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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

”
ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

Убедете се в разликата!
тел. 076/60 11 00

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

Ìíîãî ñëúíöå è ïðèÿòíè åìîöèè çà ïðàçíèêà
1 Евро = 1.955 лв.
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Св. мчк Артемий

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

Болно
време

Народът казва като на това "болно
време". Вярно, приятно е за всеки да
стои на сянка посред есен или да се при-
пича на градския площад, но и вирусите
си ги бива. И ако перничани вчера бяха
на кеф и от времето, и от празника на
града, то потенциалните жертви на ви-
руси си мислеха друго. За болното вре-
ме, ама в конкретен аспект.

В разгара на супер циганското лято,
когато  късият ръкав по обяд е задъл-
жителен, една законова промяна душе-
ше гърлото на бъдещите пациенти. Ор-
язват половината пари за болничен
през първите три дена, гласи сухата
информация. Само това е напълно дос-
татъчно да прати на болнично легло
мнозина. Задава се общонационална ки-
хавица по въпроса. Да боледуваш вече
не е икономически изгодно. Дали е здра-
вословно - ще кажат лекарите след пър-
вите три дена, ако си им влязъл в кли-
ничната пътека. Всеки да носи вируси-
те със себе си до последно. И да раз-
нася заразата "по сборове и по седен-
ки", както е казал поетът.

От Нова година боледуването става
труден за практикуване занаят. А някои
така бяха свикнали ... Идва истинското
болно време. Което ще провери реално
здравния статус на нацията.

Валентин ВАРАДИНОВ

70 / 240

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

Свети Иван Рилски е небесният покровител на Перник
Любомира ПЕЛОВА

Тържествено дефи-
ле на училищата, но-
сещи името на  покро-
вителя Св. Иван Рил-
ски и  уникална песен
за Перник, поставиха
началото на празнич-
ната програма на гра-
да на площад "Кракра".
Красивото изпълне-
ние, което развълну-
ва всички, беше на та-
лантливите децата
от група "Ванила" и
малчуганите от ДГ
"Пролет". В празнич-
ното  шествие, пред-

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

Съдят радомирец,
шофирал без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец застава пред съда за шо-

фиране на автомобил без книжка.
В рамките на няколко дни 35-годиш-

ният Й.А. бил задържан два пъти. На 11
май и 13 юни тази година, в гр. Радо-
мир, бил проверен лек автомобил
"Фолксваген голф", управляван от 35-
годишният Й.А.

Органите на реда установили, че мъ-
жът управлява автомобила в едного-
дишният срок на отнетото му по адми-
нистративен ред свидетелство за пра-
воуправление.

Привлечен е като обвиняем и работата
продължава съвместно с Районна про-
куратура - Радомир.

вождано от Духовия
оркестър, участваха
кметът Вяра Церов-
ска и нейните замес-
тници, областният
управител Ирена Со-
колова, председа-
телят на ОбС Иво Са-
вов, представители
на политически пар-
тии, общински съвет-
ниции граждани. Сред
гостите бяха и деле-
гации от град Ниш,
община Панталей,  от
град Димитровград ,
Сърбия и от град Ро-
жае, Черна Гора.

Празнична света литургия за Деня на града
Любомира ПЕЛОВА

С празнична света ли-
тургия беше дадено на-
чалото на празничното
честване по случай
Деня на града. По тра-
диция още рано сутрин-
та в централния пер-
нишки храм "Св. Иван
Рилски" беше отслужен
благодарствен молебен
за здравето и благопо-
лучието на жителите и
гостите на града.

19-ти октомври е храмов празник на църквата в града. Вчера се на-
вършиха 97 години от освещаването на храм ""Св. Иван Рилски".
Рилският чудотворец, който е покровител на България, се смята и за
закрилник на миньорите. Затова е почитан като патрон на Перник.
Кметът Вяра Церовска и екипът й,областният управител Ирена Соко-
лова ,председателят на общинския съвет Иво Савов също запалиха
свещички и се помолиха светецът да закриля града, да дава сили на
перничани в трудни моменти.

След празничната литургия  беше прерязана лентата на реновира-
ната по Оперативна програма "Региони в растеж" детска градина
"Изворче".

На страница 2
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Свети Иван Рилски е небесният покровител на Перник

Официалната прог-
рама продължи с ри-
туал по издигане на
знамето на Република
България.

След, което перни-
чани бяха приветс-
твани от кмета д-р
Вяра Церовска.

"Перник е среднове-
ковен град, управл-
яван от много управ-
ници,но един болярин
обаче остава в народ-
ния спомен като "За-
щитникът на Перник
и България". Негово-
то име е Кракра. Той е
възпят в много народ-
ни песни в нашия край,
както и от Пенчо Сла-
вейков в епоса "Крка-
ра Пернишки" и дори
от "патриарха на бъл-
гарската литерату-
ра" Иван Вазов, който
пише поемата"Самуил
или мечтания на Пер-
ник". Легендите и пес-
ните за непобедимия
войвода Кракра се раз-
казват и пеят до ден
днешен и ние сме
длъжни да съхраним и
продължим неговото
дело.  ", сподели кме-
тът Вяра Церовска.

Тя пожела на перни-
чани да бъдат живи и
здрави, щастливи и
добротворни .

"Въпреки труднос-
тите и финансовите
проблеми, които има
Община Перник, заед-
но успяваме да се бо-
рим за един по-хубав и
европейски град, в
който да живеем. Ве-
че можем да се похва-
лим с по-екологично
чист и съвременен
транспорт такъв, ка-
къвто си го бяхме обе-
щали. Променихме ин-
ф р а с т р у к т у р а т а ,
както и чистотата.
Изградихме паркомес-
та, както и модерни
спортни, и детски
площадки.  Промених-

ме изгледа на много
квартали със санира-
нето на  44 блока, кои-
то греят от различни
точки. Не мога да не
споделя решаването
на един от най-важни-
те проблеми в Бата-
новци, където започ-
нахме и извършихме
канализацията, заедно
с проекта, който е и
за водоснабдяване в
село Ярджиловци. Ние
сме тези, които обно-
вихме детските гра-
дини и в навечерието
на празника отвори
врати изцяло ремон-
тираната ДГ "Извор-
че". Предстои да за-
вършим проекта за
моста над река "Стру-
ма". Съвсем скоро ще
бъдат създадени усло-
вия за активен отдих
на перничани и гости-
те на града в Парк на
предизвикателствата
в местността "Войни-
ковец", както и ще
приключи възстанов-
яването и облагород-
яването  на кв. "Тева".
Перничани вече се рад-
ват на дългоочаквана-
та велоалея. С общи
усилия и упорита ра-
бота открихме обно-
вената зала "Миньор"
и получихме уверение-
то от министъра на
спорта Красен Кралев
, че следващата спор-
тна зала, която ще бъ-
де изградена е зала
"Дружба". Много неща
се случиха и още мно-
го ще реализираме,
знам, че заедно ще ус-
пеем да променим на-
шия Перник", каза още
в словото си кметът
Вяра Церовска  и заяви
гордо, че за нея най-
голямата награда е,
когато вижда радос-
тта в очите на хора-
та и ще продължа да
отстоява интереси-
те и достойнството
на перничани.

Приветствие към

перничани отправи и
областният управи-
тел Ирена Соколова.
Много слънце и прия-
тни емоции за празни-
ка на Перник

Приветствие към
перничани отправи и
областният управи-
тел Ирена Соколова.

"Съдбата е отреди-
ла, закрилник на родно-
то ни място да бъде
един от най-големите
светци на православ-
ната църква - Св. Ива-
н Рилски.?Историята
разказва, как през
1183 г. унгарският
крал Бела III, премина-
вайки с армията си
през българските те-
ритории, отнася със
себе си в унгарската
столица Естергом мо-
щите на Свети Йоан
Рилски. Легенда гласи,
че архиепископът заб-
ранил извършването
на служба за Свети
Йоан, защото не го
смятал за светец. Ско-
ро след забраната ар-
хиепископът онемял и
само неговото разкая-
ние му върнало говора.
Когато научил това,
крал Бела III веднага на-
редил мощите да бъ-
дат върнати в Средец,
днешната столица на
България - София, през

Инж. Димитър Панов е новият
почетен гражданин на Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Кметът на Перник - Вяра Церовска и

председателят на Общинския съвет Иво
Савов връчиха почетните символи на гра-
да на инж. Димитър Панов, който беше
удостоен със званието "Почетен гражда-
нин на Перник".

Решението беше взето на заседание на
местния законодателен орган.

Инж. Димитър Панов беше удостоен с
приза за активната му работа и участие в
развитието на Перник в годините на гол-
ямото промишлено строителство. 75-го-
дишният Панов е човек с богата професио-
нална биография. Той и ръководената от
него проектантска организация проектират
жилища, детски градини, читалища, мосто-
ве и др. Като директор на Строително-мон-
тажния комбинат внедрява редица ново-
въведения за увеличаване обема на строи-
телство на жилища и основно по едропа-
нелната жилищна система.

По традиция днес бяха връчени и годиш-
ните награди за 2017-та

Ето отличените с награди за 2017г.:
За принос в областта на образованието
ПМГ "Христо Смирненски" - Перник, по

повод 95-годишнината от създаването й
XVI ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Пер-

ник, по повод 50-годишнината му
Галина Тонева - директор на ДГ № 4 "Чу-

ден свят" - Перник
Община Перник и СРСНПБ
Елена Лозанова Върбанова - директор на

XVI ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Перник
Румяна Евтимова Иванова - директор на

ПГ по икономика - Перник
За принос в областта на културата
Общински комплекс Дворец на култура-

та - Перник, по повод 60-годишнината от
създаването му

НЧ "Данчо Иванов-1927" - кв. "Калкас" -
Перник, по повод 90-годишнината от осно-
ваването му

НЧ "Димитър Полянов-1927" - с. Расник,
по повод 90-годишнината от основаването
му

НЧ "Наука - 1967 г." - с. Черна гора, по
повод 50-годишнината от основаването му

За активна журналистическа дейност
Списание "Лайф ет сити" - по повод 10-

годишнината от издаването му
Славка Милева - журналист в КТВ "Крак-

ра" - Перник
За принос в областта на здравеопазване-

то
Д-р Васил Василев - началник на II Вът-

решно терапевтично отделение в МБАЛ
"Рахила Ангелова" АД Перник

Силвия Темелкова - директор на Детска
ясла № 4 "Здравец" - Перник

За принос в областта на социалната дей-
ност

Людмила Лазарова - социален работник
в Дирекция "Социално подпомагане" -
Перник

За принос в областта на спорта
Славе Малинов - дългогодишен спортен

деятел
"Строител на годината"
Инж. Емилия Вергилова Митова - "Ас-

фалтинг" ООД

1187 г.
Пре -

ди една
година
н а
д н е ш -
н а т а
дата в
ч е с т
на све-
т е ц а
бе от-
крита
памет-
на пло-
ча в
главна-
та ка-
тедра-
ла на
унгар-
с к а т а
архие-
писко-
пия -
Базили-

ката "Възнесение на
Пресвета Богородица
и свети Адалберт", в
гр. Естергом.

Този ден носи в себе
си именно енергията
на закрилника ни Све-
ти Иван Рилски, кой-
то в многовековната
история на града ни
не веднъж, в трудни и
значими моменти е
покровителствал те-
зи земи и тяхното на-
селение.

Днес силно усещаме
и огъня на славното
миналото на древния
и прочут Перник. То е
нашето основание за
гордост и самочувс-
твие, и ни вдъхнов-
ява за изграждането
на съвременния му и
модерен облик.

Всеки от нас поот-
делно е отговорен за
прогреса на града ни,
но когато сме обеди-
нени можем да пос-
тигнем много повече.
Характерът и темпе-
раментът на перни-
чани доказва, че ние
сме силни хора, от-
стояващи своето
мислене, ценности и
територия.

С гордо вдигнати
глави сме преминали
през много изпитания
и трудности.  Нека

следваме примера на
предишните поколе-
ния, населявали нашия
край, да продължим
делото им, преодол-
явайки всяко препя-
тствие и за пореден
път да докажем, че
град Перник има свои-
те големи достой-
нства.?Силно да
вярваме, че Свети
Иван Рилски, както
досега, така и занап-
ред ще бди над нас,
ще пази всички и ще
ни напътства по
пътя към успешното
развитие" каза в сло-
вото си Ирена Сокло-
ва и пожела на перни-
чани здраве и благо-
денстви да бъдат  ак-
тивни, добронамере-
ни, критични, уча-
ствайте в живота на
града ни, защото те
са градът и те създа-
ват неговата исто-
рия.

Премиерът Бойко
Борисов също изпра-
ти поздравления за
перничани. "Вярвам ,
че ще продължите да
развивате  идеите си
за утвърждаването
на Перник, като прив-
лекателен съвременен
град , в който хората
искат да живеят и ра-
ботят. Това е целта и
на правителството ,
всеки регион да види
переспективата пред
себе си. Уверен съм, че
със съвместните ни
усилия всеки ще усети
развитието и проспе-
ритета" , пише в поз-
дравителния адрес на
Бойко  Борисов.

Приветствия  за
празника на Перник
пристигнаха  от пре-
зидента на Република
България Румен Радев,
председателя на НС
Димитър Главчев,
председателят на ПГ
на ПП ГЕРБ Цветан
Цветанов, кметове
от страната, посла-
ници и др.

Програмата продъл-
жи с уникални изпълне-
ния на танцьори от
пернишките състави.

от страница 1
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Ïðåäñòàâèõà áúëãàðî-ñðúáñêè ïðîåêò â Íèø
Областният управител Ирена Соколова и кметът на сръбската община дадоха съвместна пресконференция

Любомира ПЕЛОВА
Екипите на Бълга-

рия и Сърбия по прог-
рамата за трансгра-
нично сътрудничес-
тво на Министерс-
тво на регионалното
развитие и благоус-

тройството, дадоха
пресконференция в
сръбския град Ниш
във връзка със съв-
местен проект

Като водещ парт-
ньор по разработка-
та "Традиции и тури-

зъм - цветни, забавни,
атрактивни", облас-
тният управител на
Перник Ирена Соколо-
ва представи в детай-
ли идеята, етапите
на реализация и оча-
кваните резултати

за двете страни. Тя
запозна присъства-
щите с обичая Сурова
и значението му за на-
шата област. "За нас
е важно да покажем
уникалното културно
богатство на област
Перник не само на жи-
телите на областта,
а на цяла България и
света. Чрез изпълне-
нието на проекта се
стремим да популяри-
зираме и утвърдим
двете дестинации -
село Кошарево и Вид-
рище, като предпочи-
тани за туризъм", ка-
за Соколова.

В рамките на два
дни екипите проведо-
ха съвместни работ-
ни срещи за координи-
ране на дейностите
по проекта, който

стартира през м.
ноември 2016 година.
Със завършването му
през м. ноември 2018-
та, България ще има
Къща - музей на маска-
та в село Кошарево,
община Брезник, а в
Сърбия голямата мес-
тност Видрище близо
до град Ниш ще прив-
лича посетители с
туристическа ин-
фраструктура.

От своя страна
кмета на община Цър-
вени кръст Проф. Д-р
Мирослав Милутино-
вич изрази задоволс-
твото си добрата
съвместна работа по
проекта и усилията
на двете страни за
поддържане на тради-
циите и развитието
на туризма.

Художникът Дончо Захариев
с изложба за празника

Светла ЙОРДАНОВА

36 уникални творби - живопис представи
в изложба-пернишкият художник Дончо За-
хариев в галерия "Любен Гайдаров".  Ек-
спозицията е част от проявите посветени на
Деня на града и 50-годишнината от твор-
ческия му път.

Дончо Захариев е участвал в над 30 на-
ционални и международни пленера в Бъл-
гария и чужбина. Автор е на над 20 самос-
тоятелни изложби.

"За всеки един от нас изкуството е нещо
лично, нещо различно. Благодаря на Дончо
Захариев, който през своето въображение,
през своята душевност, със своята емоция
ни дава възможност да се наслаждаваме и
мечтаем", сподели кметът Вяра Церовска и
не скри, че изкуството на Дончо Захариев е
познато не само в България, но и по целия
свят.

Негови творби са притежание на Нацио-
налната художествена галерия и други га-
лерии в страната.

Творби на художника притежават и час-
тни колекции в Австрия, Белгия, Гърция,
САЩ, Германия, Югославия, Кипър, Швей-
цария, Полша, Франция и Корея.

В обновен дом влязоха вчера
питомците на "Изворче"
Любомира ПЕЛОВА

С вълнуващо и емо-
ционално тържество
беше открита обно-
вената и санирана
детска градина "Из-
ворче". Малките въз-
питаници успяха със
своите танци да
трогнат многоброй-
ните гости на празни-
ка.

Кметът на Община
Перник Вяра Церов-
ска, директорът на
градината Искра Чер-
нева и представи-
телят на фирмата -
изпълнител Георги
Шапков прерязаха лен-

тата и отправиха по-
желания за здраве,
сполука и искрен дет-
ски смях да изпълва
сградата.

"За мен е чест на
рождения ден на град
Перник да открием
обновена , различна и
модерна детска гради-
на. С този жест ние
отразяваме отноше-
нието си към нашите
деца. Ще се радвам
това да се случва във
все повече детски
градини, защото оби-
чаме бъдещето на
Перник", сподели кме-
тът Вяра Церовска.

Тя беше придружена
от нейния екип. На
тържеството при-
състваха още облас-

тният управител
Ирена Соколова, пред-
седателят на ОбС
Иво Савов, общински
съветници, директо-
ри на институции и
родители.

Мащабният ремонт
беше реализиран по
проект "Обследване
на енергийна ефе-
ктивност и прилагане
на мерки за енергийна
ефективност на ЦДГ
№ 8 "Изворче".

Малките възпита-
ници на "Изворче",
които изненадаха
всички с невероятни-
те си изпълнения на

Днес е Европейският
ден на статистиката

Светла ЙОРДАНОВА
Днес- 20 октомври, Европейският ден на

статистиката ще се празнува за втори път.
С това събитие европейската статистичес-
ка общност цели да повиши осведоменос-
тта на европейските граждани относно зна-
чението, стойността и силата на официал-
ната статистика.

По случай Европейския ден на статисти-
ката Националният статистически институт
ще вземе участие в Научнопрактическа
конференция "Статистиката като наука и
практика - традиции и съвременни измере-
ния" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" -
Свищов. Освен това официално обявява
провеждането на Европейската олимпиада
по статистика за ученици съвместно с Ев-
ростат и 11 държави - членки на ЕС.

Повече от 60 години статистическите
служби на държавите членки, работят
заедно с Евростат - статистическата служ-
ба на Европейския съюз, в Европейската
статистическа система.

Европейската статистика предоставя на-
деждни и съпоставими данни, които показ-
ват приликите и разликите между държа-
вите в рамките на ЕС, както и обобщени
данни за еврозоната и ЕС в широк кръг от
области - публичните финанси, цените, вън-
шната търговия, пазара на труда, условия-
та на живот, здравеопазването, образова-
нието... В наши дни европейската статисти-
ка се използва по много различни начини
от все повече хора.

Европейските статистически данни от Ев-
ростат играят основна роля в съвременни-
те общества, ръководят обществените по-
литики, подкрепят бизнес решения и поз-
воляват на гражданите да оценяват пос-
тигнатия напредък и да се сравняват със
своите съседи. Статистиката става все по-
важна: чрез осигуряване на точна картина
и разбиране на нашите общества тя уле-
снява оценките и позволява по-ефективни
действия и реакции. "Официалната статис-
тика е маркер, отправна точка за това как-
во сме и откъде идваме, компас, който ни
позволява да наблюдаваме, оценяваме и
намираме нашето място", казва Мариана
Коцева, изпълняваща длъжността генера-
лен директор на Евростат.

Европейският ден на статистиката се ор-
ганизира по инициатива на Европейския
статистически консултативен комитет и се
подкрепя от членовете на Европейската
статистическа система и Европейската
система на централните банки.

Силата на  статистиката
През 2017 г. празникът се отбелязва с

Конференцията на високо равнище "Сила,
произтичаща от статистиката: данни, ин-
формация и знания", организирана в
Брюксел (18 - 19 октомври). С формат,
вдъхновен от срещите на Световния иконо-
мически форум в Давос, Конференцията
има за цел да положи основите на "офи-
циалната статистика на утрешния ден",
която ще бъде в състояние да предостави
насоки на политиците за бъдещето. Резул-
татът от обсъжданията на високо равнище
ще се превърне в "Доклад за насоките",
който ще съдържа препоръките, очертава-
щи пътя към бъдещите официални статис-
тически данни с перспектива 2030 година.
На конференцията България е представе-
на от  Диана Янчева - заместник-председа-
тел на НСИ.

Евростат също така отбелязва Европей-
ския ден на статистиката през 2017 г. с но-
вата дигитална публикация "Животът на
жените и мъжете в Европа - статистически
портрет", разработена съвместно със ста-
тистическите служби на държавите членки
и достъпна за първи път на 24 езика. Ста-
тистическата информация, поднесена по
интересен начин чрез кратки текстове, гра-
фики и интерактивни инструменти за ви-
зуализация, разкрива различни страни от
живота на европейците.

песни и стихчета,
бяха много щастливи
и личаха искрите им в
очичките. По стар
български обичай гос-
тите прекрачиха пра-
га на детската гради-
на с хляб и сол. А като
израз на светло, из-
пълнено с живот и на-
дежда бъдеще ,беше
засадено специално
дръвче, което кме-
тът подари на гради-
ната. На празника на
Перник детската гра-
дина "Изворче" пос-
рещна гостите и
своите възпитаници
в светли и слънчеви
стаи, а истинска изне-
нада е пъстрият двор
с няколко нови пло-
щадки за игра и къто-
ве за отдих. Основна-
та цел на проекта е да
увеличи експлоата-
ционната годност на
сградата, както и да
осигури подходяща
рентабилна и енергое-
фективна образова-
телна инфраструкту-
ра, спомагаща за ус-
тойчивото развитие
и подобряване конку-
рентоспособността
на градския ареал на
Община Перник.



Съперник4 20 октомври 2017 г. ОБЩЕСТВО

"Ùàñòëèâè ñìå, ÷å æèâååì â êðàñèâè äîìîâå!"
Това заявиха вчера перничани от санирани блокове на среща с кмета Вяра Церовска

Пчеларите получиха 3, 250 милиона
лева по националната програма

Силвия ГРИГОРОВА
ДФ"Земеделие" изплати 3 250 301 лева на

1628 кандидати, изпълнили поетите ангажи-
менти по Националната програма за пчеларс-
тво (2017-2019), информираха от Областната
дирекция на фонда в Перник. Общият бюджет
на Програмата за тригодишния период е бли-
зо 14,28 млн. лева, от които 50% са осигурени
от ЕС и 50% - от националния бюджет. Опреде-
леният за 2017 г. ресурс е 4,758 млн. лв. Пред-
вид размера на изплатената финансова по-
мощ, усвояемостта по програмата за тази го-
дина е около 70 %.

До 15 август 2017 г., когато изтече крайния
срок, бяха подадени 1648 заявления за пла-
щане по петте отворени мерки от НПП 2017-
2019 г. По мярка Д финансова помощ заявиха
около 970 пчелари, които получиха 2 159 778
лв. За закупуване на оборудване за първичен
добив и обработка на пчелен мед, по мярка А,
бяха внесени близо 300 документа, по които
са платени 340 550 лв. По мярката за рациона-
лизиране на подвижното пчеларство подпома-
гане от 7 500 лв. получиха 3 земеделски сто-
пани. По мярка Б за борба с вароатозата са из-
платени 709 676 лв. на 1221 пчелари. По мярка-
та за анализ на пчелните продукти са преведе-
ни общо 32 796  лв. на 250 земеделски стопа-
ни.

Пчеларите, получили подкрепа по Програ-
мата за 2017 г., са реализирали одобрените от
ДФ "Земеделие" разходи в периода от 1 ав-
густ на предходната финансова година до 31
юли на настоящата финансова година. Средс-
твата са преведени след приключване на за-
дължителните административни ревизии и
направените проверки на място, чрез които се
установява дали кандидатите са изпълнили
дейностите по договорите коректно.

Основната цел на програмата е подобрява-
не на условията за производство и търговия с
пчелния мед и пчелните продукти, повишава-
не ефективността на производството, качес-
твото и конкурентоспособността на българ-
ския пчелен мед и пчелни продукти, опазване
на пчелната популация, устойчивото й разви-
тие, осигуряване на по-добра заетост и по-ви-
соки доходи на пчеларите.

Тригодишната национална програма за пче-
ларство, която ще се изпълнява до 2019 г., е
част от селскостопанските пазарни механиз-
ми, предвидени в Общата селскостопанска
политика на ЕС. Това е четвъртата поред прог-
рама, реализирана в България, след приема-
нето на страната в ЕС.

Засяха над 51 700 декара
с пшеница в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 51 710 дка с пшеница са засети до мо-

мента в област Перник, информираха от Об-
ластна дирекция "Земеделие".

Най-много пшеница до сега са засели сто-
паните от община Брезник- 25 200 дка. След-
ват земеделските производители от общини-
те: Радомир-15 950 дка, Перник- 8 200 дка,
Трън- 810 дка, Ковачевци- 800 дка, Земен-
750 дка. С по-бавни темпове върви сеитбата
на есенния ечемик. До сега с тази култура
са засети общо 4 400 дка. От тях 2 550 дка са
засети в община Радомир, 1 530 дка в Брез-
ник и по 60 дка в Земен и Ковачевци. За се-
га само земеделците от Перник и Трън не са
засели нито декар с ечемик. По-слаб е инте-
ресът към ръжта. За сега с тази култура са
засели 200 дка стопаните от Радомир и 40
дка тези от Радомир. Единствени земедел-
ските производители от Брезник до момента
са засели 100 дка с тритикале. На приключ-
ване е сеитбата на маслодайна рапица. До
сега с тази култура са засети общо 10 450
дка. Най-много рапица са засели стопаните
от Радомир- 4 850 дка. След тях се нареждат
тези от:Трън- 4 000 дка, Перник- 800, Брез-
ник- 500 дка и Ковачевци- 300 дка. Само зе-
меделците от Земен не са засели нито един
декар с рапица. Според агроспециалистите,
за сега есенната кампания върви общо взе-
то нормално. Очакванията им са, че с прик-
лючването на прибирането на реколтата от
пролетниците, усилията ще бъдат насочени
към ускоряването на темповете на сеитбата.

Любомира ПЕЛОВА
"Щастливи сме , че

нашите жилища ста-
наха толкова красиви.
Изцяло се промениха и
сега кварталът ни
грее. Вече зимата ще
бъде по-топла за нас,
защото навсякъде
има изолация, сподели-
ха жителите на чети-
ри блока в пернишкия
квартал "Иван Па-
шов", които бяха  са-
нирани  по Национал-
ната програма за ене-

ргийна ефективност
и днес бяха официал-
но открити .

На тържеството, в
навечерието на Деня
на града,  присъства
кметът Вяра Церов-
ска,  зам.-кметът Вла-
дислав Караилиев  и
секретарят на Общи-
ната и секретарят на
Общината Радослава
Манова, представи-
телите на фирмите
изпълнители и граж-
дани.

" Б л а г о -
даря на
фирмите,
които нап-
р а в и х а
възможно
завършва-
нето на
тези бло-
кове . Бла-
годаря на
х о р а т а ,
които се
довериха ,

че това
е въз-
м о ж н о
да се
случи в
Перник,
за да бъ-
де гра-
дът ни
по- нов,
по- раз-
личен и
п о - к р а -
сив. Да
и м а м е
този ре-
зултат,

който имаме днес",
сподели кметът Вяра
Церовска и допълни,
че се надява да бъда
в полза на всички
граждани.

 "Догодина в този
квартал ще изградим
и нова детска пло-
щадка за малките пер-
ничани. Много неща
се случиха и още мно-
го ще реализираме,
знам, че заедно ще ус-

Тодор Матев, Директор "Продажби на дребно", "ЧЕЗ Електро България" АД:

- Г-н Матев, „ЧЕЗ Електро
България“ АД обяви, че от 1
ноември преструктурира
бизнеса си в България. Какво
наложи тази промяна?

- Динамиката на процесите
на българския електроенер-
гиен пазар през последните
години се определя от ключо-
вите думи либерализация и
дигитализация. Това налага
промяна на бизнес модела на
участниците в енергийния
сектор, за да бъдат конкурен-
тни и адекватно да отго-

варят на изискванията на клиентите. Като участник в то-
зи процес „ЧЕЗ Електро България“ АД приема изключително
отговорно това предизвикателство. Промяната в струк-
турата на дейността на Дружеството е свързана с оси-
гуряване на оптимални условия за обслужване на клиенти-
те ни в новите пазарни условия. Преструктурирането се
осъществява след обстоен анализ, в пълно съответствие
с изискванията на българското законодателство и в изпъл-
нение на Директива 2003/54/ЕС на Европейския съюз, фор-
мулираща правилата, свързани с организацията и функцио-
нирането на електроенергийния сектор. Дружеството ос-
тава част от Групата на ЧЕЗ в България.

- Как новата организация на дейността ще се отрази на
клиентите Ви?

- Ние в ЧЕЗ Електро винаги сме поставяли във фокуса на
дейността си професионалното и коректно, персонално
обслужване на всеки клиент. Специалното ни отношение
към клиентите няма да се промени. Напротив, промените,
които въвеждаме, целят осигуряване на по-голямо удо-
бство за клиентите, коректност и бърза реакция от наша
страна като търговец на електроенергия. Новата органи-
зация на дейността ще осигури по-голяма гъвкавост и ди-
намика в обслужването на клиентите на „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД на регулиран и свободен пазар на електроенер-
гия.

- Кои са промените, засягащи обслужването на клиенти
на „ЧЕЗ Електро България“ АД?

- За всички клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД от 1
ноември 2017 г. се въвеждат промени, осигуряващи по-
голямо удобство и ефективност при контакт с Дружес-
твото. Във всеки Център за обслужване на клиенти на

Нова структура на "ЧЕЗ Електро България" АД отразява
динамиката и новите предизвикателства на енергийния пазар

ЧЕЗ ще има обособени отделни гишета за обслужване на
клиенти на Дружеството. Освен това, работното време
на тези Центрове в 7 областни града се променя. Във Ви-
дин, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил и Благоев-
град клиентите ще могат да използват услугите на Цен-
тровете всеки понеделник от 08:30 ч. до 18:00 ч., всяка
сряда от 08:00 ч. до 17:00 ч., а през останалите работни
дни от седмицата от 08:30 ч. до 17:00 ч. За всички остана-
ли клиентски центрове работното време остава без пром-
яна. Подробна информация за адресите и работното вре-
ме на центровете за клиенти на ЧЕЗ ще може да се намери
на сайта www.cez.bg.

На телефонния номер на компанията - 0700 10 010, ще
бъде активирана отделна линия само за въпроси, свързани
с дейността и предоставяните от „ЧЕЗ Електро Българи-
я“ АД услуги. За контакт с Дружеството клиентите ще
могат да използват специално създадения нов имейл адрес
info@cezelectro.bg.

- Предвиждате ли промяна в услугите, които предостав-
яте на своите клиенти?

- Както и досега, клиентите на „ЧЕЗ Електро България“
АД ще могат да се възползват от всички услуги, разрабо-
тени и предлагани от Дружеството. Като лицензиран
търговец на електроенергия на свободен пазар предлагаме
конкурентни цени за доставка на електроенергия; напълно
безплатно, от името на клиентите - регистрация на сво-
боден пазар на електроенергия; индивидуален подход за
плащане на задълженията с над 5 800 места за плащане; 9
начина за безкасово плащане на сметки, значителен брой
модерни услуги, сред които електронна фактура, sms про-
верка на сметка, sms известяване при неплатено задълже-
ние, дистанционно обслужване. От няколко месеца предла-
гаме и електронната услуга „Енергиен мениджър“, нов про-
дукт за оптимизиране на енергийното потребление. Чрез
него клиентите получават справка за потреблението на
електроенергия за 36 месеца назад, анализ на консумация-
та с идентифициране на възможностите за спестяване на
разходи при прилагане на марки за енергийна ефективност.
Вече стартира и съвместната ни кампания с верига спе-
циализирани магазини, насочена към стимулиране на клиен-
тите за използване на енергийно ефективни електроуре-
ди. Допълнителна информация за специалните отстъпки
за клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД при закупува-
нето на такива уреди от конкретни магазини, ще може да
се получи на специализираните гишета, които разкриваме
в центровете ни за обслужване на клиенти.

пеем да променим на-
шия Перник", посочи
още кметът.

 В монета предстои
финализирането на
още пет блока в квар-
тала, което изцяло
ще го промени. За
първи път се инвес-
тира толкова голяма
сума пари за подобр-
яване на жилищната
инфраструктура в
кв. "Иван Пашов".



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

Петък, 20 октомври 2017 г., брой 201 /6303/ 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

    Иска по-голяма лъжица, защото вече не е бебе. Как можахте
да дадете тази миниатюрна лъжица?

    Днес не е рожденият му ден.
    Не може да си обуе и събуе обувките.
    Купувате сладолед, а точно след 10 секунди той вече е на

земята, след като сте казали "Внимавай да не го обърнеш надо-
лу!"

    Изяждате му последната солета в пликчето.
    Предлагате да легнете да поспите.
    Разрязвате сандвича по диагонал, така че да оформите

триъгълници. Избрали сте грешна форма, така че си заслужихте
крокодилските сълзи и звуковите ефекти.

    Седнали сте на "неговото" място на дивана у дома.
    Трябва да сготвите.
    Разлива поредната чаша със сок и отново залива масата и по-

да.
    Светнали сте лампата, а е трябвало детето да я светне.
    Навън е 20 градуса, а детето иска ръкавици, каквито очевид-

но няма защо да носите. На следващия ден вземате едни за всеки
случай, но тогава искането е за играчка, която да люлее на люл-
ката.

    Играете се с конструктора на детето.
    Влезнали сте първи в банята да си измиете зъби, а детето

ви мрази да бъде второ.

Идва ли да се разкрещите, когато детето ви крещи поради
безумни неща? Вие сте една от многото майки по света с иде-
нтичен проблем - каквото и да направите, детето не е доволно
и следва истеричен рев.

Децата колкото ви радват, толкова и ви изнервят. Може би
през повечето време, в което играете ролята на родител, ус-
пявате да намерите общ език с детето си и всичко върви като
по вода, но има и тежки дни, в които детето е криво и всичко
го изнервя и кара да плаче.

Навярно част от този списък, ако не и целият, ви е съвсем
познат. Ето 37 напълно "нормални" причини, водещи до исте-
ричен рев:

   Иска да й облечете роклята с котенца, която е мръсна и чака
в пералнята да бъде изпрана.

    Сложило си е панталона наобратно.
    Не иска кус кус за закуска, който вече е готов и чака да бъде

изяден, а иска принцеси.
    Правите принцеси и изяждате кус кус-а. Тогава детето вече

не иска принцесите, а си търси кус кус-а.
    Объркали сте чинийката и чашката. Трябва да дадете розо-

вите, а не зелените.
    Нацапва си дрехите докато яде и настоява веднага да бъде

измито и преоблечено. Сяда се отново на масата, за да се доиз-
яде закуската, но с първата хапка отива на чистите дрехи и от-
тък нататък ви е ясно.

20 напълно "нормални" причини детето да крещи
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 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 19 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата за общинската

собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински
съвет – Радомир и Заповед № 676/18.10.17г. на Кмета на ОБЩИНА

РАДОМИР
О Б Я В Я В А

I. ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък само
„търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ,
както следва:

1. Имот № 019001 в землището на с. Старо село, Община
Радомир, м. „Цигането”, с НТП – нива и площ 1,975 дка, IХ – категория,
АОС № 2875/30.06.14г. при първоначална годишна наемна цена – 15,80
лв.

2. Имот № 013007 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Шаламаница”, с НТП – нива и площ 7,371 дка, VIII – категория, АОС №
3084/16.06.15г. при първоначална годишна наемна цена – 73,71 лв.

3. Имот № 013012 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Д. Шаламаница”, с НТП – нива и площ 2,465 дка, VIII – категория, АОС
№ 3094/17.06.15г. при първоначална годишна наемна цена – 24,65 лв.

4. Имот № 013017 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Д. Шаламаница”, с НТП – нива и площ 0,601 дка, VIII – категория, АОС
№ 3093/17.06.15г. при първоначална годишна наемна цена – 6,01 лв.

5. Имот № 026003 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Голоребра”, с НТП – нива и площ 16,611 дка, IХ – категория – 9,967 дка
и VIII – категория – 6,644 дка, АОС № 3651/15.06.17г. при първоначална
годишна наемна цена – 146,18 лв.

6. Имот № 026004 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Голоребра”, с НТП – ливада и площ 4,751 дка, IХ – категория, АОС №
3650/15.06.17г. при първоначална годишна наемна цена – 38,01 лв.

7. Имот № 026010 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Голоребра”, с НТП – ливада и площ 2,679 дка, IХ – категория, АОС №
3649/15.06.17г. при първоначална годишна наемна цена – 21,43 лв.

8. Имот № 026013 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Голоребра”, с НТП – ливада и площ 2,433 дка, IХ – категория, АОС №
3648/15.06.17г. при първоначална годишна наемна цена – 19,46 лв.

9. Имот № 102013 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Църв. ливада”, с НТП – ливада и площ 5,735 дка, IV – категория, АОС №
3647/15.06.17г. при първоначална годишна наемна цена – 91,76 лв.

10. Имот № 102016 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Църв. ливада”, с НТП – ливада и площ 27,022 дка, Х – категория, АОС №
3646/15.06.17г. при първоначална годишна наемна цена – 216,18 лв.

Имот № 102022 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м. „Църв.
ливада”, с НТП – ливада и площ 12,415 дка, Х – категория, АОС № 3645/
15.06.17г. при първоначална годишна наемна цена – 99,32 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ,  да се проведе на 07.11.2017 г. от 10.00 часа в
сградата на община Радомир. При непровеждане на търга, поради
неявяване на нито един кандидат отговарящ на условията от
тръжната документация,  повторен търг да се провежда всеки
втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на община
Радомир до отдаване под наем на имотите.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът
на Общината сключва договор за наем със спечелилия участник в
двуседмичен срок, след влизане в сила на заповедта за спечелен търг,
съгласно чл. 114, ал. 3 от Наредба за общинската собственост. Наемът
за земеделската земя,  стопанисвана от Общината по реда на чл.19 от
ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от влизане в сила на Заповедта за
спечелен търг на касата на Общината.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията

за провеждане на  търга  и изискванията към кандидатите се закупува
срещу сумата от 20 лв /двадесет лева/ и се внесе по сметката на
Община Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код
447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до 16.00 часа на
06.11.2017г.

В случай на провеждане на повторен търг тръжна документация се
закупува до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се
проведе търга,като сумата се внесе по сметката на Община Радомир.

2. Заявлението на кандидата за участие в търга /по образец от
тръжната документация/ да бъде регистрирано до 16.00 часа на
последния работен ден, преди деня на провеждане на търга. З а
всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 %
/десет на сто/ от началната наемна цена по сметката на Община Радомир
№ BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF, при БАНКА ИНТ. АСЕТ БАНК
– ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по
сметката на Община Радомир до 16.00 часа на 06.11.2017г.

В случай на провеждане на повторен търг депозитната вноска се
внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се проведе
търга.

 Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи
може да бъде получена в отдел „ОСОСТТ и Г” или на тел. 0777/82435
към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното
работно време.

Разузнавач: Надвисва заплаха
от ново поколение джихадисти

Ръководители на герман-
ското и британско разузнава-
не отправиха предупрежде-
ния за заплахите, които
произтичат от новото поколе-
ние млади джихадисти.

Ръководителят на Федерал-
ната служба за защита на Кон-
ституцията Ханс-Георг Маа-
сен отправи предупреждения
за заплахите, които произти-
чат от новото поколение на
млади джихадисти и младе-
жите, завръщащи се от зони-
те на влияние на близкоиз-
точната радикална групиров-
ка „Ислямска държава“, пре-
дава германският телевизио-
нен канал ZDF, цитиран от

"Фокус".
Този риск трябва да се има предвид от обществото, подчерта ръко-

водителят на германското контраразузнаване.
Маасен припомни, че децата са неразделна част от пропагандата

на екстремистите и че те дори са насърчавани да извършват екзеку-
ции.

Подобни записи бяха разпространени в интернет пространството
през последните години.

„Ислямска държава“ понася тежки загуби на територии в Сирия и
Ирак.

Поради тази причина в Европа очакват жените и децата на чуж-
дестранните джихадисти да се върнат в държавите на Стария конти-
нент.

Великобритания ще продължи да е заплашена от ислямски теро-
ризъм поне още 20-30 години, смята бившият шеф на МИ-5 лорд Евъ-
нс, цитиран от Би Би Си.

Той добави, че ислямската заплаха се е променила и нараснала
през последните няколко години.

Проблеми с новите форми на ислямско проникване има и у нас
"Оказва се, че проблеми, които наблюдаваме в редица европейски

държави, вече съществуват и в България – най-вече става дума за
безразборно финансиране от частни структури на религиозни об-
щности, чрез които се прави опит да се реализира политическо влия-
ние в страната.

Говоря по тези въпроси от няколко години – до 2010 г. няма нито
едно дело за радикален ислям на територията на Република Бълга-
рия, а от 2010 г. до 2017 г. делата са 50“, коментира вицепремиерът и
министър на отбраната Красимир Каракачанов..

Преди дни на дискусия има ли опасност от радикализиране в Бъл-
гария, министърът посочи, че се радикализират роми в гетата и бъл-
гари мюсюлмани в Родопите.

За да се справим с радикалния ислям в България, ще променим
много закони, заяви Каракачанов.
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 Днес не се поддавайте на провокации! Въздър-
жайте се от гневни изблици пред близките или
интимната си половинка. Изключете от менюто
си месото, алкохола, цигарите, кафето, силните
медикаменти. Приемайте повече плодове, зелен-
чуци, млечни произведения и много витамини. Мис-

лете позитивно и с добро за всички.

 Днес е добре да определите какви са желания-
та ви. Не лъжете себе си, а още по-малко – близ-
ките хора около вас. Вслушвайте се в съветите,
които ви дават, бъдете либерални и добри. Раз-
ширяване на информираността ви е предимство,
от което не бихте желали да се лишите, но това

си го знаете.

 Днес полагайте грижи за себе си и за най-близ-
ките си хора. Опитайте да контролирате дела-
та, от които очаквате конкретни резултати. В
случай че получите важни предложения, обмисле-
те добре преди да ги приемете или да ги отхвър-
лите. Денят е изпълнен с любов, светлина и добри

енергии, които ще ви подтикнат към равносметка.

 Днес потърсете причините за определени недо-
разумения, възникнали в отношенията ви с колега
или делови партньор. Постарайте се да степену-
вате изпълнението на задълженията си така, че
да се заемете и с някои свои лични отговорности.
Стремете се да поддържате баланса. В любовта

избягвайте бурните отношения, останете тихи и нежни.

 Днес е важно да укрепите здравословната си
форма. Избягвайте затворените пространства
и се отдайте на занимания, които ви доставят
удоволствие. Постарайте се да прекарате поне
част от времето си сред природата. Сигурно е,
че няма да пренебрегнете нищо, което е важно и

от значение не само за бизнеса ви, но и за вас самите.

 Днес се стремете да разрешавате възникнали-
те разногласия в отношенията ви с колега. Не из-
пускайте шансовете, които ви се дават в личен
план. Грижете се по-добре за здравето си, въз-
можно е да се засилят оплаквания от болки в сър-
цето, ставите и в колената. Полезни са промени-

те. Може да се почувствате неуверени, поради липса на идеи.

 Днес е важно да запазите присъствие на духа и
да не позволявате да ви водят разрушителни
емоции. Добре е да оформите документите, с кои-
то възнамерявате да кандидатствате за нов
пост или работно място. Може да ви хрумнат но-
ви идеи и решения, възползвайте се. Не се ограни-

чавайте в храненето.

 Днес не обръщайте твърде голямо внимание на
слуховете по ваш адрес и на създаваните интри-
ги. Постарайте се да определите целите си та-
ка, че да успеете да ги осъществите по-лесно.
Проявете готовност да намерите компромисно
решение в ситуацията, която се създаде на ра-

ботното ви място. Работете активно по делата си.

 Днес избягвайте да проявявате излишна чувс-
твителност, особено ако трябва да се справите
с определени лични проблеми. Опитайте се да от-
делите достатъчно време за пълноценна почивка
и за сън. Заинтересовани сте да търсите внима-
нието на човек, с когото свързвате дългосрочни-

те си планове, касаещи бизнеса или в друг план.

 Днес не допускайте да проявявате непостоян-
ство в отношенията с интимната си половинка.
Не давайте пари назаем. Не се поддавайте на от-
рицателни емоции. Съществува опасност да из-
разходвате енергията си напразно. Останете
смирени, не изтъквайте предимствата си и се па-

зете от лъжи и измами.

 Днес подхождайте с голяма гъвкавост към нав-
лизащите в живота ви новости. Не се страхувай-
те от промените. Бъдете благодарни на провиде-
нието – всичко е добре! Някои може и да ви запо-
дозре в користни цели, но важното е, да следвате
своите. Пазете се от травми и шофирайте вни-

мателно. Диетите са много ефективни.

 Днес обсъждайте открито въпросите, които
ви вълнуват. Препоръчително е да разпределите
натоварването си в деловата сфера. С любовта
и вниманието си ще стоплите сърцата на близки-
те си. Добре се усвояват новите знания и общу-
ването с начетени и интелигентни хора. Може да

се случи да попаднете в интриги и сплетни.
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Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Любомира ПЕЛОВА
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Страницата подготви Яне Анестиев

Гостите са без загуба до този момент
Пернишките во-

лейболисти ще изи-
граят второ поред-
но домакинство в
петък от 18,30 часа
в зала „Борис Гюде-
ров”, този път сре-
щу шампиона на Бъл-
гария „Нефтохи-
мик”.

До този момент
двата отбора са на
двата полюса на
представянето си в
изминалите три
кръга на първенс-
твото.

Перничани имат
три загуби, като са
спечелили само един
гейм – при първото
си домакинство сре-
щу „Хебър”. В оста-
налите две срещи
миньорци не успяха
да вземат гейм –
съответно срещу

„Пирин” в Разлог и
във вторник в Пер-
ник срещу „Черно
море”. Гостите са
на обратния полюс
като са спечелили и
трите си срещи до
този момент. Те на-
диграха последова-
телно  „Добруджа”
07, „Хебър” и „Пи-
рин”(Разлог) При по-
бедите им над доб-
ричлии и в Пазар-
джик отпуснаха по
един гейм на про-
тивниците си, като
срещу „Пирин” побе-
дата им беше чис-
та.Съставът на гос-
тите изобилства
от известни имена
в българския волей-
бол, начело с брат-
ята Братоеви и ли-
берото на национал-
ния отбор Теодор

Салпаров, който се
завърна в отбора
след лечение на кон-
тузия. Бургазлии
имат и чужди попъл-
нения, които вдигат
класата на отбора и
заявяват амбиции
отново да спечелят
шампионската тит-
ла на страната.

При всички  поло-
жения задачата на
пернишките волей-
болисти изглежда
повече от трудна.В
останалите срещи
един срещу друг се
изправят „Черно мо-
ре” срещу „Монта-
на” „Тетевен волей”
срещу „Арда” , „Пи-
рин” срещу  ЦСКА ,
„Добруджа” 07 сре-
щу „Марек Юнион
Ивкони” и „Хебър”
срещу „Левски”.

Ники Михайлов отива в
кипърския АПОЕЛ ?

Вратарят Николай Михайлов, който
в момента е без отбор и тренира в
България, е свързван с кипърския
АПОЕЛ. Тимът е участник в Шам-
пионска лига и е в една група с Реал
(Мадрид), Борусия (Дортмунд) и Тот-
нъм. Тимът, в който играе бившият
защитник на "сините" Живко Мила-
нов е актуален участник в Шампион-
ската лига и спешно търси вратар
след контузията на холандския вете-
ран Бой Ватерман, който ще отсъс-
тва поне няколко месецаКипърски
издания твърдят от вчера, че Михай-
лов е много близо до договор с АП-
ОЕЛ, но се разбра ,че научи от близ-
ки до вратаря, че нещата не са точно
така.„Все още няма никаква оферта
към Михайлов от АПОЕЛ. Засега то-
ва са само спекулации в кипърските
медии. Може би ще има, но към този
момент не е пристигало конкретно
предложение. Михайлов е опитен
вратар, популярно име и има логика
да бъде свързван с участник в Шам-
пионската лига“, споделят близки до
национала.

Предлагат партия шах
между Тръмп и Ким Чен Ун
Президентът на Международната

федерация по шах Кирсан Илюмжи-
нов обяви, че иска да види от двете
страни на дъската президентът на
САЩ Доналд Тръмпи ледара на
КНДР Ким Чен Ун. По неговите думи,
това ще свали напрежението, което
съществува между двамата."Искам
да ги видя без вратовръзки да иг-
раят шах", заяви Илюмжинов, цити-
ран от "Интерфакс""Това ще свали
напрежението. Нека изхвърлим оръ-
жията", призова босът на шаха.

ТРЕТА ЛИГА
Югозападна група
12-ти кръг
Ботев – Елин Пелин
Вихрен – Германея
Беласица – Пирин(Рз)
Свобода – Чавдар
ЦСКА 1948 – Миньор
Рилски сп. – Хебър
Пирин(Гд) – Балкан
Септември – Банско
Марек –Сливн.герой

Наказания в областта
На свое заседание Дисциплинарната комисия при ОС на БФС–Перник наложи

следните наказания:
 „А1” ОФГ –6 кръг
 Никола Г. Николов                        ФК”Ботев” Друган                 ч.к.                  1 среща
 Емануел Й. Мартинов                   ФК”Чорни”Брезник               ч.к.                   1 среща
9 състезатели са наказани с предупреждение
 „А2” ОФГ –6 кръг
4 състезатели са наказани с предупреждение

ВТОРА ЛИГА
Предстоящи мачове
и  съдийски назначения
 12-ти кръг20 Окт 2017 г. Петък 15:45 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - Локомотив София
ГС:    Николай Йорданов Колев
 АС1:    Младен Маринчев Маринов
АС2:    Борислав Николаев Колев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Николай Тодоров Петров

20 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Струмска слава - Несебър
ГС:    Никола Илиянов Атанасов
 АС1:    Георги Петров Георгиев
 АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Николай Георгиев Ангелов

20 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Литекс - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Станислав Тошев Ставров
 АС1:    Ивайло Пламенов Атанасов
АС2:    Даниел Пенчев Йорданов
4-ТИ:    Румен Красимиров Христов
СН:    Йосиф Петров Ронков

20 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Царско Село - Марица
ГС:    Валентин Георгиев Станчев
  АС1:    Станимир Илков Илков
 АС2:    Атанас Иванов Делчев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Александър Костадинов Костадинов

20 Окт 2017 г. Петък 17:00 ч.
ФК Созопол - Монтана
ГС:    Петър Стефанов Доровски
   АС1:    Иво Николаев Колев
 АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен
СН:    Райчо Стоянов Райчев

21 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - Ботев Враца
ГС:    Георги Юлиянов Иванов
 АС1:    Костадин Димитров Тановчев
  АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Димитър Михайлов Михайлов
СН:    Камен Михайлов Алексиев

22 Окт 2017 г. Неделя 16:00 ч.
ОФК Поморие - Черноморец Балчик
ГС:    Никола Павлов Петров
  АС1:    Венцислав Бориславов Банчев
  АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов
СН:    Красимир Иванов Василев

22 Окт 2017 г. Неделя 16:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - ФК Оборище

Панагюрище
ГС:    Димо Стоянов Димов
 АС:    Стефан Делчев Делчев
  АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Йордан Иларионов Дурчев

Смях: „Левски” забрани
името на ЦСКА в интервюта

Ръководството на Левски взе ре-
шение да се вслуша в мнението на
феновете на тима и свали емблемата
на ЦСКА от билетите за дербито в
събота.Както е известно, до вчера
(18 октомври) на пропуските за мача
на "Васил Левски" срещу емблема-
та на "сините" беше и юбилейната
такава на техния съперник. Това
вбеси привържениците на Левски,
които категорично отказват да прие-
мат отбора от стадион “Българска
армия” за наследник на фалиралото
“ПФК ЦСКА АД”.След като махнаха
емблемата на ЦСКА от билетите, ше-
фовете от "Герена" са решили тя да
не бъде поставяна и на таблото на
Националния стадион “Васил Лев-
ски” по време на мача в събота. Ос-
вен това на “сините” футболисти
спортно-техническо ръководство е
забранено да изричат четирите бук-
ви от името на съперника по време
на интервюта пред медиите.
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“Генезисът на един творец” представиха Китан Китанов и Михаил Живков

ПЕРНИК Е ЩАСТЛИВ
ГРАД. НЕ САМО СВЕТИ
ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВО-
РЕЦ ГО БРАНИ. Самият

Господ му се е притекъл на помощ. Та
имаше ли гражданин вчера, който да не
благославя прекалено хубавото време.
Като по поръчка. Жега, жега, та даже по
някое следобедно време не се траеше.
Май пропуснаха като атракция тоя ден
да отворят градския плаж. В тая насока
се въртяха и спомените на паметливите.
Лани на тоя ден дъждът се сипеше като
из ведро, та имаше своеобразен парад
на чадърите. Вчера на мода бяха тенис-
ките къс ръкав, даже късите панталон-
ки. Централният площад беше заприли-
чал на морски курорт през август.
Фрашкано от разсъблечен народ и сер-
гии. Както от ланското изпълнение на
събора се запомни гадното време, така
тая година в спомена ще остане жегата.
Която ще съпоставим с 19 октомври
2018 година, когато му дойде времето.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗКУШЕ-
НИЯ НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА ПРО-
ВОКИРАХА РАЗМИСЛИ В ИНТЕР-
НАЦИОНАЛНА посока. На празник на
български град ли се намираме, или на
сръбски, се питаше в задачата при ви-
да на павилионите и импровизираните
бирарии с доминиращо сръбско уча-
стие. Имаше балканска скара, маке-
донска скара и сръбска скара. Не че е
лошо, да не ни разбирате криво. Най -
малко щото в тия комшийски скари ме-
сото е повече, отколкото в родните.
Ама никъде не видяхме да пише "Бъл-
гарска скара". Явно такава тенденция
се заформя в пограничното сътрудни-
чество. На почит се издига качествено-
то ядене и пиене. Чевермето ще изтрие
пограничните бразди, а бирата ще зат-
лачи историческите спорове.

ОФОРМЯ СЕ НЕЩО КАТО МИНИ
ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ЗА ПЕРНИШКИ-
ТЕ УЧЕНИЦИ. Вчера не бяха на учили-
ще по традиционни и до болка познати
причини - Деня на града. Ама за техен
късмет днес е петък, който никак не се
връзва с учебните делници и вероя-
тността мнозина да го пропуснат е осе-
заема. Затова доста школски ръко-
водства са постъпили мъдро - обявили
са днешния ден за спортен празник,
екскурзия, излет или нещо подобно.
Загубата е никаква, а печалбата огром-
на - четири дена лайф.

Иззеха контрабандни
цигари и тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки поли-

цаи иззеха 485 къ-
са цигари без бан-
дерол и половин
килограм контра-
банден тютюн.

Служители на
сектор "Противо-
действие на иконо-
мическата прес-
тъпност" при ОДМВР - Перник проверили
гаражно помещение на улица "Елена" в
Перник, ползвано от 67-годишният Д.Е. от
областния град. Вътре били намерени и
иззети общо 485 къса контрабандни цига-
ри от различни марки и половин килограм
нарязан тютюн без акцизен бандерол.
Мъжът е залавян и друг път с нелегални
цигари.

Започнато е административно-наказа-
телно производство и работата по случая
продължава.

Закопчаха двама за
притежание на дрога

Любомира ПЕЛОВА
Двама са задържани за притежаване на

наркотични вещества.
Акцията е проведена от служители на

"Криминална полиция" при ОДМВР - Пер-
ник и колегите им от Второ районно управ-
ление. Полицаите проверили 34-годишният
К.С. от пернишкото село Студена. В къщата
му били намерени и иззети пластмасови
шишенца, съдържащи пресована зелена
листна маса, шишенце със зелена суха
листна маса, три кофички със зелени расте-
ния; две пликчета със семена, плик с изсу-
шена зелена листна маса, стъклен буркан с
изсушени съцветия, 38 изсушени стръка и
изсипана суха листна маса. След направе-
ния полеви тест, веществата реагирали на
канабис. Общото количество на иззетите
наркотици е около 218 грама. К.С. е познат
с шофиране на автомобил след употреба на
алкохол.

По-късно бил проверен и задържан 25-го-
дишният С.М. също от Студена. При напра-
вения му личен обиск, у него били намере-
ни и конфискувани 3 полиетиленови плик-
чета, съдържащи суха зелена листна маса.
При обиск на къщата му в Студена, органи-
те на реда иззели 9 грама суха листна ма-
са. Бил направен полеви тест на вещества-
та, който реагирали на марихуана.

Двамата са задържани за 24 часа с поли-
цейски мерки.

Започнати са досъдебни производства и
работата продължава.

Започна смяната
на летните гуми

Любомира ПЕЛОВА
Според приетите миналата година проме-

ни в Закона за движение по пътищата, от
15-то ноември до 1 март трябва да "обуем"
колите си със зимни гуми, чиито грайфери
трябва да са с 4 милиметра дълбочина.

Проверка на "Съперник" показа, че все
още в пернишките гумаджийници е спо-
койно, а собствениците на автомобили не
бързат със смяната на летните гуми. Струва
им се, че зимата е все още далеч. Картина-
та е традиционна, опашките се образуват
след първите по-сериозни застудявания и
снеговалежи. Тогава напрежението расте и
за клиентите, и за обслужващия персонал.

Ако искате да си спестите излишни нер-
ви, по добре "обуйте" возилото си сега.

Припомняме, че в началото на ноември
обикновено полицията започва масови
проверки за гумите, светлините, чистачките
и изправността на автомобилите. В начало-
то служителите на реда само предупреж-
дават шофьорите, но от средата на месеца
започва и налагането на глоби.

Светла ЙОРДАНОВА
Уникална изложба

живопис "Генезисът
на един творец" от
авторите Михаил
Живков и Китан Кита-
нов беше представена
в галерия "Атриум" на
Областна админис-
трация Перник. Съби-
тието се провежда
под патронажа на об-
ластния управител
Ирена Соколова и се
организира съвмес-
тно с Арт-група Ки-
танова и АЛИЗ "Вяра,
Надежда, Любов" -
Перник.

Изложбата бе пос-
ветена на Междуна-
родния ден на живо-
писта - 18 октомври и
беше официално от-
крита от Ирена Соко-
лова.

"Щастлива съм, че
Атриума на Областна
администрация Пер-
ник се превърна люби-
мо и колоритно
място, за да покаже

таланта и изкуство-
то на даровити твор-
ци. Радвам се,че в гра-
да ни има таланти ка-
то Мишо. Изкуство-
то през неговия пог-
лед е изкушение за се-
тивата и разума ни и
е провокацията за
днешното събитие"
каза Соколова пред
препълнената зала.

Автор на част от
красивите творби е
25-годишният худож-
ник Михаил Живков.
Мишо, както е познат
сред своите прияте-
ли, е роден със Син-
дром на Даун. Освен
картините на Мишо,
в изложбата намират
място и авторските
произведения на Ки-
тан Китанов. Той зас-
тава до младежа, за да
покаже свои живопис-
ни творби по начин,
който сближава твор-
ците. Неговата съп-
руга Татяна Китано-
ва, основен двигател

Снегът идва в края на ноември
Любомира ПЕЛОВА

Зимата идва с пълна
сила в края на ноем-
ври, когато ще дойд и
снегът, предупрежда-
ват синоптиците. В
първите дни на след-
ващия месец ще се за-
държи топло време.
Ще има разкъсана об-
лачност, в планините
ще грее слънце, но в
равнините ще има
мъгла, която ще за-
държа температури-
те по-ниски.

Дългосрочната ни
прогноза за ноември е
за температури, кои-
то ще се движат меж-
ду 4 и 9 градуса, а във
високите полета меж-
ду 2 и 6 градуса.

Месечните количес-
тва валежи ще се дви-
жат около нормата,
като за страната ,тя
е 35-75 литра на квад-

ратен метър, в плани-
ните 75 -105 литра на
квадратен метър.

Най-ниските темпе-
ратури през месец
ноември ще са между
минус 8 и минус 3 гра-
дуса, а максималните
температури ще са
между 14 и 21 граду-
са.

Очаква се динамика
на атмосферните
процеси. Ще има усло-
вия за превалявания.
Но времето като
цяло ще се задържи
топло. Слабо пониже-
ние на температури-
те в края на първото
десетдневие на ноем-
ври.

В началото на вто-
рото десетдневие на
месеца ще има превал-
явания от дъжд, това
ще донесе понижение
на температурите,

на художествено ате-
лие АЛИЗ, е приятел,
ментор и дългогоди-
шен ръководител на
Мишо .

"Днес представяме
10 от картините на
Мишо, резултат от
дългия ни път един
към друг, съпроводен
с рисунки, направени
през различните ета-
пи от развитието му.
Всичките му творби
носят едно единстве-
но заглавие "Мишо",
като него самия - еди-
нствен", сподели Ки-
танова.

Тя допълни, че даро-
витият младеж прави
своите картини, за да
подари на хората ис-
тински свят, лишен
от суета и предразсъ-
дъци и не иска нищо в
замяна.

Събитието уважиха
видни пернишки
творци и много почи-
татели на изкуство-
то.

но със спирането на
валежите и темпера-
турите ще тръгнат
нагоре около 14 ноем-
ври. Мъгливо време в
равнините и слънчево
в планините. Около
19-20 ноември ще за-
почне заоблачаване,
което ще донесе
дъжд, температури-
те ще се понижат.

През третото де-
сетдневие на ноември
температурите ще
останат ниски. Ще
вали дъжд, а в Север-
на България и по висо-
ките полета на Запад-
на България ще има
сняг. На места ще има
временно спиране на
снеговалежа.

Около 28-30 ноем-
ври в цялата страна
ще завали сняг и тем-
пературите ще про-
дължат да падат.
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