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била следена от анти-
мафиотите от дълго
време. Извършени са
много обиски и пре-
търсвания на различ-
ни адреси в града.

Вчера в Перник по
време на спецопера-
цията, заедно с анти-
мафиотите в града са
били и  служители от
Бюрото за защита на
свидетели към глав-
ния прокурор Сотир
Цацаров.

Според информация
на Блиц, пък става ду-
ма за разбиването на
банда за рекет. Група-
та била свързана с
фирма за бързи креди-
ти в Перник.

При спецакцията е
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Св. ап. Филимон.
Св. Михаил воин,

българин

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

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

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

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

Изпаднали
германци

Не е прилично да се подиграваме на гер-
манците, ама и те дойдоха на нашия. Как-
то казва народът :"Изпаднали герман-
ци". Демокрацията им опря до кривата
круша и прехвалената грандама на све-
товната политика Ангела Меркел се хва-
на за главата. Немското политическо чу-
до взе да повтаря икономическото. Ло-
шото е, че като кихне Меркел, може да
спре да киха на такива като нас. Под ки-
хане ние, както и гърците, разбираме
яко наливане на твърда валута в мека
икономика.

Немците го закъсаха с правителство-
то и шокираха Европа. Техните избори
вече могат да се броят за европейски,
щом всички нарипаха да се правят на заг-
рижени за изпадналите в криза германци.
Да им имаме кризата, ще кажат наши до-
морасли демократи, за които пробле-
мът се свежда до четирицифрените зап-
лати в евро на средния бюргер. Да видят
на нас как ни беше при правителство на
малцинството, ще рекат любителите на
протестни дефилета по жълтите паве-
та. Да се оправят бързо, че ако падне
Меркел, може да я последваме, си мислят
управляващите, загубили светлия при-
мер на изпадналите германци. Още не
сме оправили Западните Балкани, а и нем-
ците чакат да ги извлечем от калта...

Валентин ВАРАДИНОВ
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ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0887 884 095

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Десетки обиски и претърсвания, петима задържани при спецакцията на ГДБОП
Любомира ПЕЛОВА

Вчера Перник отно-
во осъмна под  жан-
дармерийска блокада.
Екипи на жандарме-
рията обсадиха рано
сутринта миньор-
ският град и околнос-
тите му. Според ин-
формация от МВР
операцията на Главна
дирекция за борба с
организираната прес-
тъпност е била насо-
чена към разбиването
на банда, занимаваща
се с разпространение-
то на наркотици. Ак-
цията е била осъщес-
твена под ръководс-
твото Специализира-
ната прокуратура.
Престъпната група е

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

проверявано и дали
участникът в Сър-
вайвър Марчо Мар-
ков-Мачо има съпри-
частност към прес-
тъпленията. Преди
време той бе обвинен,
че е част от групата
на Божидар Кузманов-
Божо Кравата. Мачо
обаче отрече да е
част от бандата му
за разпространение
на дрога, поясянвай-
ки, че само го позна-
вал.

Подобни операции
имаше преди време в
Плевен и Бургас. Цел-
та им е да респекти-
рат смятащи се за не-
досегаеми местни
мутри.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2018 ГОДИНА!
Това можете да направите в

пощенските станции, редакцията на
в."Съперник" и фирма "Доби прес"

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

dlv.si@abv.bg

Да помогнем на
почернените семейства!

Вчера официално бе обявена дарител-
ска сметка за пострадалите незрящи
граждани на Перник при пътния инци-
дент край село Микре, Ловешко. Перни-
чани неведнъж са подавали ръка на
страдащите. Да го направим и сега! За-
щото трябва да бъдем заедно в бедата!
Набраните средства ще бъдат изпол-
звани за лечението и възстановяването
на пострадалите.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG64UNCR9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF

Невероятно! БСП благодари
и даде рамо на кмета!
Любомира ПЕЛОВА

С едноминутно мъл-
чание в памет на заги-
налите край село Мик-
ре започна извънред-
ното заседание на пер-
нишкия Общински съ-
вет вчера.

И се случи нещо из-
ненадващо! Колкото и
невероятно да звучи,
председателят на
групата съветници
от БСП и коалиция
благодари на кмета на
община Перник Вяра
Церовска за прекрате-

ната обществена по-
ръчка за превоз на
пътници и внасянето
на докладната за раз-
глеждане и одобрение
в местния законода-
телен орган и заяви в
прав текст, че доку-
ментът ще получи
подкрепата на левите.

Което и стана! За
пръв път от години
насам без каквито и да
било коментари, без
дебат, без разправии
от страна на опози-
цията единствената

точка бе приета с аб-
солютно мнозинство.

Така минипарламен-
тът прие да бъде от-
крита процедура за
възлагане на общес-
твена поръчка с пред-
мет "Обществен пре-
воз на пътници по ав-
тобусни линии по ут-
върдените общинска,
областна и републи-
канска транспортни
схеми по утвърдени
позиции".

На страница 3
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Îáùèíñêè ñúâåòíèöè â Òðúí âúçðîïòàõà
Те са срещу участието на Общината в туристическо дружество

Силвия ГРИГОРОВА
Много полемики

породи на последно-
то заседание на Об-
щинския съвет в
Трън, внесената ка-
то последна точка в
дневния ред доклад-
на за учредяването
на сдружение с нес-
топанска цел за осъ-
ществяване на дей-
ност в обществена
полза с проектно
наименование“ Ту-
ристическо    дру-
ж е с т в о “ К р а и щ е
2017“. Общинският
съветник Олег Тодо-

ров постави няколко
резонни въпроса, на
базата на предложе-
ния проект за устав
на новото туристи-
ческо дружество.
Първият бе как
сдружение с несто-
панска цел е заложи-
ло да извършва сто-
панска дейност, кое-
то е незоконосъоб-
разно. Освен това,
според Тодоров, не
става ясно кой кани
Община Трън да уча-
ства в учредяване-
то на новото дру-
жество и какви ще

Земенският манастир привлича
хиляди туристи
Любомира ПЕЛОВА

Казват, че Земенският манастир е ед-
но от седемте чудеса на Пернишка об-
ласт. Всяка година обителта, наречена
„Св.Йоан Богослов” се посещава от над
10 000 туристи от България и чужбина.

Земенският манастир е разположен
на 600 м. надморска височина в краси-
ва местност в полите на Конявската
планина в поречието на р. Струма, в не-
посредствена близост до град Земен.

Той не е обитаван от монаси и е пре-
върнат в музей. Комплексът се състои
от две свързани помежду си сгради,
малка камбанария и църква по средата
на голям двор.

Църквата е най-старата сграда в Зе-
менският манастир, като датира още от
11 век и е един от малкото оцелели па-
метници на българската средновековна
архитектура, строителство и стенопис.
Храмът представлява триапсидна, кръс-
токуполна (кръст, вписан в квадрат)
сграда, с купол, разположен върху ви-
сок цилиндричен барабани. Има кубич-
на форма, а стените й са от одялани
блокове – бигор. При обновяването на
манастира през 19в. църквата се сдоби-
ла с директен вход от двора към олтара.
Самият олтар представлява масивна ка-
менна плоскост, чийто под е от разноц-
ветни мраморни и каменни парчета.

Стенописите в църквата са от 11 и 14в.
и се отнасят към т.нар. народно направ-
ление в изкуството на Второто българ-
ско царство и не се включват към офи-
циалните течения в нашата среднове-
ковна стенопис. От създаването на хра-
ма единственото оцеляло изображение
е на Св. Ана. От по-късните рисунки са
запазени ктиторските образи на деспот
Деян и жена му Доя, на Св. Иван Рил-
ски, на Св. Климент Охридски, на Св.
Йоаким Осоговски и др. Църквата е об-
явена за национален паметник на култу-
рата, а ктиторските портрети в Земен-
ския манастир са най-старите и с най-
голяма художествена стойност след
ценните образи на Калоян и Десислава
в Боянската църква.

Жилищният корпус в Земенския ма-
настир е строен към средата на 19в. и
съвместява монашеските килии с ог-
ромните одаи за гости. След Освобож-
дението единственото ново, което било
добавено към интериора на манастира
била малка камбанария в двора до жи-
лищното крило.

Обителта е любимо място за пернича-
ни и столичани за еднодневни екскур-
зии. Той мами като магнит любителите
на тишината, спокойствието, историята
и дори архитектурата. А близо до него
могат да се видят останки от среднове-
ковната крепост Землинград.

бъдат ангажименти-
те на Общината ка-
то член на това дру-
жество. „Никъде не
става ясно какво и
колко ще струва на
общината това
членство. Не мога
да разбера защо та-
ка анонимно се кани
общината и това по-
кана ли е или не и да-
ли общината не се
самопоканва. Общи-
на Трън и друг път е
получавала покани да
участва в учредява-
нето на сдружения с
нестопанска цел, но

в поканата пише
ясно кой и в качес-
твото на какъв кани
общината, а тук то-
ва не става ясно”,
заяви Олег Тодоров.

 Тъй като на тази
сесия не присъства-
ше кметът на Об-
щина Трън. Цветис-
лава Цветкова,
зам.кметът Роза
Златанова се опита
да обясни, че пред-
ставеният устав е
само проектоустав
и той може да се ко-
ригира. Тя, обаче не
успя да убеди при-
състващите кой и в
качеството на ка-
къв отправя покана-
та към Община Трън
да участва в учред-
яването на това ту-
ристическо дружес-
тво, при положение,
че в Трън има вече
съществуващо ту-
ристическо дружес-
тво, което води ак-
тивен организацио-
нен живот.

В крайна сметка
докладната, свърза-
на с участието на
Община Трън в уч-
редяването на  сдру-
жение с нестопанска
цел за осъществява-
не на дейност в об-
ществена полза с
проектно наимено-

Приключи жътвата на
маслодайния слънчоглед

Силвия ГРИГОРОВА
16 049 т маслодаен слънчоглед прибраха

на склад тази година
земеделските производители от региона,

информираха от Областна дирекция „Земе-
делие” в Перник.

В края на миналата седмица приключи
навсякъде жътвата на слънчогледа. Сред
първите, които приключиха с прибирането
на реколтата от тази култура бяха стопани-
те от Брезник. От засетите в общината 25
082 дка те получиха 5 267 т продукция при
210 кг среден добив от декар, който е най-
високия в областта тази година. Земедел-
ците от Земен от засетите 1 460 дка получи-
ха 234 т продукция при 160 кг среден добив
от декар.

В Ковачевци от засетите 5 300 дка слън-
чоглед са получени 636 т продукция при
120 кг среден добив от декар, който е най-
ниския в областта.

Пернишките земеделци от засетите 11
738 дка получиха 2 111 т продукция при 180
кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Радо-
мир, които тази година засяха най-много
слънчоглед- 41 215 дка получиха 7 403 т
продукция при 180 кг среден добив от де-
кар.

Стопаните от Трън, който последни за-
почнаха да сеят и да жънат слънчогледа,
от засетите 2 650 дка получиха 398 т про-
дукция при 184 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите, след прик-
лючването на прибирането на слънчогледа
и царевицата, земеделските производите-
ли от региона ще могат вече да насочат
усилията си към форсирането на есенната
кампания.

Колко ще струва 8-ми декември
Светла ЙОРДАНОВА

8 декември наближа-
ва, а с това идват и
„терзанията” за сту-
дентите – вечни или
не, къде да отидат да
отпразнуват празни-
ка. Вариантите като
цяло са ясни – или в
България, или в чужби-
на. От около 208 000
студенти, които ще
празнуват на 8 декем-
ври, 25 000 ще се въз-
ползват от услугите
на туристически аге-
нции.

Изчисленията показ-
ват, че средно всеки
студент ще похарчи
85 лева за празника.
По зимните ни курор-
ти студентите ще се
охарчат с най-малко
75 лева, а горната гра-
ница е около 165 лева,
но без да добавяме па-
рите за купон. В Бан-
ско, например, кувер-
тът е 25-50 лева, ка-
то изглежда 200 лева
ще е сумата, която
ще е необходима за
добро изкарване на
празника. По-евтин
вариант е да се наеме
къща за гости. При
този вариант и 45 ле-
ва може да стигнат
без проблем. 200, но

евро, пък ще трябват
за празнуване на 8 де-
кември в чужбина. На
Балканите средната
цена е 115 евро – нап-
ример в Белград има
оферти за 100 евро.
Около 450 евро ще
трябват на студен-
тите, за да отпразну-
ват 8 декември в Гер-
мания, Италия или Ис-
пания. Има и пакети
за Дубай – 350 евро.

Комисията за защи-
та на потребителите
(КЗП) старти-
ра специална
кампания за
проверка на
офертите за
8 декември.

 Инспекции-
те обхващат
и обявите на
информацион-
ните табла в
университетите. Рис-
ковете са по-големи,
тъй като студенти-
те са млади хора, кои-
то по-еуфорично паза-
руват и по-рядко ку-
пуват туристически
пакети и почивки. Ко-
гато информацията е
оскъдна, цената е обе-
ктивно невъзможно
ниска, трябва да нап-
равят по-внимателна

преценка и да не се
предоверяват. Да се
интересуват повече
от детайла, дали в па-
кета са включени
всички разходи за
празнична вечеря или
за евентуална съ-
пътстваща програма,
предупреждават от
КЗП.

Жалби във връзка с
некоректни туристи-
чески оферти постъп-
ват в Комисията це-
логодишно. Повече са

по време на активен
сезон, но пък през ос-
таналото време на го-
дината хората също
почиват и обикновено
могат да получат
много по-изгодни
предложения. Като
цяло обаче оплаква-
нията от услугите в
този сектор са едва
около 5% от всички
постъпващи в КЗП.

вание.“Туристическо
дружество“Краище
2017“,  беше приета
с 6 гласа „за” от
присъстващите 9
общински съветници
и 3 гласа „против”.

След сесията по-
търсих за коментар
по повдигнатите
въпроси, свързани с
тази докладна, кме-
та Цветислава
Цветкова. На въпро-
сите-  какъв ще бъде
статутът на Общи-
ната в новосъздаде-
ното дружество,
какви ще са ангажи-
ментите й и колко
ще струва на данъ-
коплатците това
членство, тя поя-
сни.:”Това дружес-
тво е регистрирано
от хората, които
участваха активно в
кампанията против
създаването на Ми-
ната в Трън. Община
Трън просто  ще бъ-
де член на дружес-
твото, като ще зап-
лаща членски внос
от 3 лева на месец.
Ангажиментите ни
ще се състоят в то-
ва да оказваме съ-
действие при орга-
низирането на някои
мероприятия от
страна на това дру-
жество”.
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Съветниците прие-
ха допълнението на
две от постоянните
комисии към ОбС в
състава на комисията
по ЗОП броят на
представителите на
общинската админис-
трация и общинския
съвет да бъде равен.
Прието бе и предло-
жението за  обедин-
яването на няколко
линии и създаването
на три нови обособе-

ни позиции.
Първата обединява

градска основна авто-
бусна линия 1 от Про-
филакториума до
кв.Калкас и градска ос-
новна автобусна ли-
ния №4 - кв. Калкас -
Гробищен парк.

Втората обособена
позиция е свързана с
обединяването на с
градската основна ав-
тобусна линия №2 от
Профилакториума до
централни ягробищен

парк и линия №16 - Пер-
ник - Бучински път.

Третата нова обо-
собена позиция е
свързана с обединява-
нето на линия №21 -
Перник - Кладница и
линия №26 - Перник -
Мали Дрен.

В заседателната за-
ла "Панорама" вчера
представители на
превозваческите фир-
ми, които заплашваха
със серия протестни
действия, нямаше.

"Мисля че първата
крачка назад я напра-
вих аз с това общес-
твената поръчка да
мине през Общинския
съвет. Това решение
не е решение само за
един мандат, нито за
един кмет. Това е ре-
шение за гражданите
на Перник. Управлява-
щите се менят , пре-
возът си остава и хо-
рата имат нужда да
бъдат спокойни и си-
гурни, колкото се мо-
же повече в това как
да пътуват не сами-
те, техните родите-
ли и децата на Пер-
ник. Той трябва да бъ-
де екологично чист,
да бъде навременен,

да бъде възможно по-
добър. Това съм убе-
дена , че ще бъде и
спокойствие за пре-
возвачите, защото
ще има даде и време и
възможност да се
приготвят да бъдат
полезни на граждани-
те на Перник в близ-
кия период" - това
сподели кметът Вяра
Церовска.

По думите на градо-

Облекчава се осигуряването
на учители за продължително

боледуващи деца
Светла ЙОРДАНОВА

Министерството на образованието е открило
начин да облекчи процеса по осигуряване на
учители за приети за продължително лечение
в болница деца. Това обяви зам.-министърът
на образованието Деница Сачева.

Представител на Регионалния център за
приобщаващо образование ще посещава на
място в болницата децата и ще помага на ро-
дителите им при попълването на формулярите,
свързани с осигуряването на преподавател в
болницата. От просветното ведомство ще из-
пратят писма до всички центрове за приобща-
ващо образование, за да имат готовност да
осигурят свой представител при заявка от бол-
ница, че при тях е настанено дете, което има
нужда от обучение.

Регионалните управления на образованието
ще трябва да контролират спазва ли се това
изискване. Списък с центровете за приобща-
ващо образование ще бъде изпратен и до
всички областни и университетски болници, за
да могат да подават навреме информация, че
при тях е настанено дете за продължително ле-
чение.

Младежки форум "Пътят към успеха"
Светла ЙОРДАНОВА

Младежки форум
"Пътят към успеха" е
поредната инициати-
ва на екипа на МИКЦ
Перник- Той ще се про-
веде на 23 от 16.00
часа в залата на Руски
клуб на хотел Струма.

На срещата трима
гост-лектори ще
представят пред уча-
стниците примера си
за успешно извървян
път в сферата на биз-
неса, образованието и
политиката. Те са Але-
ксандър Александров -
изпълнителен дирек-
тор на "Стомана Ин-
дъстри" АД гр. Пер-
ник, Христиан Даска-
лов - ръководител на
м е ж д у н а р о д н и я
проект "Open Source
University и Ирена Со-
колова - областен уп-
равител на Перник.

" Повече от 10 годи-
ни екипът ни  се стре-
ми да подкрепя разви-
тието на активни
млади перничани. По-
вечето от тях си за-
дават въпроса "А сега
накъде?", когато за-
вършат училище. Гол-
яма част в последни-
те години избират
Терминал 2, други с го-
дини не могат да ре-
шат какво да правят
с живота си. Има та-
кива, които до края на
следването си се коле-
баят дали са направи-
ли правилния избор. И
други, които се обри-
чат на дълго търсене
в професионалния си
път. Ние искаме да по-
могнем на всички тях
по-рано да формират
целите и мечтите си,
за да имат повече вре-
ме да ги осъществят.

Матине концерт на КО
"Орфей" на 26-ти ноември

Светла ЙОРДАНОВА
Заради обявения траур в памет на жер-

твите от катастрофата край село Микре
бяха отменени всички културни прояви в
града. Матинето концерт на КО "Орфей",
което беше планувано на 19-ти, сега ще се
състои на  26 ноември 2017 г., /неделя/ от
11.00 ч. в Малкия салон на Двореца на кул-
турата - Перник. Концертът е в рамките на
Ноемврийските музикални дни и ще  бъде
под диригентството на маестро Райчо Хрис-
тов.  Солист е проф. Красимир Тасков - пиа-
но с участието на Софийски камерен хор
"Васил Арнаудов", диригент проф. Теодора
Павлович.

Проф. Красимир Тасков - композитор,
пианист, педагог. Завършва Българската
държавна консерватория (днес Национал-
на музикална академия "проф. Панчо Вла-
дигеров") с пиано при проф. Джулия Ганева
и проф. Константин Ганев (1981) и компози-
ция при проф. Пенчо Стоянов (1984). Посе-
щава курсовете по композиция на Тон де
Леув и Тео Льовенди в Холандия и на Ана-
тол Виеру в Румъния. Носител е на нацио-
нални и международни награди от конкур-
си по пиано (Сантандер, Испания - 1978),
"П. И. Чайковски", Москва-1978) и компози-
ция (Токио-1991, 1995, 1999 - ² награда,
2002 за Дуо пиано; Пловдив - ² награда на
национален конкур за Концерт за кларинет
и оркестър в 7/8, I награда на национален
конкурс "Елиас Канети" за оркестровата
му творба "Мнимият оратор", призови наг-
ради от международни конкурси у нас и
чужбина за камерни и хорови творби и др.).
През 1984 г. неговият клавирен цикъл"Ар-
хаични картини" е сред препоръчаните
творби на Международната трибуна на ком-
позитора на ЮНЕСКО в Париж. Автор е на
редица симфонични творби, сред които
концерти за пиано, за цигулка, за обой,
"Преображение IV", "Празненство" и др.,
камерни, вокални, хорови творби, на опера-
та-мюзикъл "Царе на белите", често из-
пълнявани както у нас , така и в чужбина на
престижни музикални фестивали (Япония,
Русия, Словения, Италия, Франция, Холан-
дия, САЩ и др.). Има редица издадени
творби, както и осъществени многобройни
студийни и CD записи (Фантазии за Дуо
пиано, Б. Мартину - Пиеси и цикли за чело и
пиано, Авторски CD), като изпълнител и ав-
тор. Солист е на наши симфонични оркес-
три, както и активно концертиращ камерен
изпълнител. Бил е член на жури на нацио-
нални и международни конкурси за пиа-
нисти. Професор по композиция (от 2002) и
ръководител на катедрата по композиция в
НМА (от 1999).

СОФИЙСКИ КАМЕРЕН ХОР "ВАСИЛ АР-
НАУДОВ" е създаден през 1966 година.
Софийският камерен хор започва работа
под ръководството на Ирина Щиглич, а от
сезон 1967/68 г. негов главен диригент ста-
ва харизматичният български музикант Ва-
сил Арнаудов. В периода 1969 - 1991 г. със-
тавът осъществява концертни турнета в ре-
дица европейски страни и Япония, завоюва
първи награди от международни конкурси,
участва в престижни фестивали и реализи-
ра много записи. През този период Софий-
ският камерен хор носи името на големия
български композитор Любомир Пипков
(1904-1974). През 1991 година, след вне-
запната смърт на проф. Васил Арнаудов,
хорът приема неговото име и под диригент-
ството на Теодора Павлович продължава
активната концертна и звукозаписна дей-
ност. За изминалите 50 години хорът е реа-
лизирал 1500 концерта в 22 страни на Евро-
па и в Япония, стотици премиери на нови
творби, много от които създадени специал-
но за хора, записи и концерти за радио и
телевизионни компании като ВВС - Лондон,
Deutsche Welle, Радио Ватикана и други.

В концертната програма музика от: Г. Фр.
Хендел, П. И. Чайковски и Ф. Менделсон.

ВХОД : 4.00 лв.
2.00 лв. /за ученици и пенсионери/

от страница 1

Приеха да помогнат в
каузата и нашите
гост-лектори, за кое-
то искрено им благо-
дарим.

Ако сте млад човек,
който търси пътя на
успеха, или ако се чу-
дите дали избраният
път е вашият, запов-
ядайте и вие. Подгот-
вете и задайте свои-
те въпроси, нека ги
обсъдим заедно.С ог-
лед на по-добрата ло-
гистична организация
на събитието, очаква-
ме Вашата обратна
връзка до 19.11 (не-
деля), като ни изпра-
тите две имена и те-
лефон на и-мейл:
mikc.pk@gmail.com .
Потвърждение за уча-
стие единствено през
Фейсбук събитието
не е прието." - съобща-
ват организаторите.

началника обществе-
ната поръчка ще бъде
направена с участие-
то на общински съ-
ветници, представи-
тели на сдружението
на превозвачите на
национално ниво, за
да не възникват съм-
нения, защото всичко
трябва да бъде проз-
рачно и трябва да до-
несе спокойствие за
превозвачите.



Съперник4 22 ноември 2017 г. ОБЩЕСТВО

Ãðàôèíÿ Åñòåð äüî Ïîìåðè ïîñåòè Ïåðíèê
Визитата бе във връзка с дарението, което направи на пернишката болница

ГЕРБ  измества фокуса от
основните проблеми на обществото

Любомира ПЕЛОВА
"ГЕРБ за пореден път се опитва да из-

мести фокуса от основните акценти на об-
ществото с предложените промени в Кон-
ституцията. Не са нужни конституционни
промени, за да направим реален преглед
на приватизацията в България. Ако някой е
нарушил законите не е нужно да се про-
меня Конституцията, за да бъде хванат",
това каза народният представител от ПГ на
"БСП за България" Станислав Владими-
роВ. Той добави, че от осем години ГЕРБ
имат цялата власт в страната и ако са има-
ли реално желание да направят преглед на
приватизацията, са щели да го направят.
Владимиров бе категоричен, че такива
гръмки теми са патент на управляващите и
с тях винаги изместват погледа от важни
теми. "Това е техен модел на поведение от-
както са дошли на власт. Нека да седнем и
да направим един преглед на всичко ло-
шо, което се е случило по време на прехо-
да. Тогава ще разберем дали управлява-
щите наистина са искрени в своите наме-
рения", добави още народният представи-
тел.

"Премиерът Борисов пое темата за това,
как сме достигнали Гърция и Чехия в стан-
дарта си на живот, но това не е вярно - ние
сме три пъти по-зле от тях по Брутен вътре-
шен продукт за последната година", заяви
Станислав Владимиров.  Той добави, че
при тези разлики на възнагражденията в
България няма как младите хора да се за-
държат да работят и живеят в страната
след 10 години. " Докато България е наче-
ло в изследвания и доклади на ЕК за ко-
рупция в ЕС, ние ще продължаваме да сме
най-бедната страна", категоричен бе на-
родният представител. Той заяви, че в сек-
торите, в които се преразпределят големи
финансови ресурси има корупция, такава
най-вероятно няма само в Националната
библиотека. На въпрос дали левицата е го-
това да управлява ако кабинета "Борисов
3" падне от власт Владимиров обясни,че
БСП е партия с богата история и опит и във
всеки един момент е готова да поеме влас-
тта и да решава действително проблеми,
ако кабинета " Борисов"3 подаде оставка
по някаква причина. "Ние сме най-бедната,
най-болната, а вече и най-неграмотната на-
ция в Европа, затова едно бъдещо управ-
ление на БСП трябва да се насочи точно
върху решаването на тези проблеми, които
ГЕРБ неглижира", заяви още той.

Станислав Владимиров коментира и ду-
мите на вицепремиера Валери Симеонов,
че управляващата коалиция се клати и са
възможни предсрочни избори. "Кога Вале-
ри Симеонов и патриотите разбраха, че мо-
дела на управление на Борисов е едноли-
чен", запита той. "Не съм сигурен, че Пат-
риотите ще се откажат от властта, защото в
бъдещ парламент няма да могат да достиг-
нат до този властови ресурс", добави още
народният представител.

Във връзка с оставката на председателя
на Народното събрание Димитър Главчев,
Владимиров припомни, че още със старта
на народното събрание Димитър Главчев е
избран за председател с огромно мно-
зинство. "Много скоро след това имаше
вот на недоверие към него и част от силите,
които го подкрепяха, свалиха доверието
си от него. Той така и не съумя да овладее
залата - тя е място за свободно изразява-
не на мнения, а не за нападки", каза още
Владимиров. Той добави, че Главчев не е
разбрал, че не е председател на народното
събрание на партия ГЕРБ, а на всички на-
родни представители. "Тази оставка
трябваше да  бъде дадена, категоричен бе
Владимиров и добави, че това че управл-
яващите подценяват парламента и се опи-
тват да запушат устата на опозицията е не
само притеснително, но и недемократично.

Любомира ПЕЛОВА
Графиня Естер дьо

Помери посети пер-
нишката болница и
разгледа отделения-
та, оборудвани с даре-
ния от нейната асо-
циация медицински ин-
вентар. Благородната
дама, която има меди-
цинско образование,
сподели отличните си
впечатления от ле-
чебното заведение и

съобщи, че ще напра-
ви ново, още по-ма-
щабно дарение.

Графиня Естер дьо
Помери за втори път
стана благодетел на
пернишката болница.
В края на миналата
година лечебното за-
ведение получи бол-
нични легла, а второ-
то дарение включва
оборудване, спално
бельо с високо качес-

тво, бол-
нични лег-
ла, играчки
за детско
отделение
и друг ме-
д и ц и н с к и
инвентар.
Б л а г о р о д -
ническата
т и т л а ,
връчена на
рода Поме-
ри от крал
Луи XVI
през 1775
г. в знак на
б л а г о д а р -
ност за
з а с л у г и
към корона-

та, за графинята е ин-
струмент да бъде
"глас за безгласните".
Тя е посланик на добра
воля към Швейцар-
ския червен кръст и е
посветила живота си
да помага на нуждае-
щите се

На среща присъства
кметът Вяра Церов-
ска, народният пред-
ставител Александър
Александров, зам.-кме-

тът Севделина Кова-
чева и директорът на
МБАЛ "Рахила Ангело-
ва" д-р Валентин Ди-
митров.

Градоначалникът
лично благодари на
графинята за помощ-
та към болницата.

"Връзката ми с пер-
нишката болница е
много голяма. Тук съм
работила 27 години
на различни постове.
Наистина за мен това
е много истинска
връзка. В годините на
прехода нашата бол-
ница изостана твър-
де много и затова
всяка помощ, която

получаваме, е изклю-
чително важна", спо-
дели кметът и покани
графинята на пред-
стоящия уникален н
международен фести-
вал "Сурва".

Естер дьо Помери
беше придружена от
председателя на
фондация "Израел-
България" Яков Дже-
раси, който отпра-
ви покана към кмета
да посети Тел Авив и
да се запознае на
място с начина, по
който се развиват
градовете в бли-
зост до израелската
столица.

Форум "Заедно с любов към децата" днес в Двореца
Светла ЙОРДАНОВА

Община Перник, Регионален комите ОМЕП и Детска гра-
дина №11 "Знаме на мира" организират форум на тема
"Заедно с любов към децата". Той е посветен на 135 години
от създаването на първата детска градина в България, 70
години от учредяването на Световната организация по
предучилищно образование /ОМЕП/ и 88 години от об-
явяването на Перник за град .

Ето и пълната програма на събитието:
П Р О Г Р А М А
ФОРУМ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
"ЗАЕДНО С ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА"
22 Ноември 2017 г.
Общински комплекс Дворец на културата, гр. Перник
Модератор: Радостина Спасова, директор на ДГ №11

"Знаме на мира"
9.30-9.50 ч. Регистрация на участниците
9.50-10.00 ч. Музикален поздрав от децата на ДГ №2 "Ро-

долюбче"
Лиричен поздрав от Нина Крумова,
директор на ДГ №5 "Вела Пеева", кв. Тева
10.15-11.15 ч. Откриване и приветствие към участници-

те:
Г-жа Вяра Церовска - кмет на община Перник;
Г-жа Ирена Соколова - областен управител на Област

Перник
Проф. Елена Русинова - председател на БНК - ОМЕП Со-

фия
Доц. Розалина Енгелс - секретар на БНК -ОМЕП София
11.15-11.30 ч. Представяне на участниците , въведение

към темата на форума и регламент за участие
11.30 - 12.00 ч. Въвеждащ доклад
"Заедно с любов към децата"- д-р Антоанина Чернева -

председател на Регионалната структура на ОМЕП - Пер-
ник

и главен учител в ДГ №11 "Знаме на мира"
12.00 - 12.15 ч.
Презентация
"Една цел, обединяваща два проекта по "ОП Наука и обра-

зование за интелигентен растеж"
Ромина Радлова - психолог и Йордан Йорданов , логопед
в ДГ №11 "Знаме на мира"
12.15 - 12.30 ч. Обобщение на резултатите от сутреш-

ната сесия на форума от проф. Елена Русинова - председа-
тел на БНК - ОМЕП - София

13.30-13.40 ч. Презентация
"Сътрудничество, родителска общност , деца, детска

градина"

Пенка Илиева - Оприкова
Старши учител в ДГ №1"Миньорче" - Перник
13.40-13.50 Презентация
"Да се забавляваме заедно - празници и развлечения"
Ралица Борисова
Учител в ДГ № 15 "Райна Княгиня"- Перник
13.50-14.00 Презентация
"Образованието - съвместна дейност на семейството и

детската градина"
Цветелина Владимирова
Учител в ДГ №2 "Родолюбче" - Перник
14.00-14.10 Презентация
"Работата в екип - предпоставка за активно учене"
Бойка Соколова- главен учител
Даниела Йорданова -старши учител
ДГ №6 "Българче"
14.10-14.20 Презентация
"Слънчевата страна на приятелството и добротата"
Антоанета Александрова
Старши учител в ДГ №4 "Чуден свят" - Перник
14.20-14.30 Презентация
"Модел за установяване на училищната готовност в

подготвителна група "В"-Звънче "
Мариета Николаева Павлова
Старши учител в ДГ №4 "Чуден свят" - Перник
14.30 - 14.40 Презентация
"Екологично възпитание "
Михаела Александрова
Учител в ДГ "Пролет" - Перник
14.40 - 14.50 Презентация
"Туристическото ориентиране при 6-7 годишните деца-

целенасочена практика в детската градина"
Нина Крумова
Директор на ДГ №5 "Вела Пеева"- Перник
14.50 - 15.00 Презентация
"Съхраняване на традициите и въвеждане на иновации

във възпитателно-образователния процес в детската
градина" Снежана Манолова

Учител в ДГ "Валентина Терешкова"
Гр. Батановци, община Перник
15.00 - 15.15 Дискусия
15.35 - 15.45 Мнения, въпроси, разисквания от родители-

те - участници, учителите и специалистите
15.45 ч. - 16.00
Обобщаване резултатите от форума от д-р Антоанина

Чернева, Председател на РК на БНК - ОМЕП - Перник и гла-
вен учител в ДГ №11 "Знаме на мира".

Раздаване на грамоти на участниците.



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
4. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 68 000 лв.
5. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с ползване на двор - 30 000 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
9.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
11. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
12. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
17. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
18. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

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

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл., ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
5. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
6. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
7. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
8. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
9. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
10. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
11. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
12. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
13. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
14. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
15. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
16. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
17. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
18. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

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

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

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

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. 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

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 22 ноември 2017 г., брой 224 /6326/ 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!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      коментар - 60 000 евро

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

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

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

НАЕМИ:

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

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

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

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

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

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

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,
    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
6. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
7. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
8. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 9 600 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 9 600 лв.
17. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
18. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
19. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
20. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
21. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
22. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
23. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
24. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
25. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 19 500 лв.
26. Трън вилна зона, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид. център,
     с част. обзавеждане - 200 лв.
2. Офис, Ид. център, ет. 1, 48 м2 - 350 лв.
3. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
4. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
5. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 600 лв.

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

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
7. Изток ет. 7, панел,
    ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 18 500 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

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

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

    2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

2. Къща, Тева, 3 етажа, двор

  400 м2, супер място - 75 000 евро

 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.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ФИРМА

в кв. “Княжево”
НАБИРА

РАБОТНИЦИ
за работа в

хранителната
промишленост
0885 377 068

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

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
АПАРАТ ЗА РАННА
ДИАГНОСТИКА НА

ОРГАНИЗМА
МАГНИТНО РЕЗОНАНСЕН

БИОАНАЛИЗАТОР
функция на сърцето
мозъчни функции
чернодробни функции
функция на панкреаса
затлъстяване
функция на бъбреците
функции на белите дробове
функции на очите
функция на ендокринната с-ма
обмяна на веществата

ДО 5 ДЕКЕМВРИ
ЦЕНА 25 лв.

ЗАПИШИ СИ ЧАС СЕГА

Wellness Center
mobile: +359 988 914 829

website: www.wellness-center.bg



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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

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

Продавам апартамент 43 м2 + мазе,
ТЕЦ, до 9-то училище - 32 000 лв. 0886
177 186

Продавам къща с двор 300 м2, над
Автогарата, без посредник, по
договаряне. Тел. 0897 052 409

Фирма “ДЛВ” набира шофьори
категория С и С+Е, машинисти пътно-
строителна техника, ел. монтьори,
автомонтьори. Тел. 076/ 67 1000, 0889
338 388 или “Кралевски път” №1

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

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

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

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

Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирнен-
ски. 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 под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

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

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

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

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

Всяка зодия
има специфични
умения и талан-
ти. Какви са ва-
шите? Вижте
скритите талан-
ти на 12-те зо-
дии.

Овен
Овните са ро-

дени лидери. Те
идеално се
справят с ръко-
водните фун-
кции, умеят да
вдъхновяват хо-
рата да дадат
най-доброто от
себе си, незави-

симо с какво се захващат. Магнетични са и печелят симпатиите
на околните. Овните са сръчни и много ги бива да сглобяват
всякакви сложни джаджи. Също са добри спортисти.

Телец
Телците са артисти, с невероятно въображение, оригинални

идеи и сръчни ръце. Умели кулинари са. Може да готвят рядко,
но ястията им винаги са гурме и ще провокират апетита ви. Имат
особено очарование, с което лесно успяват да оплетат в мрежи-
те си всеки - в интимен и приятелски план.

Близнаци
Близнаците имат невероятен хумор, емоционален заряд, с кой-

то ви заразяват всеки път, и могат да превърнат всяко парти в
истински спектакъл, за който ще се говори дълго. Близнаците са
родени умници и се справят завидно добре със социализацията,
заради което имат много приятели и познати, на които винаги
могат да разчитат.

Рак
Всеки се нуждае от приятел Рак, защото той е един отявлен

психолог. Има невероятно интуиция, умее да изслушва, проявя-
ва разбиране и емпатия, помага на всеки да се почувства по-
добре след разговор с него. Раците се справят перфектно с раз-
решаването на конфликти, добри арбитри са, защото доводите
им са железни.

Лъв
Умеете да разсмивате хората и умеете да печелите любовта и

симпатиите им. Вие сте родени под щастлива звезда и обикнове-
но успявате да се справите блестящо с всичко, с което се захва-
нете. Прекрасни говорители и презентатори сте. Мисълта ви тече
гладко, ясно и конкретно, с което успявате добре да продавате
идеите си, които са безброй.

Дева
Успявате да се фокусирате върху малките неща и вършите

всичко до състояние на съвършенство. Изтънченият ви вкус,
суета и педантизъм са едновременно слабост, но и таланти, с
които не всеки може да се похвали. Идеални служители, домаки-
ни и родителите сте. Умеете да помагате на хората и лесно пече-

лите любовта им. С вас се говори много лесно, дори да сте се за-
познали с човека пред вас преди 5 мин.

Везни
Везните са добри медиатори, решават всеки един спор с дипло-

мация и умеят да бъдат винаги честни, без това да наранява
околните. Умеете да гледате на живота несериозно, без това да
ви прави несериозни. И успявате да научите и околните как да
приемат нещата по-леко, без стрес и излишно напрежение.

Скорпион
Скорпионите имат завидно шесто чувство и добра интуиция. Те

са идеалното кошче за душевни отпадъци, защото умеят да из-
слушват, да дават смислени съвети и в същото време всичко,
което им е споделено, не успява да ги затормози и обремени по
някакъв начин. Скорпионите са родени будисти, знаят как да си
доставят душевен комфорт и да се дистанцират от негативното в
живота и да гледат по един по-различен начин на нещата.

Стрелец
Стрелците са най-добри в това да ви заразяват с позитивизъм,

добро настроение, енергия, мотивация и ентусиазъм. Ако денят
ви е крив, излезте на вечеря със Стрелец. Той ще ви накара да се
почуствате като супергерои, способни на всичко и устойчиви на
всичко, което животът ви среща.

Козирог
Козирозите са мултифункционални, безкрайно продуктивни и

пълни с енергия. Те са много отдадени и фокусирани върху всич-
ко, с което се захванат и винаги успяват да свършат всичко в
срок. Умеят да спорят интелигентно и да печелят в спора.

Водолей
Имате уникален вътрешен свят, пълен със спокойствие и мечти.

Стоически се справяте с всичко, с което животът ви предизвик-
ва, дори и когато нещата изглеждат изгубени. Успявате да нака-
рате хората да ви се възхищават, без дори да се стремите към то-
ва. Безкрайно уверени в себе си са, което им помага да постигат
нови и нови цели, дори и недостижими такива.

Риби
Те са чудесни ученици и учители. Много креативни и артистич-

ни. Истински виртуози, независимо с какво се захванат. Умеят да
говорят пред
публика и да
пленяват с ду-
мите си. Не
спорете с Ри-
би, защото ня-
ма да излезете
пибедители в
спора. Дово-
дите им са же-
лезни. Ако ня-
мат такива,
просто няма
да спорят с
вас. Рибите са
велики писате-
ли, художни-
ци, артисти.

Скритите таланти на 12-те зодии
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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Община Трън, отдел "УТОС", съобщава на заинтересуваните лица,

че със Заповед №РД-05-499/20.11.2017г. на кмета на община Трън е
разрешено изменение на ПУП-План за регулация на УПИ III - 238,
кв.25, с.Забел, общ.Трън.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в отдел
"Устройство на територията", стая№18 в община Трън.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от
ЗУТ.

ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. (07731) 9616, 9615

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. (07731) 9616, 9615

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Община Трън, отдел "УТОС", съобщава на заинтересуваните

лица, че с Решение №147/09.11.2017г. на Общински съвет гр.Трън
е разрешено изменение на ПУП-План за регулация на с.Забел,
общ.Трън с проектиране на улица с осови точки 295-296-249.

Със съдържанието на решението може да се запознаете в отдел
"Устройство на територията", стая№18 в община Трън.

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

ОТ ОБЩИНАТА

Набират 800 работници
за бране на ягоди в Испания
Испански кооператив на производители на ягоди от провинция

Уелва чрез EURES мрежата на Агенцията по заетостта търси 800 кан-
дидати за бране на ягоди.

Интервютата за подбор ще се състоят в началото на януари 2018
г., съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруа-
ри и март 2018 г. Трудовите договори се подписват на място в Ис-
пания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.

Работното време е 39 часа седмично, разпределени неравномер-
но и гъвкаво през седмицата според необходимостта на предприя-
тието, като часовете над 39, положени в работни или почивни дни,
се считат за извънреден труд и се заплащат с 50 процента повече
от редовното заплащане.

В периода между 15 февруари и 1 юни, при необходимост, рабо-
тодателят има право да изведе работниците си на полето и в не-
деля, ако се събират бързо развалящи се плодове като ягоди, ма-
лини, боровинки и къпини. В този случай работниците трябва да
почиват в друг ден от седмицата, ако са направили необходимите
39 часа.

Кандидатите трябва да са само жени, на възраст от 25 до 40 г., да
имат опит в селскостопанска работа или желание да работят на по-
лето, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двига-
телния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и
да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежеднев-
но.

Работодателите предлагат брутна заплата от 40,39 евро на ден, ка-
то след внасяне на здравни осигуровки и данък общ доход нетно-
то възнаграждение е 38,92 евро на ден. На края на месеца се удъ-
ржа и сумата за социално осигуряване, дължима от работника за
всеки изработен ден.

Настаняването е в жилища на работодателя, които са безплатни.
Заплащат се само режийните разходи. Разходите за път до Испа-
ния са за сметка на кандидата, като той заплаща билета за автобус
предварително или стойността на билета се удържа от първата му
заплата.

Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работ-
никът остане до края на кампанията и не напусне самоволно рабо-
та.

Кандидатите трябва да заявят своя интерес в бюрата по труда по
местоживеене до 5 януари 2018 г.

Тези мероприятия се осъществяват във връзка с реализацията
на проект BG05M9OP001-1.009-0001 "Национална EURES мрежа" по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
съфинансиран от Европейския социален фонд.

Желязната църква в Истанбул
ще възвърне блясъка си

Броени дни остават до момента, когато българската църква
"Св.Стефан" на брега на Златния рог, известна и като Желязната
църква, ще възвърне предишния си блясък.

Това пише във високотиражният турски вестник "Миллиет", който пуб-
ликува  обширна статия за реставрирането на българската църква "Свети
Стефан" в квартал Балат в Истанбул, която ще се открие тържествено на
7 януари 2018 г. в присъствието на министър-председателя на Бълга-
рия Бойко Борисов и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

"Българският храм се реставрира от 2011 г. насам от Истанбулска-
та голяма община. Църквата вече е възстановена на 90 процента, а
до края на месец декември се предвижда ремонтът да бъде напъл-
но завършен", посочва авторът на "Миллиет".

На официалното откриване на реставрираната църква се очаква да
присъстват освен лидерите Борисов и Ердоган, министри от България
и Турция, Вселенският патриарх Вартоломей и много гости, пише БТА.
Авторът посочва, че "за откриването е поканен руският президент Вла-
димир Путин, който щял да дойде, ако програмата му позволява".

Председателят на фондацията на българските църкви в Турция
Васил Лиязе,  казва в интервю за вестника, че реставрацията на
"Свети Стефан" е на стойност около 16 млн. турски лири. Петнайсет
милиона са осигурени от турската държава и един милион от бъл-
гарската държава.

Реставрирането на "Свети Стефан" е в рамките на междуправи-
телствено споразумение между София и Анкара. Благодарение на
това споразумение е била реставрирана и представителната мю-
сюлманска джамия в центъра на Пловдив.

За реставрирането на църквата, която е била пред срутване, е по-
лучена значителна подкрепа от турския президент Ердоган и от
Истанбулската голяма община. "В един разговор с Ердоган му раз-
казахме за окаяното състояние на нашата църква, помолихме го за
помощ. Той се разпореди и ето че вече реставрацията е към края
си, за което сме изключително благодарни на Ердоган. Министър-
председателят на България Бойко Борисов, директорът на Дирек-
ция "Вероизповедания" към Министерски съвет Емил Велинов, съ-
що положиха много големи грижи и сме им благодарни", цитира
"Миллиет" Васил Лиязе, който вече 15 години е председател на бъл-
гарската православна общност в Истанбул.

Спипаха измамниците, взели
70 000 лева от майка и син

Криминалисти от София и Плевен разкриха и задържаха телефонните
измамници, взели 70 000 лева от майка и син в столицата.

На 25 октомври 79-годишната жена и синът й, които живеят в жк "Гоце
Делчев" в София, получили обаждане от измамници, представящи се
за полицаи. Те са поискали от тях да предадат всичките налични пари,
които имат в къщата. Двамата са дали над 20 хиляди лева, 19 хиляди
евро, 2 хиляди долара, голямо количество злато, а след това са дали и
още 6000 лева в брой. За измама обаче съобщили в полицията едва на
14 ноември.

При специализирана полицейска операция на територията на София
и Плевен вчера под надзора на Софийската районна прокуратура са
задържани двама мъже - 31-годишен от град Левски, криминално проя-
вен и осъждан за измами, и 50-годишен от София, криминално проявен
и осъждан за кражби, съобщиха от МВР. При последвалите процесуал-
но-следствени дейности на два адреса в София и в Левски са открити
вещи, които посочват съпричастност към измамата. Иззети са и множес-
тво СИМ-карти, мобилни телефони, пластики за мобилни карти и др.пред-
мети, които имат отношение към осъществяваната от двамата мъже прес-
тъпна дейност. Разследването по случая продължава.

Заловиха предполагаеми
гюленисти и БГ помагачи
Заловени са предполагаеми гюленисти при опит да преминат неле-

гално в България. Арестувани са трима българи-помагачи. Турските влас-
ти в Одрин са задържали 5-ма души по подозрение във връзки с орга-
низацията на Фетхуллах Гюлен - Фето, при опит да преминат нелегално
в България с микробус, пишат турски медии. Това съобщи Нахиде Де-
низ. Анкара обвинява организацията като организатор на опита за прев-
рат в нощта на 15-и срещу 16 юли 2016 г. Освен петимата предполагаеми
гюленисти са задържани и 3-ма български граждани, които са заподоз-
рени, че са им помагали за нелегалното прехвърляне в България. Екип
на граничните власти за борба срещу терора и нелегалния трафик в
Одрин по подаден сигнал, че няколко души ще избягат в България, спрял
за проверка микробус в района на селището Йеникадън. В микробуса
пътували шест души, от които едно дете. При направената проверка се
оказало, че срещу двама от групата било издадена съдебна заповед за
задържане заради връзки с Фето и осуетения опит за преврат през ми-
налата години, а останалите трима били в списъка на подозрителните
лица за същото. Петимата били арестувани и предадени на съда, който
постановил да бъдат изпратени в затвора. Детето било предадено на
близки хора. Арестувани са и трима български граждани с инициали на
латиница N.M.K, G.Y.M и S.H.V, които са заподозрени, че са организирали
нелегалното прехвърляне на групата. При обиска у българските граж-
дани е намерена голяма сума в евро, за която се предполага, че е била
платена, за да прекарат групата в България. Съдът в Одрин постановил
българите да бъдат изпратени в затвора.
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  Днес не накърнявайте сигурността си в лю-
бовта със странични авантюри, особено ако вече
сте трайно обвързани. Опитайте се да състави-
те детайлен план за деловата си дейност през
предстоящите дни. Обръщайте по-малко внима-
ние на дразнителите и на всичко, което ви пречи

да постигате целите си, днес то е маловажно за вас.

 Днес се стремете цялостно да подобрите ефе-
ктивността си. Имайте предвид, че времето е
изключително подходящо за пътуване. На всяка
цена направете промени в живота си. Бъдете по-
внимателни и ограничете общуването. Семейни-
те занимания ще внесат повече спокойствие у

вас. Избягвайте риска и не подхващайте нови начинания.

 Днес организирайте осъществяването на ини-
циативите си по начин, който ще ви позволи, от
една страна, да бъдете изключително ефективни
и от друга – да постигнете това, към което се
стремите отдавна. Имайте предвид, че чудесата
съществуват, ако вярвате в тях и правите всич-

ко необходимо, за да се случат.

 Днес ще имате шанса да подбирате партньори-
те си – с това ще поставите началото на нов
етап в живота си, от който ще излезете по-силни
в делово и в материално отношение. Стремете се
да си изграждате обективна преценка за обстоя-
телствата, от които сте заобиколени. Бъдете

активни в служебните си и лични начинания.

 Днес ще бъде изключително трудно да преодо-
леете затрудненията си от материален харак-
тер, особено ако не сте готови да промените
някои свои навици. Действайте по начин, който
ще ви позволи да се справите с предизвикателс-
твата. Повишените ви отговорности ще се от-

разят на личното ви време, здраве и нерви.

 Днес не бъдете горделиви и не проявявайте
предразсъдъци по отношение на новостите, кои-
то навлизат в живота ви на работното място и в
личен план. Възможно по пътя на осъществяване-
то на намеренията ви да възникнат спънки, но в
крайна сметка няма нищо да бъде невъзможно за

постигане.

 Днес се постарайте да съсредоточите усилия-
та си върху тези сфери от живота си, където
усещате, че нещо не ви достига. С предпазли-
вост ще успеете да разрешите редица въпроси
от личен характер. Споделеният опит ще повли-
яе положително на делата и бизнеса ви. Покана за

гости, пред които ще демонстрирате кулинарните си умения.

 Днес открийте начин да се справите със стари
битови проблеми. Опитайте да не се извинявате
с липсата на свободно време. И не се стремете
да бъдете приемани добре там, където не са ви
канили. Заниманията ви ще са ползотворни и ус-
пешни, ако не се възгордявате и вникнете повече

в духовната страна на живота си.

 Днес се освободете от вътрешното си напре-
жение и се насочете към тези свои дела, които ще
ви донесат вътрешно удовлетворение. Не поемай-
те излишни рискове в материалната сфера. При-
тиснати сте от сроковете на задача или друго
планирано мероприятие, заради което ще преми-

нете в по-забързано темпо през днешния ден.

 Днес ще подобрите многократно материално-
то си положение, ако проявите голяма съобрази-
телност в това направление. Не предприемайте
радикални и крайни действия, защото това може
да ви причини значителни главоболия. В любовта
не изисквайте неща от интимната половинка, с

които самите вие не можете да се съобразите.

 Днес колебанието ще отстъпи място на увере-
ността. Финансовото ви положение чувствител-
но ще се подобри. Възможни са размествания,
които ще засегнат и вас. Покана за романтична
среща, но ако ви липсва душевна нагласа е по-доб-
ре да я отклоните. Пазете се от травми и кри-

тични промени в настроението.

 Днес много от вас ще бъдат завладени от усе-
щането за самота и от желание да се разграни-
чат от хората в близкото си обкръжение. Меч-
тайте и загърбете страховете си! Посрещнете
нуждите на семейството си, в това число и с ра-
бота по приключване на започнатите ремонти.

Ако ви е нужна подкрепа, има от кого да я получите.
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В петък е турнира за купата на областния управител

Þíîøèòå âîëåéáîëèñòè íàäâèõà „Ïèðèí”(Ðç)

Юношите старша
възраст на „Миньор”

регистрираха първа
победа в редовния

шампионат на Група 1
от първенството в

тази възрастова гру-
па.Срещата се игра в
зала „Кракра” в неделя.
Домакините спечелиха
оспорван мач с 3:2 гей-
ма.

Пернишките юноши
загубиха първия гейм с
22:25, но бяха повече
от убедителни  във
втората част,която
взеха с 25:16. Последва
нова загуба в третия
гейм с 15:25, но в чет-
въртия отново пер-
нишките волейболис-
ти бяха по-добрите и
взеха частта с  25:19 .
Н тайбрека домакини-
те показаха по-здрави
нерви и надделяха с
15:11, с което затво-
риха мача с 3:2. В дру-
гия мач ЦСКА надделя
над връстниците си
от „Левски” с 3:2  гей-

ма. В петък от 9,30 ча-
са стартира първия
турнир за Купата на
Областния управител.
Турнирът ще е в зала
„Борис Гюдеров „ и ос-
вен „Миньор” в него
във възрастова група
прекадети ще вземат
участие отборите на
„Сливнишки герой”,
„Пирин”(Разлог) и „Ма-
рек”. Спонсор на изява-
та е фирма „Зайо Ба-
йо” и „Сладко и соле-
но”. Ще има подаръци
за всички участъци и
зрители. Освен отбор-
ните награди са пред-
видени и седем индиви-
дуални приза сред кои-
то – най-полезен със-
тезател, най-добър на-
падател, най-добро ли-
беро, най-добър раз-
пределител и т.н.

Областно футболно първенство
Група „А” 1
11-ти кръг
Резултати
Легия – Ерма 1:2
Енергетик – Спортист 1:4
Китка – Витоша 1:3
Партизан – Буря 4:2
Бенковски – Ботев 0:0
Класиране:
1. ФК Витоша 22-8 24
2. ФК Спортист 27-6 24
3. ФК Чорни 1920 17-2 24
4. ФК Ерма 23-7 23
5. ФК Буря 17-19 13
6. ФК Китка 23-25 12
7. ФК Легия 19-19 11
8. ФК Ботев 17-29 7
9. ФК Енергетик 13-25 6
10. ФК Партизан 13-24 6
11. ФК Бенковски 8-35 2
Група „А” 2
11-ти кръг
Резултати:
Светля – Студена 7:1
Вихър – Металург 1:5
Рудничар – Пирин 1:4
Левски – Дружба 1:2
Върба – Черногорец 0:8
Класиране:
1. ФК Пирин 26-8 25
2. ФК Черногорец 35-6 23
3. ФК Светля 2000 49-8 23
4. ФК Металург 36-15 17
5. ФК Верила 16-17 13
6. ФК Вихър 14-28 12
7. ФК Студена 17-26 9
8. ФК Дружба 10-25 9
9. ФК Левски 10-45 9
10. ФК Върба 10-32 7
11. ФК Рудничар 14-27 4
Деца 7-ми кръг
Резултати:
Малеш – Пирин 4:1
Аякс – Марек 1915 1:1
Легия – Германея 0:5
Велбъжд – Миньор(Бд) 2:1
Класиране:
1. ФК "Малеш" 23-10 13
2. ФК Велбъжд 20-13 12
3. ФК Миньор 12-7 12
4. ОФК Пирин 18-15 9
5. ФК Марек 1915 12-16 7
6. ФК Германея 3 10-11 7
7. ФК Аякс 8-14 7
8. ФК Легия 8-25 3
Трета лига
Югозападна група
16-ти кръг
Резултати:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица (Петрич) 1:2
Свобода 2011 (Пещера) - Вихрен 1925
(Сандански) 3:1
Рилски спортист 2011 (Сам) - Германея
(Сапарева баня) 5:1
Пирин (Гоце Делчев) - Пирин 1941 (Разлог)

0:2
в Крупник:
Септември (Симитли) - Чавдар (Етрополе) 1:1
Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник) 3:0
Сливнишки герой (Сливница) - Хебър 1918
(Пазарджик) 1:3
Банско (Банско) - Балкан 1929 (Ботевград)

6:2
ЦСКА 1948 (София) - ОФК Елин Пелин (Елин
Пелин) 6:0
Класиране:
М    П   Р   З    ГР      Т
 1. ЦСКА 1948 (София) 46:11   44
2. Вихрен 1925 (Сандански) 36:14   37
 3. Хебър 1918 (Пазарджик) 31:10   37
 4. Септември (Симитли) 28:13   30
 5. Банско (Банско) 23:17   25
 6. Миньор (Перник) 19:17   24
 7. Сливнишки герой (Сливница) 22:19   23
 8. Свобода 2011 (Пещера) 20:25   23
 9. Пирин 1941 (Разлог) 23:15   23
10. Марек 1915 (Дупница) 21:17   22
11. Рилски спортист 2011 (Самоков)

26:25   21
12. Чавдар (Етрополе) 27:27   21
13. Беласица (Петрич) 15:27   19
14. Пирин (Гоце Делчев) 13:29   16
15. Балкан 1929 (Ботевград) 28:35   15
16. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) 19:41   11
17. Германея (Сапарева баня) 11:38    8
18. Ботев 1937 (Ихтиман) 11:39    8

Суперлигата се завърза
Рокади, изненади и

неочаквани развръз-
ки… Това е ситуация-
та в първата ни гру-
па по волейбол при
мъжете  - Суперлига-
та. Осмият кръг на
първенството  се
оказа един от най-ин-
тересните, като под-
несе невероятни емо-
ции за феновете. Пър-
венството става все
по-динамично, а ин-
тригата за върха е
пълна,.До този мо-
мент Монтана върве-
ше уверено напред, ка-
то редеше победа
след победа. В Разлог
обаче монтаначи стъ-
пиха на криво. Те не ус-
пяха да удържат
фронта и бяха надиг-
рани категорично от
домакините. Така ти-
мът от Северозапад-
на България отбеляза
първа загуба за сезо-
на. Това пък доведе до

факта, че не остана
непобеден състав в
елитната ни група.
Равностойността се
засилва, като всеки
може да победи всеки.
Победата на Пирин
над Монтана доведе
до смяна на водачес-
твото на върха в Су-
перлигата. Волейбо-
листите от Разлог
вече са първи, а мон-
танчани отстъпиха
на втора пози-
ция.Нефтохимик 2010
има нелеката задача
да защитава шам-
пионската титла,
особено при участие-
то в евротурнирите
и от ентусиазмът на
съперниците у нас,
които се хвърлят сре-
щу тима всички сили.
Така в осмия кръг
Нефтохимик 2010 от-
стъпи на младия със-
тав на Марек Юнион-
Ивкони с 2:3 гейма в

бургаската зала „Мла-
дост“. С това шам-
пионите записаха
трета загуба в пър-
венството, като след
пораженията при гос-
туванията на Ми-
ньор и Левски, сега се
подхлъзнаха и пред
собствена публика.
Така от сочен за лидер
като селекция и опит,
Нефтохимик се смък-
на на четвърта пози-
ция в таблица-
та.Шампионите от
Нефтохимик отстъ-
пиха на Марек и запи-
саха трета загуба в
Суперлигата. Равнос-
тойността на силите
в Суперлигата води и
до изравненост в кла-
сирането, като за
подреждането се по-
лучават любопитни
цифри. Първите два в
класирането Пирин и
Монтана са еднакъв
актив от седем побе-

ди, една загуба и 19
точки. Така, разлика-
та в позицията меж-
ду двата има идва са-
мо в геймово съотно-
шение, като Пирин е
първи с два гейма по-
добра разлика от
Монтана.За тройка-
та се борят цели три
отбора, а всеки мач
има значение за класи-
рането. ЦСКА, Неф-
тохимик 2010 (Бургас)
и Хебър (Пазарджик)
са също са с еднакъв
актив от пет победи
и три загуби. Първи-
те два от тях са с ед-
накви точки – по 17 и
отново геймовото
съотношение влияе
за подредбата, Хебър
е с 14 точки.ЦСКА
спечели вечното дер-
би с Левски, като зае-
ма трета позиция в
подреждането на Су-
перлигатаСледват но-
ви три отбора с една-

къв актив от четири
победи и четири загу-
би, съответно Марек,
Черно море и Добру-
джа 07. Отново за
първите два геймово-
то съотношение е
фактор. Десетката се
допълва от нови два
тима с еднакъв актив
от три победи и пет
загуби – Левски и Ми-
ньор.Равностойност
и отсъствие от из-
явен лидер.Разликите
в класирането между
отборите в Суперли-
гата са близки, като
възможността за ро-
кади в класирането е
голяма. Отсъствие-
то на изявен лидер
води до оспорваност
и непредвидимост. Та-
ка шампионатът е
все по-интересен, ка-
то всичко е възможно
до края на редовния
сезон.

„Ерма” не изпуска водачите
Отборът на „Ер-

ма”(Трън), който в на-
чалото на есенния дял
на шампионата върве-
ше без грешка , отно-
во намери победния
ритъм и ще зимува са-
мо на точка от върха
на таблицата за край-
ното есенно класира-
не. В Рударци трънча-
ни победиха отбора

на „Легия” в мач, кой-
то се беше завързан
до последната мину-
та. Гостите откриха
рецултата  чрез Люд-
мил Петров в 31-та
минута на срещата, а
само след четири
Мустафа Хамси из-
равни головото съот-
ношение. Равенство-
то се запази час до

89-та минута на мача,
когато Александър
Джерекаров е вкарал
гола на победата за
отбора на гостите за
крайното 1:2. След за-
губата „Легия” ще
прекара замната пау-
за на седмото място
в таблицата на вре-
менното класиране с
актив от 11 точки.
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Според Лозан Панов комисия на съвета е превишила правата си

ЗАЩО НИ Е ЗДРАВНА
КАСА И БЮДЖЕТ НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
ЩОМ СИ ИМАМЕ ОНАЯ

СИМПАТИЧНА швейцарска графиня,
която и вчера бе посрещната в перниш-
ката болница като доктор Куин лечи-
телката от филма. Само с едно дарение
аристократичната дама направи за бол-
ните повече, отколкото всички програ-
ми, концепции, стратегии и решения,
взети заедно от нашата плодовита на
бумаги бюрокрации. Нека не звучи
иронично, ама за нас, пациентите на
болницата, тя си е графиня касичка. А и
за властта. Държавата може и да не да-
ва, ама Швейцарският червен кръст не
се скъпи, щом е за Перник. /Абе майта-
път си е майтап, ама що не пробваме да
станем швейцарски кантон, та да си ре-
шим проблемите. И без това скоро не
сме се побратимявали с никого. Един
местен референдум по швейцарски и
готово/. Вярно, графинята е посланик
на добра воля, обаче да вземе и дър-
жавният дарител на болницата - минис-
терството - да се засрами от щедрия
благороден жест, а не да лежи на това
ухо, че като има кой да дава от Швей-
цария, той може да мине метър. Филмът
с доктор Куин лечителката свърши от-
давна.

ДА СИ БЕЗРАБОТЕН НАИСТИНА
ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПРОФЕСИЯ. ДВАМА
НАШЕНЦИ ОТ ТОЯ ЗАНАЯТ ударили
15 бона от лотарията. Наздраве! Подси-
гурени са с минималната работна зап-
лата поне за две години напред. Като
се замислим обаче, какво толкова чуд-
но, че сега завиждаме на безработните
богати. Нямат си друга работа и все-
кидневно си пробват късмета. Уплътн-
яват си времето по същество. Не без-
делничат като мнозина на щатна рабо-
та. И накрая късметът им се усмихва.
Какъв по-убедителен пример за полза-
та от безработицата? Затова сигурно и
безработицата си я бива, държат я на
високо ниво, щото кой друг, ако не без-
работните ще въртят игрите на щастие-
то.

ТАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, ДЕТО СЕ
ВЪРТЯ ОКОЛО ПЕРНИК НЯКОЛКО
ДЕНА, НЕ Е БИЛА НА ТРЕНИРОВ-
КА. Вчера стана ясно - разбили са бая
сериозна група за грабежи и рекет. За-
сега се въртят страховити версии за
мощта на местния ъндърграунд, обаче
повече инфо - когато си отиде жандар-
мерията.

Баща и син пребиха
19-годишен

Любомира пелова
Полицаи от пернишкото Второ районно

управление на МВР задържаха двама за
побой над млад мъж.

Инцидентът е станал завчера, около
9,30 часа на улица „Благой Гебрев“ в
пернишкия квартал
„Изток“. По първо-
начални данни 21-
годишният Ц.Б. и ба-
ща му, 44-годиш-
ният Б.Т., нанесли
побой на 19-годиш-
но момче. Полиците
изяснили, че между
двамата младежи тлеела стара вражда.
Пострадалият е с наранявания по глава-
та. Оказана му е медицинска помощ в
пернишката болница. Синът и бащата са
задържани за 24 часа с полицейска
мярка.  Продължава работата по из-
ясняване на случая.

Образувано е досъдебно производство.

Съдят перничанин
за грабеж

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин застава пред правосъдието

за грабеж, съобщиха от пресзентъра на Об-
ластната дирекция на полицията.

Престъплението е извършено в края на
месец юли тази година, когато чрез изпол-
зване на сила била отнета моторна резачка
от 62-годишен мъж.

В Първо районно управление на МВР не-
забавно било започнато досъдебно произ-
водство. В хода на разследването бил ус-
тановен извършителя на деянието – 19-го-
дишният жител на областния град М.Г.

Той е привлечен  е като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение „подпис-
ка“.

Любомира ПЕЛОВА
“Окръжното” до

всички съдилища да
не публикуват в он-
лайн регистрите
ефективните присъ-
ди, преди прокурату-
рата да се задейства
по изпълнението им,
е отменено тихомъл-
ком. Въпреки това
съдилищата продъл-
жават да се съобраз-
яват с нареждането
на комисията “Про-
фесионална квалифи-
кация и информа-
ционни технологии”
към Висшия съдебен
съвет от 1 ноември
за засекретяване на
присъдите. Причина-
та е, че въпреки че е
коригирала скандал-
ното си решение, тя
още не е уведомила
съдилищата.

Веднага след раз-
критията  как коми-
сията, водена от
бившата прокурорка
Калина Чапкънова, не-
допустимо е дописа-
ла Наказателно-про-
цесуалния кодекс, в
дневния й ред за 14
ноември влиза допъл-
нителна точка по те-

мата. По предложе-
ние на Чапкънова и
колегите й Гергана
Мутафова и Боряна
Димитрова в указа-
нията до съдилища-
та се дописва, че заб-
раната за публикува-
не не се отнася за
присъди, които не са
в сила.

Темата ще бъде об-
съдена от Съдийска-
та колегия на ВСС.
Точката е внесена от
председателя на Вър-
ховния касационен
съд Лозан Панов.
Според него не влиза
в компетентността
на комисия към съве-
та да дава такива
указания на съдили-
щата. Становището
на Наказателната ко-
легия на ВКС е, че с
отлагане се публику-
ват само окончател-
ните съдебни акто-
ве, с които се налага
ефективен затвор,
пробация или лишава-
не от права.

Според ВКС проме-
ните в НПК, които
засегнаха публичнос-
тта, създават проб-
лем и с регистъра на

делата, свързани с
организирана прес-
тъпност и коруп-
ционни престъпле-
ния. Този регистър
се води от ВКС в из-
пълнение на препоръ-
ките на Европейска-
та комисия от докла-
да й от февруари
т.г.

Действията на ко-
мисията на ВСС са
следствие от проме-
ните в НПК, които
влязоха в сила на 5
ноември. Тази поправ-
ка е внесена между
двете четения от
депутатите от ГЕРБ
Данаил Кирилов, Йор-
данка Фикирлийска и
Анна Александрова.
Идеята беше да се на-
мали рискът от
бягство на престъп-
ниците и да се гаран-
тира, че осъдените
ще лежат в затвора.
Абсурдността на
промяната идва от
това, че осъдените
не чакат на онлайн
регистрите, за да
видят наказанието
си, а биват уведоме-
ни най-малкото от
адвокатите си.

Пиян и дрогиран шофьор
вече пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Само за ден радомирски полицаи събра-

ха доказателства и привлякоха като обвин-
яем 31-годишен мъж.

На 19 ноември през нощта, на улица „Дуп-
нишка“ в общинския център бил проверен
лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 31-
годишния жител на Батановци Д.Б. Органи-
те на реда установили, че мъжът управлява
колата под въздействието на алкохол и нар-
котични вещества. Дрегерът отчел 1,25 про-
мила алкохол и употребата на амфетамин.
Сега нарушилият закона вече е привлечен
като обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение „подписка“.

36-годишен перничанин пък ще отговаря
за шофиране на автомобил без книжка.

В началото на месец юни тази година, в
областния град е бил проверен лек автомо-
бил „Ауди А3“, управляван от 36-годишния
перничанин К.Н. Служителите на реда уста-
новили, че мъжът шофира автомобила в ед-
ногодишният срок на отнетото му по адми-
нистративен ред свидетелство за правоуп-
равление.

Сега той също е привлечен като обвиняем
и му е наложена мярка за неотклонение
„подписка“.

Шофьорите вече пътуват
спокойно в тунел „Витиня“
Силвия ГРИГОРОВА

 Шофьорите на ле-
ки автомобили пре-
минават без ограни-
чения в тунел „Ви-
тиня“ на автомагис-
трала „Хемус“. Днес
от 12 ч. се възста-
новява движението
в обновената тръба
за София, която е с
ново осветление и
системи за видео-
наблюдение и пожа-
роизвестяване. Със
завършването на
предвидените дей-
ности автомобил-
ният трафик от
столицата към Се-
верна България вече
преминава без огра-
ничения в двете
тръби на най-дългия
тунел у нас „Витин-
я“ .

 Възстановителни-
те работи за пови-
шаване на безопас-
ността на движение
в тръбата за София
стартираха на 25
септември т. г., вед-
нага след като бе
пуснат трафикът в
ремонтираната тръ-
ба за Варна и досега
движението се из-
вършваше двупосоч-
но в нея.

 Тръбата за София
на тунел „Витиня“
вече е с енергоефек-
тивно LED осветле-
ние. Монтирани са
354 бр. осветителни
тела. Съоръжението
е с нова електрос-
набдителна система,
в и д е о н а б л ю д е н и е ,
пожароизвестител-
на и оповестителна
система. За повиша-
ване безопасността
на движение е мон-
тирана светофарна
уредба и променливи
пътни знаци. Ремон-
тните дейности на
съоръжението са из-
пълнени от „Авто-
магистрали“ ЕАД по
договора за текущо
поддържане на авто-
магистралния уча-
стък.

 В сряда - 22 ноем-
ври, от 10 ч. до 16
ч., ще бъде спряно
движението в тръ-
бата за Варна за из-
вършването на из-
питвания на носи-
моспособността на
мостовото съоръ-
жение веднага след
тунел „Витиня“, кое-
то също бе ремон-
тирано през послед-
ните месеци. По вре-

ме на изпитването
автомобилният тра-
фик ще бъде прена-
сочен двупосочно в
тръбата за София.

 Тежкотоварните
МПС над 10 т про-
дължават да преми-
нават по задължи-
телния обходен мар-
шрут по пътя Бо-
тевград - София.

 В посока Варна
движението се от-
клонява от пътен
възел „Витинска ре-
ка“ при 30-ти кило-
метър на автомагис-
тралата по пътя Со-
фия – Ботевград и
път II-17 и трафи-
кът за Варна се връ-
ща обратно на АМ
„Хемус“ при пътен
възел „Ботевград“
на 47-ми километър.
В посока Видин се
преминава по път I-
1. За пътуващите
към София движе-
нието се отклонява
при 35-ти киломе-
тър чрез временна
връзка по пътя Бо-
тевград-София. Тра-
фикът се включва
отново в автомагис-
тралата при п. в.
„Витинска река“ при
30-ти километър.
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