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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

За ритуала всички
граждани на Перник са
поканени да се вклю-
чат в общата молит-
ва. На молебена ще
присъства  кметът
Вяра Церовска заедно
с екипа си. Ще бъде
раздаден и тради-
ционният курбан, кой-
то се осъществява с
подкрепата на Общи-
на Перник.

По-късно, от 11 ча-
са с курбан за здраве
ще се отбележи и го-
дишнината от земет-
ресението в центъра
на село Дивотино,
което беше едно от
най-пострадалите се-
ла в Пернишко,   съоб-

Åïèñêîï Ïîëèêàðï èäâà â Ïåðíèê äíåñ
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.66 лв.
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Св. мчк Йоан -
Владимир, княз

Български, чудотворец

  Студена
вода

Трябваше да се случи оная фейсбукар-
ска история с водата на София, за да ни
светне, че столичани пият най-чистата
вода в Европа. Това означава, че още ут-
ре всички перничани, дето си изкарват
хляба там, би следвало да пълнят туби-
те от директно от чешмите, а не от
минералните извори при Княжево и Гор-
на баня. На софийската чешмяна вода
направиха такава реклама, че  колкото и
да вдигнат цената й, пак ще е малко.
Впрочем, соцдепутатът Таско Ерменков
се постара здраво за тая реклама и Фан-
дъкова може почетен гражданин да го
направи за празника на столицата и чеш-
ма в негова прослава да съгради.

Че софийската вода е чиста като ан-
гелска душа и бистра като момина съл-
за, няма спор. Когато фактите говорят,
злосторниците трябва да пият една
студена вода. Само че защо ли всички
предпочитаме бутилката минерална, а
не чашата от чешмата? Сигурно щото
сме в плен на фалшивата новина, че кога-
то водата е прекалено чиста, тя също е
вредна. Такава е софийската вода, която
вече стана пазарен хит с перфектните
си вкусови качества. Сега някой друг де-
путат да се изцепи във фейса, че водата
е чиста, за да го дадат на прокурор и не-
го.

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, дъжд с
гръмотевици

Той ще участва в молебена за здраве и благоденствие
Любомира ПЕЛОВА

Молебен и водосвет
за здраве и благоденс-
твие събира днес жи-
телите на Перник за
шеста поредна година
след голямото земет-
ресение през май 2012
година.

Светият ритуал ще
се извърши пред цен-
тралния храм в града
"Св. Иван Рилски" от
10 часа. В него ще се
включи и новият ви-
карий на Софийската
епархия Белоградчиш-
кия епископ Поликарп,
който вече е идвал в
града ни на празнична
света литургия за Ве-
ликден.

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

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

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

www.vento-k.com

Млад мъж почина след
катастрофа край Дрен
Любомира ПЕЛОВА

Млад мъж е починал
след пътно-транспор-
тно произшествие,
станало в района  радо-
мирското село Дрен.

Трагедията се е ра-
зиграла на 20 май, около
00,53 часа, когато в де-
журната част на Район-
ното управление на
МВР в Радомир е полу-
чен сигнал за катастро-
фа, станала на пътя от
село Горна Диканя към
село Дрен. При пътно-
транспортното произ-
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Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

19-годишен радомирец
надрусан зад волана

Любомира ПЕЛОВА
19-годишен младеж ще отговаря пред

закона за управление на МПС след употре-
ба  наркотични вещества.

На 11 май, късно вечерта в централната
част на град Радомир, патрулен екип от мес-
тното Районно управление на МВР спрял за
проверка лек автомобил "Опел Астра " с пер-
нишка регистрация. Колата е управлявал 19-
годишният В.В. Оказало се, че младежът е
подкарал опела докато е бил под въздей-
ствието на наркотично вещество - канабис.

Младият мъж е привлечен като обвиняем.
Наложена  му е мярка за неотклонение. Ра-
ботата по случая продължава съвместно с
Районна прокуратура - Радомир.
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ÓÍÈÊÀËÅÍ ÀÐÒÅÔÀÊÒ
ÏÎÊÀÇÀ ÐÈÌ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÊÐÈÁ-
ÏÅÐÍÈÊ ÏÐÅÄ “ÑÚÏÅÐÍÈÊ”
„×ÓÊÎÂÅÒÅ” ÓÄÀÐÈÕÀ
ÇÄÐÀÂÎ Â ÑÈÌÈÒËÈ

шествие имало постра-
дали лица,  пътуващи в
лек автомобил.

Незабав-
но на
м я с т о т о
на катас-
т р о ф а т а
са изпрате-
ни екипи на
радомирска-
та полиция,
на Центъра
за спешна
медицинска
помощ в
Перник и ра-

домирската пожарна.
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√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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щи кметът на населе-
ното място Румен
Сергиев.
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Óíèêàëåí àðòåôàêò ïîêàçà ÐÈÌ â Íîùòà íà ìóçåèòå
Показана бе и историята на завод “Кристал”

Светла ЙОРДАНОВА
Уникална бронзова

патера показа Регио-
налният исторически
музей в Перник в Нощ-
та на музеите. Съдът
е от IV век, от късно-
римската епоха и бе
представен в експози-
цията „Един експонат
– една изложба“. Арте-
фактът е открит
случайно при изкопни
работи в землището
на радомирското село
Прибой и е постъпил
в музея през 2004 г.
Патерата е един от
малкото достигнали
до наши дни метални
сувенири-подаръци,
раздавани от името
на император Кон-
стантин Велики на

висши сановници, из-
явени граждани, вои-
ни, на храмови ком-
плекси, по повод осве-
щаването на 11 май
330 г. на новата сто-
лица на Римската им-
перия- Константино-
пол. Патерата е уни-
кална и няма паралел в
България.

В нощта на музеите
перничани  видяха и
“КРИСТАЛ”(на) излож-
ба”, припомняща ис-
торията на бившия
пернишки завод за
стъкло “Кристал”.

По повод Европей-
ската нощ на музеите
дарителите на РИМ-
Перник от последната
година бяха отличени
с грамоти.

Общинската управа в Радомир
осигури цветя за градинките
Любомира ПЕЛОВА

По инициатива на
община Радомир за по-
редна година всички
жители, които под-
държат градинки вър-
ху общински площи,
получиха цветя за за-
саждане.

Жители на кварта-
лите „Арката“, „Меч-
та“, „Автогарата“,
„НОЕ“, „Гърляница“,
както и  селата Извор
и Дебели лаг, се вклю-
чиха в инициативата.
Участие взеха още
ДСХ „Св. Иван Рилски“

в       Радомир, ТПГ
„Н.Й.Вапцаров“, об-
щински музей „Вой-
нишко Въстание“ и
служители на общин-
ски пазар. В раздаване-
то на цветя се вклю-
чи и кметът на общи-
на Радомир Пламен
Алексиев, който бла-
годари на всички ини-
циативни граждани,
решили да обновят
м е ж д у б л о к о в и т е
п р о с т р а н с т в а .
От ръководството
уточниха, че монти-
рането на пейки за
най -поддържаните
междублокови прос-
транства ще се из-
върши на по-късен
етап.

ЮЗДП отново организира регионално
състезание „Най-добър секач”

Силвия ГРИГОРОВА
За трета поредна година Югозападното

държавно предприятие организира на 23
май – сряда, регионално състезание за
„Най-добър секач”. Тази година то ще се
проведе на територията на „ДГС Дупница”
– в местността Отовица, в землището на с.
Самораново. Целта е да бъдат определени
най-добрите професионални секачи, които
ще представят предприятието в национал-
ното състезание през месец юни, домакин
на което ще бъде „ДГС Самоков”.

В това регионално състезание ще има ре-
корден брой участници. 32-ма дървосекачи
от 15 държавни горски и ловни стопанства
в обхвата на ЮЗДП са заявили желание да
се включат в тазгодишната надпревара.
Представителите на дърводобивни фирми,
извършващи дейност на територията на Бе-
лица, Витошко-Студена, Дикчан, Дупница,
Елешница, Гоце Делчев, Гърмен Добрини-
ще, Костенец, Кюстендил, Места, Самоков,
Струмяни, Тетевен и Якоруда ще покажат
своите умения в дисциплините – смяна на
верига на бензиномоторен трион, поваляне
на дърво, комбинирано разяне и прецизно
рязане.

Валентин Савчев с изложба в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

До 15 юли перничани могат да разгле-
дат изложбата на скулптора Валентин
Савчев, който представя десет пластики
от бронз и 17 рисунки с туш и перо в га-
лерия “Кракра”.

Доц. Валентин Савчев е ръководител
на департамент „Изящни изкуства” в
Нов български университет от 2011 г.
Завършва Техникума по керамика и
стъкло в гр. София през 1974 г. През
1982 г. се дипломира като магистър по
скулптура в Национална художествена
академия при проф. Илия Илиев.

Работи в областта на малката пластика
и декоративно-монументалната скулпту-
ра. Владее различни техники за работа
с траен материал: бронз, камък и дърво.
Има реализирани паркови пластики и
пластични паметни знаци в страната.

Валентин Савчев е член на Съюза на
българските художници и на „Клуб меж-
ду колеги” и активно участва в нацио-
нални и международни художествени
изложби. Негови творби се намират в
частни колекции в страната и чужбина:
САЩ, Китай, Франция, Италия, Австрия.
Реализирал е пет самостоятелни излож-
би в страната и чужбина.

От 1996 г. преподава в НБУ рисуване и
скулптура към департамент „Театър”.
През 2007 г. води занятия по учебната
дисциплина „скулптура” в новосъздаде-
ния департамент „Изящни изкуства”. От
2006 г. е директор на програма „Плас-
тични изкуства” към департамент „Изя-
щни изкуства”. През 2010 г. придобива
научна степен „доцент” в областта на
скулптурата с труд на тема: „Ролята на
затвореното пространство в скулптура-
та”. Доц. Валентин Савчев участва в
културния живот на НБУ и в художес-
твените прояви на департамент „Изящни
изкуства”.

Соколова официален гост на
Европейски минен бизнес форум

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител на Перник Ире-

на Соколова взе участие в петото изда-
ние на Европейския минен бизнес фо-
рум. Тази година той се проведе под
патронажа на министъра на енергетика-
та Теменужка Петкова, в рамките на
Българското председателство на Съвета
на ЕС.

В словото си при откриване на съби-
тието министър Петкова отбеляза клю-
човата  роля на минерално-суровинната
индустрия за развитието на икономика-
та на държавите. Тя постави акцент и
върху законодателните промени, огра-
ничаващи и криминализиращи незакон-
ния добив, за които Ирена Соколова има
огромни заслуги.

След години преговори по темата,
ключовата и значителна стъпка за Пер-
ник и областта се превърна в допълне-
ние на Наказателния кодекс през мина-
лата година.

Европейският минен бизнес форум
предостави платформа на най-високо
равнище за дискутиране на перспекти-
вите пред минната индустрия. За поре-
ден път форумът събра на едно място
ключови представители на европейски и
български институции, бизнеса и бран-
шови структури, ангажирани с развитие-
то на отрасъла. Антон Петров – директор
на холдинг “Виохалко”, представлява-
ше бизнес средите от област Перник.

„Общата ни цел е утвърждаването на
важната роля на тази индустрия като ба-
за за конкурентоспособно и устойчиво
икономическо развитие.  Днес, тук при-
състват и представители на Западни
Балкани, в синхрон със стремежа на
правителството да привлече повече ан-
гажирани участници в открит диалог по
най-важните и актуални въпроси, който
вълнуват цялата европейска общност”,
сподели Соколова.

Съорганизатори на мащабното съби-
тие бяха Българската минно-геоложка
камара и Евромин.

Сред ключовите лектори бяха Марк
Раховидес – президент на Европейската
асоциация за добив на метални руди и
индустриални минерали и Кшиштов Ку-
батски – генерален директор на Центъра
за Източна Европа на Европейското
партньорство за иновации в областта на
суровините, който представи възмож-
ностите за финансиране на иновационни
проекти в бранша.

По време на дискусионните панели
бяха очертани технологичните новости,
политиките и бъдещото на този важен за
икономиката на Европа сектор.

Млади социалисти облагородиха
детска площадка в квартал Изток
Любомира ПЕЛОВА

По молба на живеещи
в блок 64 в квартал Из-
ток, чренове на Мла-
дежкото обединение в
БСП почистиха и обла-
городиха детската
площадка пред блока.
„Боядисахме люлките,
пейките и възстанови-

ха пясъчника, а хората,
живеещи в блока, се
включиха с почистване
на тревните площи и
боядисване. Радваме
се, че за по-малко от
месец успяхме да нап-
равим редица инициа-
тиви, с които да по-
могнем града ни да из-

глежда малко по-добре.
Наред с политически-
те си инициативи, ще
продължим с инициа-
тивите за възстанов-
яване и облагородява-
не на детските пло-
щадки в населените
места” споделиха мла-
дите социалисти.
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Председателят на КРИБ-Перник Георги Милев, пред в. „Съперник”

Господин Милев,
има ли диалог между
бизнеса и държавна-
та власт и нейните
институции в Пер-
ник?

-На всички нива
има диалог с държа-
вата и имаме разби-
ране от нейна стра-
на. Дали става въп-
рос за областна уп-
рава или съответни-
те държавни инсти-
туции,  имаме разби-
ране. Трябва да кажа,
че от години за пър-
ви път сега забеля-
звам, че не се пречи
на бизнеса. Напро-
тив- институциите
се стремят  да пома-
гат, разбира се, без
да се правят компро-
миси със закона, но
се включват актив-
но в стопанския жи-
вот на фирмите..
Всеобща истина е, че
първопричината за
всичко добро, което
се случва в държава-
та е бизнеса. Затова
трябва да му се по-
мага, защото от да-
нъците, които изли-
зат от работещите
предприятия отива-
т в държавата, от-
където се разпре-
делят за здравеопаз-
ване, социални гри-
жи, образование и
т.н. Затова в момен-
та комуникацията е
много добра.

Има ли добра кому-
никация между биз-
неса и общините. Не
е тайна, че общин-
ските бюджети са
оскъдни и бизнесът
може да помогне фи-
нансово при решава-
нето на жизненоваж-
ни социално пробле-
ми?

-Със задоволство
мога да кажа, че с
някои общински ръ-
ководства бизнесът
комуникира много
добре и тясно си
сътрудничи.  И об-
ластната управа, и

общините ни канят
непрекъснато на сре-
щи и навсякъде нами-
раме разбирателс-
тво. Това не беше
постигано до сега.
Според мен  облас-
тната и общинската
администрация  са
призвани да служат
на хората и бизнеса.
Хубавото е, че тези
управи също разбра-
ха, че те са призвани
да помагат на бизне-
са, за да може той да
се развива. Тук е раз-
ковничето за оце-
ляването и разви-
тието на бизнеса.
Създаването на из-
куствени пречки не
само спира разви-
тието на бизнеса, но
и му пречи да оцелее.
Затова със задоволс-
тво мога да отбеле-
жа, че партньорс-
твото ни с някои об-
щини е много добро.
На първо място то-
ва е Община Перник.
Ръководството й е
много добро и пома-
га на всички бизнес-
начинания. Общин-
ското ръководство
в Радомир също си
кореспондира много
добре с бизнеса. Там
няма нито една спъ-
ната бизнесинициа-
тива. Общинската
управа на Брезник си
партнира много доб-
ре с бизнеса и това
си личи- градът ожи-
вява с всеки изминал
ден. Знаете, че там
”Асарел Медет” реа-
лизира мащабна ин-
вестиция в миннодо-
бивната дейност и
постепенно работа-
та се разраства. Раз-
криват се работни
места. Местните
жители вече се пи-
тат кога ще зарабо-
ти рудникът, но
знаете, че преди то-
ва има да се реализи-
рат не малко под-
готвителни мероп-
риятия. В Земен об-

щинското ръководс-
тво също подкрепя
бизнесначинанията.
Макар отдалечена
от Перник, в тази
община бизнесът се
развива постепенно.
За съжаление не мога
да кажа същото за
Община Трън, която
има потенциал да се
развива и да подпо-
мага формирането
на брутния вътре-
шен продукт на
страната, а не само
да получава дотации
от републиканския
бюджет, но не реали-
зира тази възмож-
ност. Местната об-
щественост не поз-
волява, за сега, да се
експлоатират под-
земните богатства,
които се намират на
територията на об-
щината, смятайки ги
за своя собстве-
ност. Бих искал да
напомня, че подзем-
ните богатства са
изключителна дър-
жавна собственост.
С тях, по закон, има
право да се разпо-
режда Министер-
ският съвет или ка-
зано по ясно- държа-
вата. Какво означа-
ва- „тези подземни
богатства са си на-
ши”. Че те и пъти-
щата са наши, напри-
мер в Перник. Можем
ли ние, понеже тези
пътища са разполо-
жени на територия-
та на община Пер-
ник, да спрем, напри-
мер, жители на Со-
фия или други градо-
ве в страната, да
преминават през
тях. Основанието,
че те са на пернишка
територия не ни да-
ва правото да се раз-
пореждаме с тях ка-
то еднолични собс-
твеници. Смятам, че
Община Трън трябва
да подеме разясни-
телна дейност сред
населението. То

трябва да разбере,
че няма да се прави
на територията на
общината произ-
водство, което да
уврежда природата,
защото ще бъдат
предприети всички
необходими мерки
това да бъде пре-
д о т в р а т е н о . И м а
реална възможност
една действаща пре-
ди години мина да
бъде открита отно-
во, с помощта на но-
ви модерни техноло-
гии, щадящи приро-
дата. Така Трън от
дотирана община от
държавата, ще има
принос във формира-
нето на брутния
вътрешен продукт
на страната. Освен
това в нейния бю-
джет ще постъпват
солидни средства,
които ще позволят
да се решават мно-
жество жизнено важ-
ни за района пробле-
ми.

Най-важното е, че
с развитието на то-
ва производство ще
се осигури поминък
не само на местните
хора, но ще се прив-
лекат и хора от об-
ласт Перник. Това
със сигурност ще
съдейства за реша-
ването на демограф-
ския проблем, който
е изключително те-
жък в тази община.
От близо 15 000 чо-
века преди много го-
дини, сега там жи-
веят малко над 3000
човека, като преоб-
ладаващо е населе-
нието над 50 години.
Това е тревожна
статистика. Реали-
зирането на проекта
за Мината ще прив-
лече много хора.
Трябва да знаете, че
в минната промиш-
леност  едно работ-
но място води след
себе си още 7. Като
имам предвид пер-
спективите за раз-
витието на този до-
бив, смятам, че това
със сигурност ще
помогне на община-
та да се съвземе. Ще
се отворят детски
градини, ще се въз-
становят училища-
та, ще има качестве-
но здравно обслуж-
ване.

Ще се създаде ка-
чествена инфрас-
труктура. Интерес-
но е да се знае, че Ре-
публика Сърбия даде
разрешение тази Ми-
на да заработи,  кое-
то беше много важ-
но за реализирането
на този мащабен
проект, а местните
хора спряха реализи-

рането на този
проект. Според мен
това се дължи на
притесненията,  че
този проект ще нав-
реди на природата,
ще замърси земята и
водата. Ако на хора-
та се обясни спокой-
но и както трябва,
че в това производс-
тво ще се прилагат
съвременни техноло-
гии, които щадят
природата и няма да
се допусне замърс-
яването на водата и
земята, те ще разбе-
рат и няма да има
притеснения в тази
посока.  Освен това
един участък, кой-
то  хората смятаха,
че ще замърси вода-
та, ръководството
на „Евромакс  Сърви-
сиз” се отказа да
разработва , за да
няма притеснения у
хората.

Пернишкият биз-
нес няма конкретни
интереси в този от-
расъл, защото за
развитието му са
необходими солидни
финансови средства.
Но ако започне реа-
лизирането на този
проект в Трън, със
сигурност и бизне-
сът в региона ще
прояви интерес към
него, защото той ще
бъде свързан със
създаването на съ-
пътстващи дейнос-
ти.

Кои са основните
проблеми на бизнеса
в региона в момен-
та?

-Най-големия проб-
лем е липсата на ра-
ботна ръка. За биз-
неса човешкият фак-
тор има решаващо
значение.  Към мо-
мента имаме около
3000 свободни ра-
ботни места. Те са
 на всички нива- учи-
тели, медицински
сестри, лекари, инже-
нери, минни работ-
ници, шофьори, баге-
ристи, монтажници
и заварчици и т.н.
Липсата на тези кад-
ри създава проблеми
в различните сфери
на обществено-ико-
номическия ни жи-
вот. В същото време
на трудовата борса
има безработни, кои-
то получават пари
за безработица. Със
сигурност тези пари
не могат да им оси-
гурят по-добър жи-
вот, отколкото ка-
то работят и полу-
чават заплата. Но
има хора, които се
задоволяват с тези
пари, което не мога
да си обясня като
феномен.

Според синдикати-
те, причината за не-
достига на работна
ръка са ниските зап-
лати, Вие какво мис-
лите по този въп-
рос?

-Не знам как синди-
катите си пред-
ставят, че могат да
се увеличат запла-
тите. Дали смятат,
че от утре ние  ав-
томатично можем
да ги увеличим.  Но
нали, ако увеличим
двойно заплатите,
то и произведената
и реализирана про-
дукция трябва също
да бъде двойно, за да
дойдат от някъде
парите за заплати.
 Сега изкуствено на-
помпваме във вид на
работна заплата
един огромен балон с
цел да задържим ра-
ботниците, като им
вдигаме заплатите.
Но вдигаме заплати-
те  не защото те
произвеждат повече
и ние  продаваме по-
скъпо, а ги вдигаме,
защото взимаме бан-
кови кредите. По то-
зи начин бизнесът
се лишава от въз-
можност за реинвес-
тиции, лишаваме се
от всичко, което ни
прави конкурентни
на пазара, за да да-
дем по-високи запла-
ти. Това обаче, този
балон, един ден ще се
спука и ще започнат
фалити на фирми,
поради недостиг на
оборотни средства.
Трябва да се знае, че
върху всяка работна
заплата, когато си в
белия сектор, се пла-
щат данъци..

Комуникира ли биз-
несът с Инспектора-
та по образование-
то, за да може кадри-
те, които се под-
готвят в средното
образование, да на-
мират реализация
тук, в Перник?

-Непрекъснато те-
кат срещи между
КРИБ-Перник и сред-
ните училища в ре-
гиона. За пример мо-
га да дам наскоро
проведената такава
среща с ръководс-
твото на професио-
налната гимназия в
Радомир, Гимназията
по икономика в Пер-
ник. Ръководствата
на тези училища са
много активни, под-
държат непрекъсна-
та връзка с КРИБ и
знаят какви специа-
листи са нужни на
бизнеса и такива
специалности зала-
гат в учебните пла-
нове.  Обсъждаме с
Инспектората по об-

разованието въз-
можностите за съз-
даването на такива
специалности, които
са потребни на биз-
неса в региона и на-
мираме пълно разби-
ране в тази посока.
Надяваме се, че за-
напред учебните
планове на профе-
сионалните гимна-
зии в региона ще бъ-
дат съобразени с
потребностите на
бизнеса. Това е пътя
не само да осигурим
необходимите спе-
циалисти на бизнеса,
но най-вече да създа-
дем условия младите
хора да се реализи-
рат тук, в България.

Има ли напредък в
страната в борбата
срещу сивата иконо-
мика?

- Ние апелираме
държавата да пред-
приеме мерки в тази
посока. Това е задъл-
жение на съответни-
те институции. Все
още сивата икономи-
ка ни води с 40%, кое-
то е много за страна
като България. Не
можем да се състеза-
ваме със сивата ико-
номика. Тази битка е
загубена за нас пред-
варително. Фирми-
те в сивия сектор
стартират с 40%
 само от икономия
на осигуровки и да-
нък ДДС. Затова ние
настояваме държа-
вата да води непри-
мирима борба. Има
напредък в тази по-
сока, но и има още
какво да се желае. И
ние като граждани
също можем да по-
могнем в тази посо-
ка. Трябва да настоя-
ваме да ни се дава ка-
сов бон, за да знаем,
че тази фирма не ра-
боти в сивия сек-
тор, а плаща данъци-
те си на държавата.
Това ще рече, че ще
има средства за об-
разование, здравео-
пазване, социални
дейности, правосъ-
дие,  инфраструкту-
ра и т.н. Без данъци-
те ни държавата не
може да оцелее. На
Запад борбата срещу
сивия сектор е неп-
римирима. Затова за-
падните държави
имат пари за здра-
веопазване, социални
дейности и какво ли
още не. Ние сами
трябва да мислим за
държавата ни, за да
я има и да работи за
нас. Всеки трябва да
знае- държавата, то-
ва сме ние.

Разговора води
Силвия ГРИГОРОВА
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Какво съветват служителите на реда за безопасността по време на баловете

Европейската нощ на
музеите и в Радомир

Любомира ПЕЛОВА

Богата на събития програма за Европей-
ската нощ на музеите В Радомир бе пред-
ставена в музеен обект "Стойова къща".
Проявите са започнали от 10 часа и са про-
дължили до полунощ, утомниха от музея.

Организатори на мероприятието са били
община Радомир, Общински исторически
музей и Регионален исторически музей-
Перник. Откриването е започнало с тради-
ционен детски пленер на тема "Античнос-
тта през погледа на децата".

От 12 часа гости имаха възможността да
се насладят на демонстрации на грънчар-
ско колело. Археологическа изложба от
местността Арбанас "Дарове от боговете"
бе представена от 17 часа. А всички же-
лаещи си направиха снимки, облечени в
народни носии, разказаха организаторите.
Специални гости на събитието са били ка-
мерният оркестър "Орфей" при Общински
комплекс "Дворец на културата" - Перник.

Вапцаров и Нушич мъчиха
зрелостниците и седмокласниците

Светла ЙОРДАНОВА
"Човекът и вярата" в стихотворението

"Вяра" на Никола Вапцаров. Това бе тема-
та на трети модул, по който писаха вчера
зрелостниците на матурата по български
език и литература. Изпитът започна в 8:00
часа сутринта. Изборът на варианта стана
от почти 12 млн. възможности. За препис-
вачи следяха  10 100 квестори в цялата
страна. Матурата по български език и лите-
ратура бе разделена на три модула.

Първият продължи час и половина. Той
представлява тест със затворени отговори.
Вторият модул продължи  един час и съ-
държаше 10 въпроса.

Третият модул е с времетраене два часа
като се пише интерпретативно съчинение
или есе.

На изпит вчера бяха и учениците от VII
клас. Техният изпит бе от два модула - ед-
ночасов тест и преразказ, който децата
трябваше да напишат за час и половина.
Седмокласниците трябваше  да направят
преразказ по откъс от романа "Седем хай-
дути и едно магаре" на Бранислав Нушич.
Преразказът е втори модул от матурата по
български език и литература при седмок-
ласниците от Националното външно оце-
няване.

Матурата се състоя в 651 училища, в над
4200 класни стаи в цялата страна.

Любомира ПЕЛОВА
Абитуриентските

празници винаги са из-
пълнени с много емо-
ции и вълнуващи пре-
живявания. Празну-
ват не само завър-
шващите училище, но
и техните родители и
приятели. В празнич-
но настроение човек е
склонен към компро-
миси, но когато те са
свързани с неправил-
но поведение на пътя,
това може да доведе
до пътен инцидент и
наранявания.

По време на праз-
ничните дни през май
2017 г. пътните поли-
цаи са установили
стотици нарушения,
допуснати от абиту-
риенти - шофьори, от
водачи на автомоби-
ли, с които се превоз-
ват абитуриенти или
техни близки. Най-чес-
тите нарушения са
неизползването на
обезопасителен  ко-
лан, неправилен пре-
воз на пътници, уп-
равление на моторно
превозно средство
от неправоспособни
водачи и управление
под въздействие на
алкохол.

За да остане праз-
ничното настроение,
"Пътна полиция" съ-
ветва да се спазва За-
конът за движение по
пътищата, а водачи-
те да се осведомят за

новите изменения в
него. Младите хора не
бива да губят кон-
трол над емоциите,
да прекалявмат с ал-
кохола и да не пият,
ако ще шофират. Най-
добре е да изберат ро-
дител или друг бли-
зък за шофьор в праз-
ничния ден, балът не
е денят, в който неп-
равоспособни водачи
да демонстрират шо-
фьорски умения,а при
нужда да се звъни на
телефон 112.

ОСНОВНО ОБАЧЕ
СИ ОСТАВА СПАЗВА-
НЕТО НА ЗАКОНА ЗА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪ-
ТИЩАТА, ЗАЩОТО

Нарушенията не ос-
тават незабелязани.
Все по-често те се до-
кументират с авто-
матизирани техничес-
ки средства и не се на-
лага спирането на ав-
томобила в момента
на извършването на
нарушението.

КОИ СА НОВИТЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ В ЗДВП?

От тази година са в
сила изменения и до-
пълнения в Закона за
движението по пъти-
щата и голяма част
от тях касаят управ-
лението на моторни
превозни средства
от неправоспособни
водачи и от водачи
под въздействието
на алкохол или нарко-
тични вещества или

техни аналози. Сан-
кциите са сериозни и
за собствениците на
превозните средства,
които са им ги пре-
доставили.

ПОГРИЖИ СЕ ЗА
СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ

Грижата за личната
сигурност и безопас-
ност са водещи в жи-
вота на всеки човек.
Не позволявай риско-
вото поведение на
твоите приятели да
те постави в опаснос-
т от пътен или друг
вид инцидент по вре-
ме на твоя абиту-
риентски бал. Най-
рисковото поведение
на возещите абиту-
риенти е свързано с:
управление с превише-
на скорост и извър-
шване на опасни ма-
неври с автомобили;
отнемане на предимс-
тво; преминаване при
червен сигнал на све-
тофара; неправилно
превозване на пътни-
ци, показващи се от
прозорците и люкове-
те на автомобилите
или седнали върху
рамките на вратите;
возене на повече път-
ници от броя от мес-
тата за сядане; уп-
равление от неправос-
пособни водачи и/или
употребили алкохол
и/или наркотични ве-
щества или техни ана-
лози; подаване на не-
разрешени светлинни

и звукови
сигнали и аг-
ресивно по-
ведение към
останалите
участници в
д в и ж е н и е -
то, главно
към пеше-
х о д ц и т е .
Помни, че
червеният
сигнал на
светофара
не дава пре-
димство на
празнуващи-
те.

БЪДИ ЕМО-
ЦИОНАЛЕН,
НО СЕ КОН-
ТРОЛИРАЙ

Еуфория -
та не може

да скрие опасностите
на пътя. Тя не е оп-
равдание за извър-
шване на необмислени
и рискови действия.
Комбинацията от
емоции и еуфория е
лош съветник и води
до загуба на чувство-
то за предпазливост,
до безкритичност и
опасна агресивност.
Самоконтролът в та-
кива моменти не пре-
чи на приповдигнато-
то настроение, но ос-
тавя повече спомени
от преживените емо-
ции.

НЕ ПРЕКАЛЯВАЙ С
АЛКОХОЛА ПО ВРЕМЕ
НА БАЛА

Алкохолът не е най-
доброто средство за
повишаване на нас-
троението. Той има
много странични ефе-
кти, които се прояв-
яват по различно вре-
ме. Възможно е алко-
холното опиянение
дори да развали праз-
ничното ти настрое-
ние и това на прияте-
лите ти. Може да по-
паднеш в различни
рискови ситуации в
следствие на "смели-
те" решения, взети
под въздействието
на алкохол.

АКО ЩЕ ШОФИРАШ,
НЕ ПИЙ АЛКОХОЛ

Ако ти ще шофираш
до ресторанта и об-
ратно, не пий алкохол.
Ако все пак решиш да

се забавляваш по то-
зи начин, навреме си
осигури трезвен и
опитен водач на праз-
ничната кола. Не заб-
равяй, че изпитият
алкохол подвежда към
взимане на "смели" ре-
шения, а крайният ре-
зултат е нежелан.

ИЗБЕРИ РОДИТЕЛ
ИЛИ БЛИЗЪК ДА ТИ БЪ-
ДЕ ШОФЬОР НА БАЛА
И СЛЕД НЕГО

Предварително из-
берете шофьор за
празничното шес-
твие с автомобили.
Това може да е роди-
тел или друг близък.
Ако си правоспособен
водач, не шофирай
под въздействие на
алкохол. Не се качвай в
кола с шофьор, който
вече е пил. Използвай,
че си в центъра на
вниманието и се из-
пълняват твоите же-
лания, като помолиш
и останалите да не
рискуват празникът
да се провали. При
нужда потърси съдей-
ствие и от родители-
те или други близки.

Ако все още не си
правоспособен водач,
но имаш известни
познания, не ги де-
монстрирай точно на
бала. Емоциите в то-
зи момент може да се
окажат лош съвет-
ник. Рискът от попа-
дане в пътен инци-
дент в подобна си-
туация е много по-
голям.

ПРИ НУЖДА ПОЗВЪ-
НИ НА ТЕЛЕФОН 112
ИЛИ ОТИДИ В НАЙ-
БЛИЗКОТО РАЙОННО
УПРАВЛЕНИЕ

Помогни си и сам,
като бъдеш внимате-
лен и не се примир-
яваш с нарушенията
на обществения ред,
които може да зас-
трашат и сигурнос-
тта на движението
по пътищата. Не заб-
равяй, че винаги може
да се обадиш на теле-
фон 112 и да поискаш
помощ. Подсигури се
и с телефонните но-
мера на близки, които
биха се отзовали на
молбата ти за помощ.

Нови психотестове за агресивни шофьори
Любомира ПЕЛОВА

Заради зачестилите случаи на агресия на пътя от след-
ващата година шофьорите ще се оценяват с нови психо-
тестове, които се подготвят от екип на БАН. В тях из-
цяло ще се осъвременят критериите, по които става
ясно дали кандидатите за книжка имат право да са зад во-
лана или не. Целта е на пътя да не попадат опасни и агре-
сивни шофьори. В момента на психотестове се подлагат
само джигитите с отнета книжка и кандидатите за про-
фесионален шофьор на пътници и товари.

Новите тестове ще отчитат дали кандидатите са кон-
центрирани на пътя, страдат ли от тревожност, гняв,
агресия, дали търсят силни усещания и имат ли склон-

ност към рисково поведение.
Бъдещите водачи ще се отсяват на три етапа. Първо -

проверка на концентрацията. Второ - на личностните ха-
рактеристики. И трето - тест за бързина и точност на
реакциите.

В специални лаборатории, сертифицирани от "Автомо-
билна администрация", се проверява психологическата
годност на шофьорите с провинения.

"Следи се устойчивост на характера, практичност, са-
моконтрол, емоционална лабилност, агресия, склонност
към риск", обяснява Лиана Веши - психолог в лаборатория.

На всеки три години тук се тестват и уменията на профе-
сионалните водачи - на таксита, тирове и обществен превоз.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
4. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
10. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
11. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
12. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
13. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
14. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
15. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
16. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
17. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
18. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
19. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
20. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 700 м2, суперфиция - 73 000 лв.
21. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
23. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
24. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
25. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Вторник, 22 май 2017 г., брой 94 /6442/ 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

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
5. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
10. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 лв.
11. С.Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

23. УПИ, Дивотино, 590 м2, 460 м2      - 12 500 лв.; 12 000 лв.
24. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 6 000 лв.
25. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река - 2 400 лв.
26. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

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

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
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ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

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

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

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

52 000 лв.

Собственик
продава:

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

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

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

РРРРРЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:ЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856

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
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма "АК Електрик" АД, град

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

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Полагате ли необходимите грижи за вашата кожа? Сигурни ли
сте, че знаете, от какво се нуждае и как да й го набавите? Вижте
полезни съвети и лесни домашни маски за вашата кожа.

График на грижите за вашата кожа
За да се радвате на здрава и нежна на допир кожа, трябва да по-

лагате постоянни грижи за нея. Всеки ден мийте лицето с хладка
вода и никога не си лягайте, преди да сте почистили грима. Пол-
звайте крем, който подхранва кожата, както и дневен крем или фон
дьо тен със защитен фактор срещу слънчевите лъчи.

Желателно е веднъж в седмицата да си правите пилинг или маска
за лице според типа кожа, който имате. Пак на толкова време е доб-
ре да почиствате четките за грим или да сменяте калъфката, на коя-
то спите, за да избегнете появата на екземи и кожни раздразнения.
Веднъж месечно ексфолирайте и, ако имате по-чувствителна кожа,
посещавайте козметик, за да получите професионална грижа.

Как природните продукти
влияят на кожата?

Грижата за вашата кожа не
изисква толкова време и мо-
же спокойно да се случва в
домашни условия, включител-
но ползвайки продукти от
природата. Например, бадемо-
вото масло подхранва, а пюре
от авокадо хидратира кожата
на лицето. Медът също има та-
къв ефект. При акне или за-
червявания може да ползвате
паста от сода бикарбонат, а
срещу зачервявания - прясно
или кисело мляко. С канела
може да ексфолирате, а с бел-
тък да третирате подпухналост
и отпусната кожа.

Маски за лице с по две със-
тавки

Споменавайки продукти от
кухнята и природата, много от
полезните маски за вашата ко-
жа съдържат не повече от два
продукта. Срещу черни точки ползвайте комбинацията от суров
белтък и 1ч.л. лимонов сок. При мазна кожа помага съчетанието
от 2с.л. гел от алое вера и малко куркума. За справяне с акнето и
пъпките по лицето ще ви помогне маска от мед и настъргано ин-
дийско орехче, а маска от 2с.л. прясно мляко с малко настърган
домат изсветлява кожата.

Грижа за кожата на лицето в четири стъпки
- Първо измийте лицето с хладка вода. Топлата вода изсушава кожа-

та. Сега е моментът да я почистите със специален гел. Изплакнете.
- Ако ползвате подхранващо масло или тоник според вашата кожа,

сега е времето да отметнете тази точка.
- В случай, че страдате от акне или някакъв друг вид зачервяване

или екзема, след като вече сте почистили добре кожата, може да пре-
минете към медицинска козметика.

- Накрая идва ред на крема за околоочния контур и anti-age терапията.

Полезни съвети за вашата кожа
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065

"Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
процедура BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие".
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 237 626,76
лева, като средствата, осигурени от Европейския социален фонд
са в размер на 201 982,73лева, а националното съфинансиране е 35
644,03 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца, като за период от
24 месеца ще се предоставят услуги за ранно детско развитие.
Начало на изпълнението на проекта  е 01.08.2016 г.

Целта на проект"Щастливо детство чрез услуги за ранно детско
развитие"   е  превенция на социалното изключване, намаляване
на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско
развитие. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на
основната цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. -
осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата
и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като
условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.

Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:
• Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
• Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.
Уведомяваме Ви че в периода м.юли-м.август 2018 отново ще

работи лятното училище чрез услугата "Допълнителна
педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност". Услугата се предоставя в две групи по 15 деца - първата
група ще работи през м.юли, втората през м. август 2018 г. За децата
ще се грижат квалифицирани специалисти педагог и помощник-
възпитател с дългогодишен опит в детска градина. Лятното
училище ще работи от понеделник до петък,  не се заплаща такса,
на децата се предоставя закуска в десет часа, съобразена с
изискванията за деца до 7 години. Записването стартира от
01.06.2018 г., като  може да се обърнете към специалистите по
проекта на тел. 0876 813660, на място  в ЦРИУ на трети етаж на ул.
"Александър Стамболийски"25, или на тел.0884 696941 Цветана
Маркова - координатор на проекта.

Проект BG05M9OP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие"

ОБЩИНА ТРЪН

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДАСКАЛОВО"
кв. Църква, гр. Перник

КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА:
РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Което ще се проведе на 10.06.2018 г. от 12.00 часа, в конферентната зала в административната

сграда на ПК "ДАСКАЛОВО" в кв. Църква, ул. "Димитър Благоев" №40 гр. Перник

                                             ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет на ПК "Даскалово"

Докладва: Председателя на УС
2. Докладване отчета за приходите и разходите, Баланса и

покриване на загубите за 2017 г.
Докладва: Счетоводителя

3. Отчет на Контролния съвет за дейността му и заключение
по отчета на УС

Докладва: Председателя на УС.
4. Вземане на решения по Отчета на УС, КС, заключението

на КС за 2017 г. И освобождаването им от отговорност, баланса и
покриване на загубите за 2017 г.

Докладва: Председателя на събранието.
5. Даване на пълномощия на УС да сключва договори,

отнасящи се до дейността на кооперацията, необходимите кредити,
участия в АД,ООД, ЕООД и Междукооперативни предприятия.

Докладва: Председателя на събранието
6. Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови

членове и прекратяване на членство.
Докладва: Председателя на събранието

7. Избор на Председател на УС, УС, КС, и подгласници на УС
и КС

Докладва: Председателя на събранието
При липса на първоначален кворум събранието ще се проведе

един час по- късно от 13.00 часа на същата дата и на същото място,
независимо от броя на присъстващите /чл. 17, т.2 от Устава на ПК
"Даскалово"/.

О Б Я В А
Училищно настоятелство към ПМГ "Христо Смирненски" гр.

Перник обявява, че на 22.06.2018г. ще се проведе общо събрание
при следния дневен ред:

1. Избор на Управителен и Контролен Съвет
2. Финансов отчет
3. Други

„Галъп“: Половината българи имат
проблеми с пълния и краткия член

Явно почти половината пълнолетни българи имат проблеми с пра-
вилото за пълния и краткия член, коментират от "Галъп" на базата
на данни от редовното си месечно изследване, направено от 11 до
18 май сред 816 души, в навечерието на Деня на българската просве-
та и култура и на славянската писменост.

Социолозите са задали въпроса как е правилно да се напише: "Ма-
газина се премести" или "Магазинът се премести", като е даден и
възможен отговор "И двете са верни".

53 на сто знаят, че се пише "Магазинът се премести", но останалите
или мислят, че е "магазина" (16 на сто), или се надяват и двете да са
верни (15 на сто), или пък признават, че не знаят (16 на сто).

Оказва се, че младите хора отговарят като че ли по-вярно - 61 на
сто сред хората на възраст от 18 до 25 години са дали верния отго-
вор, докато сред хората на възраст над 66 години този дял е 38 на
сто.

В голяма степен правилно отговаря и групата на хората на възраст
от 56 до 65 години. Хората с по-високо образование отговарят и по-
правилно.

По отношение на другата традиция по това време на годината - аби-
туриентските балове - повечето пълнолетни българи не харесват на-
чина, по който те се провеждат напоследък. 56 на сто се изказват
негативно, а 27
процента - пози-
тивно; останалите
се колебаят. Мла-
дите обаче по-ско-
ро го харесват.

И млади, и стари
по-скоро са на
мнението, че не е
нужно да си чел
много книги, за да
живееш добре - 53
на сто се съглас-
яват с това мне-
ние, а 35 процента
не се съгласяват.
Останалите се ко-
лебаят.
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 Днес удовлетворението от добре свършената
работа ще стане факт, ако правилно посрещате
отправените ви от съдбата предизвикателства.
не забравяйте да изпълните свои ангажименти.
Бъдете внимателни в изразните си средства и
говорете само по същество. За предпочитане са

приятните занимания.

 Днес правилно планирайте изпълнението на те-
кущите си отговорности и ще бъдете приятно
изненадани от резултатите, които ще постиг-
нете. Стремете се да си изградите нагласа на
победител, особено ако сте започнали работа по
определена своя инициатива. Действайте пред-

пазливо, когато инвестирате средства.

 Днес моментът е подходящ за срещи с прияте-
ли и близки. Заложете на комуникацията. Стре-
мете се да преценявате разходите и приходите
си. Бъдете прозорливи и се вглеждайте в знаците
по пътя си. Промяната, към която се стремите
мобилизира силите ви. Покажете добри чувства

към онези, които търсят помощта ви.

 Днес срещите и контактите ще ви помогнат
да превъзмогнете редица затруднения от личен
характер. Не започвайте промени. Денят е под-
ходящ за творческа работа, стига да сте пози-
тивно настроени. Работете за укрепване на се-
мейните връзки. Започнатите диети през този

ден имат по-голям ефект.

 Днес не предприемате инициативи без нужната
подкрепа. Препоръчително да е подходите с особе-
но голямо внимание към интимната си половинка.
Бъдете внимателни, възможни са заблуди. Днес е
възможно да се почувствате напрегнати и раз-
дразнителни. Подобряване на финансите ви. Пъ-

туванията ви ще бъдат спокойни и безопасни.

 Днес се съсредоточете и организирайте дните
си така, че да успеете да се справите с ред пре-
дизвикателства във всички житейски сфери. В
случай че се открие възможност, на всяка цена
анализирайте по какъв начин посрещате труднос-
тите в живота си. Ще получите повече внимание

и любов в живота си, ако станете по-добри.

 Днес не се поддавайте на манипулации! Стреме-
те се да постъпвате според собствените си раз-
бирания. В случай че се открие възможност да за-
почнете работа по проект, за който отдавна
мечтаете, то обезателно се възползвайте. Ще
затвърдите постигнатото и авторитета си на

работното място.

 Днес моментът не е особено благоприятен да
предприемате каквито и да било опасни ходове,
защото начин рискувате сами да си навредите.
Вярвайте в лоялността на хората, на които сте
гласували доверие, и се стремете във всеки мо-
мент да бъдете обективни в преценката си. Бъде-

те внимателни в работата си днес.

 Днес избягвайте да давате съвет на човек,
който не ви е помолил изрично за това. Постарай-
те се да доразвиете идеите си, преди да ги пред-
ставите за обсъждане пред интимната половин-
ка. Ако сте в началото на служебен, социален, по-
литически или друг проект изяснете позициите

си. Новостите около вас са в ход.

 Днес опитайте да бъдете в помощ на хората.
Планирайте до най-малкия детайл предстоящите
си пътувания. Прецизирайте думите и поведение-
то си. В много отношения пасивността ще ви
предпази от грешки. В личен план са възможни
компромиси, които ще променят плановете ви. Не

прекалявайте с алкохола. Разчитайте на късмета си.

 Днес се пазете от погрешни изводи и оценки.
Необходимо е да проявите повишено внимание при
боравенето с пари и документи! Абстрахирайте
се от тревоги и мрачни мисли. В служебен или в
личен план са възможни известни недоразумения.
Добре преценете момента, за да не съжалявате.

Възможни са здравословни неразположения.

 Днес се постарайте да организирате времето
си съобразно текущите си ангажименти. Поста-
райте се да степенувате задачите си по важ-
ност. Конкретиката в програмата ви ще създава
условия за по-ускорена реализация на намерения-
та ви. Събитията ще благоприятстват целите

ви. Не пренебрегвайте семейството и партньора си.
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Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Любомира ПЕЛОВА

Страницата подготви Яне Анестиев

Мощна агитка подкрепяше футболистите на „Миньор”

„×óêîâåòå” óäàðèõà çäðàâî â Ñèìèòëè

Миньор се върна
към истинското си
лице в Симитли, къде-
то удари с 4:1 мес-
тния Септември. Ре-
зултатът от този

мач обаче няма никак-
во значение, защото
перничани постигна-
ха нещо по-важно.
Върнаха традицията,
отбор и фенове да са

Обявиха футболист и
треньор на футболистите
Днес стана ясен изборът на футболисти-

те от Първа и Втора лига за най-добър иг-
рач и треньор през сезон 2017-2018. В
тройката на треньорите изненадващо не
попадна нито един от наставниците на пър-
вите три отбора в крайното класиране - Лу-
догорец, ЦСКА-София и Левски, а Злато-
мир Загорчич, който спечели купата на
България със Славия, изобщо не бе номи-
ниран. Първи е Николай Киров - завършил
с Ботев Пд на пето място. Негови подглас-
ници са Александър Томаш (4-ти с Берое)
и Илиан Илиев (Верея и Черно море).За
най-добър футболист в българското пър-
венство пък е избран Тодор Неделев. Вто-
ри е Мартин Камбуров, а трети - Фернандо
Каранга.

Най-добър треньор:
1. Николай Киров (Ботев Пд)
2. Александър Томаш (Берое)
3. Илиан Илиев (Верея и черно море)
Номинирани: Димитър Димитров

(Лудогорец), Стамен Белчев (ЦСКА-
София), Делио Роси (Левски), Александър
Томаш (Берое), Николай Киров (Ботев Пд),
Илиан Илиев (Верея и Черно море)

Наградата за мъжество и характер
“Трифон Иванов”: Фернандо Каранга
(ЦСКА-София)

Постижение за историята: Мартин
Камбуров (Берое)

Награда за цялостен принос към
футболната игра: Георги Петков (Славия)

Голмайстор на сезона: Клаудиу Кешерю
(Лудогорец)

Най-добър млад играч:
1. Кирил Десподов (ЦСКА-София)
2. Антонио Вутов (Левски)
3. Серкан Юсеин (Ботев Пловдив)
За проявени мъжество и характер:

Фернандо Каранга (ЦСКА)
Най-прогресиращ състезател: Андреа

Христов (Славия)
За цялостен принос към женския

футбол: Силвия Радойска - треньор на
девическия национален отбор.

Най-добър футболист според индекса на
Инстат (една от най-големите фирми за
футболна статистика и анализи, която
взима за основа точните отигравания,
единоборства, голове, асистенции и други
показатели): Клаудиу Кешерю
(Лудогорец)

Най-добър футболист според
играчите от Първа и Втора лига:

1. Тодор Неделев (Ботев Пд)
2. Мартин Камбуров (Берое)
3. Фернандо Каранга (ЦСКА-София)
Номинирани: Марселиньо, Вандерсон,

Кешерю, Мисиджан (Лудогорец);
Каранга, Бодуров, Десподов (ЦСКА-
София);  Яблонски, Обертан (Левски);
Неделев, Балтанов (Ботев Пд); Камбуров
(Берое).

Скримов втори по резултатност срещу Русия

едно цяло. Да са заед-
но и да се забавляват.

Подкрепени от се-
риозна агитка, която
не млъкна 90 минути,
футболистите на

Миньор изиграха най-
силния си мач навън и
прегазиха съперника
си.В 24-та минута
абитурентът Крис-
тиян Слишков се въз-
ползва от отлична
асистенция на Лъче-
зар Георгиев и откри
резултата. От своя
страна домакините
отговориха с добра
възможност, но Кос-
турков пропусна.В
38-та минута Стоян
Кадифчин остана сам
срещу вратаря на
Септември Узунов,
но би в тялото му.
При добавката Ан-
тон Атанасов също
сгреши.Надмощието
на Миньор даде ре-
зултат в 41-та мину-
та, когато Влади Го-
гов засече с глава цен-
триране на Илиян Ил-
иев от корнер за 0:2.

В началото на вто-
рата част „чукове-

те“ създадоха още 3
прекрасни възмож-
ности, пропиляни от
Кадифчин, Антон
Атанасов и Слиш-
ков.Домакините се
върнаха в мача в 75-
та минута, когато
Боби Хазуров бе то-
чен от дузпа, отсъ-
дена за игра с ръка на
Аличков в пенал-
та.Малко по-късно
Леонтиев отчая до-
макините, спасявайки
удар на Хазуров от-
близо.В 85-та минута
Слишков догони лошо
върната топка и бе
фаулиран в наказа-
телното поле от вра-
таря на Септември.
Стоян Кадифчин пре-
върна в гол отсъде-
ния наказателен удар.
Крайното 1:4 оформи
Денислав Балев, кой-
то се възползва от
перфектно подаване
на Димитър Савов.

Първо ново попълнение в ЦСКА 1948
Ръководството на ЦСКА 1948 работи по лятна-

та селекция. Разбра се името на първия футбо-
лист, който ще подсили "червените" преди стар-
та на сезона във Втора лига. Това е полузащит-
никът Емануил Манев, който досега играеше за
Несебър.Бившият младежки национал има опит
във втория ешелон на родния футбол, където е
носил екипите на Черноморец (Поморие), Созо-
пол, Несебър и Нефтохимик. С "шейховете" Ма-
нев игра и в Първа лига - през 2014 година и
малко по-късно, когато начело на тима от Бур-
гас бе Христо Янев. С Черноморец пък Мотора
бе титуляр във финала за Купата на България
през 2010 година, когато начело на скромния
отбор от Поморие бе Петър Хубчев."Работим по
селекцията, ще има още нови играчи. Надяваме
се, че след една година вече ще сме част от
Първа лига", твърдят от ЦСКА 1948.

Намерили американски алпинист
след три месеца на Шиша  Пангма

Волейболните на-
ционали ще напус-

нат посква с две по-
ражения. България

отстъпи с 2:3
(13:25, 25:20, 21:25,
31:29, 10:15) на Ру-
сия в контролна сре-
ща №2 между двата
отбора в спортна
зала "Новогорск" в
Москва.

В първата провер-
ка представител-
ният ни тим загуби
с 1:3 гейма от мом-
четата на Сергей
Шляпников. Селек-
ционерът Пламен
Константинов нап-
рави три промени в
стартовия състав.
Този път той зало-
жи на Георги Бра-
тоев, Розалин Пен-
чев, Николай Учиков,
Тодор Скримов, Вик-
тор Йосифов, Алекс

Грозданов и Владис-
лав Иванов. Участие
в срещата не взеха
централният блоки-
ровач Илия Петков
и диагоналът Боян
Йорданов. Българ-
ските волейболисти
реализираха повече
директни точки от
начален удар (9-7) и
отново демонстри-
раха и по-добро пос-
рещане (45%-37%).
За сметка на това
руснаците пак бяха
по-добри на блокада
(15-6) и в атака
(60%-51%). Най-ре-
зултатен за успеха
на Русия отново бе-
ше Дмитрий Мусер-
ски със 17 точки (3
аса, 2 блока и 55%

ефективнос в ата-
ка), а Илия Власов
добави 11 точки (5
блока и 75% ефе-
ктивност в атака).

 За България Роза-
лин Пенчев се разпи-
са със 17 точки (2
аса, 50% позитивно
посрещане и 65%
ефективност в ата-
ка), Тодор Скримов
реализира 15 точки
(1 ас, 30% позитив-
но посрещане и 58%
ефективност в ата-
ка), а Николай Учико-
в добави 13 точки (1
блок и 32% ефектив-
ност в атака). Слави
Гоцев игра в чет-
въртия и петия
гейм на срещата и
записа пет точки.

Дъщерята на Боян
Петров - Теа, не успя да
се присъедини към вче-
рашния поход в памет
на баща й. Тя обаче
призна, че е радостна
от факта, че толкова
много хора са решили
да споделят своята
съпричастност по лю-
бимия маршрут на ал-

пиниста от Княжево
до Копитото. Въпреки
развоя на събитията
тя все още таи надеж-
да за чудо, предвид че
американски алпинист
е намерен 3 месеца по-
късно именно при връх
Шиша Пангма.“Може
би по принцип не бих
имала надежда за чудо,

но знаейки тази исто-
рия за американски ал-
пинист, който е бил за-
губен 3 месеца на Ши-
ша Пангма, това нещо
ми вдъхва надежда. Еди-
нствено това, че не бе-
ше открит, за всички
нас остава някаква на-
дежда, която може да
трае месеци, години.

Не мога да кажа дали
вярвам в чудо, но има
надежда. Той би избрал
обаче този край. Знам,
че не би искал да почи-
не някой ден в леглото
си на топло. Той обожа-
ва природата и тя си
го е взела. Случва ми се
да се събудя през нощ-
та и да мисля за него”,

сподели пред bTV
Теа.Дъщерята на Боян
Петров призова хора-
та да го запомнят ка-
то добър човек, който
дава всичко от себе си
и не оставя нещата за
следващия ден. Той е
много позитивен. Каз-
вал ми е, че спи усмих-
нат
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Загиналият е пътувал без обезопасителен колан

ОНЯ ДЕН ОТ МВР ИЗ-
ПРАТИХА ТОЛКОВА ТОП-
ЛО ПОСЛАНИЕ НА АБИ-
ТУРИЕНТИТЕ, ЧЕ ИМ

ВДЪХНАХА ВЯРА в светлото бъдеще.
Вдъхнаха им я като Вапцаров на вче-
рашната матура. Полицията има редкия
шанс да абитуриентства всяка година
по това време. Да се обръща с мили
слова към бъдещето на нацията. Да му
показва правия път в живота. Да го съ-
ветисва. Така се получи и сега. В
протяжно превантивно приветствие ор-
ганите на реда предупредиха младите
да внимават и бащински им пожелаха
на добър час. Може да се каже, че по-
лицейското приветствено слово по сте-
пен на емоционалност конкурираше
директорските слова и има защо. Щото
директорите  я видят втори път своите
питомци, я не, ама полицията с доста
по-висока степен на вероятност може
да си има вземане-даване с бъдещите
рушители на закона. Демек, може днес
да се разделяте с родното училище, но
с родната полиция никога. Затова по-
дозираме, че тоя, дето е писал поли-
цейското приветствие, също е плакал...

НЕМА, НЕМА, ПА ТОКУ ИЗПУШИ
НЯКОЙ. ТАКА ШОПИТЕ БИХА КО-
МЕНТИРАЛИ СИТУАЦИЯТА НА ТО-
ТАЛНО ОБЕЗЦИГАРЯВАНЕ, за която
научихме от полицейския бюлетин. За
няколко дена униформените са спипа-
ли бая хилядарки безбандеролни цига-
ри, ако сме ги сметнали правилно - 15.
Това се казва удар по цигарената ма-
фия, дето подяжда приходите в бюдже-
та. Сега очакваме да направи някой и
аритметиката как това постижение се
вписва в теориите за силно ограниче-
ната контрабанда с тютюневи изделия.
След като бе декларирано, че каналите
за нелегален внос на акцизни стоки
силно са стеснени, остава предположе-
нието, че димящите пръчки са внесени
от официалните делегации на срещата
на върха в София миналата седмица.
Съвпадението по време едва ли е слу-
чайно. Тука се бяха наредили като ап-
текарски шишета всички лидери на За-
падните Балкани, където се пуши на
поразия същата стока. И не само се пу-
ши, експортира се и се реекспортира
на поразия. Вчера Лиляна Павлова от-
вори заседателните зали  на НДК за
простосмъртни посетители, ама мазета-
та не отвори. Не казваме нищо, просто
тема за размисъл.

Съдят столичанин, шофирал преди
да е изтекла условната му присъда

Любомира ПЕЛОВА
59-годишен мъж от столицата  ще отго-

варя пред Темида за управление на авто-
мобил в срока на условно наказание .

Софиянецът Л.Л. бил проверен в края
на  месец март тази година  в радомир-
ското село Из-
вор. Органите
на реда конста-
тирали, че е
седнал зад во-
лана на автомо-
била си „Шкода
Фабия“  със сто-
лична регистра-
ция под въздей-
ствието на алко-
хол – 1,77 промила.  Оказало се, че  за по-
добно провинение му е наложено услов-
на присъда.

Софиянецът е привлечен като обвин-
яем. Работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Радомир.

Още един пиян зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Шофьор, управлявал  моторно превозно
средство под въздействието на алкохол, е
засечен от служители на пернишкото Второ
районно управление в неделя. Около поло-
вин час след полунощ, на главен път Е -79, в
района на бензиностанция „Петрол”, патру-
лен екип на управлението спрял за провер-
ка лек автомобил „Опел Астра” с пернишка
регистрация. Водачът е 36-годишният Б.Б.
от трънското село Зелениград.

При изпробването му с техническо средс-
тво било установено, че управлява колата
си след  употреба на алкохол – 1,36 проми-
ла . Взета му е кръвна проба за химичен
анализ. Задържан е  за 24 часа с полицей-
ска заповед. Образувано е бързо полицей-
ско производство и работата по случая про-
дължава.

Установено е, че в
близост до Дрен, лек
автомобил  „ДЕУ Ле-
ганца” със столична
регистрация, уп-
равляван от 23-го-
дишния софиянец
В.П., е катастрофи-
рал извън пътя. Ко-
лата се е ударила в
крайпътно дърво,
след което се прео-
бърнала.

При сблъсъка 23-
годишният Р.Й. от
София, седящ на зад-
ната седалка и необе-
зопасен с колан, е из-
хвърчал през стъкло-

то на автомобила и
починал на място.
Останалите пътува-
щи в колата са изва-
дени от автомобила
от притекли се на
помощ граждани.
Пострадалите при
инцидента са тран-
спортирани в пер-
нишката МБАЛ “Ра-
хила Ангелова” Вода-
чът на лекия авто-
мобил  е бил хоспи-
тализиран в отделе-
ние „Реанимация” с
фрактури на ключи-
ца и ребро и конту-
зия на белия дроб, но
без опастност за
живота.  Третият

пътник в автомоби-
ла – 27-годишният
К.Б. също  от столи-
цата, се отървал са-
мо с охлузни рани. На
водача е взета кръв-
на проба за химичен
анализ.

Образувано е досъ-
дебно производство.
Назначени са всички
необходими техни-
чески експертизи по
случая. Работата по
пълното изясняване
на подробностите
около поредната
трагедия на пътя
продължава съвмес-
тно с Окръжна про-
куратура – Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Предприети са необ-

ходимите превантив-
ни действия за навре-
менна реакция при еве-
нтуално влошаване на
метеорологичната об-
становка в страната,
съобщиха от МВР.

Следи се непрекъсна-
то прогнозата за вре-
мето, поддържа се
постоянна връзка с
Националния инсти-
тут по метеорология
и хидрология към БАН

МВР набеляза мерки при
рязко влошаване на времето

Прокуратурата се споразумява с
подсъдимите по над 1/3 от делата

Любомира ПЕЛОВА
Прокуратурата масово се споразумява с

подсъдимите, сочат данните от годишния й
отчет.

През 2017 г. прокурорите са сключили
сделки с обвиняемите в 30.7% от общо 33 542
внесени обвинителни актове. По закон спора-
зумението трябва да се одобри от съда. Отчи-
та се много нисък брой откази, става ясно от
доклада. Съдилищата са отказали да одо-
брят едва 275 споразумения.

Споразумението е широко използван от
всички прокуратури инструмент. То се прила-
га с пълна сила и от спецпрокуратурата, коя-
то работи главно срещу организирани прес-
тъпни групи, а отскоро и по делата за коруп-
ция по високите етажи на властта.

“Никога не е достатъчно, естествено, че аз
искам доживотен затвор и разстрел, ама
разстрелът не е предвиден в България. Ше-
гувам се, шегувам се. Но като се задават та-
кива въпроси, поинтересувайте се за осъди-
телните присъди за такъв род дела какъв раз-
мер са, сравнете ги и тогава може да зададе-
те компетентен въпрос. Това е един от най-

добрите резултати
въобще на проку-
ратурата по такъв
тип дела” заяви
наскоро шефът на
спецпрокуратура-
та Иван Гешев,
след като лидер
на престъпна гру-
па за наркотици

получи три години затвор със сделка. След
това Гешев се закани, че споразумения няма
да се сключват по делата за корупция.

и Изпълнителната ди-
рекция борба с гра-
душките, допълниха
от вътрешното ве-
домство. Осъществе-
на е координация с об-
ластните дирекции на
МВР и областните уп-
равители.

В Главна дирекция
“Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” се събира
информация от цяла-
та страна, с особено
внимание се следят

евентуални симптоми
на поява на буря “су-
пер клетка” от която
пострадаха жителите
на Плевен и с. Гривица.

Министерството
на вътрешните рабо-
ти има готовност
при необходимост да
реагира на подадени
сигнали от граждани.
На този етап няма
застрашени райони и
опасност за хората, се
посочва в съобщение-
то.

Любомира ПЕЛОВА
Служители от сек-

тор „Противодей-
ствие на икономичес-
ката престъпност“
при Областната ди-
рекция на МВР в Пер-
ник проведоха успеш-
на операция и иззеха
повече от 15 000 къса
цигари  без акцизен
бандерол на Минис-
терство на финанси-
те на Република Бъл-
гария.

На 18 май тази го-
дина, в хода на спецак-
цията служителите
на реда проверили ма-
зе в жилищна сграда,
находящо в близост
до Кооперативния па-
зар в Перник, стопа-
нисвано от 64– го-
дишната  Е. И.,  къде-
то били открити 1
200 къса цигари от
марките „ Doble” и
„Absolut”. След това
полицаите извършили
проверка на търгов-
ски обект на Коопера-
тивния пазар, пол-

Удар! Иззеха над 15 000
цигари без бандерол

зван от 69-годишния
перничанин Д. Д., къ-
дето били намерени
240 къса безакцизни
цигари.

Процесуално-следс-
твените действия в
хода на специализира-
ната операция про-
дължили. Претърсено
било и друго мазе в
същата сграда, пол-
звано от възрастния
мъж.  Намерени и иззе-
ти  по надлежния ред
са   още  9280 къса  ци-
гари, без бандерол на
МФ на Република Бъл-

гария. Полицаите оби-
скирали  и къщата,
собственост  на 69 -
годишния мъж на
ул.»Острица». И там
усилията им дали ре-
зултат – констати-
рано е  наличието на
още 4 600 къса цигари
без бандерол на МФ
на Република Бълга-
рия от същите марки.
Образувано е досъ-
дебно производство.
Работата по случая
продължава под над-
зора на Районна про-
куратура Перник.
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