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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
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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

ласно решението на ми-
нистерски съвет от
22 декември 2017 годи-
на. Това информира на
брифинг с журналисти

Ïåðíèê ïðèåìà îòïàäúöèòå íà øåñò îáùèíè
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Намиране честните
мощи на св. мчци в

Евгения

Лъжи
на едро

 Покрай историите с шефа на Здравната
каса започва да излиза наяве истината за
лъжата. По-точно за лъжите, с които се уп-
равлява изстрадалото българско здравео-
пазване. Не е ли срамота министърът и ше-
фът на НЗОК публично да се обвиняват в
лъжи и деликатно да намекват за нечисти
намерения на другия. Какъвто дебатът,
такова и здравеопазването, биха рекли не-
долекуваните граждани в недофинансирани-
те лечебници. Стигна се до парадокса Ана-
ниев да се гневи по телевизора на Плочев, че
оня излъгал цели 6 пъти само за един ден.

Затова и дереджето на здравната ни сис-
тема е лъжливо. Та щом се лъжат атовете,
какво остава за магаретата? Лъжата върви
по веригата - ония горе лъжат за милиони,
по-надолу за стотици хиляди, а аптеките
обират и последните железни парици на
болните сиромаси. Така в лъжи на едро се
прави здравна реформа по български.

Доскоро беше популярна статистиката за
броя сменени здравни министри в трите пра-
вителства на Борисов. Идва ред да се прави и
преброяване на шефовете на Здравната каса.
Това няма да бъде лъжа, щом лъжата на едро ве-
че е влязла в Парламента. А народът, дето чака
качествени здравни грижи, ще почака да изте-
кат лъжите. Както и здравето му.  И ще го кре-
пи надеждата, че докато ония го лъжат, че го
лекуват, той ще ги лъже, че ще им гласува.

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно, със слаб
дъжд

Това ще стане само, ако са изпълнени определени условия
Любомира Пелова

Община Перник ще
приеме отпадъците та
шест общини от Юго-
западна България, съг-

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

dlv.si@abv.bg

Задържаха мъж и жена,
шофирали дрогирани

Любомира ПЕЛОВА
Мъж и жена са задържани за шофиране на

автомобили под въздействието на наркотици.
Около 18, 30 ч., на тел. 112 е подаден

сигнал за пътнотранспортно произшествие
на пътен възел "Хумни дол" в областния
град. Органите на полицията установили,
че катастрофата е лека. При изпробване на
34-годишният И.Н. от гр. Петрич с техни-
ческо средство, управлявал лек автомо-
бил Хонда "Сивик" е установено, че е упо-
требил дрога. Взета му е кръвна проба и е
задържан за 24 ч. с полицейска мярка.

Един час по-късно, на ул. "Никола Козлев"
в гр. Перник бил проверен лек автомобил
"Хонда", управляван от 22-годишната В.В. И
при нея уредът отчел, че шофира под въздей-
ствието на наркотици. Задържана е за 24 ч.

Работата по документиране на двата
случая продължава.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÎÒ ÏÅÐÍÈÊ ÇÀÏÎ×ÂÀ
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ ÏÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈ

ÓÂÐÅÄÅÍÈ ÑÀ ÇÍÀÖÈÒÅ
ÏÎ ÏÚÒß ÏÐÅÇ ÂËÀÄÀß

„ÑÒÐÓÌÑÊÀ ÑËÀÂÀ”
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ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

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

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

www.vento-k.com

Няма подадени сигнали за насилие
в детските градини в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

В Община Перник
няма подадени сигна-
ли за насилие в дет-
ските градини. Това
съобщи кметът Вяра
Церовска.

"Въпреки че е ак-
туална темата, не
трябва да се пос-
тавят детските учи-
телки в ситуацията
на отбрана. Трябва да
бъдем съвършено ра-

зумни в преценката
си затова, което се
случва в детската за-
ведения. Те са хората,
които учат и се гри-
жат за нашите деца",
посочи Церовска и до-
пълни, че когато има
проблеми и сигнали се
назначават проверки,
търси се начин, за да
се разбере истината.

Зам. -кметът по об-
разование и култура

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

факс: 076/588 0080700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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Севделина Ковачева,
пък уточни още, че
всички детски гради-
ни, които не са към
Топлофикация - Перник
са заредени с гориво.

"Навсякъде градуси-
те са между 21 и 25
градуса , което е съв-
сем нормално", каза
Ковачева, която лич-
но се е уверила в това
при направена провер-
ка вчера.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД
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бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

На страница 2

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

вчера кметът на Пер-
ник Вяра Церовска.

Тя поясни, че Общи-
на Перник е постави-
ла специални условия

на шестте общини,
които ще докарват
отпадъците си в Ре-
гионално депо Перник,
където ще се сепари-
рат и депонират. То-
ва са общините- Бо-
бов дол, Сапарева
баня, Бобошево, Рила,
Кочериново и Кюстен-
дил. Въпреки станови-
щето на Общинския
съвет в Перник, че
приемането на отпа-
дъците на шестте

общини в Регионално-
то депо не е в инте-
рес на  гражданите на
община Перник и е
пряка намеса в право-
мощията на общини-
те, вменени им в
ЗМСМА, община Пер-
ник е длъжна да се
съобрази с решение-
то на Министерски
съвет, поясни на бри-
финга д-р Церовска.
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Ïåðíèê ïðèåìà îòïàäúöèòå íà øåñò îáùèíè
Това ще стане само, ако са изпълнени определени условия

Тя подчерта, че пос-
тавените условията
към шестте общини са
в рамките на възмож-
ностите, които са об-
съдени на среща на Об-
щото събрание на „Ре-
гионалното сдружение

От върнатите в училище деца
1221 са отпаднали отново

Светла ЙОРДАНОВА
Данните на министерството на образова-

нието сочат, че 1221 върнати в училище де-
ца при миналогодишната кампания с така-
ва цел са отпаднали повторно от образова-
телната система, съобщи заместник-минис-
търът на образованието Деница Сачева. Тя
допълни, че предстоят нови обиколки по
адресите в опит да се привлекат те отново
в училище..

Деница Сачева посочи още, че при кам-
панията са открити 154 деца в риск, като 44
са изведени от семейството. Тя допълни,
че при констатирани нарушения се налагат
се глоби от общината, като има и механи-
зъм от агенцията по приходите, за да се съ-
бират санкциите. Деница Сачева каза още,
че социални работници правят оценка да-
ли има риск за децата и дали се налага да
се предприемат мерки за закрила.

Тя допълни, че точният брой на децата,
обхванати от образователната система
след кампанията, ще бъде съобщен на 1
март, но към края на миналата година те са
17 297. Общо са били посетени 185 хиляди
адреса.

ДФ „Земеделие“ изплати над 91 милиона
лева за необлагодетелствани райони

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд „Земеделие“ преведе

91 170 646 лева на 32 791 земеделски
стопани по мярка 13 „Плащания за ра-
йони с природни или други специфични
ограничения“ от Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР) 2014-
2020.

 Изплатената субсидия по подмярка
13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания
в планински райони“) е в размер на 68
975 673 лева. По подмярка 13.2 (НР2 –
„Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни при-
родни ограничения“) са разплатени 22
194 973  лева.

 Изчисленията на финансовото подпо-
магане са извършени на базата на став-
ки, определени в Наредба 6 от
24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13
„Плащания за райони с природни или
други специфични ограничения“ от
ПРСР 2014-2020.

 Окончателното изплащане на подпо-
магането по мярка 13 ще бъде извърше-
но след актуализирането на слой „Пло-
щи, допустими за подпомагане“ на ба-
зата на подадените възражения и след
изясняване принадлежността на кон-
статираните двойно заявени площи за
Кампания 2017 г.

за управление на отпа-
дъците в регион Перни-
к“, в което участват
кметовете на шестте
общини в област Пер-
ник.

„За общините , които
ще докарват боклука в
Перник, ще има специа-
лен график. Освен това

От Перник започва Осмото национално
състезание по английски Spelling Bee
Светла ЙОРДАНОВА

На 23 февруари
2018 г. /петък/ в Обе-
динен детски ком-
плекс, гр. Перник  от
17:00 часа ще се про-
веде училищният
кръг на Осмото на-
ционално състезание
по правопис на ан-
глийски език Spelling
Bee на учениците от
СУРИЧЕ “Д-р Петър
Берон“.  С него се да-
ва официално старт
на седмицата на учи-
лищните състезания
в цялата страна.

От 24 февруари до
2 март 2018 г. над
6600 ученици от 311
училища в цялата
страна ще се вклю-
чат в надпреварата
след усилена и дълга
подготовка. Класира-
лите се на първо и
второ място ще
представят училища-
та си на регионални-
те състезания, които
ще се проведат на 24
март 2018 г. в 8 града
в страната. Най-доб-
рите 33 ученици ще
участват в национал-
ния финал на 28 април
2018 г. в София и ще
определят Spelling
Bee шампиона на Бъл-
гария. В миналогодиш-
ното състезание
престижната награда
беше спечелена от
Любомир Янев от гр.
София.

Spelling Bee е тради-
ционно американско
състезание, в което
състезателите спелу-
ват (от англ.
spelling), т.е. произ-
насят буква по буква
различни думи на ан-
глийски език.  Целта
на състезанието е да
повиши интереса на
учениците към изуча-
ването на английски
език и да подобри зна-
нията им чрез забав-
ни и интерактивни
дейности.

Състезанието се
организира от Фонда-
ция “Корпус за обра-
зование и развитие-
КОРПлюС”. То се осъ-
ществява в парт-
ньорство с Фондация
„Америка за Бълга-
рия” и с подкрепата
на  Посолството на
САЩ, Британски съ-

вет и Езиков и изпи-
тен център АВО и
Министерството на
образованието и нау-
ката.

Тази година състе-
занията се провеж-
дат под наслов
“BeeWare online” и е
насочена към основни
правила за безопасно
поведение в социални-
те мрежи и Интер-
нет. През следващи-
те месеци Брайън Та-
йърс от Посолство-
то на САЩ в София
ще представи кратки
видеа, в които ще
дискутира опаснос-
тите онлайн и как да
се предпазим от тях.
Всички видеа ще бъ-
дат специално засне-
ти за нашата кампа-
ния и ще са насочени
към тиинейджърска-
та аудитория.

автомобилите трябва
да са съобразени с тези,
които ние караме - ва-
риопреси, Евро 4, с опре-
делен тонаж, по опреде-
лен маршрут, с опреде-
лена екологичност , за
да може да се спазват
всичките условия и оп-
ределените часове”,

уточни Вяра Церовска .
Общините Бобов дол

, Сапарева баня , Бобо-
шево, Рила , Кочериново
и Кюстендил са получи-
ли вече договора, който
е предложила Община
Перник и при който ще
се извършва транспор-
тирането, сепариране-
то и депонирането на
боклука в Перник .

„С това няма да се на-
несат допълнителни
повреди, нито пък ще се
препълни депото защо-
то на тези общини се
разрешава използване-
то на до 10 на сто от
оставащия капацитет
на регионалното депо  в
Перник”, поясни Церов-
ска

Според нея, ще се изи-
сква всеки камион да
представя бележка, че
точно този товар е се-
париран от лицензирана
фирма и какво количес-
тво се изпраща за депо-
ниране.

Отделно от това
вторият контрол , кой-
то ще се прави е на са-

мия вход на регионално-
то депо , където ще се
измерва боклука , който
се кара.

Община Перник е на-
ложила на шестте об-
щини  допълнителна
такса от 5 лева на все-
ки тон боклук. С тези
постъпления се цели да
се поддържа пътната
инфраструктура, коя-
то неминуемо ще бъде
подложена на амортиза-
ция от тежките камио-
ни  пътищата , които
ще превозват отпадъ-
ците от тези шест об-
щини.

„Разбира се тези об-
щини могат да пред-
приемат и други реше-
ния и да си карат боклу-
ка на друго депо, ако им
бъдат предложени по-
добри условия, от тези,
които ние предлагаме.
Все още нито една от
общините не е върнала
подписан договора, кой-
то сме изпратили, кой-
то е със срок до 2019 го-
дина”, уточни кметът
на община Перник.

Скоро: Задължително образование
и за четиригодишните

Светла ЙОРДАНОВА
Задължителното предучилищно образова-

ние за четиригодишните малчугани трябва да
е факт до 2020 година. Това са намеренията на
управляващите, поне ако се съди по проекта
на план за периода 2018 - 2020 година за из-
пълнение на стратегията за намаляване на де-
ла на преждевременно напусналите образова-
телната система. За финансирането на по-ран-
но влизане в образователната система ще се
разчита на държавния бюджет, без да е уто-
чнено каква ще е нужната сума. От индикато-
рите става ясно още, че сега 86,5% от 4-годиш-
ните са записани в детска градина, а целта е
обхватът им да се разшири до 90%. Няма план
как ще се осигурят необходимите педагози и
материална база за това - в последните дни
изобилства от скандали за претъпканите гру-
пи в забавачките и самото образователно ми-
нистерство призна, че няма как да намали
броя на децата в тях поради липса на помеще-
ния и възпитатели.

Планът съдържа 21 мерки за превенция на
преждевременното напускане на училище,
повечето от които така или иначе влизат в за-
дълженията на просветното министерство.
Сред тях са например осигуряването на без-
платни учебници за над 500 хил. деца и учени-
ци от подготвителната група до учениците от
7-ми клас, за което за 2018/19 са предвидени
37 млн. лв., предоставянето на еднократни по-
мощи за първолаци от бедни семейства - об-
що 34.5 млн. лв. за трите години и др. В плана
са намерили място още всякакви дейности,
достъпът до които следва да се подобри - в
ученическите игри за общообразователните
училища например е планирано да се вклю-
чат 90 хил. ученици при 80 хил. в момента,
програмата “Спорт за децата в детските гради-
ни” на спортното ведомство пък следва да
включи 11 хил. деца при 10 хил. сега. Проектът
“Твоят час” по оперативната програма, по
който училищата получават средства за из-
вънкласни занимания и за допълнително обу-
чение на децата с образователни дефицити,
погрешно фигурира с бюджет от 140 млн. лв. -
той вече бе намален на 105 млн. лв. заради ус-
тановени от ЕК проблеми с управлението на
програмата.

от страница 1
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По-голям брой студенти ще учат “Туризъм”

До няколко години почти
половината български

учители излизат в пенсия
Светла ЙОРДАНОВА

В следващите 8 години над 40% от бъл-
гарските учители предстои да излязат в
пенсия и това ще доведе до един сериозен
дефицит. Това предупреди заместник-ми-
нистърът на образованието Деница Сачева.

"Необходимо е да привлечем повече
млади хора към професията на учителя и
да се обърнем към учениците, които сега
са на 15-16 години и да им кажем, че про-
фесията на учителя предстои да бъде мно-
го по-добре платена, с много по-добри ус-
ловия на труд в рамките на следващите
няколко години и е професия, която ще
има голямо търсене", посочи Сачева.

Тя обясни, че на среща с родителски ор-
ганизации се е стигнало до консенсус, че
видеонаблюдението в училищата и клас-
ните стаи може да бъде и много опасно за
децата.

"По отношение на видеонаблюдението
по-голямата част от участниците се обеди-
ниха около това, че подобен тип мярка не
само че не би била решение, а би била от-
варяне на "кутията на Пандора". Агресията
и насилието, за съжаление, е феномен,
който далеч не е само в образователната
система. Поели сме ангажимент за това да
разработваме антистресова програма за
учителите в детските градини и училища-
та", увери Сачева.

Тя уточни, че Министерството на образо-
ванието работело в посока на подобрява-
нето на работната среда на учителите.

"За първи път се говори за двойно увели-
чение на заплатите на учителите. Това е ед-
на от много съществените мерки, които
трябва да бъдат взети. Говорим за инвести-
ции повече от 600 млн. лв. в образователна
инфраструктура, които, въпреки мащаба на
това число, ще бъдат недостатъчни за
всички нужди", коментира Деница Сачева.

Увредени са знаците
по пътя през Владая

Силвия ГРИГОРОВА
През нощта срещу сряда недобросъвет-

ни граждани са завъртели знаци на пътя
през Владая, които ограничават скоростта
на движение до 60 километра в час. Това
информираха от Агенция "Пътна инфрас-
труктура" В сряда сутринта, при обход на
участъка, служители на Областно пътно уп-
равление - София са установили, че забра-
нителният знак е обърнат така че да не се
вижда от шофьорите, пътуващи между
Перник и София, с което на практика се
застрашава безопасността на движение по
един от най-натоварените участъци от пър-
вокласната пътна мрежа.

Със спрей са изцапани и знаците, огра-
ничаващи преминаването на моторни пре-
возни средства над 12 тона по пътя в уча-
стъка през Владая.

АПИ е предприела действия за възста-
новяване на знаците и апелира граждани-
те, които са свидетели на подобни недоб-
росъвестни постъпки да подават сигнал на
тел. 0700 130 20 - Ситуационен център на
АПИ, за да бъдат взети съответните мерки.

Светла ЙОРДАНОВА
Правителството

прие промени в чети-
ри постановления,
свързани с финанси-
рането, приема и от-
пускането на стипен-
дии в държавните
висши училища и
научните организа-
ции.

Промените в ПМС
328/2015 г. са свърза-
ни с изпълнение на
плана по Стратегия-
та за развитие на
висшето образование
в Република България
за периода 2014-2020
г., който предвижда
делът от средствата
за издръжка на обуче-
нието, получавани
въз основа на ком-
плексна оценка за ка-
чеството на обуче-
нието и съответс-
твието му с потреб-
ностите на пазара на
труда, да нарасне на
50 на сто през 2018 г.
и на 60 на сто през
2020 г.

Във връзка с това
са въведени два до-
пълнителни коефи-
циента. Първият е за
приоритетни профе-
сионални направления
с намаляващ прием, ка-
то за тях се наблюда-
ва отчетен период
от 5 години назад във
времето. Вторият
коефициент е само за
обучения, провеждани
по професионални
направления в опреде-
лени области на стра-
ната с нисък икономи-
чески статус. Това са
областите Видин,
Враца, Кърджали,
Смолян и Ловеч, къде-
то има филиали на
държавни висши учи-
лища. Целта от въ-
веждането на първия
допълнителен коефи-
циент е да бъде на-
сърчен приемът по
приоритетни профе-
сионални направления
там, където няма дос-
татъчно интерес от

страна на кандидат
студентите. Вто-
рият коефициент се
въвежда на терито-
риален принцип, за да
бъде подпомогнато
обучението в облас-
ти на страната със
слабо икономическо
развитие, в които
има филиали на уни-
верситети.

В резултат на на-
сърчаващ механизъм
беше увеличен прие-
мът във висшите
училища по професио-
нално направление
(ПН) "Информатика и
компютърни науки" и
ПН "Комуникационна
и компютърна техни-
ка". Достигнатият
по-голям брой на прие-
тите студенти по
тези професионални
направления през две-
те учебни 2016/2017
и 2017/2018 години
дава възможност за
устойчиво планиране
на по-голям брой на
приеманите студен-
ти през следващите
учебни години. Зато-
ва се предлага да от-
паднат допълнител-
ните преференции за
тях, предвидени в
ПМС 64/2016 за усло-
вията и реда за ут-
върждаване на броя
на приеманите за обу-
чение студенти и
докторанти в дър-
жавните висши учи-
лища и за приемане на
Списък на приори-
тетните професио-
нални направления и
на Списък на защите-
ните специалности.

Предвижда се също
максимално допусти-
мият брой на приема-
ните за обучение сту-
денти и докторанти
да се определя за ра-
вен на свободния ка-
пацитет на съответ-
ното професионално
направление и да се
прилага, освен за ПН
"Математика", и за
"Педагогика на обуче-

нието по…", "Религия
и теология", "Физи-
чески науки", "Хими-
чески науки", "Енерге-
тика", "Материали и
материалознание" и
"Химически техноло-
гии".

С промените се
предвижда още да не
се предлага за утвър-
ждаване прием за неп-
риоритетни профе-
сионални направле-
ния, за които макси-
мално допустимият
брой на приеманите
за обучение студен-
ти и докторанти е
под 15. Целта е да се
ускори процесът по
оптимизиране броя
на професионалните
направления, по кои-
то висшите училища
провеждат обучение.

Друга промяна е
свързана с възмож-
ността за утвържда-
ване на по-голям брой
на студенти във вис-
ши училища, които
обучават по ПН "Ту-
ризъм" и се намират в
административни об-
ласти, за които доба-
вената стойност по
факторни разходи,
която се формира от
сектор "Туризъм", е
средно над 4% по дан-
ни на НСИ за послед-
ните три години. Та-
зи мярка се налага от
необходимостта от
оперативни ръковод-
ни, както и изпълни-
телски кадри за ту-
ристическата индус-
трия в България.

С измененията на
ПМС 103/1993 г. за
осъществяване на об-
разователна дейност
сред българите в чуж-
бина се увеличава от
1000 на 2000 броят
на осигурените от
българската държава
места за обучение на
наши сънародници от
чужбина в държавни-
те висши училища и
научни организации
за образователно-ква-

лификационните сте-
пени "бакалавър" и
"магистър". За пър-
венците на национал-
ните олимпиади по
български език и ли-
тература и за пър-
венците на випуски
на средни и висши
училища в райони с
компактно население
от българска народ-
ност в Украйна, Мол-
дова, Сърбия, Румъ-
ния и Казахстан мес-
тата се увеличават
от 15 на 30. За обра-
зователната и научна
степен "доктор" уве-
личението е от 20 на
40 места, а за след-
дипломна специализа-
ция периодът от 120
месеца се увеличава
на 240 месеца. Във
връзка с разширяване-
то на мрежата от
училища в чужбина с
преподаване на бъл-
гарски език и литера-
тура, история на Бъл-
гария, география на
България и др., се одо-
брява увеличаване на
броя на преподавате-
лите, изпращани от
МОН в тези училища
от 30 на 50.

Основни предпос-
тавки за приетите
промени са, че в
страни като Украй-
на, Молдова, Сърбия,
Република Македо-
ния, Албания се наб-
людава трайна тен-
денция на увеличава-
не броя на кандида-
тите за студенти,
докторанти и спе-
циализанти и пови-
шен интерес към
обучение в български
висши училища и
научни организации.

Предложените про-
мени в ПМС №90/2000
г. за условията и реда
за предоставяне на
стипендии на студен-
тите, докторантите
и специализантите
от държавните вис-
ши училища и научни
организации са в две
посоки. Дава се въз-
можност на висшите
училища да предос-
тавят допълнителни
стипендии на студен-

тите, обучаващи се в
специалности от т.
нар. приоритетни
професионални нап-
равления. Другата
промяна е свързана с
актуализирането на
размерите на някои
видове стипендии.
От 450 лв. на 500 лв.
месечно се увеличава
стипендията за док-
торантите. Този раз-
мер е максималната
възможна сума на то-
зи етап и е следствие
от редица направени
анализи и проведени
разговори с предста-
вители на докторан-
тите и висшите учи-
лища. От 135 лв. на
250 лв. се увеличава и
размерът на стипен-
диите, предоставяни
на студенти-чужден-
ци, приети за обуче-
ние в България по
Централноевропей-
ската програма за об-
мен в университет-
ското образование
CEEPUS III. Целта е да
се постигне донякъде
по-справедливо ком-
пенсиране на разходи-
те на тези студенти
при престоя им у нас,
защото българските
студенти, обучаващи
се в чужди висши учи-
лища по тази програ-
ма за обмен, получа-
ват стипендии в раз-
мер приблизително
от 200 евро. В изпъл-
нение на национална-
та политика към бъл-
гарите зад граница,
увеличение има и при
стипендиите, предос-
тавяни на студенти,
приети за обучение в
Тараклийския държа-
вен университет в
Молдова съгласно
Споразумението меж-
ду правителствата
на двете държави.

Всички промени са
израз на държавната
политика, очертана в
Стратегията за раз-
витие на висшето об-
разование, приета от
Народното събрание,
и направените анали-
зи на висшето образо-
вание и пазара на тру-
да.
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Руши се и се разграбва 100-годишната сграда на бившата керамична фабрика ”Струма” в Батановци

Руши се и се раз-
грабва уникален архи-
тектурен шедьовър в
град Батановци, ала-
рмира арх. Десислава
Димитрова от Камара-
та на архитектите в
България.

Това е 100-годишна-
та сграда на бившата
керамична фабрика “С-
трума”, стояща все
още внушително край
гара Батановци на
международното жп
трасе за Гърция и Ма-
кедония.

Четириетажното
производствено зда-
ние е единственото в
България, направено
изцяло от дървена
конструкция, с носе-
щи тухлени зидове.
Дървеният материал
бил доставен от Алпи-
те, разказа арх. Ди-
митрова пред БТА.

И до днес конструк-
цията е като перфек-
тен пример от уче-
бник, според специа-
листи. Чертежи, съх-
ранявани в Държавния
архив в Перник свиде-
телстват за авторс-
тво на проекта на гол-
ямото име в българ-
ската архитектура
Георги Фингов, проек-
тирал много общес-
твени, училищни и жи-
лищни сгради, главно
в София и в Пловдив.

Инициативен коми-
тет от град Батанов-
ци иска сградата да
бъде обявена за архи-
тектурен паметник
на културата. Строи-
телният феномен е
оценен от Камарата
на архитектите в Бъл-
гария, която е готова
да спаси сградата.
Непреодололима ба-
риера обаче е неизя-
снената собственост.

Възникването на ке-
рамичната фабрика-
та “Струма” води на-
чалото си от малка
керемидено-тухларна
фабрика на трима жи-
тели на тогавашно-
то село Батановци,
разказа Милена Симо-
ва - главен експерт в
Държавния архив -
Перник.

През 1913 г. те
прехвърлили целия си
инвентар на Балкан-
ско търговско-индус-
триално дружество -
София, което впос-
ледствие учредило на
16 декември 1914 г.
акционерно дружес-
тво за керамични из-
делия “Струма” със
седалище в София.
Новите акционери
подготвили планове
за строителство на
голяма фабрика, но
поради Балканската
война строежът бил
отложен.

През 1918 г. била
произведена първата
партида керемиди.
Строежът на фабри-
ката продължил и
през 1921-22 г. Фаб-
риката произвеждала
годишно около 1 000
000 керемиди и 500
000 броя тухли за
вътрешния пазар.
Предметът на дей-
ност включвал и
производство на
тротоарни плочки и
разни тръби. Главен
акционер бил Калин
Балабанов, който при-
тежавал предприя-
тието до национали-
зацията му на 23 де-
кември 1947 г.

Под сградата има
тунел, по който се е
стигало до близка ка-
риера за глина. Изхо-
дите му са затрупа-

ни, но реално туне-
лът с релсовите ли-
нии до находищата
съществува и в мо-
мента и той също би
могъл да се превърне
в атракция, според
арх. Димитрова.

Жителите на Бата-
новци разпростран-
яват петиция за за-
пазване, реставрира-
не и признаване на
старата тухлена фаб-
рика “Струма” за ар-
хитектурен паметник
на културата. Вече
около 600 души са
подкрепили с подписи-
те си инициативата.
Сградата била оцене-
на по достойнство
от Камарата на архи-
тектите в България
и по случай 80-годиш-
ния си юбилей, чес-
тван миналата годи-
на, организацията
направила 3Д лазерно
сканиране на здание-
то, което позволило
да бъдат изработени
чертежи на актуално-
то му състояние.

Скъпото начинание
се осъществило с ге-
нералното спонсорс-
тво на водеща ав-
стрийска фирма за
производство на тух-
ли, чиито специалис-
ти били силно впе-
чатлени от зданието.
Тридесет архитекти,
студенти и заинтере-
совани граждани при-
съствали на процеду-
рата по заснемане.

Според направената
оценка сградата може
да бъде възстанове-
на. Въпреки компроме-
тираната на места
конструкция и стано-
вището на общински-
те власти, че е опа-
сна, тя е изключител-
но здрава и надеждна,

възможно е да се реха-
билитира и да се из-
ползва впоследствие,
уверява арх. Димитро-
ва.

По думите й са из-
дърпани една чет-
върт от носещите
колони, но конструк-
цията е толкова пре-
застрахована, че неза-
висимо от нанесени-
те й щети, сградата
стои. Горните два
етажа са използвани
за плътни складове за
съхнене на тухлите.
Това реално покрива
плътност на обема на
цялата сграда около
50 процента, което е
огромна, непосилна
товаропоемност и на-
личието единствено
на дървена конструк-
ция само по себе си е
уникално, твърди арх.
Димитрова. Според
нея това позволява и
голяма гъвкавост ка-
то цяло, затова нес-
лучайно бившата
фабрика е издържала
толкова земетресе-
ния. И при земетресе-
нието в Перник на 22
май 2012 г. тук няма
почти никакви щети.

Опустошението на
сградата е заради раз-
грабването от хора-
та. Тя е имала подова
дървена конструкция,
която била разграбе-
на за огрев, за строи-
телство и на който
за каквото му
трябва. Материали-
те били извозвани с
камиони, без никой да
предприеме никакви
мерки.

Оценявайки достой-
нствата на сградата,
Камарата на архитек-
тите възнамерява да
обяви конкурс за бъ-
дещ живот на бивша-
та фабрика, като из-
готви и методология
за възстановяването
й, която да послужи
като пример за всич-
ки изоставени сгради.
Идеята е подкрепена
и от Университета
по архитектура,
строителство и гео-
дезия.

Никой не притежава
нотариален акт за
сградата, нито някой
плаща данъци, заяви
арх. Димитрова. В сиг-
нална записка от 10
ноември 1993 г. тога-
вашният кмет на Ба-
тановци Симеон Ста-
менов твърди, че ос-
новният пакет акции
- 76,003 процента ид-
еална част, е прите-
жание на държавата.

През 2000 г. тога-
вашният областен
управител на Перниш-
ка област Антоанета
Георгиева обезщет-
ява с компенсаторни
записи седем наслед-

Областната администрация
проучва потребностите на
работодателите от кадри

Любомира ПЕЛОВА
Областните администрации в страната,

съвместно с Агенцията по заетостта и со-
циалните партньори провеждат проучване
за потребностите на работодателите от ра-
ботна сила.

“Общата ни цел е да получим достоверна
и актуална информация от всеки работода-
тел. Чрез попълването на анкетен фор-
муляр те ще заявяват търсените от тях
професии, специалисти и работници”, зая-
ви Ирена Соколова.

Информацията ще бъде обработвана от
Агенцията по заетостта и ще бъде изпол-
звана при изготвянето на план-приема на
средните училища за всяка нова учебна
година.

Проучването ще бъде провеждано еже-
годно по два пъти в годината. Това е пилот-
ното запитване към бизнеса, като анкет-
ният формуляр ще се попълва по електро-
нен път до края на м. февруари 2018 г.

Областният управител призовава работо-
дателите от територията на област Перник
да се включат активно в проучването. Оча-
кваният ефект от него ще се изрази в пъл-
ноценното планиране и координиране на
човешките ресурси за икономиката и паза-
ра на труда в областта.

ници на акционери на
национализираното
акционерно дружес-
тво за керамични из-
делия “Струма”.

Решението не е об-
жалвано, заяви кме-
тът на Батановци Ра-
дослав Банчев. През
2003 г. обаче Минис-
терство на икономи-
ката в писмо до Об-
ластната админис-
трация в Перник заяв-
ява, че държавата не
притежава акции в
дружеството.

Полуразграбена, не-
желана нито от общи-
на Перник, нито от
държавата, бившата
фабрика и до днес не е
припозната като
собственост.

Докато не се изясни
въпросът със собс-
твеността, ние ка-
къвто и конкурс да
организираме, и най-
прекрасното решение
да намерим, и всички
специалисти на света
да съберем, не можем
да направим нищо,
твърди арх. Димитро-
ва.

Камарата на архи-
тектите е готова да
изготви и официално
архитектурно и конс-
труктивно станови-
ще за състоянието на
сградата. Организа-
цията би могла и да
ангажира фирми-спон-
сори, които да под-
крепят инициатива-
та, но това съдей-
ствие трябва да ни
бъде поискано от
собственика, казва
арх. Димитрова.

Според специалисти
земята под зданието
не представлява съ-
ществен интерес. Ако
сградата бъде оста-
вена да се разруши,

собствениците ще за-
губят парите си, зем-
ята струва не повече
от 30-40 лв./кв.м, уве-
ряват експерти. Меж-
дувременно набезите

на хората продължа-
ват.

Сега те необезпо-
коявани стържат за
подпалка масивните
алпийски подпори.



ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид. център, ет. 4, с обща площ 100 м2, нов - 54 000 евро
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 31 000 лв.
4. Двустаен, Твърди ливади, ЕПК, ТЕЦ, тер., ет. 11 - 47 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 30 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 2, тх. , плоча - 40 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, Ю.Гагарин - 45 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
10. Тристаен, ИЦ, ет. 5, таван, мазе, 105 м2, ТЕЦ, 2 тер. - 54 000 евро
11. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
12. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
17. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП: 120 м2, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190 м2 - 52 000 лв.
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
22. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
23. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
24. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 1 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю.Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.

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

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
6. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ПВЦ, изолация, панел, ет. 1 - 51 000 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
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

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

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

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе, - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
13. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
14. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
15. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
16. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
17. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 22 февруари 2017 г., брой 37 /6385/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

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

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

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 4 - 35 000 лв.
4. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро
5. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси  - 45 000 лв. (коментар)
8. Двустаен, Изток, ет. 5 - 45 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.
10. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.
11. Тристайни, Димова махала, ет. 3 - 45 000 лв.
12. Тристаен, Тева, ет. 2, 98 кв.м, спешно - 42 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок  - 79 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
16. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,
      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,
      коментар - 60 000 евро
17. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.
18. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
19. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.
20. Спешно Двустаен, София, Княжево, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 65 000 евро
21. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
22. Къща, Ковачевци, 2 ет., двор: 500 кв.м, тх., пл., спешно - 14 000 лв.
23. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м, тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
24. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Гарсониера, Мошино, ново стр., необзаведена - 200 лв.
2. Гарсониери, Изток, обзаведени, ет. 3 - 200 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 250 лв. (коментар)
4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 31 000 лв.
3. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор,
   с обзавеждане      - 32 500 лв.; 38 000 лв.
4. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 000 евро
2. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
4. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден, след ремонт - 45 000 лв.
7. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 23 000 лв.
10. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 17 000 лв.
11. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
2. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 86 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж,
   УПИ 480 м2 - 26 000 евро
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

17. УПИ, Мошино, 340 м2, зад Поликлиниката - 42 евро/м2

18. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 м2 - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 м2 - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. УПИ 535 кв.м, 352 м2, 456 м2, с.Банкя, Трънско - 15лв./м2

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

1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Гараж на Софииско шосе, с канал - 100 лв.
4. Батановци, обзав.етаж от къща - 200 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

2. Гарсониера, РЦ, панел, ет. 4,

   ТЕЦ, южна, преустроена - 54 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

4. Двустаен, “Могиличе”, ет. 3,

    тх., 57 м2, тераса - 40 000 лв.

5. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

6. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

7. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

8. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

9. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

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

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

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава:
1. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще, над
Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м - 50 000 евро
2. Спешно къща, Ковачевци, 2 етажа, двор: 500 кв.м, тх.,
пл., спешно - 14 000 лв.(с коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 000 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ДВУСТАЕН, МОШИНО, ПВЦ,
  ИЗОЛАЦИЯ, ПАНЕЛ, ЕТ. 1 - 51 000 лв.
- БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7 - 38 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД



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

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

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

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

Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия Ръч-
на 160000 км 2 000г Къса база В от-
лично състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895725609

Продавам къща в Перник, Клепа-
ло с площ от 180 м2, партерен етаж,
41 000 лв. Изложение: юг/запад.Час-
тично обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и околните
планини. Тел.: 0897951954
Продавам масивна двуетажна

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

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

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Търсим продавач-косултант за нон-

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти
175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050;
0888 137 885
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
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.: 0898520537
Дава помещение под наем 50 м2

(основно и склад до ГУМ, WC, за
магазин, сладкарница, офис., ул.
Кресна №16 Тел.: 0899 448 677,
0895 680 350

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37
Търся жена за работа за магазин

кв. “Варош”. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа
ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ

ТАРО. ЛЕЕНЕ НА
КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Понякога чаша горещ чай може да бъде решение на всичките ви
болежки. Какъв обаче да бъде той? Предлагаме ви полезни съве-
ти и няколко рецепти с чаша чай, които ще ви помогнат да остане-
те здрави.

Чай за всеки проблем
Ползите от лечебните чайове са всеизвестни и всепризнати, за-

това са смятани за задължително лекарство в природната апетка.
В зависимост от това какъв здравословен проблем имате, може да
пиете различен чай. Например, чай от хибискус се използва за по-
нижаване на кръвното налягане, като диуретик, а освен това ос-
вежава и ви зарежда с дневна доза витамини. Черният чай се
ползва при проблеми на сърдечно-съдовата система, както и за
понижаване на кръвната захар.

При настинка или проблеми със синусите може да пиете чай от
ехинацея, а за безсъние, стрес и стомашни неразположения може
да ви послужи чаят от лайка. Плодов чай с канела приемайте, ако
страдате от висок холестерол или болки от артрит, а също и като
превенция срещу сезонни вируси. Със зелен чай пък снабдявате
организма си със значителко количество антиоксиданти, благода-
рение на които почиствате кожата и стимулирате деленето на
клетките.

С чай от лимонова трева и шипка стимулиране имунната система,
като зареждате организма с витамини. Малко хора знаят, че чаят
от шипка съдържа 40 пъти повече витамин С от лимоновия чай.
Розмаринът може да ви послужи при главоболие, а чай от тамян
може да пиете, ако страдате от бронхит или заболяване на горните
дихателни пътища.

РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЧАЙОВЕ
При болно гърло
В чаша с гореща вода разтваряте 1с.л. мед, 1с.л. лимонов сок,

настъргана кора от лимон и щипка канела. Покрийте и изчакайте 5

минути, преди да изпиете чая.
При главоболие
3 резена пресен джинджифил и 2 резена лимон се заливат с

2ч.ч. вода. Изчаквате водата да кипне и оставяте да ври за 7-8 ми-
нути. Пийте, докато чаят е топъл. Джинджифилът действа като
болкоуспокояващо, а лимонът ще ви освежи.

При вирус или грип
Залейте 3 скилидки чесън с 3ч.ч. вода, добавете 2с.л. мед и мал-

ко лимонов сок. Изчакайте да заври и свалете от котлона. Пийте
чая, докато е топъл.

При стрес и умора
1с.л. сух босилек и 1с.л. мед се разтварят в 1ч.ч. гореща вода.

Изчакайте 10-тина минути преди да да отпиете, а ако сте решили
да ползвате листа от пресен босилек, тогава дръжте листата във
водата поне 15-20 минути, преди да ги извадите.

При проблеми със синусите
1ч.л. куркума и 1/2ч.л. джинджифил на прах се заливат с 2ч.ч.

вряла вода. Изчакайте 3-4 минути, докато съставките се раз-
творят,  добавете и резен лимон. Заради куркумата чаят се отраз-
ява добре и при проблеми с метаболизма.

При стомашни проблеми и гадене
Смесете равни части лайка, лимонова трева и листа от мента.

Добавете и 1ч.л. семена от копър, залейте 3ч.ч. вода и след като
заври, махнете чая от котлона и прецедете.

За стимулиране на имунната система
Трябват ви равни части шипка и  къпинови листа, добавете ко-

рата на един лимон и 1ч.л. канела. Залейте с 3ч.ч. вода и изчакай-
те да заври. Изчакайте 5 минути, махнете от котлона и минете през
цедка.

Интересно и забавно

Здрави с чаша чай - рецепти и съвети
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Левски да бъде обявен за светец,
поиска НФСБ от Синода

Ръководството на НФСБ призовава БПЦ да започне процедура за
канонизация като светец на Васил Левски.

Националният изпълнителен комитет на НФСБ се обръща към Све-
тия синод на Българската православна църква с горещата молба да
бъде спешно разгледан въпросът с канонизацията като светец на
йеродякон Игнатий, познат със светското си име Васил Иванов Кун-
чев и тачен в паметта на народа ни като Апостола на свободата Ва-
сил Левски.

Това се казва в призив-обръщение на партията до Светия синод,
подписано от председателя на формацията Валери Симеонов и не-
говите заместници Данчо Хаджиев, Валентин Касабов и Борис Ячев.

В него се посочва, че само преди часове българският народ е от-
дал своята почит и признание към личността и делото на Левски по
повод на 145 години от мъченическата му смърт.

"В народната памет Васил Левски отдавна е възприет като светец
заради саможертвата му в името на свободата на българите - не са-
мо светска, но и да изповядват нашата православна вяра свободно,
без гонения, хули и поругание", отбелязват от НФСБ.

"Като основен мотив против канонизацията на Апостола на свобо-
дата Васил Левски често се изтъква, че той сам е напуснал манасти-
ра и се е отказал от своя сан.

Но ето какво разказва поп Тодор за последните думи на Васил Ива-
нов Кунчев:

"Аз отидох при Левски и като го изповядах, почнах да чета отпус-
натата за случая молитва и когато споменах името "раб божия Васи-
лий", Левски ме прекъсна и каза: "Споменувай ме в молитвите, отче-
попе, с името йеродякон Игнатий. Моли се, отче, не за мене, а за Оте-
чеството България", пише в призива-обръщение до Светия синод.

От НФСБ съзнават, че БПЦ има утвърдени със столетия правила за
канонизация, но изразяват твърда убеденост, че не може да се вмен-
ява във вина на Васил Левски напускането на манастира, защото
той не го е направил, за да се отдаде на светски удоволствия и на-
чин на живот.

"Напротив! С живота си на безсребреник и аскет след това, с дела-
та си за освобождение на Христолюбивия ни народ, със самопожер-
твованието си, както и с последната си изповед, той е доказал неоп-
ровержимо своята неразрушима връзка с православната ни вяра и
своята святост", пишат от НФСБ.

От партията отбелязват, че като боголюбиви християни не са стоя-
ли встрани от благочестивите дела на Църквата, а със средства на
формацията е бил въздигнат православен храм в квартал "Победа"
на Бургас, направени са десетки дарения за православни храмове и
параклиси, за почитането на паметта на видни дейци на БПЦ.

"Призоваваме и молим Светия синод на БПЦ да преодолее съмне-
ния и колебания, ако има такива, и да започне процедура за канони-
зация на йеродякон Игнатий - Апостола на свободата Васил Левски",
заявяват от ръководството на НФСБ.

Преди дни лидерът на "Атака" Волен Сидеров обяви на митинг пред
паметника на Апостола, че ще предложи анкетна комисия в Народ-
ното събрание, която да изясни истината за т.нар. съдебен процес
срещу Васил Левски.

Вековните букови гори в Балкана
стават обект на ЮНЕСКО

Вековните букови гори на резерватите в Национален парк "Цен-
трален Балкан" стават част от сериен обект на световното наследс-
тво на ЮНЕСКО.

Правителството одобри съвместна декларация за обявяването на
обекта "Старите и вековни букови гори на Карпатите и други регио-
ни в Европа", който е разположен на територията на Австрия, Алба-
ния, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърва-
тия, Германия, Украйна и Словакия, съобщиха от пресслужбата на
кабинета.

С декларацията участващите държави се ангажират да създадат
интегрирана система за управление на серийния обект, която да га-
рантира неговата защита. Серийният обект беше одобрен от Комите-
та за световно наследство на ЮНЕСКО на 41-ата му сесия в Краков
през юли 2017 г. Той включва 78 компонента, разположени на тери-
торията на 12 европейски държави.

България участва в номинацията с най-представителните букови
гори в деветте резервата, разположени на територията на Национа-
лен парк "Централен Балкан" - "Боатин", "Царичина", "Козя стена",
"Стенето", "Соколна", "Пеещи скали", "Стара река", "Джендема" и "Се-
верен Джендем", които вече са в списъка на ЮНЕСКО.

Разширеният сериен обект (досега той обхващаше само територии
в Германия, Украйна и Словакия) представлява изключителен при-
мер за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонс-
трират разпространението на европейския бук от последната лед-
никова епоха до днес.

Уникално за обекта е и големият брой участващи държави - преце-
дент в историята на Конвенцията за опазване на световно наследс-
тво.

Включването на България в него е поредно признание за уникал-
ността на българската природа и традициите в нейното опазване, пи-
ше в съобщението.

ВМРО иска затвор за родители,
непращащи децата си на училище
ВМРО иска родители, които не пращат децата си на училище да

носят наказателна отговорност.
Това се посочва в съобщение от партията. В него се отбелязва, че

"такава тенденция е особено подчертана в циганските махали, кои-
то са предпоставка за последващата циганска престъпност, както и
реалното маргинализиране на цели поколения".

В Конституцията на страната ни е казано ясно, че образованието е
задължително за всички лица до навършване на 16-годишна въз-
раст. Именно това е възрастта, която вменява по-различни граждан-
ски права. До 16-годишна възраст лицето е малолетно и недееспо-
собно и отговорност за него носят родителите му. Поради тази при-
чина, стъпвайки на изконните ценности и традиции, както и култур-
ните и морални стожери на обществото, основният от които за нас
от ВМРО е доброто образование, пише в съобщението.

От партията съобщават, че за да се спре напълно безотговорното и гра-
ничещо с насилие над личността умишлено спиране на децата от учили-
ще, ще внесат промени в Наказателния кодекс, които налагат наказател-
на отговорност за родителите, които извършват това престъпно деяние.

В българското законодателство има наказания за кражбата както
на вещи, така и на интелектуална собственост, а за спирането на ед-
но лице от образование, което е фактическо умствено ограбване -
не, пишат воеводите.

От ВМРО - БНД отново подчертават, че лишаването на един човек
от образование реално го лишава от възможност за нормален и пъл-
ноценен живот.

Когато това се случва в крехка детска възраст, без възможност
лицето да противодейства или само да взима решения за бъдещето
си, това е престъпление против личността и трябва да бъде гонено с
цялата строгост на закона, се посочва в съобщението.

До 3 лева за ученическа
бележка от личния лекар

Извинителната бележка за отсъствие на ученик от училище, която
се дава от личен лекар, ще бъде на стойност не повече от 3 лв.

Това каза д-р Венцислав Грозев, председател на Българския ле-
карски съюз (БЛС), след последното заседание на НЗОК и БЛС от-
носно Националния рамков договор (НРД) за 2018 г.

„Ученическата бележка ще бъде на стойност не повече от 3 лв., тя
ще излезе от задължителния пакет на общопрактикуващия лекар.
На този етап това е споразумението, което постигнахме заедно с Над-
зорния съвет на НЗОК“, каза още той и обясни, че е решено бележ-
ката да излезе от пакета, защото тя е административна дейност.

Д-р Грозев коментира и темата за ограничението от десет минути
преглед при личен лекар.

„Направихме така нещата, че тези десет минути няма да бъдат изи-
скуеми при профилактичен преглед. Профилактичен преглед е прег-
лед, който е поетапен – той може да бъде отчитан и в последващ
период, тъй като се чакат изследвания, образна диагностика, лабо-
ратории и др.“, обясни шефът на БЛС.

Като цяло над 90 на сто от предложенията на Българския лекарски
съюз, включително и тези, направени в последния момент, са прие-
ти от Надзорния съвет на НЗОК за Националния рамков договор за
тази година. Двете страни са договорили повишаване на цените на
137 клинични пътеки, в първичната и в специализираната извънбол-
нична помощ са предвидени общо 24 млн. лв. повече и над 148 млн.
лв. - за болниците, посочи Грозев.

По думите му има "малък проблем, свързан с текстове на наредби,
които се обжалват в съда, но за да влязат в сила нашите предложе-
ния, трябва да ни се даде мандат тези наредби да бъдат приети след
евентуалното подписване на рамковия договор".

Ще се работи и ще бъдат приети само тези текстове, по които е постиг-
нат консенсус по време на преговорите, допълни Венцислав Грозев.

На 24 февруари предстои събор на БЛС, на който ще бъде обсъжда-
но и решено дали да бъде даден мандат за подписване на НРД 2018 г.

Арктически студ идва към България
През следващите дни арктически въздух ще понижи сериозно тем-

пературите в цяла Европа.
Това показват данните от метеорологичните спътници, публикува-

ни в meteox.com. Настъплението на студа ще се усети първо в Русия,
където вече бе даден оранжев код предупреждение за анормални
студове в района на Москва.

За неделя в руската столица прогнозата за най-висока дневна тем-
пература е минус 18 градуса. През нощта студът ще е до минус 28
градуса. Пикът на студа в Москва ще е 26 февруари, когато темпера-
турите ще паднат до минус 30 градуса по Целзий.

Студеният фронт напредва и към Централна и Западна Европа. Си-
ноптиците очакват минус 10-минус 12 градуса дори във Франция и
Испания. За България, която остава в периферията на студения фронт,
температурите за уикенда ще са далеч по-приемливи.

Пикът на студа у нас ще е в сряда, 28 февруари, когато през деня
термометрите няма да показват повече от минус 5 градуса. През нощ-
та обаче ще имаме стойности от минус 10 - минус 12 градуса.
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 Днес анализирайте целите си на работното
място и, в случай че имате шанс да си дадете
кратък отдих, на всяка цена се възползвайте то
него. Обмислете по какъв начин да извършите
някои конкретни промени в личен план. По отно-
шение на сигурността си в материалната сфера

бъдете гъвкави.

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

миси.

 Днес ще успеете да се справите с изпълнение-
то на текущите си ангажименти. Моментът ще
е изключително благоприятен за създаването на
полезни контакти. Не споделяйте идеите си, пре-
ди да сте ги реализирали. Ще постигнете по-гол-
ямо равновесие в живота си, ако декларирате го-

товността ви да сте полезни.

 Днес не си позволявайте да нарушавате балан-
са, който постигнахте в материално отношение.
В случай че се открие възможност, е добре да се
отправите на път с цел отдих. Ако се чувствате
напрегнати променете отношението си към рабо-
тата и обкръжението ви. Съкратете ненужните

разходи и губенето на време.

 Днес внимателно обмисляйте ходовете, които
възнамерявате да предприемете в професионал-
ната сфера. В случай че сте подложени на сериоз-
на проверка от страна на началник, клиент или
влиятелна особа, от изключителна важност е да
запазите присъствие на духа, за да вземете най-

разумното и благоприятно за вас решение.

 Днес по никакъв начин не давайте каквото и да
било основание у интимната ви половинка да въз-
никнат съмнения. Следвайте собствените си ин-
тереси, но също така и се съобразявайте с хора-
та в прякото си обкръжение, особено с тези, с
които сте свързани в материално или професио-

нално съдружие.

 Днес е добре да направите известни компроми-
си. Не разчитайте само на късмета си. Запомне-
те, че късметът спохожда само тези, които са
подготвени за него! Очертаващ се нов проект
или друга заетост ще ви се отразят ободряващо.
Интересът ви към някого ще се задълбочи. В съ-

щото време вникнете в грешките си и простете.

 Днес се отдайте на пълноценен отдих и ще бъ-
дете приятно изненадани колко по-лесно успява-
те да възстановите тонуса и баланса на организ-
ма си. Добре е да отделите достатъчно време за
децата в семейството си. И днес ще продължите
с работата си върху професионалните ви и лични

дела, а постигнатото ще ви обнадежди за бъдещето.

 Днес не поемайте излишни рискове на работно-
то си място. На част от вас ще се наложи да про-
менят предварителните си планове, особено ако
обстоятелствата го налагат. Много от вас ще
проведат важни разговори, които ще окажат
трайно влияние върху живота ви. Няма съмнение,

че ще намерите онова, което търсите.

 Днес се откажете да предприемате ходове, кои-
то не притежават нужния потенциал за разви-
тие. Направете невъзможното реалност и ще бъ-
дете изненадани от постигнатото. Стремете се
да обсъждате открито въпросите, особено ако за-
ради тяхното разрешаване очаквате определени

приходи.

 Днес обърнете внимание на ангажиментите си,
които не търпят отлагане. Имате възможност
да извършите определени промени в личен план.
Финансовите ви очаквания са близки до реалнос-
тта. Ако сте длъжници някому, върнете кредита.
Денят е подходящ за сключване на договори. Ная-

ве излизат тайни източници на финансиране.

 Днес е препоръчително да направите цялостна
равносметка на изминалите събития в живота
си. Добре е да си давате сметка за емоционално-
то си и психическо натоварване, което може да
изтощи силите ви. Не се поддавайте на провока-
ции и конфликти. Не ви се препоръчва да злоупот-

ребявате с храна и спиртни напитки.
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Очаква се той да дебютира на мача в събота

„Ñòðóìñêà ñëàâà” ïîäïèñà ñ Êàðàíåé÷åâ

Отборът на
„Струмска слава”

най-накрая намери
нов централен напа-

дател. След дълги
преговори Георги Ка-
ранейчев подписа до-
говор с втородиви-
зионния тим. 28-го-
дишният играч бе
считан за един от
талантите на бъл-
гарския футбол. Де-
бют за “А” група
прави през далечна-
та 2008 година за Ло-
комотив (Мездра) .
Следват периоди в
Лудогрец  и Пирин
(ГД). През 2012-та
става част от Тирас-
пол. За молдовците
записва 63 мача и 18

гола.Следват тран-
сфери в Кайсар, Локо-
моти (ГО), а за пос-
ледно е част от Да-
чия (Кишинев), за
които изиграва 11
срещи, в които вкар-
ва и две попадения.
Очаква се Каранейчев
да излезе на терена
още в първото дома-
киннство на тима от
Радомир в събота
срещу отбора на „Ло-
комотив”(Горна Ор-
яховица). Радомирци
имат сериозни проб-
леми в нападението
след като Александър

„Миньор” картотекира новите
Отборът на Миньор (Перник) намери заместник на

Любомир Христов, който вече е играч на ЦСКА 1948.
Юношата на Левски Стефан Аличков стана част от
състава на Николай Тодоров-Кайзера. Младият играч
идва от Сливнишки герой, където бе един от основни-
те халфове в отбора на Петър Малинов. Футболистът е
част от аматьорския национален отбор. Днес в Зонал-
ния съвет на БФС бяха картотекирани Майк Кръстев,
Даниил Семилински, Стоян Кадифчин, Виктор Райчев,
Лъчезар Георгиев, Антон Атанасов и Божидар Атана-
сов. Подновени са картотеките на Денислав Балев и
Мартин Симеонов. Утре от ЦСКА 1948 към отбора ще
се присъедини  и Милен Игнатов. С разтежение на ад-
дукторите е Майк Кръстев, под въпрос за мача  с „Бан-
ско” е и Стивън Милчев, който тренира индивидуално.

Григор Димитров сред
най-проверяваните за допинг

Григор Димитров е сред най-проверяваните за до-
пинг тенисисти през 2017 година. Това показва док-
лад на Световната тенис федерация, която по-рано
днес изнесе данни и за проверките при дамите.Гри-
гор е бил тестван 14 пъти, колкото проверки са нап-
равени и на водещите тенисисти Роджър Федерер,
Рафаел Надал и Анди Мъри.Половината от тестовете
са били по време на турнири, а другата половина в
извън състезателни условия.

Аспарухов отново ак-
тивира разтежение
на мускул по време на
контролата срещу
юношите на ЦСКА, а
Кристиян Тасев е с
наказание за първия
мач от пролетния
дял на първенство-
то.

Най-вероятно Кара-
нейчев ще се партни-
ра с щатния голмай-
стор на „Струмска
слава” Стоян Геор-
гиев в мача срещу
тима от железотъп-
ната столица на Се-
верна България.

Трета лига Югозападна група Програма  пролет 2018
18-ти кръг
24 февруари 2018, събота, 14:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Свобода 2011 (Пещера)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - ЦСКА 1948 (София)
Вихрен 1925 (Сандански) - Рилски спортист 2011
(Сам)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Пирин (Гоце
Делчев)
Германея (Сапарева баня) - Септември (Симитли)
Пирин 1941 (Разлог) - Марек 1915 (Дупница)
Чавдар (Етрополе) - Сливнишки герой (Сливница)
Миньор (Перник) - Банско (Банско)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Балкан 1929
(Ботевград)
                           19-ти кръг
3 март 2018, събота, 15:00 ч:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Балкан 1929 (Ботевград) - Миньор (Перник)
Банско (Банско) - Чавдар (Етрополе)
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1941
(Разлог)
Марек 1915 (Дупница) - Германея (Сапарева баня)
Септември (Симитли) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
Пирин (Гоце Делчев) - Вихрен 1925 (Сандански)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Беласица
(Петрич)
ЦСКА 1948 (София) - Свобода 2011 (Пещера)
                           20-ти кръг
10 март 2018, събота, 15:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - ЦСКА 1948 (София)
Свобода 2011 (Пещера) - Рилски спортист 2011
(Самоков)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Пирин (Гоце Делчев)
Вихрен 1925 (Сандански) - Септември (Симитли)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Марек 1915
(Дупница)
Германея (Сапарева баня) - Сливнишки герой
(Сливница)
Пирин 1941 (Разлог) - Банско (Банско)
Чавдар (Етрополе) - Балкан 1929 (Ботевград)
Миньор (Перник) - Хебър 1918 (Пазарджик)
                           21-ви  кръг
17 март 2018, събота, 15:00 ч:
Миньор (Перник) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Чавдар (Етрополе)
Балкан 1929 (Ботевград) - Пирин 1941 (Разлог)
Банско (Банско) - Германея (Сапарева баня)
Сливнишки герой (Сливница) - ОФК Елин Пелин
(Елин Пелин)
Марек 1915 (Дупница) - Вихрен 1925 (Сандански)
Септември (Симитли) - Беласица (Петрич)
Пирин (Гоце Делчев) - Свобода 2011 (Пещера)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - ЦСКА 1948
(София)
                           22-ри кръг
24 март 2018, събота, 15:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Рилски спортист 2011
(Самоков)

ЦСКА 1948 (София) - Пирин (Гоце Делчев)
Свобода 2011 (Пещера) - Септември (Симитли)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Марек 1915 (Дупница)
Вихрен 1925 (Сандански) - Сливнишки герой
(Сливница)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Банско (Банско)
Германея (Сапарева баня) - Балкан 1929
(Ботевград)
Пирин 1941 (Разлог) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Чавдар (Етрополе) - Миньор (Перник)
                          23-ти кръг
31 март 2018, събота, 15:00 ч:
Чавдар (Етрополе) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Миньор (Перник) - Пирин 1941 (Разлог)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Германея (Сапарева
баня)
Балкан 1929 (Ботевград) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
Банско (Банско) - Вихрен 1925 (Сандански)
Сливнишки герой (Сливница) - Беласица (Петрич)
Марек 1915 (Дупница) - Свобода 2011 (Пещера)
Септември (Симитли) - ЦСКА 1948 (София)
Пирин (Гоце Делчев) - Рилски спортист 2011
(Самоков)
                           24-ти кръг
4 април 2018, сряда, 16:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Пирин (Гоце Делчев)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Септември
(Симитли)
ЦСКА 1948 (София) - Марек 1915 (Дупница)
Свобода 2011 (Пещера) - Сливнишки герой
(Сливница)         -
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Банско (Банско)
Вихрен 1925 (Сандански) - Балкан 1929
(Ботевград)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Хебър 1918
(Пазарджик)
Германея (Сапарева баня) - Миньор (Перник)
Пирин 1941 (Разлог) - Чавдар (Етрополе)
                           25-ти  кръг
7 април 2018, събота, 16:00 ч:
Пирин 1941 (Разлог) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Чавдар (Етрополе) - Германея (Сапарева баня)
Миньор (Перник) - ОФК Елин Пелин (Елин Пелин)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Вихрен 1925
(Сандански)
Балкан 1929 (Ботевград) - Беласица (Петрич)
Банско (Банско) - Свобода 2011 (Пещера)
Сливнишки герой (Сливница) - ЦСКА 1948
(София)
Марек 1915 (Дупница) - Рилски спортист 2011
(Самоков)
Септември (Симитли) - Пирин (Гоце Делчев)
                           26-ти кръг
14 април 2018, събота, 16:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Септември (Симитли)
Пирин (Гоце Делчев) - Марек 1915 (Дупница)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Сливнишки герой
(Сливница)

ЦСКА 1948 (София) - Банско (Банско)
Свобода 2011 (Пещера) - Балкан 1929 (Ботевград)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Вихрен 1925 (Сандански) - Миньор (Перник)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Чавдар (Етрополе)
Германея (Сапарева баня) - Пирин 1941 (Разлог)
                          27-ми кръг
21 април 2018, събота, 16:00 ч:
Германея (Сапарева баня) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Пирин 1941 (Разлог) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
Чавдар (Етрополе) - Вихрен 1925 (Сандански)
Миньор (Перник) - Беласица (Петрич)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Свобода 2011 (Пещера)
Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА 1948 (София)
Банско (Банско) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин (Гоце
Делчев)
Марек 1915 (Дупница) - Септември (Симитли)
                           28-ми  кръг
28 април 2018, събота, 16:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Марек 1915 (Дупница)
Септември (Симитли) - Сливнишки герой
(Сливница)
Пирин (Гоце Делчев) - Банско (Банско)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Балкан 1929
(Ботевград)
ЦСКА 1948 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Свобода 2011 (Пещера) - Миньор (Перник)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Чавдар (Етрополе)
Вихрен 1925 (Сандански) - Пирин 1941 (Разлог)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Германея
(Сапарева баня)
                           29-ти кръг
2 май 2018, сряда, 18:00 ч:
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Ботев 1937
(Ихтиман)
Германея (Сапарева баня) - Вихрен 1925
(Сандански)
Пирин 1941 (Разлог) - Беласица (Петрич)
Чавдар (Етрополе) - Свобода 2011 (Пещера)
Миньор (Перник) - ЦСКА 1948 (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Рилски спортист 2011
(Самоков)
Балкан 1929 (Ботевград) - Пирин (Гоце Делчев)
Банско (Банско) - Септември (Симитли)
Сливнишки герой (Сливница) - Марек 1915
(Дупница)
                           30-ти   кръг
5 май 2018, събота, 18:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Сливнишки герой
(Сливница)
Марек 1915 (Дупница) - Банско (Банско)
Септември (Симитли) - Балкан 1929 (Ботевград)
Пирин (Гоце Делчев) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Миньор
(Перник)
ЦСКА 1948 (София) - Чавдар (Етрополе)
Свобода 2011 (Пещера) - Пирин 1941 (Разлог)

в Коларово:
Беласица (Петрич) - Германея (Сапарева баня)
Вихрен 1925 (Сандански) - ОФК Елин Пелин
(Елин Пелин)
                          31-ви кръг
12 май 2018, събота, 18:00 ч:
Вихрен 1925 (Сандански) - Ботев 1937 (Ихтиман)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Беласица
(Петрич)
Германея (Сапарева баня) - Свобода 2011
(Пещера)
Пирин 1941 (Разлог) - ЦСКА 1948 (София)
Чавдар (Етрополе) - Рилски спортист 2011
(Самоков)
Миньор (Перник) - Пирин (Гоце Делчев)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (Симитли)
Балкан 1929 (Ботевград) - Марек 1915 (Дупница)
Банско (Банско) - Сливнишки герой (Сливница)
                           32-ри кръг
19 май 2018, събота, 18:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Банско (Банско)
Сливнишки герой (Сливница) - Балкан 1929
(Ботевград)
Марек 1915 (Дупница) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)
Пирин (Гоце Делчев) - Чавдар (Етрополе)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Пирин 1941
(Разлог)
ЦСКА 1948 (София) - Германея (Сапарева баня)
Свобода 2011 (Пещера) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Вихрен 1925 (Сандански)
                           33-ти  кръг
26 май 2018, събота, 18:00 ч:
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Вихрен 1925 (Сандански) - Свобода 2011
(Пещера)             ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) -
ЦСКА 1948 (София)
Германея (Сапарева баня) - Рилски спортист
2011 (Сам)
Пирин 1941 (Разлог) - Пирин (Гоце Делчев)
Чавдар (Етрополе) - Септември (Симитли)
Миньор (Перник) - Марек 1915 (Дупница)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Сливнишки герой
(Сливница)
Балкан 1929 (Ботевград) - Банско (Банско)
                           34-ти кръг
2 юни 2018, събота, 18:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Балкан 1929 (Ботевград)
Банско (Банско) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Сливнишки герой (Сливница) - Миньор (Перник)
Марек 1915 (Дупница) - Чавдар (Етрополе)
Септември (Симитли) - Пирин 1941 (Разлог)
Пирин (Гоце Делчев) - Германея (Сапарева баня)
Рилски спортист 2011 (Сам) - ОФК Елин Пелин
(Елин Пелин)
ЦСКА 1948 (София) - Вихрен 1925 (Сандански)
Свобода 2011 (Пещера) - Беласица (Петрич)
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Концертът е довечера в Двореца на културата

КАТО НЯМА ХЛЯБ, ЩЕ
ВИ НАХРАНЯ СЪС ВЯРА,
БЕ КАЗАЛ ПО ДРУГ ПО-
ВОД НАВРЕМЕТО ВАПЦА-

РОВ. Дали поетът има днешни последо-
ватели може да се съди по вчерашното
скромно мълчание на властите относно
мижавото парно и обещанието, че бор-
човете към "Топлофикация" ще бъдат
покрити с облигационен заем. Казано
елементарно - като няма парно, поне да
се отборчим, та ако може тази положи-
телна новина да стопли панелките, учи-
лищата и детските градини. Иначе пер-
ничани вече понаучиха, че това е само
началото. Никой не смее да говори ди-
ректно, обаче слуховете вършат по-
добра работа. Според тях надеждата за
нормално горещи радиатори се губи
някъде в необозримото бъдеще. Живот
на аварийки, коментират ситуацията
печените в бранша на енергетиците.
Нахранен с вяра, че ТЕЦ-ът ще си полу-
чи парите, народът по-лесно ще понесе
хладката вода за къпане и стайната
температура на радиаторите. Това си-
гурно е полезно за нервите, особено
когато имаш да вземаш пари. Когато
имаш да вземаш топлина е обратно.
Само дано Общината побърза с парите
от облигационния заем, че зимата ще
свърши преди да е пуснато топлото. И
тоя опустял трансформатор, дето из-
горя при пожара, ще стане историчес-
ки. Носи се мълва, че струвал милиони.
Ами тогава целият ТЕЦ трябва да стру-
ва милиарди. Впрочем, това вече не е
важно. Интересното е колко ще струва
полутоплината, която влиза в домовете
и на борчлиите, и на неборчлиите.

СМЯНАТА НА ЕДИН СВЕТОФАР Е
СЪБИТИЕ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ВАЖНОСТ ЗА ГРАДА. ВЕЧЕ Е ЯСНО
- скоро ще сменят светофара на Пашов,
заради който станаха бая сакатлъци на
едно от най-натоварените кръстовища.
Ще бъде правилно и лента да му режат,
щото събитието си заслужава. Ако
смяната на един светофар в столицата
се извършваше с толкова масирана
медийна канонада, само за това щеше
да се говори денонощно. Но понеже в
цял Перник няма и десетина - всеки е
важен обект сам по себе си. За нашето
светофарче може вече да се готви
кратка литературно-музикална програ-
ма, която да ознаменува достойно съ-
битието на годината.

Задигнаха строително
скеле от училище

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на строително скеле е извър-

шена в Перник, съобщиха от пресцентъра
на полицията. Престъплението е станало
вчера през нощта. Неизвестни демонти-
рали ме-
талната
к о н с -
трукция,
която се
намира-
ла в дво-
ра на
перниш-
ко учи-
л и щ е .
И з в ъ р -
шен е ог-
лед от
служители на Първо РУ и са предприети
действия за установяване на извършите-
лите.

Започнато е досъдебно производство.

Светла ЙОРДАНОВА
Днес, 22 февруари,

от 18.00 ч. в Малкия
салон на Двореца  на
културата – Перник
ще се състои „Фол-
клорът – настояще
и бъдеще” - концерт
на Народния оркес-
тър „Граовска мла-
дост” при Общински
комплекс Дворец на
културата, с ръко-
водител Венцислав
Андонов  с  участие-
то на певецът Ан-
тонио Симеонов.

Антонио Симеонов
е роден през 2000
година в град Пер-
ник. Ученик е в НМУ

Над шест пъти са
намалели болните от

ентероколит в областта
Силвия ГРИГОРОВА

 Леко увеличаване на болните от остри
респираторни заболявания констатира
Регионалната здравна инспекция в Пер-
ник през изминалата седмица. За този
период са регистрирани 107 случая, при
98 за предходната седмица. Заболевае-
мостта е била 144,38 %oo, при средна за
страната 121,18%oo.

Установени са 23 заболели от заразни
заболявания, при 29 за предходната
седмица.

По информация на РЗИ, болните от ва-
рицела през този период са се увеличи-
ли над 3 пъти- регистрираните случаи са
14, при 4 за предходната седмица. Всич-
ки болни са от Перник.

През миналата седмица са намалели
болните от скарлатина Регистрирани са 4
случая, при 5 за предходната седмица. 2
от болните са от Перник и 2 от Радомир.
От здравната инспекция поясняват, че 2
от случаите за сега са потвърдени.

Констатирани са и 2 болни от туберку-
лоза, при 1 за предходната седмица,
които са от Перник.

Над 6 пъти са намалели болните от ен-
тероколит. Според РЗИ, през изминалата
седмица са установени само 3 случая,
при 20 за предходната седмица. Двама
от болните са от Перник и 1 от Радомир.

През миналата седмица здравните ин-
спектори от РЗИ - Перник са извършили
112 проверки. От тях 44 са свързани с
изпълнение на наредбата за забрана на
тютюнопушенето в заведения за общес-
твено хранене.

Здравната инспекция в Перник про-
дължава ежедневния мониторинг на пи-
тейните води в областта. Взети са проби
от 135 водоизточника, за да се установи
дали подаваната от тях вода за питейно-
битови цели отговаря на изискванията
на Наредба №9.

Взети са и 100 проби от атмосферния
въздух от различни райони, за да се ус-
танови дали наличието на фини прахови
частици е в рамките на допустимите нор-
ми.

,,Любомир Пипков”
град София в класа
по народно пеене на
Нелка Петкова. Пър-
вите му стъпки на
сцената са в ОбМД
Перник, където та-
лантът му открива
народната певица
Гуна Иванова. Има
множество концер-
ти и участия както
из цяла България та-
ка и в Сърбия, Тур-
ция, Гърция и Ита-
лия.

Носител е на мно-
жество специални и
първи награди от
конкурси. През 2015
година е част от

предаването ,,Деца-
та на България са
супер’’ по случай
откриването на
Детската еврови-
зия. През 2017 уча-
ства    в 25 юбилей-
но издание на „Пи-
рин фолк” - Сандан-
ски, където става
лауреат и печели
втора награда на
журито в конкурса
за изпълнителско
изкуство. От 3 го-
дини е част от про-
фесионална танцова
формация ASTI
DANCE с ръководи-
тел Николай Боя-
джиев.

Писатели настояват за отчисления
от заеманите в библиотеки книги
Светла ЙОРДАНОВА

Над 30 известни
български писатели
от различни поколе-
ния - от Антон
Дончев до Алек
Попов, Георги
Господинов и Ми-
лен Русков, се
обърнаха с отво-
рено писмо към
парламента и Ми-
нистерството на
културата, за да
поискат ефе-
ктивна законова
уредба за репрог-
рафските си пра-
ва и възнаграждения-
та си от отдадени
под наем книги. Ста-
ва дума за събиране
на отчисления от
книгите, отдавани
от библиотеки, как-
то и от фотокопира-
нето на произведе-
ния, обект на автор-
ското право.

“Когато една песен
се слуша по радио, в
ресторант или на об-
ществено място, но-
сителите на автор-
ски права получават
отчисления. Когато
един филм се излъчва
безплатно по БНТ –
носителите на ав-
торски права получа-
ват отчисления. Ако
обаче една книга на
български автор се
заема и чете в раз-
лични библиотеки в
страната от хиляди
абонати, авторът на
тази книга не получа-
ва и стотинка. Това
не е справедливо”, по-
сочват писателите
по повод течащите
промени в Закона за
авторското и срод-
ните му права
(ЗАСПС).

“За да изпълни
своите задължения

съгласно вътрешно-
то и европейското
з а к о н о д а т е л с т в о ,
държавата е длъжна

да изработи ефекти-
вен механизъм за раз-
пределение на тези
средства, която да
съдържа като мини-
мум отговор на след-
ните въпроси: кой е
задължен да заплаща
тези възнагражде-
ния, как да се уста-
новява техният раз-
мер - да се договаря
или да се установява
от държавата, как да
се разпределят пос-
тъпилите суми меж-
ду правоносители-
те”, гласи писмото.

Авторите, някои
от които са и адвока-
ти по интелектуал-
ната собственост,
посочват, че уредба-
та съществува “в за-
родиш” в ЗАСПС и до-
ри се предполага чрез
нея да постъпват
средства във фонд
“Култура”, но това
не се случва, тъй ка-
то държавата про-
пуска да създаде ефе-
ктивен механизъм за
събиране на отчисле-
ния вече повече от
20 години. “Българ-
ският писател рабо-
ти в изключително
неблагоприятни усло-
вия по много причини

- сравнително малоб-
ройното население на
държавата, неговата
н е п л а т е ж о с п о с о б -

ност, а също така и
практическата липса
на книжарници в пове-
чето градове и села
на страната. При нис-
ките доходи в държа-
вата библиотеките и
читалищата оста-
ват единственото
сериозно място за
достъп до книжов-
ност и знание”, по-
сочват те.

Писмото е подписа-
но от Алек Попов,
Амелия Личева, Ангел
Игов, Антон Дончев,
Божана Апостолова,
Бойко Ламбовски, Ва-
сил Георгиев, Весели-
на Седларска, Влади-
мир Зарев, Георги
Бърдаров, Георги Гос-
подинов, Георги Кон-
стантинов, Георги
Тошев, Деян Енев, Еле-
на Алексиева, Емил Ан-
дреев, Емануил Видин-
ски, Захари Карабаш-
лиев, Здравка Ефти-
мова, Иво Сиромахов,
Кристин Димитрова,
Милен Русков, Мирела
Иванова, Недялко
Йорданов, Петър Чу-
хов, Пламен Дойнов,
Светослав Иванов,
Теодора Димова, Хрис-
то Карастоянов,
Юлия Спиридонова.
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