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† Преп. Йоан Рилски
Чудотворец Св. прор.

Йоил. Св. мчк Уар

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

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

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

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

Като
натровени...

Колкото и заседания на Консултативния
съвет по национална сигурност да има,
толкова пъти президентът Радев ще чете
кухи фрази от стъклената трибуна. И тол-
кова пъти така наречените висши държав-
ни мъже /и жени/ ще гледат строго и мрач-
но като натровени пред кабинета на ле-
каря. Прехваленият Съвет, който трябва-
ше да обедини мнения около борбата с ко-
рупцията, на практика се обедини около
нищото. Приета била с консенсус някаква
декларация, от чиито стотици думи не
става ясно кой е главният герой. За вто-
ростепенните вече говорихме.

И така - корупцията е в почерпка. След
няколко дена в парламента ще се приеме за-
кон, ще се избере високоплатен началник и
пито - платено. Някой от време навреме
ще каже: "Ама тоя антикорупционен орган
още никого не е вкарал в затвора" и всичко
това ще мине в сметката на второстепен-
ните разпоредители - политиците.

А първостепенните - едрите корупмато-
ри, ще отброяват дните до следващат
сделка, когато ще попълнят с хубави числа
банковата си сметка. И ще благославят
Консултативния съвет, кухите консенсус-
ни фрази и авторите на закона. А полити-
ците пак ще мълчат като натровени със
зелено. В смисъл преяли с чуждестранна ва-
лута...

Валентин ВАРАДИНОВ

90 / 250

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0887 884 095

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

До края на октомври могат да се сключват договори “Лоялен клиент”
Силвия ГРИГОРОВА

" Т о п л о ф и к а ц и я
Перник" започва пое-
тапно пускане на
парното отопление
в града от 23 октом-
ври, съобразно дей-
стващата наредба.
Това информира ди-
ректорът на топло-
фикационното дру-
жество Любомир
Спасов. С оглед на
това той напомни,
че до тази дата
трябва да приклю-
чат напълно всички
ремонтни дейности

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

17 художници с картини
в галерия "Марин Гогев"

Светла ЙОРДАНОВА
На 20 октомври 2017г. от 17.30ч в галерия "Марин

Гогев" ще се открие изложбата от пленера, който
се проведе през юни в Кремиковският манастир
"Св. Георги Победоносец".

Събитието бе  организирано  от НЧ"Съзнание-
1922г." по проект към Община Перник за подпома-
гане дейността на читалищата.17 творци - участни-
ци в пленера ще представят своите творби, съобщи
секретарят на читалището Ани Савова. В  експози-
цията ще бъдат показани  по две платна и материа-
ли за работа на художниците. Една от творбите ос-
тава за фонда на читалището. Прекрасната приро-
да, незабравимото усещане от досега с вековното
свято място - всичко това претворено в картини- мо-
гат да видят посетителите. Изложбата ще може да
си види всеки ден от 20.10. до 17.11.2017 г.

по вътрешно-сград-
ната инсталация на
сградите, които пол-
зват централно пар-
но отопление. Отго-
ворниците за або-
натните станции в
сградите трябва да
ги приведат в готов
вид за пускане на
отоплението.

"Това означава, че
помещенията, в кои-
то се намират або-
натните станции
трябва да имат при-
ветлив вид, а не да
са пълни с боклуци и

отпадни води. Ос-
вен това, отговор-
ниците на абонат-
ните станции
трябва да напълнят
инсталацията или
да я допълнят, ако
се налага, преди да е
пуснато отопление-
то и да уведомят
живущите, че
трябва да отворят
вентилите на радиа-
торите си напълно,
за да се обезвъзду-
шат.

Местни и млади доброволци от
Европа чистят реката в Мещица

Любомира ПЕЛОВА
От няколко месеца в пернишкото село Мещица работят млади

доброволци от Европейската доброволческа организация. Чети-
римата чистят коритото на едноименната река в малкото населе-
но място.

Италианецът Франческо и полякът Гжегож споделиха неприя-
тният факт, че мещичани са го превърнали в сметище - из-
хвърлят в нето всякакви отпадъци и така то е силно замърсено.
Младите хора обаче подчертаха, че са доволни от помощта на
виновниците за бедата - жителите на селото им помагат да се
справят с проблема и коритото на река Мещичка да се отърве от
изхвърлените в него боклуци от всякакъв характер. Франческо
и Гжегож допълниха, че  има създадена местна организация,
която работи заедно с младежите от Европа и се старае да нау-
чи хората от селото да събират боклуците разделно.

Франческо и Гжегош бяха гости на Професионалната гимна-
зия по облекло и туризъм "Св. Иван Рилски" в Перник по време
на Световния ден на здравословното хранене. Двамата бяха
приготвили плодова салата от ябълки, банани и лимони, любима
на италианците през горещите месеци, споделиха младежите.

ЧЕСТИТ

ДЕН НА ГРАДА,

ПЕРНИЧАНИ!

На страница 2
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Цветислава Цветкова встъпи официално в длъжност

Силвия ГРИГОРОВА
Избраният на първия

тур на частичните
местни избори в Трън
кмет от ППГЕРБ Цве-
тислава Цвекнова
встъпи официално в
длъжност. На провело-
то се вчера извънредно
тържествено заседа-
ние на Общинския съ-
вет в пограничния
град, председателят на
ОИК в Трън Тодор Ис-
аев връчи на Цветкова
удостоверението за
избор на кмет. Цветис-
лава Цветкова, в при-
съствието на общин-
ските съветници и
много гости, положи
клетва.

"На тези, които ми
оказаха доверие да съм

тук днес, сред вас и ме
избраха за кмет на об-
щина Трън благодаря.
Надявам се оттук на-
татък да продължим
работата си като дока-
зал се екип и да рабо-
тим за благото на всич-
ки жители на Община
Трън", заяви Цветкова.

Новоизбраният кмет
на Трън беше поздравен
от кмета на Перник д-р
Вяра Церовска. "За мен
е голяма чест да мога
да поздравя с успеха на
изборите г-жа Цветко-
ва. Знам, че жителите
на Трън избраха личнос-
тта, екипа, с който тя
е работила и с който
ще продължи да рабо-
ти, избраха човека, кой-
то познава проблемите

на Трън. Убедена съм, че
с този кмет и този
екип успехът на Трън
предстои", заяви Вяра
Церовска.

Поздрави от името
на областния управи-
тел поднесе заместник
оластният управител -
Васил Павлов. Той поз-
драви жителите на об-
щина Трън, които още
на първия тур избраха
своя кмет. "Надявам
се, че Цветислава
Цветкова ще бъде
кмет на всички гражда-
ни на Община Трън. По-
желавам й да работи
неуморно за благоденс-
твието на хората,
просперитета и разви-
тието на община
Трън".

Пълната програма за празника
на Перник- 19 октомври

Светла ЙОРДАНОВА
И тази година празникът на Перник - 19

октомври ще бъде изпъстрен с различни
събития. В програмата са включени за-
бавления за всички възрасти. Денят е из-
пълнен с концерти, изложби, музикални
прояви, забавни игри и много изненади.

08.00 ч.
Храм „Св. Ив. Рилски”
Света литургия в чест и памет на Св.

Иван Рилски
На този ден Българската православна

църква почита и паметта на Св. Йоан
Кръстител Рилски Чудотворец –закрил-
ник на всички българи и покровител на
нашия град. Затова честванията ще за-
почнат от сутринта със Света литургия.

След литургията ще бъде открита рено-
вираната детска градина “Изворче”. Това
е първият ремонт, откакто е построено
детското заведение през 1962 г. Конс-
трукцията на сградата вече е усилена,
подменени са техническите инсталации /
отоплителна, електро и ВиК/. Сградата е
санирана и с подменена дограма. Двор-
ното пространство е обновено – с нова
настилка, площадки, кътове за децата
със съоръжения и пясъчник.Строително-
монтажните дейности се реализират по
оперативната програма „Региони в расте-
ж“.

10.50 ч. ПРАЗНИЧНО ДЕФИЛЕ
пл.“Св.Иван Рилски“- пл. “Кракра“
В него ще вземат участие училищата,

носещи името на покровителя на Перник
Св .Иван Рилски

11.00 ч. Пл. „Кракра”
Официално откриване на празника
• Ритуал за издигане на националния

флаг
• Празнично слово на кмета на Община

Перник
• Връчване на наградите „Перник“ 2016

за принос в областта на здравеопазване-
то, социалната дейност, образованието,
културата, медийте и бизнеса.

• Обявяване на почетния гражданин на
Перник

• Концерт на АНПТ “Граовска младост”
12.00 ч.
Естрада в Градския парк
Програма за деца
12.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Юбилейна изложба живопис “50 годи-

ни творчество” на нашия талантлив,
прекрасен и обичан художник Дончо За-
хариев.

13.00– Пл. “Кракра”
“Арт” - концерт на млади таланти
15.00 ч.
Регионален исторически музей Перник

ще отвори врати за изложбата под мото-
то “26 Пернишки пехотен полк”. Експози-
цията е по повод 100 г. от Първата све-
товна война”

16.00 ч.- Пл. “Кракра”
За втора поредна година Перник ще съ-

бере на едно място фолклорни състави
от България, Румъния и Украйна. В кон-
церта ще се включат и славеите на на-
родната музика Ива Давидова и Сорина
Богомилова.

17.00 часа - Изложбена зала - РИМ Пер-
ник

Почитателите на класическата музика
ще имат възможността да се насладят на
великолепен концерт на Камерен оркес-
тър “Орфей” с диригент Райчо Христов,
под мотото “Хоризонти”.

19 -22 часа Пл. „Кракра“
Празникът ще завърши с уникални из-

пълнения на обичаните от младите хора
Криско и Тита. За феновете на рок музи-
ката ще пее и младата перничанката Ни-
колета Станойкова , популярна с блест-
ящото си представяне в “Гласът на Бъл-
гария” и “Х Фактор”. Хитови и емоцио-
нални песни ще изпеят и любимците на
всички времена музикантите от група
“Сигнал”. Разбира се, че финалът на ве-
черта ще бъде поставен с празнична
заря, която ще изпъстри небето над Пер-
ник.

На входа на Община-
та новоизбраният
кмет беше посрещнат
с пита с мед и получи
поздрави от ВрИД кме-
та на общината Роза
Златанова. Тя поздрави
с добре дошла Цветис-
лава Цветкова и й по-
дари кошница с цветя.

Водосвет за здраве
отслужи отец Кон-
стантин от Гигинския
манастир. Той пожела
ползотворна работа
на кмета, неговия екип
и всички служители в
общината в полза на
хората.

Отец Константин
освети и кметския ка-
бинет, прогони злите
духове и пожела успех
на новоизбрания кмет
на Трън.С влизането й
в кметския кабинет,
Цветислава Цветкова
беше посрещната с
торта, върху която
беше изобразено знаме-
то на община Трън.

На въпроса- коя ще
бъде първата й задача
с встъпването й в
длъжност, Цветислава
Цветкова заяви:"Пър-
вата ми задача ще бъ-
де да сформирам екипа,
с който ще работя
през двегодишния ман-
дат на управление, кой-
то ни остава. Искам

Над 500 семейства  ползват
услугите на Центъра в кв. Тева
Светла ЙОРДАНОВА

Ден на отворените
врати се проведе в
Центъра  за услуги за
ранно детско разви-
тие, функциониращ в
рамките на Проект
BG05M9OP001-2.0040-
001 "Услуги за ранно
детско развитие в об-
щина Перник" . Заин-
тересованите стра-
ни, родители и ръко-
водители на детски
градини бяха запозна-
ти с дейностите и ус-
лугите, които той
предоставя. Предста-
вени бяха постигна-
тите резултати от
откриването на цен-
търа.

Гости на събитието
бяха ръководителят
на проекта Александър
Александров, предста-
вители на Община
Перник и председа-
телят на областната
структура на БЧК На-
таша Минева.

"Потребители на
услугите към този
момент са над 400 де-
ца и 500 семейства и
бъдещи родители",
сподели Александров.

Той запозна в детайли
присъстващите с
проект "Услуги за ран-
но детско развитие",
чиято цел е да създа-
ва и предоставя услу-
ги за ранно детско
развитие (ранна ин-
тервенция на увреж-
данията; индивидуал-
на педагогическа под-
крепа; предоставяне
на психологическа под-
крепа, семейно консул-
тиране и подкрепа, ин-
дивидуална и групова
работа с деца и роди-
тели; подкрепа за оси-
гуряване на здравна
детска консултация и
дейности по превен-
ция на заболяванията;
допълнителна педаго-
гическа подкрепа за

повишаване на учи-
лищната готовност
на децата за равен
старт в училище) на
деца до 7-годишна въз-
раст от уязвими гру-
пи, вкл. деца с увреж-
дания и семействата
им и бъдещи родите-
ли, живеещи на тери-
торията на община
Перник.

Проектът е 100%
безвъзмездна финан-
сова помощ и се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на Опе-
ративна програма
"Развитие на човешки-
те ресурси" 2014 -
2020, съфинансирана
от Европейския социа-
лен фонд на Европей-
ския съюз.

след като изминат те-
зи две години от ман-
дата да видя една об-
новена община, еколо-
гично чиста. Искам
младите хора да оста-
нат да живеят в Трън
и тук да отглеждат
децата си, а тези кои-
то са напуснали Трън
си пожелавам да се вър-
нат и да се реализират
в Трън. Затова ще по-
ложим много усилия за
разкриването на нови
работни места", заяви
Цветкова и изрази на-
деждата си, че инвес-
титорите ще оценят
красотата и предимс-
твата на трънския
край и ще развиват
бизнеса си тук.

Цветислава Цветко-
ва спечели на частич-
ните местни избори на
8 октомври още на
първия тур. За нея гла-
суваха 1354 гласопода-
ватели, което е 52.12
на сто от упражнили-
те правото си на вот
жители на Община
Трън. Тя е родена през
1976 г Целият си съз-
нателен живот е пре-
карала в Трън. Тя е се-
мейна с едно дете-син
на 16 години. Завърши-
ла е "Предучилищна пе-
дагогика в ЮЗУ-Бла-
гоевград.

Откриват санираната
детска градина "Изворче"

Светла ЙОРДАНОВА
Откриват санираната детска градина "Из-

ворче" с официална церемония днес, на
празника на града.

Събитието ще започне с тържествено
вдигане на знамето на Република Бълга-
рия. Голяма част от програмата специално
е подготвена от най-малките възпитаници
на "Изворче", които ще изненадат с трепет-
но подготвени стихотворения и песни. На
откриването на реновираната сграда ще
присъства кметът на Община Перник Вяра
Церовска, която ще пререже лентата. А ка-
то израз на светло, изпълнено с живот и
надежда бъдеще, ще е дръвчето, което
кметът ще подари и засади в двора на гра-
дината.

"Топлофикация Перник" пуска парното...
Ако въпреки това

някъде продължа-
ва да се извършва ремонт по сградната ин-
сталация, отговорникът на абонатната стан-
ция задължително трябва да постави на
входа на сградата уведомително писмо. В
противен случай ние не носим никаква от-
говорност за евентуално нанесени щети",
поясни Любомир Спасов. Той напомни на
абонатите на "Топлофикация Перник", кои-
то имат желание да сключат договор "Лоя-
лен клиент", че могат да направят това до
края на месец октомври. "След това преус-
тановяваме сключването на тези договори,
тъй като се създават пречки за реалното от-
читане на консумираната топлинна енергия
от страна на фирмите, извършващи дялово-
то разпределение", допълни директорът на
"Топлофикация Перник"

от страница 1
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Делегация от Хъбей преговаря с областната администрация

Любомира ПЕЛОВА
Областна админис-

трация Перник беше
посрещна делегация
от провинция Хъбей в
Китайска Народна Ре-
публика.Посещението
бе по повод инвести-
ционни намерения в

областта. По време
на срещата стана
ясно, че официален
документ затвърд-
яващ желанието за
побратимяване меж-
ду двете губернии,
ще бъде подписан от
областния управител

Ирена Соколова и тех-
ния губернатор Дзи
Ю н ш и . Р ъ к о в о д и -
телят на делегация-
та Йе Чангянг, който
е и заместник генера-
лен директор на Ми-
нистерството на
външните работи на
правителството на
провинция Хъбей под-
черта, че визитата е
по повод инициатива-
та “16+1” и е с цел за-
познаване с потенциа-
ла на България и за-
дълбочаванe на двус-
транните отношения
в областта на тежка-
та промишленост,
търговията и строи-
телството. Делега-
цията беше посрещна-
та от заместник об-
ластния управител
инж. Васил Павлов.

Той отбеляза, че доб-
рите дипломатически
отношения между
двете държави спо-
собстват и за готов-
ността на областния
управител Ирена Со-
колова да партнира
при търговско –ико-
номически отноше-
ния между България и
Китай. «Областният
управител навремен-
но ще информира
гражданите, управа-
та и бизнеса на двете
побратимяващи се об-
щности за възмож-
ностите за участие в
съвместни инициати-
ви и реализиране на
общи проекти в Бъл-
гария », каза Павлов.

Заедно с общинския
съветник Иво Богда-
нов подробно очерта-

ха предимствата на
инвестирането в об-
ласт Перник. Те из-
тъкнаха технологич-
ните възможностите
на областта и подчер-
таха наличието на
много добре обучени
и квалифицирани кад-
ри. В края на срещата
присъстващите дек-
ларираха готовнос-
тта на двете страни
за  подписване на до-
кумент, насърчаващ
приятелския обмен,
икономическите и
търговски контакти,
както и сътрудничес-
твото в областите
промишленост, селско
стопанство , наука и
технологии, култура,
спорт и образование.

Обучаваха кметове да работят
с електронния регистър

Любомира ПЕЛОВА
Как кметовете на населени места, в които

няма действащи нотариуси, да заверяват
пълномощни за разпореждане с недвижи-
ми имоти, и как документите да бъдат въ-
веждани в електронния регистър на Нота-
риалната камара, за да няма злоупотреби. 
Това беше темата на практическото обуче-
ние, което кметовете от община Перник пре-
минаха по своя инициатива, след като бяха
приети измения в Наредбата за служебните
архиви на нотариусите, даващи им право да
заверяват документи в регламентирани от
закона случаи. Във връзка с измененения-
та в нормативната уредба самите кметове
на последната си среща са отправили мно-
жество въпроси за новите си правомощия,
а администрацията е инициирала това обу-
чение, което да им бъде от полза в еже-
дневната работа, поясни секретарят на Об-
щина Перник Радослава Манова. Нотариус
Маруся Маркова поясни как  трябва да бъ-
дат заверявани пълномощните за разпо-
реждане с недвижими имоти, и как да бъ-
дат въвеждани в Информационния регис-
тър „Единство“ 2 на Нотариалната камара.
При въвеждането в регистъра всеки кмет
прави кратко резюме на документа и това е
своеобразна гаранция за нотариуса, който
може да направи проверка, преди да из-
върши сделката. Кметовете обаче нямат
право да заверяват документи, които под-
лежат на вписване. Нотариус Маркова под-
черта, че пълномощни за разпореждане с
недвижими имоти могат да заверяват само
кметове на малки населени места, в които
няма действащи нотариуси. Местните уп-
равници могат да извършат заверка и в до-
ма на съответния гражданин, ако той е бо-
лен, или трудно подвижен. Това обаче не се
отнася за градските кметства, като “Изток”
и “Калкас”, където има работещи нотариал-
ни кантори.

Стартират мерки за европейски
субсидии при пчеларите

Силвия ГРИГОРОВА
Над 100 пчелари проведоха среща с ръ-

ководителя на сектор „Аквакултури и бо-
лести по животни и пчели“ в Националния
диагностичен научноизследователски ве-
теринарномедицински институт проф. д-р
Калинка Гургулова.  Тя обясни, че най-раз-
пространените заболявания у нас са акаро-
за, вароатоза, нозематоза и тропилелапсо-
за и даде наставления как стопаните да
разпознават болестите и кои препарати да
използват за третирането им.

Следващия месец се очаква да стартират
мерки за инвестиции в малки стопанства и
за млади фермери, а през декември – за
групи и организации на производство. Ми-
нималният производствен обем, който
трябва да притежава един стопанин, за да
кандидатства за европейска субсидия, е
2000 евро.

И през предстоящия програмен период
ще бъдат подпомогнати младите фермери
на възраст от 18 до 40 години, които стопа-
нисват ферма от 8000 до 16 000 евро. Те
обаче трябва да са започнали дейността си
най-рано 18 месеца преди подаване на до-
кументи за финансиране. Сред изисквания-
та младите фермери трябва да имат средно
образование в областта на селското сто-
панство или да завършат курс за придоби-
ване на такава квалификация. Одобрените
кандидати ще получат 50 000 лв. на два
транша.

Кирил Леонов поиска вот на
доверие от Пленума на БСП
Любомира ПЕЛОВА

На редовно заседа-
ние на Общинския съ-
вет на БСП – Перник
председателят на со-
циалистите поиска
вот на доверие. Пре-
ди година и половина,
когато ми гласувахте
доверието си, ясно и
категорично заявих,
че приемам тази от-
говорност и на първо
място поставям обе-
динението на пар-
тията. Няма да
търся разделителни
линии и разцепление,
защото само заедно
можем да вървим към
общия успех, каза Лео-
нов. Със сигурност
няма човек, който да
не греши, но продъл-
жавам да стоя зад по-
зицията си от преди
година и половина, за-
това искам от Вас
вот на доверие, ако
не го получа ще си по-
дам оставката, заяви
Леонов.

Форумът едино-
душно го подкрепи ка-
то председател на
Общинския съвет на
БСП Перник.

В дневният ред на
заседанието бяха раз-
гледани редица важни
въпроси свързани с
партийния и органи-
зационния живот на
БСП в града.

Беше приет и дву-
годишния отчет на
общинските съвет-
ници от „БСП и коа-
лиция“, както и от-
чет за работата на
Обединението на же-
ните социалистки. В
рамките на заседание-
то се разгледаха и
приеха мерки за раз-

витие и план за дей-
ностите на Общин-
ския съвет на БСП
Перник.

Гости на форума
бяха Кирил Добрев,
зам.-председател на
БСП и ген. Бриго Аспа-
рухов, член на ИБ на
НС на БСП.

Извън официална-
та информация от
Общинския съвет на
БСП в Перник оста-
ват много въпроси,
които бихме задали.
Защо например този
път Пленумът се ока-
за закрит за журна-
листи? Да не чуем как-
ви въпроси си зада-
ват избраниците на
столетницата в гра-
да около случващото
се вътре в нея? Защо-
то мнозина са наясно
с тежките конфлик-
ти в ръководството
на партията и дока-
зателство за тях е
именно исканият вот
на доверие. Колкото
до доверието, и тук
се сблъскваме с пара-
докс – председа-
телят го получи да
ръководи социалис-
тите в общината, но
както единодушно го
грабна в това отно-
шение, така и едино-
душно го загуби, ко-
гато членовете на
групата съветници
приеха оставката му
като председател.

Позволяваме си да
изразим съмнение и
по отношение «еди-
нодушното гласува-
не» на пленума, тъй
като преди да бъде
помолен напусне зала
«Панорама», човекът
на «Съперник» стана

свидетел на едно дру-
го гласуване, касаещо
дневния ред, в което
никой не броеше гла-
совете «за», «про-
тив», въздържал се»,
но се обявяваше едно
крайно становище
незнайно на каква ба-
за точно. Или по-точ-
но – знайно. Броене
«на око».

А че не организа-
ционния характер на
форума, заради кой-
то той бе закрит за
любопитните жур-
наля, както гласеше
официалното обясне-
ние на Кирил Леонов,
а сериозни вътрешни
междуличностни и
ръководни конфлик-
ти бяха причината да
изгонят новинарите
от «Панорма», бе пре-
делно ясно. За нас бе
интересно да чуем не
разприте и махленски-
те кавги в ръководс-
твото на общинска-
та организация, а
мнението на
зам.председателя на
БСП Кирил Добрев за
случващото се в пер-
нишката структура,
защото то твърде
много напомня на
онова в голямата.Но
не би.

Само искаме да на-
помним, че шило в
торба не стои и мно-
го бързо всичко тай-
но става явно. Още
вчера сърдити черве-
ни коментираха пове-
дението, непремливо
спред тях, на акти-
висти, членове на ръ-
ководството на пар-
тията и на групата
съветници в местния
законодателен орган.

Фестивалът "Перник Мези"
стартира след Деня на града

Любомира ПЕЛОВА
И тази година Перник ще бъде част от

турнето на няколко балкански певци в бъл-
гарски градове. Тази година проявата е
продължение на Деня на града - 19 октом-
ври. Още в петък, 20-ти октомври, на цен-
трални ягрладски площад ще бъде дадено
началото на Фестивала на балканската
скара "Перник мези". Организаторите  обе-
щават  много изненади и интересни състе-
зания, като турнири по табла, белот, футбо-
лен билярд, туистър, биърпонг, състезания
по надяждане с люти чушки и кебапчета .
Стотици награди очакват участниците и
гостите на феста. За децата също са пред-
видени доста подаръци и игри.

В първия фестивален ден, 20 октомври,
микрофонът ще е в ръцете на Мирослав
Илич

На 21 октомври  ще се насладим на из-
пълннията на Халид Муслимович и Йорда-
нис Агапитос.

На 22 октомври гости на перничани ще
бъдат Бобан Здравкович и Славка Калче-
ва.
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Тя е първа по рода си за двамата художници

Три годишен тъпанджия представя
Перник в Световен фестивал

Светла ЙОРДАНОВА
3-годишният тъпанджия Валентин Цвета-

нов от Перник ще бъде най-малкият уча-
стник в първия Световен фестивал на гай-
дари и кавалджии в Родопите- „Чуйте Де-
вин”. В уникалния фест Перник и областта
ще представят още “Майсторите на танца” и
“Български ритми” от Перник, както и  “Ет-
нофолк” от Радомир, съобщават от ЕNI FILM.

Над 101 гайдари ще свирят заедно на
първия фестивал “Чуйте Девин”. Заедно с
тях на сцената в Девин ще се качат артисти
от различни жанрове на изкуството. Мно-
гобройна публика ще изпълни града, а хо-
телите едва побират всички желаещи да
станат част от уникалното зрелище.

Над 101 гайдари ще свирят заедно на
първия Световен фестивал на гайдари и ка-
валджии заедно с артисти от всички изкус-
тва “Чуйте Девин”. От 20 до 22 октомври
градът в сърцето на Родопите ще посрещне
гостоприемно изпълнители от цяла Бълга-
рия и многобройна публика. В уникалното
гайдарско шоу ще се включат Гайдарски
състав “Девин” с ръководител Емил Чола-
ков, “101 каба гайди” от Смолян, Гайдарски
състав “Дельо хайдутин” с ръководител То-
дор Кайков. Заедно с тях Елица ще извиси
глас с изпълнение на химна на Родопите
“Бела съм, бела, юначе”. С нея на сцената
ще бъдат и братята Мартин и Кристиян Пи-
щолски.

“Майсторите на танца” ще разтърсят зем-
ята, а Маг Икар ще представи коронния си
номер и ще свали главата от раменете си.

През целия ден на 21 октомври на сцена-
та ще се изявят таланти от цяла България.
Хорото ще поведат домакините от “Девин
Денс”. Към тях ще се присъединят “Ме-
жденските славеи” от с. Межден, обл. Си-
листра, “Витошки ритми” от софийското се-
ло Мърчаево, “Болярки” от с. Болярци, об-
щина Садово, “Майсторите на танца” и “Бъ-
лгарски ритми” от Перник, Представителен
детско-юношески ансамбъл “Здравче-вен-
че” от гр. Велинград, Женски битов хор и
Неформална младежка група “Тримон-
циум” от с. Калековец, детски и младежки
състав от с. Езерово, общ. Белослав, Клуб
“Фолк Денс Българи” от Плевен, танцова
формация “Ритми” от Костинброд, група за
автентичен фолклор и детска група “Дъга”
от общ. Минерални бани,  обл. Хасково, чи-
талище “Пробуда-1926” от Горна баня, “Ет-
нофолк” от Радомир, илюзионно студио “И-
кар”. На сцената ще се изявят и много ин-
дивидуални изпълнители.

Занаятчии от цяла България ще изложат
своите изделия. Гостите на фестивала ще
могат да се порадват и да си купят изящни
ръчно изработени накити, народни музикал-
ни инструменти, съдове за готвене и стом-
ни, сувенири и бродирани тениски, както и
сладкогласни чанове и камбани. Тради-
ционни родопски вкусотии ще приготвят
пред всички на открито майсторите готвачи
от механа “Юруците”.

Художничката Вили Миронова ще подре-
ди изложба на своите уникални лечебни
картини, а младият талант Момчил Гьонду-
зов ще покаже изработените от него фан-
тастични същества от пластелин.

Патрон на фестивала е кметът на Девин
Красимир Даскалов.

Многобройна публика се стича в Девин от
цялата страна, за да стане част от уникал-
ното зрелище. Първо свършиха местата в
Спа хотел “Орфей”, който е партньор на
фестивала. Бързо след това се напълниха и
останалите хотели, но местните хора уве-
ряват, чи нито един желаещ да се наслади
на местните традиции, на атрактивната
програма, на живописната планина, грейна-
ла в топлите есенни багри, на топлото октом-
врийско слънце и на лековитата минерална
вода няма да остане без подслон. Гостоп-
риемните родопчани са готови да отворят и
домовете си, за да посрещнат своите гости.

Фестивалът “Чуйте Девин” се провежда
за първа година. Поради огромния интерес
организаторите обещават догодина програ-
мата да продължи няколко дни, а за уча-
стие вече са подали заявки гайдари и ка-
валджии от Шотландия, Ирландия, Гърция,
Сърбия, Турция, Полша и др.

Светла ЙОРДАНОВА
Снощи във VIPGAL-

LERY при НЧ „Нови хо-

ризонти – 2009“ отво-
ри врати  една необи-
чайна изложба. Двама

художници – еднакви и
различни – баща и син -
Данаил и Ангел Атана-
сови показаха за първи
път свои картини заед-
но пред публика в сбор-
на изложба. Двайсет
платна озаряват VIP-
GALLERY като благот-
ворен енергиен източ-
ник, чрез въздуха и
светлината, които
ползва като заглавия
на свои произведения
Атанасов Баща. Синът
му Ангел, хваща послед-
ния влак за вкъщи по
дългия път към дома.
За всичко това  разказ-
ват още творбите на
Атанасови  във VIP-
GALLERY.

Бащата- Данаил Ата-
насов е признат за еди-
н от най-характерните
и неподражаеми съвре-
менни български твор-
ци. Обикновено карти-
ните му се определят
като абстрактни, но
той самият твърди,
че рисува реалността.
От 1985 до 2014 годи-
на е представил свои

произведения в 43 из-
ложби. Платната му са
озарили всички прес-
тижни столичните га-
лерии - Руски 6, Арена,
Ата Рай, Сезони, Шипка
6, Максим. Балабанова-
та къща в Пловдив съ-
що е била домакин на
негова изложба. През
годините Данаил Ата-
насов участва в излож-
би в Гърция, Полша,
САЩ, Франция, Люк-
сембург, Босна, Герма-
ния и Египет.

Участвал е в над
двайсет пленера по жи-
вопис в Полша, Гърция,
Италия, България и Ма-
кедония. През години-
те е носител на мно-
жество награди:

•         1985 – ²² награ-
да за живопис – Стру-
ма;

•         1989 и 2009 –
Награди за изкуство –
Перник;

•         2003 – голяма-
та наградата на СБХ –
Струма;

•         2003 – Диплом
от Х-тия интернацио-

нален конкурс за съвре-
менна живопис в Палма
де Майорка, Испания.

Негови картини при-
тежават Национална-
та галерия в София,
Музеят „Барсело“ в
Палма де Майорка, Ин-
тернационална галерия
Тузла – Босна, галерии и
частни колекции в Бъл-
гария, Гърция, Полша,
Испания, Германия,
Франция, Португалия,
САЩ и Люксембург.

Синът- Ангел Атана-
сов завършва училище-
то за изящни изкуства
в София през 1983 го-
дина. От 1986 година
работи в областта на
живописта. През годи-
ните представя свои-
те работи в десет са-
мостоятелни изложби
в галериите КИЦ и АР-
ТСАЛОН в Перник. Уча-
ства със свои картини
в изложби в Полша, Ма-
кедония, Беларус, Египе-
т. Негови платна са би-
ли експонирани в Ерми-
тажа в Санкт Петер-
бург, Русия.

Последни  дни за номинации за
наградите на името на „Валя Крушкина”
Светла ЙОРДАНОВА

До 23 октомври
2017 г. журналисти
от различни българ-
ски медии могат да
бъдат номинирани
или да се самономи-
нират за шестите
медийни награди
„Валя Крушкина –
журналистика за хо-
рата“. Номинациите
стават в шестте ка-
тегории на конкурса:
„Печатна медия”,
„Радио”, „Телеви-
зия”, „Онлайн ме-
дия”, „Млад журна-
лист” и „Снимащ
журналист”. Задъл-
жително условие за
участие в конкурса е
номинираните мате-
риали да са авторски
и да са публикувани
в периода от 11 сеп-
тември 2016 г. до 11
септември 2017 го-
дина. Един журна-
лист може да бъде
номиниран или да се
самономинира с мак-
симум 3 материала.

Н о м и н и р а н е т о
става чрез изпраща-
не на попълнен фор-
муляр на електронен
адрес: konkurs@wcif-
bg.org до 23 октом-
ври 2017 г. Формул-
ярът и указанията
за номиниране са
достъпни от тук.

Номинираните ма-
териали ще се оце-
няват от независи-

мо жури по следните
критерии: обектив-
но и нестандартно
представяне на кон-
кретен казус, анализ
на обществено зна-
чим проблем, ясно
изразена лична пози-
ция, отстоявана в
името на граждани-
те. По традиция но-
сителите на награ-
дата „Валя Крушкина
– журналистика за
хората“ ще бъдат
обявени на официал-
на церемония в края
на годината.

Конкурсът се орга-
низира от Фонд
„Валя Крушкина“ при
Фондация „Работил-
ница за граждански
инициативи“ и има
за цел да отличи
журналисти с актив-
на гражданска пози-
ция, отстоявана в
името на граждани-
те. През годините
конкурсът стана
разпознаваем в жур-
налистическите сре-
ди, както и извън
тях. В досегашните
пет издания на кон-
курса са номинирани
над 300 журналисти
с близо 600 материа-
ла. Пет години след
старта на инициа-
тивата, наградите
се превърнаха в ме-
рило за качествена
журналистика.

Две поредни годи-

ни Клубът по журна-
листика в ГПЧЕ
„С.Радев” е домакин
за Перник на проек-
та “Журналисти в
училище”, благодаре-
ние на който учени-
ците имаха възмож-
ността да се срещ-
нат с такива дос-
тойни носители на
наградата като Тат-
яна Ваксберг и Иван
Бедров.

„Това бяха едни за-
помнящи се срещи-
уроци за свободата
на словото и нейна-
та цена, които,
вярвам, са подтикна-
ли някои от присъс-
тващите да нап-
равят своя инфор-
миран избор и да пос-
ледват пътя на на-
шите гости.Надявам
се и тазгодишните
номинации да не от-
стъпват от високи-
те критерии на пре-
дишните и все така
да срещат младите
хора с най-вдъхнов-
яващите примери за
професионализъм и
човешко достой-
нство в сложния и
труден свят на ме-
диите. Прочее, номи-
нирайте по съвест!”
казва ръководи-
телят на Клуба по
журналистика – пре-
подавателят по бъл-
гарски език и литера-
тура Милена Исаева.

Националната здравна карта
– окончателно отменена

Силвия ГРИГОРОВА
Националната здравна карта е оконча-

телно отменена. Това стана ясно след ре-
шение   на на петчленен състав на Вър-
ховния административен съд. С него на
практика се обявява за нищожно реше-
нието на Министерски съвет, което утвър-
ждава картата.

През  май  месец 2017 г. тричленен със-
тав на ВАС също отмени здравната карта,
но то беше обжалвано от  Министерски
съвет и Министерство на здравеопазва-
нето.

В настоящото решение петчленният
състав на ВАС подкрепя решението от
месец май. „Законосъобразно и обосно-
вано тричленният състав на Върховния
административен съд, V² отделение, е
приел, че необнародването като подзако-
нов нормативен акт в “Държавен вес-
тник” на закон е съществен порок, водещ
до нищожност“, се казва в решението на
съда.

Министерският съвет и  здравното ми-
нистерство ще трябва да платят разнос-
ките по делата на Центъра за защита на
правата в здравеопазването и Сдруже-
нието на частните болници в България,
които атакуваха документа в съда.

Националната здравна карта бе въведе-
на от екипа на министър Петър Москов.
Целта й бе да определи и планира потреб-
ностите на населението от лечебни заве-

дения  в отдел-
ните райони на
страната, като
на тази база
НЗОК можеше
да избира с
кои болници да
сключва дого-
вор. Според

много от експертите в сектора обаче, по
този начин се ограничава конкуренцията.
„Тя влияе негативно не само на лечебни-
те заведения, но и на пациентите. Тя заб-
ранява разкриването на нови лечебни за-
ведения и нови дейности в съществува-
щите такива.



1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
3. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
4. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
5. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 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, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
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. Ярджиловци, 1 200 м2

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 4(5), ТЕЦ, 1 тер, 52 кв.м, тх., подобр. - 52 500 лв.
2. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
3. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, ет. 4–4№, ТЕЦ, 2 тер., добър вид- 63 000 лв.
4. Двустаен, Ид. център, ет. 3, 72 кв.м, с обзавеждане, лукс - 63 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
6. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., тх. - 52 000 лв.
8. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с обзавеждане - 30 000 евро
10. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ - 49 000 евро
13. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, 2 ет., РЗП 144 м2, двор 480 м2,
     лукс обзавеждане - 79 000 евро
20. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
21. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
22. Къща, Даскалово, двор: 608 кв.м,
     РЗП: 144 кв.м, 2 етажа, мн. подобрения, с обзавеждане - 130 000 лв.
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
24. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.

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

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
7. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
12. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
13. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 19 октомври 2017 г., брой 200 /6302/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      коментар - 60 000 евро

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

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

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

НАЕМИ:

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

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

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

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

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

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

    сайдинг, двор: 325 кв.м - 53 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, Каменина, ЗП: 70 м2,
     двор 400 м2 - 60 000 лв.
6. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
10. Стара къща, Д. Раковец и
       УПИ 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, с. Турковци, къща,
      сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
       УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
12. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
13. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 35 000 лв.
14. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
17. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 10 000 евро
27. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал и инструменти - 100 лв.
4. Гараж, масивен, Център, 20 кв.м - 50лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 500 лв.

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

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Мошино, ет. 9, ТЕЦ, ЕПК, тер. - 35 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 300 евро
8. Изток ет. 7, панел,
       ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
       70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
       ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 18 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 800 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.
2. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
    сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
3. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Тристаен апартамент Димова махала, ет.7/8/,

     саниран блок, непреходен, ТЕЦ, тераси - 48 000 лв.

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

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Мошино, ЕПК, ет.9, ТЕЦ,

    две тераси - 35 000 лв.

2. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

3. Двустаен Изток, Албените,

    ет.4/8/, саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

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

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Къща, с. Дивотино,
ЗП 48 м2, 2 ет.,

двор 500 м2 - 39 000 лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

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

тел.0893/37 20 40

Собственик
продава:

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи

3 бр. работнички
за 2-сменен режим на работа

0885 230 813 или на място:
фирма “Микропакт”,

в двора на бившия “Феромагнити”

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.



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 луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въз-
дух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредс-
твом автомагистрала Люлин. Тел.:
0882 817 442

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

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

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

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

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

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

Жена с педагогически опит търси
работа - гледане на деца. Тел.: 0897
436 849

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

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

Продавам равно дворно място -1240
кв.м. с едноетажна къща /вила/ - 60
кв.м. застроена площ, масивен гараж
(24 кв.м), други допълнителни
пристройки, с кладенец, асма, овощни
дръвчета в с. Дивотино, обл. Перник.
Тел.: 0899 127119

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

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

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

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050; 0888
137 885

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

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи 3 бр. работнички за
2-сменен режим на работа. 0885 230
813 или на място: фирма
“Микропакт”, в двора на бившия
“Феромагнити”

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

Интересно и забавно

възприемат рисково поведе-
ние. Девойките пък често стра-
дат от болки в стомаха и упори-
то главоболие. Всяко повтар-
ящо се соматично оплакване
трябва да наведе на мисълта за
психически дискомфорт.

Има случаи, в които тийней-
джърите търсят убежище в ка-
набиса или прекомерно увли-
чане по видео игрите. И тук не-
щата са сериозни, само когато
се повтарят редовно и са свър-
зани със социална изолация.

Рязка промяна в поведението
на детето също е алармиращ
признак.

Виждате, че е тъжно? Прове-
рете как се държи, когато е в
своята среда. Ако там проявите
му са по-скоро жизнерадостни,
няма за какво да се тревожите.
Много често тийнейджърът има
две лица – едно за пред роди-
телите и друго за приятелите.
Ако обаче приятелите му пот-

върдят симптомите на депресивност, трябва да се реагира.
АВТОРИТЕТ И РАЗБИРАНЕ
На първо време вземете час при вашия семеен лекар или при

психотерапевт. Ако тийнейджърът откаже да отиде, наложете се,
като му кажете: „Родителите са отговорни за здравето на децата
си. Не ме принуждавай да те вкарам в болница”. След такъв раз-
говор не би трябвало да имате проблем да го заведете на консул-
тация. В същото време избягвайте да се проявявате като прекале-
но строги в ежедневието и да го „юркате” непрестанно: „Ставай
от леглото, вземи душ, преоблечи се, какво си увиснал и т.н.”

Детето ви има нужда от точно обратното – внимание, нежност,
разбиране...

Ако се наложи да се лекува  и не може да ходи на училище, взе-
мете отпуск и вие. Най-често предлаганото средство е психотера-
пията, чиято цел е да замени негативните мисли с друг начин на
разсъждаване.

Предписването на антидепресанти трябва да бъда съчетано със
стриктен контрол над детето и поведението му. Понякога е за
предпочитане то да постъпи в болница, за да се следи постоянно
ефектът на лекарствата.

Всеки случай на нелекувана депресия при тийнейджърите води
до лоши резултати в училище, ниско самочувствие, трудности в
общуването.

Американски психолози твърдят, че депресията на тази възраст
се отразява на мозъчната дейност на зряла възраст. Но ако се
вземат навременни мерки, юношеската депресия ще отмине без
други следи освен чувството за успешно преодоляване на едно
житейско изпитание.

Депресията при подраства-
щите е много по-често среща-
на, отколкото предполагаме.
Често тя се „маскира” под не-
характерни симптоми.

Липса на желание за какво-
то и да било, неугледен вид,
скрит под косите поглед,
„бягство” зад екрана на ком-
пютъра, лоши резултати в
училище...

Колко много родители поз-
нават тази „картинка” и се
чудят какво да направят. Да-
ли се досещат обаче, че може
да става дума за депресия?

Според Световната здравна
организация 8,5% от младите
на възраст от 15 до 24 години
проявяват признаци на деп-
ресивност.

Депресията е най-честото
заболяване на възраст 10-19
години!

Но как да бъдем сигурни в
диагнозата, когато в този пе-
риод от живота сълзите и смехът се редуват така лесно?

СЪВКУПНОСТ ОТ СИМПТОМИ
Съществува нещо като депресивност, характерна за юношество-

то, която приемаме за нормална. От една страна мозъкът търпи
хормонално влияние, което се изразява в рязко приминаване от
състояние на радостна възбуда към мрачност или внезапен плач.
От друга, в този период тийнейджърът се сбогува с детството си и
с различни идеали, включително този за родителите. Да добавим
и променящото се тяло, към което му се налага да привикне. Кри-
зата е неизбежна, но тя е нужна, за да може младият човек да се
изправи пред реалността, да се отдели от родителите, за да стане
личност и „създател на собствения си живот”.

Признаците на депресията са съвсем други.
Става дума за сбор от клинични симптоми, които взети поотдел-

но, не представляват опасност, но в комбинация говорят за пси-
хическо заболяване. Тези симптоми могат лесно да бъдат разпоз-
нати от специалистите и много по-трудно от родителите.

Ако детето ви спи зле, има намален апетит, действа забавено,
излъчва апатия или потъва в мрачни мисли, имате всички осно-
вания да потърсите лекарско мнение. Много често това се съчета-
ва с ниски оценки в училище. Младежът се изолира в стаята си,
загубва всякакъв интерес към своите обичайни дейности.

С езика на тялото
Докато възрастният човек се вслушва в тъгата си, то подраства-

щият гледа да не я забелязва. На тази възраст е трудно да си
признаеш, че не се чувстваш добре в кожата си. Вътрешната бор-
ба с депресията води до появата на други симптоми. Момчетата и
момичетата реагират различно. Бъдещите мъже стават агресивни,

Какви са признаците на депресия при тийнейджърите?
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Задържаха мъж за проявена жестокост към животни
Трийсет и две годишен жител на Тутракан е задържан за проявена

жестокост към животни, съобщиха от Областната дирекция на МВР в
Силистра. Чрез профила си в социалната мрежа мъжът е разпрос-
транил и видеоклип за стореното от него. Полицейската проверка
по случая е започнала веднага след публикуването на скандалното
видео, което е  предизвикало възмущението на много граждани.

Установено е, че клипът е заснет от съпругата на тутраканеца в при-
съствието на малолетното им дете на 16 октомври. Проверката по
случая се извършва с оглед на чл. 325 б ал. 3 от Наказателния ко-
декс. Резултатите от нея ще бъдат докладвани на Районна прокура-
тура - Тутракан, уточняват от Областната дирекция на МВР в Силис-
тра. Според поправките в Закона за защита на животните от 2011 г.
насилието над животни се наказва с  "лишаване от свобода" от 1 до
3 години и "глоба" от 2000 до 5000 лева.

През април т. г. неизвестен садист сряза лапичките на малко котенце
в София. В социалните мрежи се появиха шокиращи снимки на живо-
тинчето. Два месеца по-късно във социалните мрежи се появи клип,
на който 16-17-годишни ученици малтретират малко коте във Варна.

Петков: Не е вярно, че МОД не е
съгласуван с работодателите
Опровергавам твърдението, че реше-

нието ми за административно определ-
яне на минималните осигурителни до-
ходи за 2018 г. не е консултирано с ра-
ботодателите.

Това заяви министърът на труда и со-
циалната политика Бисер Петков в по-
зиция относно писмо на Асоциацията
на организациите на българските рабо-
тодатели.

Асоциацията организациите на българските работодатели настоя-
ва за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и со-
циалната политика Бисер Петков. Причината за исканата оставка са
предложенията за административно увеличение на минималните оси-
гурителни доходи по основни икономически дейности и квалифи-
кационни групи професии /МОД/ от 3,9 на сто, както и на минимална-
та работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г. , които са вече внесе-
ни по официален път чрез проекта на Закон за бюджета на Държав-
ното обществено осигуряване.

Министърът припомня, че МТСП e спазило процедурата по дого-
варяне на минималните осигурителни доходи като чрез насоките по
договаряне социалните партньори бяха информирани за основните
параметри за бюджетната прогноза за 2018 г., където е включен прог-
нозният размер на минималната работна заплата /МРЗ/.

"Преговорите не се състояха поради отказа на работодателите да
участват в тях. За да насърча социалния диалог, извън утвърдената
процедура, лично в качеството ми на министър организирах 3 сре-
щи на браншови организации на работодателите и на синдикатите,
на които представители на работодателите отказаха да участват, с
изключение на Българска браншова камара – Машиностроене.

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничес-
тво (НСТС) на 28 септември т.г. информирах членовете за намере-
нието да определя административно нарастване на МОД с 3.9% (про-
центът е определен в съответствие с прогнозата за нарастване на
БВП за 2018 г.). Съгласно Кодекса за социално осигуряване в качес-
твото ми на министър на труда и социалната политика съм длъжен
да определя минималния осигурителен доход, които са част от За-
кона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

В изпълнение на това задължение внесох предложение, което да
се обсъди на заседание на Надзорния съвет на НОИ. Бюджетът на
ДОО, който е част от държавния бюджет, тепърва ще се обсъжда със
социалните партньори в НСТС, след което ще бъде внесен в Минис-
терския съвет.

По отношение на минималната работна заплата бих искал да уто-
чня, че МТСП все още не е стартирало съгласувателна процедура по
подготовка на нормативен акт на МС за определяне на размера й за
2018 г.", заявява министър Петков.

17 години затвор за мъж,
изнасилвал дъщеря си

Софийски градски съд (СГС)
осъди на 17 години лишава-
не от свобода мъж за блудс-
тво и изнасилване на собс-
твената му малолетна дъ-
щеря.

Явор Димитров е обвинен за
това, че осъществени от него
множества престъпления
спрямо половата неприкос-
новеност на малолетната му
дъщеря, съобщиха от прес-
центъра на прокуратурата.

В хода на разследването е
установено, че през 2013 г.
съпругата на Димитров го на-
пуснала, като оставила при
него трите им малолетни де-
ца - две момчета и по-голяма-
та им сестра.

В периода от лятото на съ-
щата година до неустановена дата през месец януари 2017 г., в квар-
талите “Панчарево“, „Горубляне” и „Христо Ботев”, той многократно
извършвал блудствени действия с цел да възбуди и удовлетвори
полово желание без съвкупление по отношение на дъщеря си (под
14 години към онзи момент), като я принуждавал към това със сила.

Въпреки съпротивата на детето, в периода след 18.04.2014 г. до 2015
г. бащата два пъти осъществил с нея полов акт, отново със заплахи.

Димитров е признат за виновен за упражняваното на системно сек-
суално насилие спрямо малолетното момиче и му е наложено едно
общо най-тежко наказание в размер от 17 години лишаване от сво-
бода, което да изтърпи при първоначален строг режим, уточниха от
прокуратурата.

Съдът е признал и в цялост предявения от дъщеря му граждански
иск в размер на 80 000 лв.

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ № 627 от 05. 10. 2017 г. на ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ–ПЕРНИК е одобрено техническо задание и разрешено
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план и план за регулация и застрояване /ПУП - ПП и ПРЗ/ за трасе и
сервитут на: Площадка за напорен водоем V=1000 м3 в
поземлен имот с идентификатор 55871.510.1131 по КККР на
гр.Перник и трасе и сервитут на водопровод Ф 110 РЕ, гр.
Перник, кв. КАЛКАС.

Техническо задание за изработване на проект за ПУП и Решение
№ 627 от 05. 10. 2017 г. на Общински съвет – Перник се намират
на 12 етаж, стая 5 на общинска администрация, гр.Перник, пл.„Св.
Иван Рилски” № 1А.

Решението на общински съвет Перник не подлежи на оспорване
съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ № 626 от 05. 10. 2017 г. на ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ–ПЕРНИК е одобрено техническо задание и разрешено
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план и план за регулация и застрояване /ПУП - ПП и ПРЗ/ за трасе и
сервитут на: Площадка за напорен водоем V=500 м3 в поземлен
имот с идентификатор 55871.502.598 по КККР на гр.Перник и
трасе и сервитут на водопровод Ф 110 РЕ, гр. Перник, кв.
ДРАГАНОВЕЦ.

Техническо задание за изработване на проект за ПУП и Решение
№ 626 от 05. 10. 2017 г. на Общински съвет – Перник се намират
на 12 етаж, стая 5 на общинска администрация, гр.Перник, пл.„Св.
Иван Рилски” № 1А.

Решението на общински съвет Перник не подлежи на оспорване
съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ № 625 от 05. 10. 2017 г. на ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ–ПЕРНИК е одобрено техническо задание и разрешено
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план /ПУП-ПП/ за обект: Трасе на канализационен колектор Ф
400 и водопровод Ф 225 в участък от гр.Перник до с.
Драгичево, община Перник.

Техническо задание за изработване на проект за ПУП –ПП и
Решение № 622 от 05. 10. 2017 г. на Общински съвет – Перник се
намират на 12 етаж, стая 5 на общинска администрация, гр.Перник,
пл.„Св. Иван Рилски” № 1А.

Решението на общински съвет Перник не подлежи на оспорване
съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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 Днес се обърнете за съвет към близък или род-
нина, но в крайна сметка се опитайте сами да
вземете крайното решение. В материално отно-
шение не предприемайте нищо конкретно. Ако ус-
тановите, че се повтарят вече случили ви се не-
ща, решавайте по-търпеливо проблемите си, за

да не се повтарят.

 Днес се постарайте да не нарушавате постиг-
натия баланс. Не се впускайте да осъществява-
те нови инициативи, ако не знаете какъв ефект
биха имали те за вас. Денят предразполага към
установяване на хармонични отношения с хора-
та, които са важни за вас. Вярвайте в това, кое-

то правите.

 Днес се постарайте с правилна нагласа да се
справите с текущите си професионални задълже-
ния. Не се лишавайте от нищо. Ограничете кон-
тактите си и се съсредоточете само върху
неотложните си ангажименти. Не се обвързвай-
те с никого. Пазете се от хранителни натрав-

яния. Вероятни са и семейни проблеми.

 Днес проявявайте интерес към заобикалящия
ви свят. Необходимо е да проявявате по-голяма
предпазливост при осъществяването на каквито
и да било инвестиции. Обвързване с чужди интере-
си ще създава допълнително напрежение у някои
от вас. За предпочитане е да се занимавате със

задачи, които бихте могли да приключите бързо.

 Днес ще възникнат редица благоприятни усло-
вия, благодарение на които ще осъществите же-
ланията си. Наблягайте на делата, които са от
първостепенно значение за вас. Направете нещо
повече в полза на семейството си. Смирете се и
поискайте прошка, за да освободите място за по-

ложителни и градивни мисли.

 Днес моментът е благоприятен да направите
голяма покупка, която обмисляте отдавна, но ви
липсваше достатъчно сигурност, за да осъщес-
твите това. Част от самотните представите-
ли от знака ще бъдат привлечени от чара на нова
особа в обкръжението си, което за вас ще се пре-

върне в източник на непознати изживявания и емоции.

 Днес не се претоварвайте с допълнителни ан-
гажименти. Постарайте се да преосмислите ин-
тересите от делови и от личен характер. Въз-
държайте се от прибързани решения, бъдете ра-
зумни. В действията си залагайте на сигурни и
проверени методи. Пазете се от преумора и по-

често си почивайте.

 Днес се освободете от страховете си и се зае-
мете с инициативите, които може да доприне-
сат за повече стабилност в живота ви. Опитай-
те се в свободното време да разнообразите ин-
тересите си. Уважението на хората около вас,
сред които колеги и приятели, освен близките ви,

кара да се чувствате по-добре.

 Днес е добре да се вслушвате в мнението на хо-
рата от прякото си обкръжение. Не поемайте
твърде много отговорности по едно и също вре-
ме! Освободете се от ненужни вещи и всичко, кое-
то отнема от енергията ви. В много от начина-
нията ви ще получите подкрепа от колеги и се-

мейството ви.

 Днес ще имате шанса да се заемете с инициа-
тивите, чиято реализация бяхте отложили за по-
късен етап поради една или друга причина. Поста-
райте се да подхождате гъвкаво към новостите,
настъпващи на работното ви място. В случай че
приятел, познат или колега ви помоли за помощ,

се постарайте да не я отказвате.

 Днес деловите и материалните ви интереси
ще бъдат защитени без обичайните затрудне-
ния. Стремете се да подредите по такъв начин
личната си програма, че да ви останат доста-
тъчно време за приятели и близките. Настройте
се позитивно, използвайте творческото си въоб-

ражение и бъдете смели в мечтите си.

 Днес с внимание трябва да се отнасяте към на-
личните си средства, за да не нарушите баланса в
материалната сфера. Колкото повече внимание
обръщате на детайлите, толкова е по-малка ве-
роятността да се сблъскате с каквито и да било
затруднения. Денят е важен и за всяко друго ваше

начинание, за това смело се натоварвайте.
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Страницата подготви Яне Анестиев

Варненци надделяха убедително с 3:0 ( 25:19,25:19, 25:13)

Âîëåéáîëèñòèòå ïàäíàõà îò „×åðíî ìîðå”

Тимът на Черно море
постигна втора победа
в Суперлигата, след ка-
то надигра категорич-
но като гост Миньор
(Перник) с 3:0 (25:19,

25:19, 25:14) в двубой
от третия кръг на пър-
венството. Перничани
от своя страна регис-
трираха трета поредна
загуба и все още имат

актив само от един спе-
челен гейм в срещите
си срещу „Хебър”, „Пи-
рин”(Рз) и „Черно мо-
ре”.В първия гейм дома-
кините поведоха с 4:1

,но веднага бяха застиг-
нати при 4:4, а при пър-
вото техническо пре-
късване резултатът
беше 8:4 в полза на „Чер-
но море”. Преднината
на варненци стана 10:5
преди миньорци да на-
малят до 10:11. Гости-
те пак увеличиха пред-
нината си на второто
прекъсване до 16:11, а
опитите на Петьо Дра-
гиев да им противодей-
ства с много смени не
даде резултат и гей-
мът приключи при
25:19. Втората част
тръгна точка за точка
до  6:6, след което гос-
тите поведоха с две за
8:6. Веднага след прекъс-
ването Явор Генов нап-
рави две точки от сер-
вис и резултатът ста-
на 10:6 в полза на „Чер-
но море”. Разликата се
задържа на две-три
точки до 16:13, след
което възпитаниците

Премиите В ЦСКА
за победа във вечно-
то дерби в събота
ще са по 5000 лева.
Това  е бонусьт, кой-
то играчите могат
да получат за успех
както в сблъсъка с
Левски, така и за то-
зи с Лудогорец в Раз-
град на 5 ноември
(неделя). Премиите
са чувствително за-
вишени спрямо те-

5000 лева премия за футболистите на ЦСКА
зи, които се полагат
на играчите в оста-
налите двубои. По-
добни на настоящи-
те са били допълни-
телните стимули и
за пролетните сблъ-
съци с Левски.ЦСКА
спечели последните
две издания на дер-
бито с по 3:0 - на 29
април и на 28 май, и
така играчите са за-
работили солидни

бонуси. Вече в тре-
ти пореден сезон,
откакто Гриша Ган-
чев е ангажиран с
клуба, всички запла-
ти и премии в клуба
се изплащат без ни-
какво забавяне.Фут-
болистите на ЦСКА
се готвят едноразо-
во във всеки един
ден преди дербито.
Отборът не получи
нито ден почивка

след издънката сре-
щу Пирин (0:0). Иг-
ралите в двубоя на
"Армията" имаха
в ъ з с т а н о в и т е л н о
занимание в понедел-
ник, а от вчера вече
се готвят на пълни
обороти. В трени-
ровките се набляга
на тактиката за ма-
ча със сините.Спор-
тно-техническите
фактори в ЦСКА

на Виктор Карагьозов
рязко вдигнаха ефе-
ктивността си в защи-
та и геймът приключи
при същия резултат ка-
то първия 25:19.  Тре-
тата част започна пак
равностойно, в нея мин-
яорци за първи път по-
ведоха при 11:9. След
13:11 настъпи срив в
играта им и гостите
направиха 14 точки сре-
щу само една за „Ми-
ньор”. Така геймът
приключи при 15:14 в
полза на варненци, а с
това и срещата с 3:0 в
тяхна полза. За варнен-
ския тим Стефан Ива-
нов заби 16 точки (3
аса, 2 блокади), Явор Ге-
нов добави 15 точки (2
аса). За Миньор Георги
Стоянов завърши с 11
точки (1 ас, 1 блокада).
В 4 кръг варненци прие-
мат Монтана, а перни-
чани домакинстват на
Нефтохимик 2010.

Пернишки треньор води
юношите на „Лудогорец” в Сараево
Старши треньорът на Лудогорец U19 перни-

чанинът Юри Васев говори пред клубната теле-
визия преди мача реванш от Младежката шам-
пионска лига с Железничар в Сараево на 18
октомври.„Отиваме в Сараево с настройка за
здрава и мъжка битка.  Разучили сме детайлно
съперника, знаем силните и слабите му страни.
Срещу нас ще се изправи изключително кла-
сен отбор. Няма да бъде никак лесно, особено
във въздушните двубои, защото цялото им на-
падение е много ръстово, но ще намерим начин
да противодействаме. За мача разполагаме с
всичко най-добро, подготвили сме различни
тактически варианти и се надявам, че ще ус-
пеем да отстраним Железничар”, заяви Васев,

Кубрат Пулев остава
официален претендент
Контузията на Кубрат Пулев му отне шан-

са да се изправи срещу Антъни Джошуа на
28 октомври в Кардиф за световните титли
на Международната боксова федерация
(IBF) и Световната боксова асоциация
(WBA). Кубрат Пулев обаче остава официа-
лен претендент за титлата в тежка катего-
рия, потвърдиха от IBF.“На Джошуа бе на-
редено да защитава титлата си на IBF сре-
щу Карлос Такам, който е следващият въз-
можен претендент. Не е сигурно колко вре-
ме ще се нуждае Пулев за възстановяване,
но той остава официален претендент за тит-
лата на IBF в тежка категория. Все пак, той
ще трябва да изчака реда на задължителни
защити, за да получи отново възможност
за титла, тъй като шампионът ще бъде в по-
вече от една версия (в случая - на IBF и
WBA)”, каза Жанет Салазар, пресаташе на
Международната боксова федерация, .
След като Джошуа проведе задължителна
защита на титлата във версия IBF, ще
трябва да направи същото във версия WBA.
Чак евентуално след това, в рамките на
около година, ще бъде насрочена нова да-
та за задължителна защита от IBF срещу
официалния претендент, който остава Куб-
рат Пулев. Възможно е след възстановява-
нето си 36-годишният българин да проведе
един мач преди новия си шанс за шам-
пионски двубой.

заявиха, че очакват
дербито с Левски да
наподобява срещата
с Пирин - армейците
да нападат, а съпер-
никът да е прибран
в своята половина и
да дебне за контраа-
таки.Двубоят в съ-
бота е с начален час
16:00, като се оча-
ква слънчево време
и над 20 градуса
температура.

Тони Здравков остава
начело на юношите

БФС ще гласува доверие на селекционера
на младежкия национален отбор Антони
Здравков, въпреки провалите. България за-
почна по катастрофален начин квалификации-
те за Евро 2019 в Италия и Сан Марино.В пър-
вите си три мача младите трикольори паднаха
у дома от Люксембург (0:1) и направиха две
ремита по 1:1 с Казахстан - в Стара Загора и
Астана. Здравков ще остане начело на младе-
жите до края на този цикъл, включващ още 7
двубоя.На 9 ноември нашите гостуват на лиде-
ра Франция, а на 14 ноември приемат Черна
гора. Битката в групата приключва през ок-
томври 2018 г.,. След нея начело на тима ни до
21 години ще застане Ангел Стойков. В мо-
мента той е начело на юношеския национален
отбор до 19 години, на който в началото на
ноември (от 8-и до 14-и) му предстоят квалифи-
кации за Евро 2018.Трикольорите са в група с
Англия, Сан Марино и Исландия. Напред про-
дължават първите два тима. През това лято
юношите до 19 г. играха на финалите в Грузия
начело със Стойков.

Без мач между Кобрата и Джошуа
Мач между Кубрат

Пулев и Антъни Джо-
шуа на 28 октомври в
Кардиф няма да има.
Причината е конту-
зията на българския
боксьор, а новината
за отмяната на дву-
боя беше обявена
официално от про-
моутъра Еди Хърн.
Той разкри, че вместо
срещу Кобрата, Джо-
шуа ще се изправи
срещу Карлос Та-
кам."Кубрат Пулев
има контузия в рамо-
то и е аут. IBF слага
техния №3 Карлос Та-
кам като задължите-
лен съперник. Сделка-
та е готова и той ще
се бие с Антъни Джо-
шуа на 28 октомври",

написа Хърн в Twitter.
По-рано снощи стана
ясно, че Пулев е полу-
чил контузия по вре-
ме на подготовката
си в Берлин. От него-
вия щаб са пазили в
тайна информацията
за травмата, но след
преглед с ехограф е
било потвърдено, че
българинът няма да
може да се възстано-
ви за битката с Джо-
шуа.Кобрата има раз-
късване на гръдния
мускул към мишница-
та на дясната ръка и
най-вероятно ще
трябва да се оперира.
Очакванията са той
да се възстановява
поне месец.За мача на
"Принсипалити Стей-

диъм" в столицата на
Уелс бяха продадени
над 70 000 билета и
много българи щяха
да подкрепят Пулев,
но за съжаление къс-
метът обърна гръб
на родната звезда. То-
ва е първият случай
в кариерата на Кобра-
та при професиона-
листите, в който мач
пропада заради него-
ва контузия.Такам е
на 36 години е роден
в Камерун, но прите-
жава френски пас-
порт. Като аматьор
той е шампион на Аф-
рика от 2003 година
в тежка категория.
На професионалния
ринг има 35 победи и
3 загуби."Вчера следо-

бед получих обаждане
от промоутъра на
Пулев - Кале Зауер-
ланд. Той ме информи-
ра за травмата на
своя боксьор и вероя-
тността мача да не
се състои. По-късно
докторът е потвър-
дил, че българинът
няма да може да изле-
зе срещу Джошуа. По
правилата на IBF, в
такива случаи място-
то на контузения
боксьор се заема от
следващия в ранглис-
тата, а това е Такам.
Още когато обявихме
договорката за мач с
Пулев, се разбрах с
представителите на
Такам да започне да
тренира и да е готов,

ако се наложи. Преди
малко се чух с хората
от неговия щаб и
всички много се за-
радваха", коментира
Еди Хърн. Той добави,
че ситуацията не е
приятна за Джошуа,
защото цялата му
подготовка е била
съобразена със стила
на Пулев, а сега ще
трябва да се бие с на-
пълно различен про-
тивник.Джошуа при-
тежава световните
титли титлите на
IBF, WBA и IBO от ап-
рил тази година, кога-
то победи Владимир
Кличко. Шампион във
версията на WBO е
н о в о з е л а н д е ц ъ т
Джоузеф Паркър.
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Спецакцията е проведена под надзора на Специализираната прокуратура

ОЩЕ ЕДНА КИТАЙСКА
ДЕЛЕГАЦИЯ ДОЙДЕ ДА
СТОПЛЯ БИЗНЕС КОН-
ТАКТИТЕ С ПЕРНИШКА

ОБЛАСТ. И ние като барабар Петко с
мъжете се пишем икономическа област
по подобие на китайските. Само че раз-
ликата е толкова дребна, та се вижда и
от Космоса. Една китайска област е
колкото цяла България, а нашата – кол-
кото една китайска махала. И като на-
род, и като икономика. Затова няма ло-
шо да се съизмерваме с китайския
бизнес. Един китаец да инвестира в
Перник – шапка му сваляме. Може да
се окаже икономически по-могъщ от
цялата ни местна структуроопредел-
яща икономика. Впрочем, китайските
инвестиции са изложени вече на пер-
нишкия площад във връзка с Деня на
града. Безброй дрънкулки напомнят
Поднебесната империя и влизат във
всеки български дом. Ако това ще са
китайско-пернишките търговски връзки
– накъде повече? А ако ще подписваме
договор за побратимяване – да внима-
ваме побратимите да не поискат пер-
нишко жителство, щото после трябва
да искаме да ни признаят за малцинс-
тво...

ПОЛИЦИЯТА РАЗГЪРМЯ БЛОКА-
ДАТА НА БУРГАС, ОБАЧЕ ОТЗВУ-
КЪТ СЕ УСЕТИ ЧАК В ПЕРНИК.
Някаква грандиозна операция за за-
лавяне на наркотрафиканти, каналджии
и всякакви други матрапази се прове-
де в морския град. В полицейската ин-
формационна суматоха обаче пак се
промъкна името на Перник, в частност
на някакъв негов гражданин, засега
анонимен, който бил забърсан в крими-
налната суматоха. Не е важно кой е и
какъв му е проблемът – важното е да
се слави пернишкото име от Бургас до
Трън. Сигурно затова и новините идват
бързо – по магистралата. При такива ат-
рактивни мероприятия обикновено се
получава като в приказката „где го чу-
каш, де се пука”. Уж удариха бургас-
кия ъндърграунд, а напипаха едри риби
чак от другия край на България. Ето
пример за глобално криминално село.
Бургас, Перник, Видин като Рим, Бер-
лин и Токио през Втората световна вой-
на. Престъпници един дол дренки. И
граждани, които получават излаз на
криминални хроники като на морето. На
една магистрала разстояние...

Промени при издаването на
документи за самоличност

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри промени в

Правилника за издаване на българските
лични документи, чиято цел е да се на-
мали административната тежест за
гражданите чрез редуциране на изи-
скванията за представяне на докумен-
ти. Облекченията са по отношение на из-
даването или подмяната на лична карта
и паспорт, както и на паспорт или замес-
тващ го документ на младежи между 14
и 18 години.

По силата на въведените промени, ко-
гато за гражданите е настъпила пром-
яна на ЕГН, на имена, на постоянния ад-
рес или на пола и тези факти са отразе-
ни в Националната база данни „Населе-
ние“, към заявлението за издаване или
подмяна на паспорт или лична карта
няма да се прилагат изискваните към
момента удостоверителни документи, а
те ще се събират по служебен път от
МВР.

Мерки за по-ниска административна
тежест за бизнеса и гражданите

Любомира ПЕЛОВА
Правителството предлага промени в три

закона и одобри изменения в две наредби
като част от пакета мерки за намаляване
на административната тежест за бизнеса и
гражданите.

С предлаганите изменения в Закона за
измерванията се предвижда частична от-
мяна на режима за одобряване на иденти-
фикационните знаци на лицата, които
произвеждат или внасят бутилки като от
него ще отпаднат вносителите на бутилки.
Отменя се и уведомителният режим за
дейността на лицата, които произвеждат
или внасят предварително опаковани про-
дукти. Те могат да бъдат лесно установени
от задължителното обозначаване върху
съответния продукт, както и от регистри,
водени в различни ведомства.

С промените, предлагани в Закона за
техническите изисквания към продуктите,
се премахва изискването за представяне
на някои официални удостоверителни до-
кументи на хартиен носител и се създава
възможност те да бъдат събрани по слу-
жебен път. Такива документи са съдебно-
то удостоверение за актуално състояние,
удостоверение за вписване в търговския
регистър, както и представянето на трудо-
ви договори на персонала. Уреждат се съ-
що редът и начина за предоставянето на
административни услуги по електронен
път, което ще спести време и средства при
кандидатстването за получаване на ли-
цензии по реда на закона.

По-малко документи ще изисква и Аге-
нцията по заетостта при регистрацията на
предприятия, които осигуряват временна
работа. Това ще е резултатът от предлага-
ните от правителството промени в Закона
за насърчаване на заетостта. За канди-
датстващите за извършване на тази дей-
ност физически и юридически лица ще от-
падне задължението да представят доку-
менти за регистрация или единен иденти-
фикационен код. Тези обстоятелства ще
бъдат проверявани служебно.

Одобрените промени в Наредба за
средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол, целят създава-
не на по-благоприятна бизнес среда чрез
намаляване на определени администра-
тивни срокове, свързани с процеса по одо-
бряване на типа на средствата за измер-
ване.

От Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на инвестициите пък отпа-
да изискването за предоставяне на някои
официални удостоверителни документи на
хартиен носител като удостоверението за
наличието или липсата на задължения, из-
давано от НАП, и документа за липсата/на-
личието на неизплатени трудови възнаг-
раждения към работници и служители, из-
даван от ИА „Главна инспекция по труда“.

Любомира ПЕЛОВА
По време на брифин-

га, даден във връзка с
мащабната спецакция
в Бургас, свързана с
борбата с наркотици-
те, Иван Гешев, адми-
нистративен ръково-
дител на Специализи-
раната прокуратура,
заяви, че паралелно с
операцията в морския
град, е извършена още
една, при която е била
разбита една прес-
тъпна група, свърза-
на с трафик на хора.
„Вторият случай ка-
сае досъдебно произ-
водство под надзора
на Специализираната
прокуратура, по кое-
то се работи съвмес-
тно със СДВР и ДАНС.

Става въпрос за орга-
низирана престъпна
група, която се зани-
мава с трафик на хора
от граница до грани-
ца и отделни силови
действия, осъщес-
твени спрямо бивши
членове на тази гру-
па.

По тази група се ра-
боти от септември
миналата година”,
съобщи прокурор Ге-
шев.

„Задържани са 8 ли-
ца на територията
на Перник, Видин и Со-
фия, четирима са си-
рийски граждани, ка-
то единият от тях е
с хуманитарен ста-
тут. Извършени са
осем претърсвания и

Наказанието за подкуп се
увеличава от 2 на 5 години
Любомира ПЕЛОВА

Търговията с влия-
ние в частния сектор
вече ще се наказва със
затвор. Това предвиж-
дат нови промени в
Наказателния кодекс
(НК), изготвени от
правосъдното минис-
терство. Текстовете
са публикувани за об-
ществено обсъждане.
Един от тях предвиж-
да, че със затвор до
пет години и глоба до
5 хил. лв. ще се наказва
всеки, който приеме
нерегламентирана об-
лага, за да изпълни за-
дълженията, за да из-
върши или да не из-
върши нещо във връз-
ка с работата си.

Новият текст ще
засегне търговци,
служители на фирми,
неправителствени
организации и тър-
говски обединения.
Наказанията стават
по-високи, ако има и
нарушение на служеб-
ните задължения. “За
пръв път се инкрими-
нира търговията с
влияние при осъщест-
вяване на търговска
дейност, която също
се характеризира с ви-
сока степен на общес-
твена опасност, но
понастоящем не попа-
да в обхвата на нака-
зателния закон”, пи-
ше в мотивите към
законопроекта.

Друга мярка, насоче-
на срещу корупцията
в частния сектор, е
увеличаването на на-
казанието за подкуп
от две на пет години.
Едновременно с това
в друг текст е пред-

видено, че човекът,
дал такъв вид подкуп,
няма да се наказва, ако
го е направил, за да за-
щити свое законно
право и доброволно
веднага е съобщил на
властите. Законно
право би могло да бъ-
де например правото
на лечение.

Според авторите
на законопроекта
трябва да се разшири
и понятието за длъж-
ностно лице. Това ка-
чество е ключово за
разследването на ко-
рупционни престъп-
ления, тъй като под-
купът е наказуем са-
мо когато е взет от
длъжностно лице. За-
това към това пон-
ятие се добавят и ра-
ботещите в търгов-
ски обединения и об-
щински администра-
ции. В момента те не
фигурират като
длъжностни лица.

“Посочените сла-
бости не позволяват
противодействието
на всички възможни
форми на корупцион-
ните престъпления,
които следва да се
прилагат за длъжнос-
тните лица в час-
тния сектор по съ-
щия начин, както за

длъжностните лица в
публичния сектор и
държавните инсти-
туции”, пише в моти-
вите към законоп-
роекта.

Припомняме, че дни
след като Венециан-
ската комисия разкри-
тикува наскоро прие-
та поправка в Закона
за съдебната власт,
правосъдният минис-
тър Цецка Цачева об-
яви, че ще поиска тек-
стът да бъде отме-
нен. Става дума за
норма, според която
Висшият съдебен съ-
вет задължително
отстранява от длъж-
ност магистрат, сре-
щу когото има обра-
зувано разследване.
Според Венецианска-
та комисия обаче по
този начин съдии мо-
гат да бъдат от-
странявани, като
формално им се обра-
зуват производства
от прокуратурата.
Предложението на
Цачева е съдийската
колегия да има право-
мощие да отстрани
разследван съдия, но
не и задължението да
го направи, т.е. но-
вият текст на закона
трябва да им даде
право на преценка.

осем обиска на лица.
Намерени са 2 писто-
лета – боен плюс га-
зов, преправен на
боен. Намерени са и
наркотици. Групата е
извършвала пълно об-
служване от граница
до граница. Мигран-
тите са посрещани на
турската граница,
транспортирани са
до Бургас, след това
до София, където са
преспивали в „Модер-
но предградие”, от
там са транспорти-
рани до Видин и напус-
кат границата през
река Дунав. Групата
една от най-сериозни-
те, занимаващи се с
този вид дейност”,
каза още Иван Гешев.
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