назначат нови хора” – това е казал Бой-
ко Борисов в началото на заседанието на
Министерския съвет.

Вчера стотици родители на деца с ув-
реждания излязоха на протест. Най-малко
20 организации от 10 града се събраха с
настояване за гарантиране на лична по-
мощ за хората с увреждания, както и нови
политики, свързани с тях. В знак на протест
родителите пуснаха черни балони. “Не ув-
режданията убиват децата ни, а държава-
та”, “Стоп на геноцида на децата с увреж-
дания” и “Искаме достоен живот за наши-
те деца”, бяха част от лозунгите, които из-
дигнаха родителите.

МОН публикува линковете за достъп
до електронно четимите учебници
Светла ЙОРДАНОВА

Линкове за достъп
до електронно чети-
мите учебници на
одобрените печатни
издания от I до VII
клас са публикувани
на официалната
страница на Минис-
терството на обра-
зованието и науката.
Това съобщиха от
пресцентъра на Ми-
нистерството на об-

разованието и наука-
та.

Съдържанието на
електронно четимия
учебник е напълно
идентично с това на
хартиеното издание.
Достъпът е осигурен
безплатно за всички
ученици от I до VII
клас включително.
Възможностите за
достъп до електрон-
но четимите учебни-

ци са различни - без
регистрация, с регис-
трация, с персонален
код за регистрация,
предоставен от изда-
телството на всеки
ученик, който ползва
печатното издание
на съответното из-
дателство или с код,
посочен след интер-
нет адреса за достъп
до съответния уче-
бник.
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За поста се борят досегашният шеф и софиянец

Силвия ГРИГОРОВА
Двама са кандида-

тите за директор на
Центъра за спешна

медицинска помощ в
Перник, които са до-
пуснати до провеж-
дането на конкурса,

Одобрен е отчет за
изпълнението на Националната
антикорупционна стратегия

Любомира ПЕЛОВА
Правителството прие отчета за изпъл-

нението на Националната стратегия за
превенция и противодействие на коруп-
цията и за дейността на Националния съ-
вет по антикорупционни политики до
януари 2018 г. От документа става ясно,
че са изпълнени съществени мерки от
законодателен характер. Бяха приети
антикорупционният закон, чрез който се
създаде единен антикорупционен орган,
промени в НПК с цел повишаване на
бързината и ефективността на наказател-
ното преследване на корупцията по ви-
соките етажи чрез преминаване на дела-
та към специализирания съд и прокура-
тура, а измененията в Закона за адми-
нистрацията засилиха правомощията и
капацитета на инспекторатите, както и
тяхната институционална независимост.
Сред въведените мерки са разширява-
нето на кръга от лица, заемащи висши
държавни длъжности, които ще подле-
жат на контрол, и на обстоятелствата,
които ще се декларират. Предстои изра-
ботване на стратегия за създаването на
централизиран регистър на администра-
тивнонаказателните производства като
мярка за превенция и противодействие
на корупцията сред контролните органи
и създаване на единна входна точка за
всички сигнали и жалби на граждани
срещу действия на администрацията.
Друга мярка, по която работят минис-
терствата, е премахването на празноти в
законодателството при административ-
ните наказания, с цел недопускане на
корупционни практики.

За повишаване на професионалната
квалификация в борбата с корупционни-
те престъпления в периода 2016-2017 г.
Националният институт на правосъдието
е провел обучения на 1004 магистрати и
разследващи органи, а Прокуратурата –
23 вътрешноведомствени обучения на
прокурори от цялата страна.

Решенията, приемани от Националния
съвет по антикорупционни политики, са
свързани с включване в новите правила
за етично поведение на държавните слу-
жители на разработените общи стандар-
ти по отношение на проверки за почте-
ност/интегритет в администрацията, кое-
то обвързва с носене на дисциплинарна
отговорност; разработването на унифи-
цирани насоки за съставяне на антико-
рупционни планове по министерства –
подход, посочен като добра практика в
последния доклад на Европейската ко-
мисия по Механизма за сътрудничество
и проверка, и др.

Прието беше и решение представители
на Прокуратурата, Върховния касацио-
нен съд, Министерството на правосъдие-
то и секретариатът на Националния съвет
по антикорупционни политика да изра-
ботят правила и стандарти за оповест-
яване на обобщена информация за дела-
та за корупционни престъпления по ви-
соките етажи на властта, при спазване
на правилата за работа със законово за-
щитена информация и презумпцията за
невиновност. Информацията ще бъде
предоставена по достъпен начин чрез
сайта на Националния съвет. В момента
се търси технологично решение за това,
тъй като създаденият през 2005 г. сайт е
с ограничени функционалности.

който е насро-
чен за днес в
М и н и с т е р с -
твото на здра-
веопазването.
Това са  досе-
гашния дирек-
тор на ЦСМП-
д-р Валери Си-
меонов и д-р
Юри Торнев.

К о н к у р с ъ т
ще се проведе
на три етапа.
На първия два-
мата кандида-

ти ще трябва да
представят пиcмeнa
?oнцeпция нa тeмa
„Упpaвлeниe нa ЦCMП
– Пepник“, която ще
трябва да защитят
днес. Ако се пред-
ставят успешно на
защитата, двамата

Стартира конкурс за
снимки и видео на еко тема
Светла ЙОРДАНОВА

По повод Светов-
ния ден на околната
среда - 5-и юни, Еко
Партнърс България
АД стартира конкурс,
с който провокира
перничани да са им
верни еко-партньори.

Ето и тяхното об-
ръщение:

Може би сте най-
загрижени за качес-
твото на въздуха, а
може би за чистота-
та на реките и море-
тата, тормози ви как
живеят организмите
в замърсени почви?

От състоянието на
околната среда за-
висят нашето здраве
и живот, тя е място-
то, което обитаваме.

Покажете ни със
снимка или видео как
допринасяте за ней-
ното опазване.

А ние ще оценим ва-
шата отдаденост и
загриженост, като
наградим най-инте-
ресните, оригинални-
те, най-красивите фо-
тографии и видеа.

Авторите на 12 пе-
челивши снимки и на 3
видеа ще получат па-

кандидати ще бъдат
допуснати до теста,
а след него ще се про-
веде интервю. Едва
след това комисията
ще определи победи-
теля от конкурса.

Д-р Симеонов тре-
та година е директор
на ЦСМП-Перник. Той
има специалност по
УНГ.  Това е петия
конкурс, на който ще
се явява д-р Симеонов
през своята практи-
ка като лекар. Преди
това той е бил дирек-
тор на МБАЛ”Р. Анге-
лова”, на РИОКОЗ.

Д-p Topнeв е от Со-
фия. Той е бил шеф
ЦСМП-София област
от 2004 до 2015 г, ко-
гато с решение на
здравното минис-

терство бяха обеди-
нени ЦСМП София
област и ЦСМП Со-
фия град. В резултат
на това д-р Торнев е
освободен от длъж-
ност.

Той е осъдил Минис-
терството на здра-
веопазването за неп-
равилното си осво-
бождаване и съдът
го е възстановил на
работа, но на практи-
ка предишното му ра-
ботно място вече не
съществува.  Д-р Тор-
нев  имa чeтиpи
cпeциaлизaции – пo
дeтcки бoлecти,
aнecтeзиoлoгия и
peaнимaция, здpaвeн
мeниджмънт и
икoнoмикa нa зд-
paвeoпaзвaнeтo.

рични награди по 100
лв., както и материал-
ни подаръци от Еко
Партнърс.

Снимките ще вклю-
чим в календара ни за
2019 г., като така по-
вече хора ще могат да
видят вашите твор-

би, които ще ги вдъх-
новяват всеки ден за
еко-дела.

Ще изберем и още
10 автора на снимки и
видеа, които ще оце-
ним за партньорство-
то по достойнство,
като им подарим уте-
шителни свежи ком-
плекти с нашето име.

Имаме и някои усло-
вия за участие:

Няма значение каква
е вашата възраст

Ще напечатаме
снимките в размер
31*47 см, затова те
трябва да бъдат зас-
нети с резолюция
3602 x 5398 пиксела
или най-близката. За-
дайте матрицата на
фотоапарата си на
съотношение 2:3.

Хубави снимки и ви-
деа стават, когато
има достатъчно
светлина.

Ще е най-добре те
да бъдат заснети на-
вън през деня.

Снимките трябва
да са във формат
JPEG, видеата с про-
дължителност до 1
минута.

Към всяка снимка/

видео напишете и:
заглавие;
кратко описание на

сцената и вашата мо-
тивация да правите
точно това, което
правите, мястото, на
което се намирате;

име, телефон за
връзка с автора, насе-
лено място;

Молим, изпращайте
вашите произведения
до 1-ви юни 2018 г. на
и м е й л :
office@ecopartners.bg

На 5-и юни 2018 г. -
Световният ден на
околната среда, ще
обявим печелившите
в нашите сайт и фей-
сбук страница и ще се
свържем с тях на по-
сочените координа-
ти.

Желаем на всички ви
весели еко-моменти
зад и пред обективи-
те!

И Областните администрации ще
могат да правят заверка „апостил“

Любомира ПЕЛОВА
Заверка „апостил“ да може да се прави и

от областните администрации в страната, а
не само от МВнР, предвиждат одобрени от
правителството промени на Закона за рати-
фициране на Конвенцията за премахване
на изискването за легализация на чуждес-
транни публични актове.

Приетите допълнения въвеждат децентра-
лизиране на извършването на заверки с „а-
постил“ на документи, издавани от общин-
ските администрации, като тези функции се
възлагат и на 28-те областни администра-
ции. По сега действащата нормативна уре-
дба заверката се прави само от Министерс-
твото на външните работи. По този начин
всеки човек, който има нужда от услугата,
трябва да пътува до София или да ползва
услугите на посредник, а това изисква до-
пълнително време и води до по-високи фи-
нансови разходи за гражданите и бизнеса.

Тази практика се прилага в редица евро-
пейски страни. Целта й е да се постигне по-
добряване на административното обслуж-
ване и намаляване на административната
тежест при извършване на заверки на доку-
менти с апостил.

Апостилът е специално удостоверение с
печат за заверка (легализиране) на доку-
мент от държавата, в която документът е из-
даден. Притежаващите апостил документи
се освобождават от всякаква допълнителна
форма на легализация в държавите, които
са страни по Хагската конвенция от 1961 г.

Отново ограбена жена
Любомира ПЕЛОВА

Отново наглец нападна и ограби жена в
Перник.

Пострадалата е на 44 години. Престъпле-
нието е извършено рано сутринта в първия
работен ден на седмицата, в свартал «Хум-
ни дол». Неизвестен засега мъж издърпал
торбичка от жената, в която имало дрехи,
портфейл с лични документи и около 20 ле-
ва. Предприети са действия за установява-
не на извършителя.

Започнато е досъдебно производство.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 4, преустроена, рем., ТЕЦ - 42 500 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - по договаряне
9. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
11. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
22. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2 - 59 000 евро
23. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
26. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 19 април 2017 г., брой 73 /6421/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/
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                 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/
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ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95 
Силвия Седевчева

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05



Търсим общ работник и продавач-
консултант за магазин за месо на
фирма “Дековис” ООД, гр. Перник,
ул. “Ю. Гагарин”, до магазин
“Хранкомерс”. Тел. 0893 566 496
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

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

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

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

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

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

Перник, ул. “Протожерица” 149А,
слънчево с прекрасен изглед към
града и планините. Тел.: 0877 533 558

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Как да ангажирате вниманието на по-малките и да превърнете
деня в истинско забавление? Вижте 5 съвета в игрите с по-малки-
те деца.

Ангажирайте ръцете
Според специалисти вниманието на по-малките деца се задържа

по-дълго време върху играта, ако заниманието изисква ангажи-
ране на ръцете. Например, игри с пластилин, при които детето мо-
же да смесва цветове и да изрязва формички. Рисуване - развива
фината моторика и е отдушник на емоции. Насърчават се игрите с
пъзели и конструктори, защото са упражнения за ума, а изискват
и работа с ръцете.

Насърчавайте въображението
Участвайте в игрите с по-малките, като се опитате да насърчите

въображението им. Децата имат развита фантазия - провокирайте
я, като организирате домашен театър, разпределяте роли, които
да показват разликите в професиите, пресъздавате приказки с
помощта на ръчно рисувани декори, с маски и костюми. Превър-

нете детска-
та в кухня на
ресторант и
г о т в е т е
заедно раз-
лични "спе-
циалитети" ,
така че дете-
то да научи
о т д е л н и т е
п р о д у к т и ,
плодове и
зеленчуци.

И з в а д е т е
книжките

Никога не
е твърде ра-
но или твър-
де късно, за
да покажете
на детето ма-
гията на
к н и г и т е .

Интересно и забавно

5 съвета в игрите с по-малките
К а р т и н к и т е
привличат дет-
ските очи, а ин-
тересните исто-
рии, прочетени
с преправен
глас, провоки-
рат и внима-
нието. Освен
това четенето
може да се
превърне в
с в о е о б р а з е н
ритуал, пред-
хождащ самос-
тоятелното зас-
пиване. За най-
малките се пре-
поръчват по-
кратки истории
или такива в
рими.

Подреждайте играчките
Независимо колко играчки има детето вкъщи, рано или късно те

омръзват и то не иска да се занимава с тях. Затова по-добре
дръжте една част от тях отпред, а друга скрийте назад или в ка-
шон и извадете на следващата седмица. Подреждайте по цвят,
форма или предназначение. Ще видите, че този ред прави впе-
чатление дори на най-малките, а и така винаги имат нещо инте-
ресно, с което да си играят.

Играйте на открито
Игрите на открито са задължителни за децата на всяка възраст.

Чистият въздух се отразява добре на организма, а заниманията
обикновено изразхождат и повече енергия. Направете си състе-
зание по надбягване, измайсторете си хвърчило и го пуснете
заедно в парка, играйте с топка или пък правете балони от сапу-
нен разтвор. Градинарството също може да се превърне в игра за
по-малките, която да ги научи на търпение и грижи, да покаже
как виреят растенията, откъде идват плодовете и зеленчуците и
как растат цветята.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованиетои науката
Регионално управление на образованието - Перник

ЗАПОВЕД
№РД – 04 - 23 / 16.04.2018 г.

 На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл.
217, ал. 5 и чл. 254, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното
образование,

О Б Я В Я В А М
Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните

училища и център за подкрепа за личностно развитие –
ученическо общежитие на територията на област Перник:

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО/ЦПЛР НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
1. ОУ “Отец Паисий” с. Ярджиловци          Перник
2. СУ “Св. Св. Кирил и Методий’’       гр. Земен  Земен
3. ТПГ “Мария Кюри”        гр. Перник Перник
4. ТПГ “Никола Йонков Вапцаров”   гр. Радомир              Радомир
5. ЦПЛР - Ученическо общежитие     гр. Перник Перник
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на училището или центъра за подкрепа за личностно

развитие – ученическо общежитие ръководи образователния
процес в институцията в съответствие с държавната политика в
областта на образованието, планира, организира, координира,
контролира и отговаря за цялостната административно-
управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:
1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава,

членка на Европейския съюз или на друга държава страна по
междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната
чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и
постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.

2.  Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер

независимо от реабилитацията.
4.  Да не е лишен от правото да упражнява професията.
5.  Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба
№ 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може
да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“
по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било
прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на
основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди
подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението
не е отменено като незаконно по надлежния ред.

7. Да притежава диплома за висше образование, съответстваща
на професионалното направление съгласно Класификатора на
областите на висшето образование и професионалните
направления, която да позволява на кандидата да формира норма
на преподавателска работа.

8. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.
Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по

наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите

компетентности и основните познания, необходими за заемане на
длъжността.

1.3. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са

представили всички необходими документи или представените
документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за
заемането на длъжността.

3. Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува
на интернет страницата на РУО - Перник. Недопуснатите до конкурс
кандидати се уведомяват и писмено като се посочват основанията
за недопускането им.

4. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува
на интернет страницата на РУО - Перник. Допуснатите до конкурс
кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и
мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

5. Разработват се три варианта на тест, които включват по 50
затворени въпроса.

6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването
на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на
определяне на резултатите и минималния резултат, при който
кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в
плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр
с неговото име.

8. Председателят на комисията уведомява кандидатите за
резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати
писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането
му.

9. Интервюто се провежда по определен график, като

кандидатите се подреждат по азбучен ред.
10. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на

интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на
резултатите.

11. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
11.1. Академични компетентности:
11.1.1. първоначална професионална подготовка;
11.1.2. учене през целия живот.
11.2. Организационни компетентности.
11.3. Управление на ресурси.
11.4. Комуникативни компетентности:
11.4.1. умения за сформиране на екип и на работа в екип;
11.4.2. умения за работа с родители и други заинтересовани

страни.
11.5. Административни компетентности.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до началника на регионалното управление на

образованието;
2. Декларация по образец за удостоверяване на

обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 - 6 от заповедта;
3. Документ за самоличност (копие);
4. Документ за придобито висше образование, специалност,

учителска правоспособност, професионално квалификационна
степен, допълнителна квалификация и други по преценка на
кандидата (копие/я);

5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж –
трудова и/или осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ изискуемия трудов стаж (копие/я);

6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на
трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

7. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл.
2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист
(оригинал);

При подаването на документите се представят и оригиналите за
сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени
до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва
лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното
управление на образованието - Перник.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

V. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават от 19.04.2018 г. до 21.05.2018 г. вкл. в

Регионално управление на образованието - Перник, адрес: гр.
Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11, етаж ²², стая № 9. Лице
за контакт: Гергана Иванова – главен специалист – човешки
ресурси, тел: 076/60-48-30 и 0895/599419.

ВАНЯ КОКОНОВА
Началник  на РУО – Перник
МАЯ СТОЯНОВА
За началник на РУО – Перник
(Съгласно Заповед № РД -10 -683/23.03.2018 г.
на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката)



Съперник10     19 април 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 се открие възможност да си изясните
редица въпроси, чието осъществяване стоеше
пред вас през изминалите дни, но не успяхте да се
заемете с това. Липсата на диалог в отношения-
та ви с колеги, делови партньори или познати в
професионалната сфера може да попречи на раз-

витието, на което се надявате.

 Днес много от вас ще усещат подсъзнателно,
че делата ви може да се развиват много благоп-
риятно, ако си изградите правилна нагласа. Тър-
сете удачни варианти да осъществите намере-
нията си на работното място, дори и това да е
свързано с предприемането на определени компро-

миси.

 Днес не поемайте ангажименти, с които не бих-
те могли да се справите. Постарайте се да орга-
низирате изпълнението на текущите си задълже-
ния. Планирайте предстоящи срещи и пътуване
по работа. Ако настъпи промяна в плановете ви
не се дразнете,не се препоръчва активност, при-

бързаност и суета.

 Днес, в случай че заемате ръководен пост, е
важно да обмислите какво може да си позволите
да предприемете и какво – не. Стремете се да
преценявате правдиво, особено ако неволно сте
попаднали в центъра на конфликт между колеги
или делови партньори. За много от вас денят се

свързва с промени и преобразувания.

 Днес взимайте изключително точни решения.
Постарайте се да проявите внимание към хора-
та, оказали ви цялостна подкрепа и дали принос за
развитието на конкретна ваша идея. В случай че
се страхувате да промените нещо в живота си,
трябва да си отговорите на въпроса кое точно ви

плаши повече: промяната или неизвестността?!

 Днес се насочете към инвестирането на средс-
тва в проекти, от които ще се облагодетелства-
те материално. Опитайте да преосмислите как-
во целите и да осъществите плановете, по които
работите напоследък. Постарайте се да анализи-
рате личните си дела, които планирате да осъ-

ществите.

 Днес не се поддавайте на повишената си емо-
ционалност. Действайте по начин, който ще ви
позволи да реагирате, въпреки заобикалящите ви
обстоятелства. Професионалните ви проекти и
обвързаности днес ще ви отнемат повече време.
В отношенията си с околните бъдете добронаме-

рени и с чувство за хумор.

 Днес моментът е подходящ да поставите ново
начало в работата си. Успешен ще бъде стартът
и за тези от вас, които за избрали да се заловят
с някакъв вид обучение. Използвайте времето и
за нововъведения, ще срещнете подкрепа на идеи-
те си и без затруднения ще ги осъществите. Вие

също бъдете полезни на онези, които търсят вниманието ви.

 Днес открито обсъждайте въпросите, които
ви вълнуват. Имайте предвид, че добре подбрани-
те от вас партньори само ще ви помогнат по-
лесно да се справите с изпречващите се на пътя
ви трудности. Проявената ви активност ще бла-
гоприятства всякаква дейност днес. С любими

занимания ще се преборите със стреса и умората.

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

жения и идеи ще ви помогне да вземете решенията си.

 Днес правилно предприетите от вас ходове в
професионалната сфера ще ви донесат значи-
телна стабилност и в службата. Стремете се да
следвате отличната организация в работата си.
Ако ви предстои да направите избор помислете
дали разполагате с достатъчно информация по

въпроса. Денят е благоприятен за пътуване.

 Днес много от вас ще реализират дългоочаква-
на лична цел. Моментът е благоприятен за срещи
с приятели. Щастливите случайности ще са за
вас. Проявете щедрост към всички, с които живо-
та ви среща. По отношение на хората също – мо-
же изведнъж да почувствате с кого трябва да об-

щувате и с кого не си струва.
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Без нищо да е изпъл-
нено от предписания-
та на Етичниата ко-
мисия тнна ФИДЕ, фе-
дерацията създадена
от министър Кралев
прави постъпки да
бъде приета за член
на ФИДЕ.  Ако в Бълга-
рия някои наши поли-
тици и министри
смятат, че всичко
което те искат може
да стане, независимо
да ли е  законно или
не, в междуенародни-

те организация - не
може. Бордът на ФИ-
ДЕ го показа със свое-
то решение от
Минск.  Неговите чле-
нове проявиха неве-
роятно търпение це-
ли три години, но не
получиха никакво раз-
биране и подкрепа.
Ако в България няма
воля да се борим с ко-
рупцията, извън пре-
делите на нашата
страна не е така. По-
не в случаи като то-
зи, в които виновни-
те за престъпление-

то са пределно
ясни.Какво следва от
тук? Ако до края на
април  не бъдат пред-
ставени исканите до-
кументи от 1 май
всички български шах-
матисти ще бъдат
извадени от междуна-
родната ранг листа и
ще загубят своите
рейтинг – коефициен-
ти. Това ще засегне
над 2 000 шахматис-
ти. Трябва да се има
предвид, че много от
тях са безработни и
се издържат със
скромните премии,
които печелят от
наградните фондове
в турнирите, в които
участват. Без рей-
тинг никой няма да ги
кани  в кръгови тур-
нири. Те остават без
възможност за препи-
тание. Ние е изключе-
но някои от силните
ни шахматисти и мла-
дите надежди да пре-
минят към шахматни-
те федерации на дру-
ги страни.В България
вече не може да се ор-
ганизират турнири
за покриване на зва-
ния и повишаване на

индивидуалните кое-
фициенти на шахма-
тистите. Това ще за-
сегне най – вече орга-
низаторите на голе-
мите традиционни
турнири и младите
шахматисти, За тях
няма перспектива за
развитие.Национални-
те отбори на Бълга-
рия няма да участват
в предстоящата Оли-
мпиада и Европейски-
те първенства.

Какъв е изходът от
тази ситуация?

Изходът е прост -
трябва да се из-
пълнят исканията на
ФИДЕ, т.е. да бъдат
представени искани-
те документи. Изник-
ва елементарният
въпросът, защо бъл-
гарската страна, ми-
нистърът на младеж-
та и спорта бездей-
ства, защо прокура-
турата в продълже-
ние на 4 години от по-
дадения сигнал за фи-
нансовите злоупот-
реби в БФШ, не реаги-
ра? Казаното в реше-
нието на Борда  на
ФИДЕ за Прокурату-
рата е проста, но

ясна оценка – пълно
бездействие. Хората
не могат да си об-
яснят защо за 4 годи-
ни Прокуратурата не
е потърсила открад-
натите  повече от
един  милион евро
държавни пари.Не са
нужни празни приказ-
ки. Нужни са дей-
ствия. Защо досега
„неизвестните” (за
прокуратурата), но
известни според до-
кументите, престъп-
ници не са задържани?
Защо не им е повдиг-
нато обвинение. С то-
ва си бездействие
Прокуратурата и ми-
нистър   Кралев са не
по – малко виновни
от ръководството
на Българската феде-
рация по шахмат, за
опетняване името на
България. Министър
Кралев, трябва да си
подаде незабавно ос-
тавката, а Прокура-
турата да се задей-
ства. В противен слу-
чай от българския
шахмат няма да оста-
не следа,

 Д-р Стефан Сергиев.

Четири медала за
таекуондистите на „Леон”

На 15.04, за 4-та поредна година клуб Херея
съвместно с БФТ-WT организира силния меж-
дународен турнир по олимпийско таекуондо -
Херея Трофи в "Асикс Арена" в София.Тае-
куондо клуб „Леон" взе участие с осем състе-
зателя, момчета и момичета в три възрастови
групи-деца,кадети и юноши.Голяма част от
участници бяха дебютанти но това не ги упла-
ши.Всички смело се впуснаха в битките си.То-
ва бе второто успешно представяне от нача-
лото на година на младите спортни надежди
от нашия град.Златен медал спечели Симеон
Иванов в категория до 52кг.В по-ниската ка-
тегория до 49кг. с Бронз се окичи съотборни-
ка му Малек Шахин.След две отлични победи
срещу състезатели от гръцки отбори на фина-
ла Христо Мерджанов загуби с 3:4 точки от
състезател от столичен клуб.Така той взе
среброто в категория момчета до 30кг.Добро
представяне отново направи и Стефан Хрис-
тов който срещна познат противник,който го
надви във финалната среща.Така Стефан се
качи на почетната стълбичка като сребърен
медалист при юношите в категория до
73кг.Всички други състезатели играха с же-
лание за победа но не успяха да преминат
четвъртфиналния кръг.В надпреварата преме-
риха сили 650 състезатели от 7 държави - Гър-
ция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония,
Италия и България.Състезанието започна в
09:00, като в 13:00 имаше официално открива-
не. Бойци от всички възрасти излязезнаха на
до жанга, като за първи път в България сили
ще премерехира и дечица между 4-6 годин-
киОтборът на една от най-великите легенди на
Таекуондо - бившият турски състезател Бах-
ри Танрикулу  участва с цели 41 състезатели.
Бахри Танрикулу е Вицеолимпийски шам-
пион, три пъти световен и пет пъти европейски
шампион. Неговият клуб определено вдигна
още повече нивото, на така или иначе тради-
ционно силния турнир.

(Продължава от
вчерашния брой)

Кметът зарадва малки футболисти с торта
С голяма торта кме-

тът Вяра Церовска за-
радва младите спор-
тисти от детско-юно-
шеската школа на фут-
болен клуб “Миньор”,
завърнали се от тур-
нир в Италия. Тя при-
съства на първата
тренировка след ус-
пешното представяне
на нашите момчета,
които завоюваха 3-то
място във възрастова
група 12-13 години в
спортната битка Galli-
ni World Cup.На стадио-
на в кв. „Димова маха-
ла“ бяха и зам.-кметове-
те Денислав Захариев и
Йордан Павлов, които
също приветстваха
младите надежди на

„Миньор“.„Гордеем се с
вас, мили деца, вие наис-
тина сте едни истин-
ски спортсмени. Браво!
Поздравявам ви за пос-
тиженията, бъдете
здрави и все така упо-
рити, отговорни и се-
риозни.

С вашия труд и ва-
шия треньор вие пра-
вите градът ни извес-
тен, където много пер-
ничани искат да го
видят на върха в спор-
та. Догодина футбо-
лът ни отбелязва 100
години и това е едни
прекрасен празник за
нашия тим”, сподели
кметът Вяра Церовска
пред младите спортис-
ти.Зам.-кметът Заха-

риев пък заяви,
че ръководство-
то, школата и
т р е н ь о р и т е
имат ясни це-
ли.„Именно за-
това миналата
година школата
се прибра под
шапката на клу-
ба, за да може да
бъде админис-
трирано и тези
млади футбо-
листи да са под
наблюдение, а целта и
плана са все повече от
тези деца да извърв-
яват пътя към успеха
и да имаме един силен
гръбнак”, коментира
Захариев.Турнирът в
Италия се провежда в

Порденоне в продълже-
ние на 20 години. Въз-
питаниците на Георги
Рошилков са излязли на
терена срещу отбори
от Италия и Дания.По
време на посещението
си кметовете видяха и

ремонтираното поме-
щение в сградата на
стадиона. Те го нареко-
ха Стаята на славата,
защото там бяха наре-
дени всички спечелени
купи от младите фут-
болисти.

Поредната медалистка хваната с допинг
Спринтьорката Оле-

сия Пов бе санкциони-
рана от федерацията
по лека атлетика на Ук-
райна с 4-годишно на-
казание, считано от 3
август 2017 година,
заради нарушаване на

антидопинговите пра-
вила.Пов, която е но-
сителка на бронзово
отличие от олимпий-
ските игри в Лондон
през 2012 година с ща-
фетата 4 по 100 мет-
ра, както и на сребърен

медал от европейско-
то първенство на 60 м
през 2017 година ще
загуби отличието си
от турнира на Стария
континент, тъй като
резултатите на ат-
летката са анулирани

от 15 юли 2016 годи-
на.Сънародничката на
Олесия Пов и европей-
ска шампионка 400 м
от 2012 година Олга
Земляк също е наруши-
ла строгите антидо-
пингови правила, но за

своето провинение ще
получи двойно по-гол-
ямо наказание. Цели 8
години, считано от 3
август 2017 година
Земляк ще бъде извън
състезателната пис-
та

Ясна е датата на
мача на Кобрата
Вече е ясна датата, на която българската

звезда в тежка категория на професионалния
бокс Кубрат Пулев ще се изправи срещу Ди-
лиан Уайт.Двубоят, който ще определи офи-
циалният претендент за IBF титлата на Антъни
Джошуа, ще се проведе на 21 юли в "02 Аре-
на" в Лондон.Датата издаде британецът, кой-
то сподели, че няма търпение мачът да бъде
обявен официално и за това избърза да съоб-
щи новината.„Изглежда, че ще се кача отно-
во на ринга на 21 юли в "02 Арена".Нямам
търпение това да се случи. Новината скоро
ще бъде обявена официално. Останете на ли-
ния. Аз изгарям от нетърпение да се бия отно-
во”, написа Уайт в Туитър. Уайт имаше жела-
ние да се бие с Дионтей Уайлдър или Але-
ксандър Поветкин, но преговорите и с двама-
та се провалиха и сега иска да използва въз-
можността да се добере до мач с Джошуа.
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Ирена Кръстева вече е осъждана за подобно престъпление

ФЕВРУАРСКИТЕ СМЕТ-
КИ НА ПЕРНИЧАНИ ЗА
ТОК И ПАРНО ПОКАЗВАТ
интересна диагноза. В сми-

съл, че парното си е почти същото, ако
не броим 2-3 лева бонус заради седми-
ца студ, обаче сметките за ток са 20 -
30 кинта над януарските. Ясно защо.
Сега обаче възниква проблемът как ще
си урегулират отношенията „Топлофи-
кация” и Енергото. Че и двете дружес-
тва са на далавера от нелепата ситуа-
ция с изгорелите кабели – няма спор.
Ако са истински пазарни джентълмени
обаче, шефовете на двата монопола да
седнат на по чаша бира и да се раз-
платят като мъже. Факт е, че вместо да
даде 3 лева за парно, топлофицираният
перничанин даде 30 лева за ток пове-
че. Дето се вика, Енергото да почерпи
ТЕЦ-а. Това ще бъде една достойна
постъпка на още по-достойни капита-
листи. Лошото е, че няма кой да почер-
пи народа, освен с чаша студена вода,
ама по тоя въпрос има думата ВиК, що-
то и водата не е безплатна...

ЯВНО МЕСТНАТА УПРАВА ВЗЕ НА
СЕРИОЗНО АФРИКАНСКИЯ ПРАХ
НАД ГРАДА и от вчера сутринта започ-
на усилено миене на улиците в центъра.
Бяхме свикнали това упражнение да се
прави в знойните летни дни, обаче под-
ранилото пролетно миене също заслу-
жава аплодисменти. Че даже софиянци
нададоха вой от сахарските песъчинки,
оцветили не само колите им, но и об-
ществените пространства. Управата ху-
баво се грижи за уличната чистота, ама
ония с маркучите като мият, да вземат
да теглят по една струя и на паркирани-
те автомобили. Нещо като безплатна
автомивка, че иначе красотата на гра-
да ще бъде половинчата.

КАКВО ЗНАЧИ ВЪНШНА НАМЕСА
СИГУРНО ВЧЕРА СА РАЗБРАЛИ ПО-
ЛОВИНАТА ЖИТЕЛИ на квартал Цър-
ква, които останаха без ток. Пожар в
трансформатор бе обяснен точно по тоя
начин от специалистите – външна наме-
са. Не от претоварване, не от техничес-
ка неизправност, а от нещо друго. Ако
бяхме любители на теорията за конспи-
рацията, веднага щяхме да напишем,
че това е форма на терористичен акт
или поне на саботаж. Ама понеже не
сме, пишем само „външна намеса”.

Проверки в министерства
за платени глоби към КАТ

Любомира ПЕЛОВА
Всички министри да проверят служителите

си дали са си платили глобите към КАТ.
Министър-председателят разпореди на

членовете на кабинета да извършат провер-
ки не само на шофьорите в съответните ми-
нистерства и агенции, но и на всички служи-
тели. 

„Направихме една проверка с президента
Радем  в Дирекция на Национална полиция и
се оказа, че има по трима, четирима души с
актове, които не са си ги платили. Направете
необходимото. Човек, който нарушава Зако-
на за движение по пътищата, има по няколко
акта – не знам така дали е и много добър
служител. Румяна Бъчварова да види и об-
ластните управители.Областните управители
същото да видят и в областните дирекции“,
каза още Борисов.

Премиерът даде едноседмичен срок на
министрите да извършат проверките.

“За следващата сряда искам да знам по
колко акта съответно в министерствата, аге-
нциите – имате”, заяви той.

Кръстева, която
според запознати по
документи е разве-
дена с Драгановеца,
но поддържала доб-
ри отношения с не-
го, е организирала
схемата, регистри-
райки роми като зе-
меделски производи-
тели, изработвала
проектите и всички
други необходими
документи, за да
кандидатстват и да
спечелят финанси-
ране по мярка 112 на
„Програма за разви-
тие на селските ра-
йони“ – „Създаване
на стопанства на
млади фермери“.
Целта била да се до-
берат до европейско
финансиране за
производство на
биохумус чрез прера-
ботка на почвата с
калифорнийски чер-
веи. Седем роми ус-
пели да се докопат
до европейските
средства след одо-
брено финансиране.
Те посочили, че ще
глбедат червеите
на ниви, собстве-
ност на Кръстева и
майка й.

След първоначал-
ната подготовка на
лехите за биотор
„производителите“
получили преводи на
първите траншове
от по 24 000 лева,
като на един тях до-
ри било предоставе-
но пълното финан-
сиране от 48 000 лв.
Изненадваща про-
верка по изпълнение-
то на договорите
обаче установила,

Лични карти с пръстов
отпечатък иска Евросъюза

Любомира ПЕЛОВА
Европейската комисия предложи днес

личните карти на гражданите на Евро-
пейския съюз да съдържат задължител-
но дигитални пръстови отпечатъци на
притежателите си.

Това трябва да бъде част от борбата
срещу фалшификацията на документи,
използвани от престъпници и екстремис-
ти. Комисията иска по този начин да пре-
махне хартиените документи, които лес-
но се фалшифицират и използват за про-
никване в ЕС от територията на държави,
които не членуват в блока.

Мерките не предвиждат задължително
въвеждане на лични карти от държавите
членки, но страните, в които ги има, ще
трябва да включат в тях два биометрич-
ни показателя - два пръстови отпечатъка
и снимка на лицето на държателя.

Личните карти, които не отговарят на
изискванията, ще бъдат премахнати в
срок от пет години, а до десет трябва да
бъдат отстранени и тези, които не се раз-
читат от технически устройства.

Новоиздадените карти няма да имат
срок на валидност повече от 10 години.
Комисията предложи и други мерки за
сигурност като улесняване на достъпа
на властите до информация от електрон-
ни и банкови профили от една държава
членка в друга.

По данни на Европейската комисия се-
га 80 милиона европейци притежават
лични карти, които не се разчитат от тех-
нически устройства и не съдържат био-
метрични данни. Във всички държави
членки на ЕС има лични карти освен в
Обединеното кралство, Ирландия и Да-
ния. В Австрия и Швеция те не са задъл-
жителни.

Сред евродепутатите има гласове про-
тив идеята за новите лични карти. Гер-
манският депутат от Зелените Ян Филип
Албрехт е на мнение, че задължителното
включване на пръстови отпечатъци в до-
кументите за самоличност не е залог за
сигурност и посочва, че дори и отпечатъ-
ците могат да се фалшифицират. Евро-
пейският съюз изисква от 2009 г. в лич-
ните карти да се съдържат биометрични
данни, но повечето държави забавиха
прилагането на мярката.

Прилагането й се извършва по разли-
чен начин в различните държави. В бел-
гийските лични карти има биометрични
данни, но няма пръстови отпечатъци. В
Германия гражданите имат право на из-
бор дали в личните им карти да има
пръстови отпечатъци. В Испания новите
лични карти съдържат отпечатъци.

че след отпускане-
то на общо 192 000
лв. не е извършвана
никаква дейност.
Разследващи разкри-
ли, че ръководител-
ката е получила су-
мите от наетите
бенефициенти, пла-
тила им по свое ус-
мотрение, а огром-
ната част от средс-
твата разпределила
между участниците
в групата.

На Ирена Кръстева
и другите двама об-
винени са наложени
мерки за неотклоне-
ние «Парична гаран-
ция» в размер на 50
000 лв., 25 000 лв. и
5000 лв.

Ирена Кръстева и
майка й не за пръв
път имат вземане-
даване с полицията.

През март 2012 го-
дина Ирена бе задър-
жана от служители-
те на реда след щура
гонка по главен път
Е79.

Тогава тя не се
подчинила на стоп
палка и с бясна ско-
рост избягала от
униформените. По-
вече от 20 километ-
ра полицаите прес-
ледвали известната
бизнес дама, която
взела значителна
преднина с чисто
новия си “Форд
Мондео” пред ста-
ричкия “Опел Ас-
тра” на полицаите
от главен път Е-79.

Ченгетата я спре-
ли за проверка точ-
но в района на магис-
тралата край Дупни-
ца. Автомобилът й
бил пълен догоре с
мастербоксове цига-

ри без бандерол – ку-
пето и багажникът
били претъпкани.

Ирена се отклони-
ла от магистралата
през Дяково в посо-
ка Бобов дол. Две
РПУ-та били вдигна-
ти на бойна нога да
я преследват. Три
патрулки тръгнали
след форда й без
шансове да я до-
гонят.

Полицаи от РПУ в
Бобов дол успели да
я спрат, като зас-
тлали главния път
на изхода от Бобов
дол в посока Кюс-
тендил с шипове,
които пробили гуми-
те на форда и кола-
та спряла в край-
пътна канавка. Иле-
на и майка й са осво-
бодени след 24-часо-
во задържане.

През юни 2013 го-
дина бившата съп-
руга на наркотрафи-
канта отново бе за-
държана с контра-
бандни цигари. Ан-
тимафиотите тога-
ва бяха иззели
12 500 тютюневи
изделия без банде-
рол.

Акцията бе прове-
дена в пернишкото
село Големо Бучино.
Там бил спрян за про-
верка товарен авто-
мобил „Ивеко”. В не-
го спецполицаите 
открили над 12 500
кутии цигари без за-
дължителния сти-
кер. Кръстева е осъ-
ждана за нелегално
разпространение на
акцизни стоки и за
съставяне на невер-
ни документи за кре-
дитиране.

Още един дрогиран седнал зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Поредният шо-
фьор, управлявал ав-
томобил след упо-
треба на наркотич-
ни вещества, е уста-
новен в Перник.

Във вторник, око-
ло 19 часа, на пътен
възел „Хумни дол“ е
бил проверен «Фолк-
сваген Голф», шофи-
ран от 24-годишния
жител на областния
град А.С. При изпроб-
ването му с техни-
ческо средство било
установено, че е
употребил марихуа-
на.

Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз.

Започнато е бързо
производство.

Случаите, в които

при проверка служи-
телите на реда заси-
чат употребили
упойващи вещества
водачи да шофират,
зачестяват. Карти-
ната е тревожна и
характерна не само
за нашия регион, а за
цялата страна,
твърдят от вът-

решното министерс-
тво.

Наскоро от «Път-
на полиция» съобщи-
ха официално по на-
ционалния ефир, че
именно дрогираните
шофьори се превър-
щат в по-голяма зап-
лаха от поияните
зад волана.
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