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Третокласници от ОУ "Св.Иван Рилски"
гостуваха на екипа на "Съперник"
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84-годишна перничанка подарила на мошениците 500 лева и златни накити

Св. свщмчк
Поликарп,

еп. Смирненски

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

Опасно
близки!

Тоя път нумерологията на основните
партии сработи перфектно. Три от тях се
подредиха като избиратели на индианска
нишка от номер 9 до номер 11. Другите
претенденти за властта ги следват на
няколко номера разстояние. В тоя калаба-
лък от двайсет и кусур партии и коалиции
не е нужно да обхождаш с поглед цялата
листа по вертикал, а просто хвърляш един
поглед в средата и главните играчи ти се
набиват в очи. Номер до номер, рамо до ра-
мо, сърце до сърце, както се пееше в една
песен от соцвремената за българо-съвет-
ската дружба. Важното е избирателят ка-
то тръгне да отмята с химикалката, да не
му трепне за момент ръката и вместо в
едното квадратче, да ръгне в другото. Са-
мо една лека форма на Паркинсонова бо-
лест - и вотът отива по дяволите. Впро-
чем, отива при конкуренцията. Не искаме
да даваме лоши съвети, ама съседните но-
мера, които изтеглиха ДПС, БСП и ГЕРБ, са
идеална форма за кодоши върху хартиената
бюлетина. Щото електронна няма да има,
вече се видя.

Сякаш Господ си знае работата - големите
партии нацвъкаха почти еднакви обещания,
та в един момент се объркваш кой какво ще
ти даде. Тази опасна близост се проектира и
върху номерата. И да драснеш един номер
нагоре или надолу - грешката ще е вярна.

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; 0888 50 32 37

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

Любомира ПЕЛОВА
Поредна възрастна

жена е станала жер-
тва на телефонна из-
мама, станала завче-
ра в Перник. Постра-
далата е 84-годишна
жителка на облас-
тния град. И при нея
е била приложена ус-
пешната в момента
схема с провеждаща
се полицейска опера-
ция и съдействие на
органите на реда за
залавяне на телефон-
ни измамници. Така
без да се замисли или

Предимно
слънчево

да се обади на свои
близки, пенсионерка-
та събрала 500 лева
и златни накити и ги
изхвърлила през про-
зореца. След извес-
тно време никой не й
се обадил и тя раз-
брала, че е станала
жертва на престъп-
ление.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

От полицията от-
ново напомнят на
гражданите, да не се

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

Помощ за Жорко!
Семейството на едно слънчево пер-

нишко дете се бори за живота му.
Средствата, които са необходими за
лечението на Жорко, са непосилни за
близките му. Перник дни наред вече
доказва, че заедно сме силни! Родиха
се десетки инициативи в подкрепа на
малкото момченце! Публикуваме бан-
ковата сметак, която всеки, желаещ да
помогне, може да използва.

БАНКОВА СМЕТКА:
IBAN: BG98FINV91501316905961
BIC FINVBGSF
Титуляр:
Георги Георгиев Валентинов

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

ßÑÍÈ ÍÎÌÅÐÀÒÀ ÍÀ
ÏÀÐÒÈÈÒÅ Â ËÈÑÒÈÒÅ

ÍÎÂÀ ÀÒÀÊÀ ÑÐÅÙÓ
ÐÅÔÅÐÅÍÓÌÀ Â ÒÐÚÍ

ÑËÀÂ×Î ÆÎÒÅÂ ÍÅ ÇÍÀÅØÅ
ÑÒÐÀÕ ÎÒ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ

Любомира ПЕЛОВА
Третокласници от

елитното перниш-
ко Основно учили-
ще "Св.Иван Рил-
ски" гостуваха вче-
ра на екипа на "Съ-
перник".

Децата проявиха
изключителен ин-
терес към създава-
нето на всеки брой
на първия и еди-
нствен днес в ре-
гиона ежедневник.

Малчуганите раз-
питваха какмо зна-
чи да си журналист,
как  се търси и как
се намира новина-
та, как се разполага
тя по страниците
на изданието.

Интересуваше ги
как технически се
ражда вестникът,
който сутрин пер-
ничани купуват от
павилионите.

Оказа се, че за На страница 2

доверяват на непоз-
нати и да не дават
под никакъв предлог
пари на ръка. В дей-
ността си полиция-
та, а и всички оста-
нали институции ни-
кога не искат подо-
бен род услуги от
гражданите. Млади-
те да говорят с въз-
растните си родите-
ли, баби и дядовци и
да ги предупредят за
най-честите схеми на
телефонни измами.
Да се подадат и сиг-
нали на тел. 112.

т р е т о к л а с н и ц и т е
всичко около про-
фесията "новинар"
е повече от любо-
питно.
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но се върнаха и назад
във времето, когато
наистина се е раждал
„Съперник” и поискаха
да научат дори кой и
как е измислил името

От “Мини Перник в ликвидация” отговарят на Методи Стоилов
Силвия ГРИГОРОВА

По повод оплакване-
то в редакцията на
„Съперник” на Мето-
ди Стоилов, който е
председател на Ром-
ския обществен съ-
вет „Купате”, че е по-
лучил предупреждение
от «Мини Перник в
ликвидация» да осво-
боди жилището, кое-
то обитава в кв. «В.
Левски», се срещнахме
с един от ликвидато-
рите на дружеството
–Юлиян Леков. Той,
очевидно се беше под-
готвил добре за сре-
щата, защото имаше
готовност да отго-
вори на всички въпро-
си, които му поста-
вих.

Първият въпрос бе-
защо точно сега, през
февруари, е изпрате-
но предупреждение на
Методи Стоилов да
освободи жилището,
което обитава. Юли-
ян Леков отговори:»
На Методи Стоилов
за изпращани няколко
известия за добровол-
но плащане, които не
са получавани. Оказа
се много трудно да се
свържем с него и по
телефона. Послед-
ният наем, който той
е платил за жилище-
то, което обитава е
за декември 2011 г.
От тогава до сега сме
правили многократни
опити да се свържем
както с него, така и с
други длъжници. Пус-
кали сме и предупреди-

телни писма, които
не се получават. Нали
разбирате, че става
въпрос за петгоди-
шен срок на неплаща-
не. Както знаете, по-
ради изтичане на дав-
ностния срок, ние на
практика не можем да
си приберем всички
задължения, а само
тези, които не са с из-
текла давност. Всъщ-
ност, това е целта на
длъжниците- да не мо-
жем да установим
контакт с тях и да ги
предупредим за нат-
рупаните задължения
и така да изтече дав-
ностният срок. В слу-
чая с Методи Стои-
лов, при нас има ин-
формация, че за жили-
щето, което обитава
не се плаща нищо и че
не можем да устано-
вим връзка с наема-
теля и не се знае той
живее ли в него или
не. Което ще рече, че
не се знае със сигур-
ност дали този човек
все още обитава това
жилище. В същото
време, при нас дойде
семейство с едно де-
тенце, което също е
от ромски произход.
Хората изявиха жела-
ние да си платят
няколко месечни внос-
ки, за да си осигурят
подслон. По тази при-
чина ние предложихме
на семейството това
жилище, което е бли-
зо 40 кв. м и се със-
тои от две стаи. Тези
хора също имат пра-

ва, както Методи
Стоилов, още повече,
че става въпрос за се-
мейство с дете. Аргу-
ментът, че не се из-
вършва ремонт на
този блок и жилище-
то в него,  не е осно-
вание за неплащане на
наема. Ако Методи
Стоилов не е доволен
от това, че не се из-
вършва ремонт, тога-
ва да напусне жилище-
то и да си наеме дру-
го, което да отговаря
на изискванията му.
Държа да подчертая,
че в нашата страна
има закони и пред тях
всички сме равни, без
значение кой какво по-
ложение заема в об-
ществото. Никой не
дава правото на г-н
Стоилов да се смята

за привилегирован.
Имайки предвид
твърденията му, че е
юрист, то би трябва-
ло тогава да знае, че
щом му е изпратено
писмо той е длъжен
да го получи и да дой-
де при нас, за да из-
ясним казуса, а не да
се крие и да продължа-
ва да не плаща. Инте-
ресен е фактът, че
когато изпратим пре-
дупредително писмо
до Методи Стоилов,
малко след това вед-
нага се появява от не-
го жалба до всички
възможни инстанции,
че му се упражнява на-
тиск, защото той бил
ромски лидер. Послед-
ната жалба на Мето-
ди Стоилов е от 2013
година. Прави впечат-

ление, че подобни жал-
би винаги се появ-
яват около избори.
Този факт сам по себе
си говори за некорек-
тно поведение, казано
дипломатично. Оче-
видно Методи Стои-
лов смята, че като
ромски лидер той има
привилегировано по-
ложение и не трябва
да плаща наем. Едва ли
обикновените роми
ще се съгласят с то-
ва. За нас това не е ар-
гумент и ние твърдо
сме решени да спазва-
ме законите в страна-
та, пред които всич-
ки сме равни. Нашето
становище е, че зако-
ните важат и за ром-
ските лидери», заяви
Юлиян Леков.

Третокласници от ОУ „Св.Иван Рилски”
гостуваха на екипа на „Съперник”

на ежедневника.
Третокласниците

споделиха, че им пред-
стои и те да издават
свой вестник, стана
ясно дори, че има ме-
раклии да станат него-
вите първи главни ре-

дактори.
Ние пък сме готови

да протегнем ръка за
помощ на своите нови
приятели, защото
сред тях може би се на-
мират наши бъдещи
колеги...

МИКЦ стартира кампания
„Познаваме ли институциите?”

Светла ЙОРДАНОВА
Екипът на Младежки информационно-

консултантски център – Перник стартира
кампания „Познаваме ли институциите?“.
Това стана ясно на информационен ден,
на който присъстваха представители на
пернишките училища, Общински младеж-
ки съвет, Градски легенди, фондация
„П.У.Л.С.“, Община Перник, Дирекция
„Бюро по труда“, гост на събитието беше
и Мая Славова от дирекция „Младежки
политики“ на Министерство на младежта
и спорта.

Тази седмица започват дейности в три
направления – ще бъде реализирано пър-
вото обучение на тема „Младежки работ-
ници и работа в мрежа“, стартират кон-
султации на тема „Кариерно ориентиране
и развитие на предприемачески умения.
Фокусът на събитието беше поставен вър-
ху старта на кампанията „Познаваме ли
институциите?“.

„На хората, на които се налага да ра-
ботят с институции, тази кампания вероя-
тно им се струва много претенциозна и
невъзможна. Ние в екипа сме напълно
наясно с мащабността на подобно начи-
нание. Наясно сме, че резултати са види-
ми само ако много организации работят
по тази тема, ако самите институции из-
пълняват функциите си да информират и
запознават гражданите с това, което
правят. Затова искаме да дадем своя
принос с тази кампания и сме си постави-
ли съвсем краткосрочни и близки цели:
Да стигнем до повече млади хора, които
да разбират, че институциите не са нещо,
което съществува само за себе си – съз-
дадени са, за да осигуряват наши общи
потребности, които не е възможно да оси-
гурим сами, че следва да координират
общи модели на поведение и така да ра-
ботят за запазване на социалния ред и
трябва да създават чувство на стабил-
ност”- казват от МИКЦ.

Пътят за постигане на тези цели е еди-
нствено чрез предоставяне на знания и
информация за това какво прави съответ-
ната институция, за какво е създадена. В
допълнение към целите – познаването на
институциите е единствено възможния
начин за борба срещу корупцията в тях, и
това трябва да бъде разбирано от всички,
не само от младите хора.

Кампанията включва анкетно проучва-
не, обучение на тема „Участие на младите
хора в решенията на местната власт и
развитие на структурния диалог“, срещи
с представители на институции и органи-
зиране на дискусии, организиране на
конкурс за есе. Подобна мащабна кампа-
ния по темата се прави за първи път в
Перник.

„И ако институциите не успяват да из-
пълнят функциите, за които са създадени,
то трябва да разбираме, че ние граждани-
те сме тези, които трябва да ги връщаме
обратно в правия път. Институциите и хо-
рата, които работят в тях, трябва да знаят
и да усещат, че някой следи дейността им,
че се интересува от това, което правят – та-
ка ще имат постоянен коректив на работата
си“, споделят от МИКЦ Перник.

Информационни дни за превенция
на трафика на хора организира

Бюрото по труда
Силвия ГРИГОРОВА

Дирекция „Бюро по труда” в Перник, съв-
местно с Националната комисия за борба с
трафика на хора, ще организира информацион-
ни дни за превенция на трафика на хора. Целта
е да се популяризира дейността на Бюрото по
труда в. Перник, както и посредническите ус-
луги, които Агенцията по заетостта предоставя,
като член на Европейската мрежа EURES.

Информационните дни ще бъдат на теми
„Превенция на трафика на хора” и „Посредни-
ческите услуги, които Агенцията по заетостта
предоставя като член на Европейската мрежа
EURES.

Ето и графика на провеждането на информа-
ционните дни в областта:

На 23 февруари 2017г.-Перник -Дирекция
„Бюро по труда”, зала 2, начален час- 10:00ч;

На 7 март 2017г.- Радомир - Младежки дом,
начален час – 10:00 ч.;

На 14 март 2017г.- Брезник, начален час –
10:00 ч.;

На 21.март 2017г.- Трън, начален час – 10:00
ч..

Участниците в информационните дни ще бъ-
дат запознати с актуалните форми и тенденции
при престъплението „трафик на хора“ и ще бъ-
дат информирани за рисковете, методите на
въвличане и начините за предпазване. Ще бъ-
дат раздадени и брошури осигурени от Нацио-
налната комисия за борба с трафика на хора.

от страница 1

46% от бюджета на Перник
е за образованието
Светла ЙОРДАНОВА

23 466 730 лева е рам-
ката на бюджета за та-
зи година в сектор „Об-
разование“ на Община
Перник. Сумата беше
обявена при представ-
янето на формулата за
разпределяне на средс-
твата за училищата и
детските градини. Сре-
щата беше водена от
зам.-кмета Севделина
Ковачева, в нея взеха
участие експерти, ди-
ректори на училища и
детски градини.

„С радост можем да
отбележим, че сектор
“Образование” тази го-
дина ще разчита на да-
леч повече средства в
сравнение с миналата .
По този начин се над-
явам да постигнем едно
финансово балансиране
в образованието“, посо-
чи Ковачева.

По думите й, голяма
част от парите ще бъ-
дат похарчени целево,
тъй като те се изпра-
щат от държавата и
предварително са зало-

жени по определени пе-
ра. „През 2017 година
смело можем да кажем и
че са заложени около ми-
лион и половина за ре-
монтни дейности в
училищата и детските
градини, което ще под-
помогне базата в тези
учебни заведения“, ко-
ментира зам.-кметът.

Според направената
справка заделеният бю-
джет за образование е
46 процента от общия
на Община Перник - 50
383 559 лв.
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Любомира ПЕЛОВА
Вече е ясно коя

партия под какъв
номер ще бъде в бю-
летината, след като
вчера се тегли жре-
бий за това в Цен-
тралната избира-
телна комисия  за
изборите, които ще
се проведат на 26
март 2017 година.

“Процедурата е
определена в реше-
ние на ЦИК от 13
февруари 2017 годи-

на. В първата кутия
са поставени имена-
та на присъстващи-
те членове на ЦИК,
във втората кутия
са поставени номе-
рата за бюлетина-
та, а в третата наи-
менованията на пар-
тиите и коалициите
така, както ще бъ-
дат изписани в бю-
летините”, заяви
представител на
ЦИК и добави, че не-
зависимите кандида-

Социалистите ще са с номер 10, ГЕРБ – веднага след тях с номер 11

Губернаторът и кмета на Перник
ще работят за честни избори

ти ще бъдат подре-
дени след тегленето
на жребия.

Първи теглиха но-
мера си представи-
телите на “Рефор-
маторски блок - Глас
народен”. Тяхната
бюлетина ще носи
номер 21. След тях
бе изтеглен номер 7,
с който в бюлетина-
та ще се подвизават
п р е д с т а в и т е л и т е
на ПП Български де-
мократичен център.

В изборната надпре-
вара пък с номер 19
ще бъде ПП Нацио-
нална републиканска
партия. За Коалиция
от партии “Движе-
ние “Да България”,
“Зелените” се падна
номер 16. Номер 18 в
бюлетината ще е за
Българска левица и
Зелена партия. След
тях бе изтеглен но-
мер 20, с който в
бюлетината ще се
подвизават пред-
ставителите на
Българско национал-
но обединение. В из-
борната надпревара
пък с номер 14 ще
бъде ПП Възражда-
не. За ДПС се падна
номер 9. Номер 15 в
бюлетината ще е за
“Движение Презаре-
ди България” на Ни-
колай Бареков. След
тях бе изтеглен но-
мер 8, с който в бю-
летината ще се под-
визават представи-
телите на “Коали-
ция АБВ и Движение
21”. В бюлетината с
номер 6 ще участва
партията на Весе-

лин Марешки “ВОЛЯ-
”. Номер 2 в бюлети-
ната ще е за Движе-
ние за радикална
промяна “Българска-
та пролет”. В избор-
ната надпревара пък
с номер 1 ще бъде
“ДРОМ” с председа-
тел Илия Илиев. С-
лед него бе изтеглен
номер 12, с който в
бюлетината ще се
подвизават пред-
ставителите на “Зе-
лените”. За Обеди-
нени патриоти
(Атака, НФСБ и
ВМРО) се падна но-
мер 17. Номер 13 е
за ДОСТ. В бюлети-
ната с номер 3 е “Д-
вижение напред Бъл-
гария”. След това
изтеглиха името на
Нова република,
ДСБ, Съюз за Плов-
див, Българска де-
мократична об-
щност, които ще
бъде с номер 4 в бю-
летината. Номер 11
се падна на ГЕРБ, а с
номер 10 ще е
БСП. „Коалиция на
недоволните” оста-
на да е с номер 5.

Да отпаднат делегираните
бюджети в образованието,

искат синдикатите
Светла ЙОРДАНОВА

От Синдикат “Образование” настояват
партиите, които участват в управлението
на държавата, да приведат в действие
стратегия за увеличение на парите за
образование. Средствата да се увелича-
ват с не по-малко от 0,5% на година и
достигнат поне до 6% от БВП, пише в
становище от синдиката. Синдикалисти-
те настояват за отпадане на делегирани-
те бюджети като философия на финанси-
ране.

“Тук е важно да отбележим необходи-
мостта от бързото достигане на тази ев-
ропейска препоръка, защото след това
ни очакват десетки години, в които да
узрее и се види резултатът от тази ин-
вестиция”, настояват от синдиката.

Системата на образованието е в труд-
на финансова ситуация. Това отчитат от
синдикат “Образование” след задълбо-
чен финансов анализ. Системата е недо-
финансирана за многобройните рефор-
ми, които българското общество очаква.
Времето на достигане на заветните 6%,
които да обезпечат реформите, е въз-
можно и наложително образователните
институции да престанат да се третират
като търговски предприятия, призовават
от браншовата организация.

Инвестицията в образованието дава
резултат след десетки години и затова е
толкова важно началото да се постави
сега, защото утре ще бъде вече късно,
пишат в позиция от синдикат “Образова-
ние”.

От синдиката предлагат изработване
да има финансова стратегия за диферен-
циране на ДДС за системата на образо-
ванието. Това включва 7% ДДС за 2018
г., 5% за 2019 г. и нулева ставка ДДС за
2020 година. Когато образователна ин-
ституция купува или продава образова-
телна услуга и заплаща на държавата
ДДС, държавата източва бюджета на об-
разователната система.

Второто предложение е образовател-
ните институции, стопанисвайки своите
сгради, да бъдат освободени от местните
данъци и такси. От таксата са освободе-
ни библиотеки, читалища, църкви, манас-
тири, а училищата са игнорирани като
духовни средища, припомнят от синди-
ката.

Институциите в системата на образова-
нието да бъдат освободени от такси за
седмичните разписания към РЗИ, пред-
лагат още от синдиката.

Те настояват за отпадане на делегира-
ните бюджети като философия на финан-
сиране. Вместо тях да се въведат прог-
рамни бюджети и финансиране на дей-
ност образование. Със закон да се заб-
рани закриването на училища и финансо-
во да се обезпечат модерни учебни за-
ведения, предлагащи равен шанс за
всеки български ученик, независимо от
неговото местоживеене.

Учителската заплата да бъде не по-
ниска от средната брутна работна запла-
та за работещите в обществения сектор,
която в момента е 1 112 лева. Български-
те учители категорично настояват не са-
мо за повишаване на своите заплати, но
и за достойно комплексно финансиране
на образователната система. Достойната
оценка на техния труд ще доведе и до
достойни резултати в обучението и въз-
питанието на бъдещите граждани на Бъл-
гария.

Уважаеми лидери на политически пар-
тии, Синдикат “Образование” към КТ
“Подкрепа” предлага всички промени и
нови закони в системата на образова-
нието да се случват след консенсус и
подпис на представителните синдикати,
завършва обръщението.

Любомира ПЕЛОВА
Провеждането на чес-

тни парламентарни из-
бори ще е основна зада-
ча и приоритет на об-
ластната и общинска-
та администрация в
Перник. Това беше обсъ-
дено по време на среща-
та на новия областен
управител Васил Михай-
лов с кмета Вяра Церов-
ска. И двамата отбел-
язаха, че сроковете за
изборите са изключи-
телно кратки и това
изисква максимална кон-
центрация на админис-
трациите.

Губернаторът изра-
зи увереност в бъдеща-
та съвместна работа с
кмета на областния
град. „Убеден съм, че ще
работим в сътрудни-
чество при решаване на

важни въпроси, касаещи
гражданите на община-
та, която ръководи-
те”, сподели Михайлов.

Всъщност, какво дру-
го да каже? В управле-
нието на един регион
първо е невъзможно да
приложиш принципа „И
сам войнът е войн”, за-
щото подобно поведе-
ние кауза пердута. И
второ, което всъщ-
ност е първо, преди да
тръгнеш да решаваш
важните проблеми, от
които пищи всяка насе-
лено място, трябва
добре, ама много добре
да ги познаваш...

Кметът на Перник
Вяра Церовска посочи,
че е много важно об-
щинската и областна-
та администрация да
работят екипно. „Ще

Младите не искат да
остават в България

Любомира ПЕЛОВА
Всеки четвърти българин се замисля

да емигрира от България, показва
проучване на изследователски център
“Тренд”, проведено в първата седмица
на този месец. 1002 пълнолетни гражда-
ни са били включени в него. Тревожни
са дяловете на млади хора между 18 и
29 години - малко над половината от тях
казват, че обмислят възможността да
живеят в чужбина. Най-предпочитаната
дестинация е Германия, следвана от Ве-
ликобритания и Испания. По-надолу се
нареждат САЩ и Италия.

От запитаните във всички възрастови
групи обаче в момента се замислят да
емигрират общо 24%.Поставени пред три
опции - да емигрират, да останат да жи-
веят на мястото, където и сега или да
мигрират другаде в България, близо
70% искат да останат, където са в мо-
мента. Само 7% са склонни на вътрешна
миграция. Сред по-възрастните почти не
се забелязва желание както за такава,
така и за емиграция навън.

23% от всички анкетирани пък искат да
си сменят работата. Най-висок е процен-
тът на тези между 18 и 29 години, показ-
ват още данните от проучването.

направя всичко възмож-
но, заедно с Вас да про-
дължим да работим за
Перник и жителите му
“, заяви кметът и поже-
ла успех на Михайлов в
дейностите, свързани
с развитието на общи-
ните и населените мес-
та в областта. Пак под-
сещаме – първо трябва
бързо и добре обаче да
ги опознае...

Защото предсрочни-
те парламентарни из-
бори на 26-ти март ще
минат и ще заминат. И
няма да променят кой
знае колко животът на
хората от нашия край.
Времето го е доказало.
Обаче ще задават и ще
търсят отговори. Ком-
петентни и точни. И
ние също ще ги следим
отблизо.
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От 13-ти до 19-ти февруари в Пернишко те са 479

Променят числеността на
общинската администрация в Трън

Силвия ГРИГОРОВА

Общинският съвет в Трън, на днешната
сесия трябва да вземе решение за пром-
яна в общата численост на общинска адми-
нистрация  в Трън, въз основа на докладна-
та записка на кмета Станислав Николов. В
нея градоначалникът на пограничната об-
щина напомня, че с решение на ОбС в Трън
е одобрена числеността и структурата на
общинската администрация. Тя включва
45 човека, от които 17 са изборни длъжнос-
ти и органи по чл.19 от Закона за админис-
трацията и общинска администрация и 28,
разпределени в две дирекции.

Със Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2017г е утвърдена су-
мата от 441 300 лв, която ще получи Общи-
на Трън за издръжка на общинската адми-
нистрация. На база посочените финансови
средства бе направен подробен разчет и
се стигна до извода, че има възможност и
нужда от нови работни места.

В докладната си кметът на Трън предлага
общата численост на общинската админис-
трация да наброява 30 човека. В това чис-
ло на пряко подчинение на кмета ще бъдат
2 човека. Дирекция "Финансови дейности
и  административно-правно  обслужване"
ще наброява 10 човека. Дирекция "Устрой-
ство на територията, общинска собственост
и инвестиционна политика" ще наброява 18
човека.

На кмета на общината се възлага да раз-
работи и утвърди длъжностно разписание
на общинската администрация, в рамките
на приетата обща численост на персонала,
съгласно разпоредбите на чл.12 от Наред-
бата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрация.

Решението на Общинския съвет ще вле-
зе в сила от 1 март 2017 година.

Осем в листата на коалицията
"Реформаторски блок-Глас народен"

Любомира ПЕЛОВА
Д-р Валентин Павлов, който бе депутат в

43-тото Народно събрание, води листата на
коалиция "Реформаторски блок - Глас на-
роден" в Перник за предстоящите парла-
ментарни избори на 26-ти март.

Осем са общо включените в листата, коя-
то изглежда така:

1. Д-р Валентин Павлов- ДСБ
2. София Георгиева- "Глас народен"
3. Стефан Маринов- СДС
4. Атанас Цвятков- БЗНС
5. Бойко Астатков- БЗНС-Никола Петков
6. Александър Александров- СДС
7. Адриан Симеонов- ДСБ
8. Димитър Делчев- ДБГ
Независимо, че се регистрирахме пос-

ледни, сме убедени, че ще станем първи,
заявиха вчера представителите на коали-
цията.

Любомира ПЕЛОВА
Съвсем лек спадат

бележат пътните на-
рушения в Пернишко
миналата седмица, со-
чи статистиката на
Пътна аполиция. От
490 предходните се-
дем дни, в седмицата
от  13-ти до 19-ти
февруари в Пернишка
област те са паднали
на 479. Издадените
фишове са 212, а ак-
товете са 179. Кон-
тролните органи са
пипнали зад волана 15
души, позволили си да
шофират без доку-
мент за правоуправ-
ление. Двойно повече -
десет, са били упо-
требилите алкохол
водачи на МПС, при
четирима от тях ал-

кохолът е бил над 1,2
промила. Осемдесет и
осем са издадените
електронни фишове
според данните на
Пътна полиция. Се-
дем пък са се обзавели
с актове, след като са
пипнати да шофират
без стикер за платена
минетна такса. За
щастие миналата сед-
мица няма хванати во-
дачи на МПС, употре-
били накротици. Прек-
ратена е регистра-
цията по чл.171, 2а на
един неправоспособен
шофьор петима упо-
требили алкохол. Сед-
мицата този път е
приключила без катас-
трофи и пострадали.

14 535 нарушения
на пътя са установе-
ни в страната от 13
до 19 февруари

Според данните,
предоставени от ГД
"Национална поли-
ция", 14 535 са кон-
статираните в стра-
ната нарушения за
периода 13 - 19 фев-
руари. Издадени са
7263 фиша и са със-
тавени общо 4913 ак-
та. Издадените еле-
ктронни фишове са
5579. Броят на уста-
новените неправос-
пособни водачи е 444.
256 души са управл-

явали моторно пре-
возно средство след
употреба на алкохол,
от тях 110 с концен-
трация на алкохол в
кръвта над 1,2 про-
мила. За периода са
настъпили 85 път-
н о т р а н с п о р т н и
произшествия, при
които са загинали се-
дем души, 112 са пос-
традали. Пътните
полицаи са установи-
ли 367 моторни пре-
возни средства без
заплатена винетна
такса. Прекратени
регистрации по чл.
171, 2а от ЗДвП: 60
за неправоспособ-
ност, 103 за употре-
ба на алкохол, 28 за
шофиране под въз-
действие на нарко-
тични вещества и
аналози.

МВР ще продължи
да следи отблизо дан-
ните за тенденциите
на пътя и редовно да
анализира дали има
необходимост от до-
пълнителни промени
в подхода по отноше-
ние на проверките и
нарушителите на
пътя. Стремежът на
ръководството на
МВР е подобряване бе-
зопасността на пътя
и намаляване на жер-
твите и ранените.

Само 8 от 109 специалности няма
да ползват матурите вместо изпит

Светла ЙОРДАНОВА
Започва кандидатстудентската кампания

на Софийския университет "Св. Климент
Охридски" за учебната 2017/2018 година,
съобщиха от висшето училище. Осем от об-
що 109 специалности в СУ няма използват
оценките от матурите вместо изпит. Това са
специалностите "Право", "Медицина",
"Фармация", трите специалности във Фа-
култета по журналистика и масова комуни-
кация - "Журналистика", "Връзки с общес-
твеността" и "Книгоиздаване", както "Му-
зика", но и новата специалност във Факул-
тета по начална и предучилищна педагоги-
ка "Музикални медийни технологии и тон-
режисура".

На 23 февруари започва участието на СУ в
традиционната кандидатстудентска борса.

Вече се приемат заявления за явяване на
изпити за първата и втората кандидатсту-
дентска сесия на Софийския университет.

Крайният срок е 10 март за първата кан-
дидатстудентска сесия и 19 май - за втора-
та кандидатстудентска сесия. Кандидат-
студентите могат да подадат заявления и
онлайн в страницата на Софийския универ-
ситет на адреса: https://online.uni-sofia.bg,
на място в Ректората на СУ или в бюрата на
фирмите в страната. Таксата за явяване на
изпит е 30 лв.

Първата изпитна сесия ще се състои в не-
делните дни в периода 19 март - 23 април, а
втората - в съботно- неделните дни от 28
май до 25 юни.

Кандидат-студентите ще подават доку-
менти за участие в класиране и ще валиди-
рат информацията от кандидатстудентския
си запис в електронизираната система лич-
но или чрез други лица от 19 юни до 1 юли,
без неделните дни, в Информационния цен-
тър на Ректората.

Изключение ще има за кандидатите, кои-
то подават през електронния портал и
заявят плащане през електронните систе-
ми, посочени във формуляра. За тях не е
нужно валидиране на информацията на
място в Ректората, тъй като системата авто-
матично генерира входящ номер за уча-
стие в класирането. Документи за участие в
класирането ще се приемат и в офисите на
фирми в страната до 30 юни.

Първият етап на класирането ще бъде об-
явен на 11 юли, вторият етап - на 18 юли, а
третият етап - на 25 юли.

За четвърта поредна година в Стопанския
факултет на СУ, като условие за кандидатс-
тване за специалностите "Икономика и фи-
нанси" и "Стопанско управление", се прие-
мат международно признати сертификати
за ниво на езика В2 според Общата евро-
пейска референтна рамка за владеене на
английски, френски и немски език.

С международно признати сертификати
за владеене на английски се приемат сту-
денти и в специалността "Хебраистика".

Поредна атака срещу
референдума в Трън
Любомира ПЕЛОВА

Наскоро Админис-
тративният съд в
Перник остави без
разглеждане жалбата
срещу решението на
Общински съвет-Трън
за провеждане на мес-
тен референдум по
въпроса: "Съгласни ли
сте община Трън да
не одобрява устрой-
ствени планове, пред-
виждащи добив и пре-
работка на подземни
богатства?".

Тя бе подадена от
вече бившия облас-
тен управител д-рА-
лександър Александро-
в. В не ся били изложе-
ни доводи за незако-
носъобразност на ре-
шението. В жалбата
си д-р Александров пи-
ше, че предоставяне-
то на концесия на
подземни богатства
не е от компетен-
тността на органа на
местно самоуправле-
ние и той не би могъл
да се произнесе по не-
го.

Жалбата бе подаде-
на във връзка с вмене-
ното на Областния

управител задълже-
ние по закон да осъ-
ществява контрол
върху актовете на
Общинските съвети.

С отхвърлянето й
обаче атаките срещу
референдума в гра-
ничната община не
свършват. Вчера от
неправителствената
организация, ангажи-
рала се с битката сре-
щу златодобива в
Трънско съобщиха, че
сега в съда е подадена
жалба и от "Евромакс
сървисиз" ЕООД. Фир-
мата има инвести-
ционно намерение за
добив на злато в ра-
йона и доскоро твър-
деше, че се ползва с
доверието и желание-
то на местната об-
щност да реализира
своето намерение.

През септември ми-
налата година зас-
тъпници на това на-
мерение внесоха в Об-
щинския съвет на
Трън подписка с 1300
подписа в подкрепа на
инвестицията. След
проверка на ТД ГРАО
обаче се оказа, че в

подписката повече
от хиляда подписа не
са валидни. Фигурира-
ха дори подписи на хо-
ра, които са починали
още преди да започне
подписката. Съвсем
резонно последва
предложението на
кмета на община Трън
да се проведе офи-
циално допитване до
жителите на община-
та.

Предложението бе-
ше внесено пред Об-
щинския съвет на
Трън, който на свое
заседание от
08.02.2017 г. едино-
душно реши да прове-
де местен референ-
дум. Това е право на
всяка община, гаран-
тирано от Закона за
пряко участие на
гражданите в държав-
ната власт и местно-
то самоуправление.

Какво е основание-
то, с което юридичес-
ко лице оспорва това
право на общината,
предстои да разберем
от решението на Ад-
министративния съд
в Перник.



ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 2, част. гредоред,
    72кв.м., тер., отделен вход - 31 000 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет:4(5),
    с обща площ: 100 кв.м., нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
    ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
4. Двустаен, Център, 76кв.м., ет. 4(4), ТЕЦ, тер.- 48 000лв.
5. Двустаен, пригаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс,
     2 тер., саниран - 44 000 евро
8. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет.5, таван 20 кв.м,
    вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
9. Маломерен тристаен, Център, ет. 4, лукс, ТЕЦ- 55 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс- 78 000 евро
11. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс,
      с отделен вход 173 кв.м - 67 000 евро
12. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
13. Луксозен, втори етаж от къща, ниската
      част на  Варош, 110кв.м. - 65 000лв.
14. Сутерен и етаж, 80кв.м.,от двуетажна
      къща,Мошино,двор: 280кв.м. - 40 000 евро
15. Две вили близнак, Рударци,
      дв. 760 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 110 000 евро
16. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
      панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
      с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро
17. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
      с оборудване, акт 16 - 52 000 лв.
18.Търговски обект, Изток, магазин, партер,
      23кв.м., Благой Гебрев - 14 500 евро.
19. Търговски обект, Изток, топ-място,
      тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро
20. Магазин, Център, 75 кв.м - 85 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., Център, 25 кв.м - 1 000 лв./без ДДС/
2. Магазин, Ид. център, 40 кв.м. - 250 лв.
3. Магазин, Център, 75 кв.м - 400 лв.
4. Магазин, Изток, 130 кв.м., партер, лукс - 800лв.

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

0884 32 47 03
1. Гарсониера Изток, ет. 8, тераса - 30 000лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет.5, ПВЦ, метална врата,
    кв. Гърляница - 12 000 лв.
3. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 32 000 лв.
4. Двустаен Изток, 2тер., до спирка, ет.8 - 35 000 лв.
5. Двустаен Радомир, Арката, ет. 1 - 16 000лв.
6. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
7. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88кв.м., две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000лв.
8. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
      на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000 лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради,
    двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
10. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи

- по договаряне
11. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
13. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м
14. Парцел, с. Люлин, 810 кв.м, равен - 28 000 лв.

КУПУВА:
1.Веднага с готови пари, гарсониера, Изток или Център

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж, ул. Кракра, ТЕЦ, вода - 60лв.

АПАРТАМЕНТИ:
1.  СТАЯ, ХР. СМИРНЕНСКИ, ЕТ. 2, ТХ. - 6 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, Д. МАХАЛА, ЕТ. 8, ТЕРАСА - 34 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 34 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 50 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 46 000 ЛВ.
6. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ПРЕХОД, 3 ТЕР. - 43 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, Д. МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР - 45 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 60 000 ЛВ.
10. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 64 000 ЕВРО
11. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 680 КВ.М - 35 000 ЕВРО
2. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 170 КВ.М, ДВОР: 670 КВ.М - 83 000 ЛВ.
3. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М, ДВОР: 741 КВ.М,  САМОСТ., 2 ЕТ. - 96 000 ЛВ.
4. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 25 000 ЛВ.
5. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М -  9 900 ЛВ.
6. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
7. С. ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М, ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА - 80 000ЕВРО
8. УПИ 1 090 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, РАДИНА ЧЕШМА, 665 КВ.М - 13 000 ЛВ.
11. УПИ, 557 КВ.М,  С.ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ   - 8 500 ЛВ.
12. УПИ 1 200 КВ.М; 876 КВ.М, С.ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ - 30 ЛВ/КВ.М
13. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
15. УПИ 2 148 КВ.М; 4 322 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 27Е/КВ.М
16. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР. - 40Е/КВ.М
17. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М
18. УПИ 1 930 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 25Е/КВ.М
19. УПИ 1 100 КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.  ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Четвъртък, 23 февруари 2017 г., брой 38 /6140/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Център, 45 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 20 000 евро
3. Гарсониера, Мошино, 50 м2, ет.4, тх./пл., ТЕЦ - 29 900 лв.
4. Двустаен, Център, 75 м2, ет. 3, тх/пл., ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 2, тх./пл., ТЕЦ - 52 000 лв.
6. Двустаен, Център, лукс, 68 м2, ет.1, ЕПК - 58 500 лв.
7. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
8. Двустаен, Център, 72 м2, ет. 3, тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
Двустаен, ул. Кракра, обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
Офис, 40 м2, ул. Черешово топче - 350 лв.
Офис, 30 м2, Пригаров район - 180 лв.
Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
Двустаен, Център, Изток
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ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 28 000 лв.

3. Гарсониера, Площада, ет. 3, ТЕЦ, южна, тер. - 54 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

5. Двустайни център, ет.1 и ет.2,, 67 кв.м, тх/пл., ТЕЦ - 40 000 лв.

6. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 39 000 лв.

7. Тр. ап.център, ет.3, тх/пл., 87 кв.м, две тераси - 44 000 евро

8. Тристаен, Площада, ет. 4, 90 кв.м, ТЕЦ, ПВЦ - 39 000 евро

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

10. Тр.ап.център, ет.4, тх/пл., 82 кв.м, ТЕЦ, тераса - 48 000 лв.

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м, лок.от. - 60 000 евро

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

13. Къща, с. Кралев дол, РЗП: 150 кв.м,

      дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 1, над партер, в добро състояние - 21 500 евро

2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.

3. Двусатен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, добър вид - 33 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, ет. 8, 2 тер., ТЕЦ, подобрения - 34 500 лв.

5. Къща, Ид.ц, 2 ет., пл., за ремонт - 52 000 евро

6. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

7. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.

8. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  

1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.

2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

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

3. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж, гараж,
    РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
4. Къщи, над Автогарата

- 45 000 лв.; 55 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
    мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
    сут. + 2 ет., гараж,
    парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино,
    52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
    дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Пригаров район,
    52 кв.м, ид. част от парцел - 12 000 лв.
10. Къща, с. Ковачевци, нова,
      РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв. 600 кв.м- 62 000 лв.
11. Къща, Долни Раковец,
      дв. 2 дка - 26 000 лв.
12. Парцел, Мошино, 549 кв.м. - 35 000лв.
13. Парцел, Драгановец,
      330 кв.м - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
15. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
16. Местност, зад Шамака,
      ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
18. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
      стара къща, ток, вода - 20 000 лв.
19. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
20. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 км.м, ток, вода- 10 000 лв.
21. УПИ, Мещица, 600 кв.м,
      под борова гора - 13 000 лв.
22. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро
23. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м,
    урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, за бизнес,
    ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
2. Боксониера, тав. етаж, Ид. център

- 150лв.
3. Двустаен, 65кв.м., ет.2, тх, тец,
    необзаведен, за офис - 250лв.
4. Двустаен, Тева, необзаведен, без тец

- 180лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
   аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10,
    без ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро
2. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер.,
    ПВЦ - 36 000 лв.
3. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/,
    ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
5. Проучване, ПВЦ, саниран,
    ет. 8 - 36 000 лв.
6. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8
    /не последен/ - 24 000 евро
8. Изток ет., 7, панел,
      ремонт с обз. - 50 000 лв.
9. Дараци, ет:1, 65 кв.м.,тец,
  тер, среден, саниран блок - 42 000лв.
10. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2,
      тераса - 17 000лв.
11. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
12. Радомир, Арката, ет. 6,
      две изложения - 17 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
   по БДС за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, лукс,
    ремонт - 82 000 лв.
4. Проучване, 98кв.м., ет:6,
   ТЕЦ, 3 тер., преустроен,
  луксозен ремонт, ПВЦ - 60 000лв.
5. Пашов, ет. 1, непрех.,
    ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
6. Радомир, Арката, ет. 5  15 000 лв.
7. Радомир, кв. Мечта ет. 6,
    100 кв.м, асансьор - 17 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.
    +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, Клепало, близнак,
     сутерен, 2 ет., и таван            - 49 000 лв.

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити
1. Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1 - 20 000 евро; 33 000 лв.
2. Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6 - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8 асансьор, рем покрив - 24 500 лв.
4. Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар - 14 000 лв.
5. Двустайни, Център, ет. 2 - 42 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад - 28 000 лв.; 41 000 лв.
7. Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел - 35 000 лв; 24 000 лв.
8. Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт - 27 000 лв.; 26 000 лв.
9. Двустаен, Тева, отремонтиран, преустроен, ет. 3 - 32 000 лв.
10. Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5- 23 000 евро; 39 000 лв.
11. Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6 - 30 000 лв.; 32 000 лв.
12. Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 7 - 31 500 лв.; 41 000 лв.
13. Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2 - 65 000 лв.
14. Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар - 57 000 лв.
15. Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел - 55 000 лв.
16. Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1 - 30 000 лв.; 27 000 лв.
17. Тристайни, Изток, ет. 6, ет. 8 - 43 000 лв.; 40 000 лв.
18. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще,
      над Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м- 50 000 евро
19. Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор 300 кв.м - 48 000 евро
20. Къща до болницата сут. + 2 етажа,
      тухла, плоча, коментар - 55 000 лв.
21. Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
      в 1 двор, 640 кв.м, коментар - 40 000 лв.
22. Къщи, Драгичево - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
23. Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м - 10 000 евро
24. УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
2. Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
3. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.
4. Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен - 300 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

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

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия

икономически техникум)

v автомивка външно и

вътрешно

v пране на килими

v денонощно охраняем

паркинг

тел.0893/37 20 40

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем  паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

Купува :
1. Веднага къща в близките села, за
целогодишно живеене - до 40 000 лв.
2. Тристаен в Тева може и първи етаж

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

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ - 28 000 лв.

2. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ - 29 300 лв.

3. Изток, ет. 7, панел, ПВЦ, ТЕЦ - 31 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35000 лв.

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 евро

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

РЗП: 144 кв.м, дв 630 кв.м ъглов - 80 000 лв.

4. Църква, ЗП: 63 кв.м, дв. 760 кв.м, до у-ще- 67 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м,

канализация - 28 000 лв.

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/

Продавам къща,

кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, в

съседство с парково

пространство

- тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

1. Гарсониера, Център - до 44 000 лв.

2. Двустаен Център - до 55 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 38 000 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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

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.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

0878 845 003

ШОФЬОР

НА
БЕТОН ПОМПА

(ПУМИ)
- 1500 ЛВ.,

ЦЕЛОГОДИШНО

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
   - ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 М2,
     ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 ЕВРО
   - ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 45 М2,
     ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 20 000 ЕВРО



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

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

спални, разположена в луксозния и 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 помещение 70 м2, кв. Изток,
ул. “Юрий Гагарин”, Търговски център
“Шел”, бшлярдна зала, ет. 2, оборудвана,
може и под наем - по договаряне. Тел.
0887 517961, 0889 697998

Продавам лек автомобил Опел
Вектра, перфектно състояние - тел.
0988 953 050; 0888 137 885

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

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

Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Продавам Тристаен апартамент, Пер-
ник, Център Светло и просторно жили-
ще с панорама две спални, дневна с
трапезария на две нива, кът за мека
мебел и място за трапезната част,
кухненски бокс - тел 0888 11 22 00

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

Нон-стоп, кв. Мошино, търси
продавач-консултант с работно
време 2/2 дни. Тел. 0878 453318

Продавам използван маслен
радиатор Tesy Promotec CB 3014 -
3000 W, за  58-63 m3 обем - 70 лв.
Тел.: 0899838800

Продавам гаражи. Тел.: 0894 055 736

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен въ-
зел - 0888/952 264

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв.
Хр. Смирненски -  тел. 0988 953
050; 0888 137 885

Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицовани
тераси. баня с тоалетна, втора баня
.230 лв/ месец Тел. 0888 692 426

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

Търси да назначи барманка за
нощна смяна, може и пенсионерка -
тел. 0896 820 636

работа

наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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автомобили

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

Аламинут - пита
с картофи и кайма

Спрете да се чудите какво да сготвите
за обяд или вечеря. Предлагаме ви
една бърза и евтини идеи за аламинут с
кайма, от който цялото семейство ще си
оближе пръстите. А вие няма да прека-
рате повече от 30 минути до печката и
после ще имате много време да похап-
нете вкусно с близките си и да забавля-
вате заедно

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
кайма - 500 г
лук - 1 глава
картофи - 1 кг, на картофено пюре
чубрица
сол
сирене - 200 г
кашкавал - 150 г
сметана - 1 - 2 с.л. заквасена
Каймата се омесва набързо със ситно

нарязания лук и подправките.
Сваряват се картофите и се правят на

пюре с малко сол, натрошеното сирене
и мазнина.

Разстелете половината кайма в малка
и подмазнена тавичка, отгоре разпреде-
лете половината картофеното пюре,
повторете процедурата и загладете.

Сложете да се изпече в загряна уме-
рена фурна за около 30 минути. Накрая
покрийте с разбърканите заедно смета-
на и настърган кашкавал и върнете да
се доопече.

ОТКРИЙТЕ, ПРЕДМЕТИТЕ, СКРИТИ В КАРТИНКАТА:
ОХЛЮВ, ДЕТСКО МЕЧЕНЦЕ, КУЧЕНЦЕ, ОБУВКА ЗА БЯГАНЕ,
ШПАТУЛА, ШАПКА НА ВЕЩИЦА, КОЧАН ЦАРЕВИЦА, ФИБА,

СЛАДОЛЕД, ЩИПКА ЗА ПРАНЕ, МАКАРА С КОНЕЦ
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Скъпият билет в София е
незаконен! Съдът го отмени

Личните лекари настояват за промени в
Националния рамков договор

Общопрактикуващите лекари в страната не са съгласни с
критериите, заложени в проекта за нов Национален рамков договор,
и настояват въпросните изисквания да са с препоръчителен, а не
със задължителен характер.

Това обясни пред Дарик председателят на Сдружението на
общопрактикуващите лекари доц. Любомир Киров, който посочи
като пример, че не може да бъде критерий за качество
продължителността на прегледа при личния лекар, тъй като тя
зависи от това колко време лекарят и пациентът ще си говорят.

Председателят на БЛС съзря провокации, целящи да не се сключи
Националният рамков договор

Джипитата настояват в проекта за договор да отпаднат текстовете,
които предвиждат до 100 лева глоба за лекар, нарушил въпросните
критерии.

Изготвените критерии и предвидените санкции за джипитата в
новия договор са в несъответствие с действащата в страната
нормативна уредба, категоричен е доц. Киров. Предлаганите от
касата критерии в голямата си част цитират идеалните стойности
при определено лечение, което не е критерий за качество, а
терапевтична цел, допълни специалистът и даде пример с високия
холестерол.

Ще подпишат ли лекарите Национален рамков договор за 2017-
а?

"Например ти си дебеланко, хапваш си, пийваш си, аз ти давам
хапчета и какво ли не, обаче резултатът е никакъв. Има и друг
вариант - ти си спазваш всичко, аз ти давам лекарства, но пак не се
получава. Нивото на мазнините в кръвта, каквото тия хора са го
написали, е идеалната цел, а такава цел в световен мащаб е не
повече от 30%", коментира медикът.

В предлаганите критерии се залага задължителна
продължителност на прегледите, която никъде в медицината не се
ползва като измерител на качеството и единствено може да
обслужва желанието на касата да създава условия за
санкциониране, допълни Киров.

"Ние си познаваме пациентите. Като е половин час прегледът по-
качествен ли е от този, който е 5 минути, или 10, или 15?", попита
доц. Любомир Киров. В заключение той посочи, че не касата е тази,
която трябва да оценява качеството на работата на лекарите, а
съсловните организации.

Началникът на отбраната не отчита
увеличено присъствие на НАТО в Черно море
Присъствието на НАТО в Черно море не цели провокация, то е

мирно, заяви  началникът на щаба на Съюзното командване по тран-
сформацията генерал-лейтенант Греъм Стейси. Изпълняващият
длъжността  началник на отбраната вицеадмирал Емил Евтимов до-
пълни, че в Черно море няма увеличение и ескалация на присъс-
твието на сили на НАТО.

Радев: Темата сигурност трябва да бъде обсъждана с отговорност
Той обясни, че досега военните учения са се провеждали после-

дователно, а през тази година
ще се осъществят заедно в рам-
ките на две седмици пpез юли
в суперманеврите „Сейбър гар-
диън”.

Няколко държави  са прояви-
ли интерес за осъществяване
на съвместна охрана на въз-
душното пространство на стра-
ната  ни и нито една от тях не е
поставяла условия за заплаща-
не на участието си, стана ясно

още от думите на вицеадмирал Евтимов.
НАТО с допълнително присъствие в Черно море
България е стабилен член на НАТО, посочи генерал лейтенант

Греъм Стейси. По повод дискусията за военното присъствие на НА-
ТО в Черно море, висшият военен каза, че то е регулярно и мирно.
"НАТО провежда много учения и тренировки в Европа и в целия
свят. Всички те са насочени към съхраняване на мира и сигурнос-
тта и в никакъв случай не целят провокация. Целта им винаги е  пре-
дотвратяване на криза, избягване на конфликт и опазване на ми-
ра", посочи Стейси.

Столтенберг: Все по-често кораби на НАТО ще влизат в Черно мо-
ре

Изпълняващият длъжността началник на отбраната вицеадмирал
Емил Евтимов заяви, че в момента усилията са фокусирани върху
оптимизиране на тренировките и ученията в Черноморския регион
с цел по-ефикасно и оптимално използване на визитите на постоя-
нните  военноморски групи на НАТО в Черно море.

Лавров: НАТО смята да разположи военни контингенти в Бълга-
рия и Румъния

София е домакин на двудневна конферениця за синхронизиране
на подготовката на НАТО през 2017 година. В нея участват над 200
представители на НАТО и държави партньори.

Административният съд в София реши - поскъпването на билета
за градския транспорт в столицата е незаконно.

Затова той отмени наредбата, с която миналата година Столич-
ният общински съвет промени цената на билета от 1 лв. на 1, 60 лв.
Новината съобщи Административният съд в София.

Делото за скъпия билет беше образувано по жалби на граждани
и сдружението “Център за законодателни оценки и законодателни
инициативи” срещу наредбата в цялост или отделни разпоредби
от нея. Решението подлежи на обжалване пред Върховния адми-
нистративен съд.

Билетът за пътуване в градския транспорт в София поскъпна от 1
юни 2016 година, а решението за това бе взето на 14 април.  Пред-
ложението за по-високата цена бе внесено от ГЕРБ и бе защитено
от кметът Йорданка Фандъкова. Решението бе взето въпреки недо-
волството и ежедневни протести. С поскъпването на билета, Сто-
личният общински съвет намали цената на годишните абонамен-
тни карти.

В началото на февруари от Центъра за градска мобилност обяви-
ха, че са постигнали търсения ефект – да се продават повече або-
наментни карти, а не еднократни билети. Допълнителните средства
от поскъпването остават в градския транспорт, а няма да се пол-
зват за инвестиции и подобряване на услугата.

Според общински съветници пък скъпото билетче не само че не
подобрява условията в градския транспорт, но и увеличава броя
на гратисчиите.

От Центъра за градска мобилност са на различно мнение. Според
тях през последните осем месеца броят на гратисчиите е намалял.

Фермери се стягат за
протест, ще блокират пътища

Фермери предупредиха, че готвят протести в цялата страна зара-
ди забавяне на средствата за директните плащания, съобщи БНР.

Производителите обясниха, че са се организирали спонтанно, за
да дойдат в Пловдив, където служебният министър на земеделие-
то и храните Христо Бозуков откри традиционните международни
изложения за агробизнес, вино и храни, но са съгласували дей-
ствията си с всички организации в бранша.

Те подчертаха, че забавените плащания са фатални за много от
тях и предупредиха, че са готови да блокират пътища.

"Очаквах поздравителен адрес, а не закани за протести", призна
министърът и подчерта, че проблемите са засечени от неговия екип
в три от дирекциите - за развитие на селските райони, за надзора и
за директните плащания.

"Последните 3-4 месеца преди ние да встъпим като служебно пра-
вителство, администрацията са спряли всички действия по рабо-
тата за субсидиите и плащанията", каза той.

Направено е всичко възможно забавянето на графиците да е ми-
нимално, допълни министърът и увери, че средствата са осигуре-
ни.

Милиони имигранти подлежат
на експулсиране от САЩ

Американското министерство на вътрешната сигурност огласи но-
ви директиви за експулсиране на хора без документи, подчерта-
вайки, че почти всички от 11-те милиона незаконно пребиваващи
в САЩ подлежат на експулсиране, предаде Франс прес.

В две директиви министърът на вътрешната сигурност Джон Ке-
ли нареди на митническите и имиграционните служители да ек-
спулсират възможно най-бързо всички незаконно пребиваващи,
на които попаднат при изпълнение на служебните си задължения.

Правителството дефинира седем нива на приоритет при експул-
сирането на нелегални имигранти начело с осъдените за наруше-
ния или престъпления. Списъкът обаче включва също хора, които
са само обвинени в нарушения и оставя на служителите да пре-
ценяват дали те представляват заплаха за обществения ред или
националната сигурност.

За сметка на това остава в сила закрилата, гарантирана от дирек-
тива на бившия президента Барак Обама от 2012 г. на хора, влезли
незаконно в САЩ като деца и получили образование в страната -
т.нар. "мечтатели", които сега са около 750 000, отбелязва ТАСС.

С много малко изключения министерството няма да освобожда-
ва от изискванията си нито една категория чужденци, подлежащи
на експулсиране. Всички нарушители на имиграционните закони
може да бъдат обект на съдебно преследване и дори експулсира-
не от САЩ, обясни ведомството.

Прилагайки указите, подписани на 25 януари от президента До-
налд Тръмп, Джон Кели даде началото и на строителството на обе-
щаната от Тръмп стена по границата с Мексико.

Очаква се назначаването на 5000 митнически агенти и 10 000 ими-
грационни служители да ускори обещаните мерки срещу незакон-
ната имиграция.
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 Днес не се поддавайте на провокации! Въздър-
жайте се от гневни изблици пред близките или
интимната си половинка. Изключете от менюто
си месото, алкохола, цигарите, кафето, силните
медикаменти. Приемайте повече плодове, зелен-
чуци, млечни произведения и много витамини. Мис-

лете позитивно и с добро за всички.

 Днес е важно да подбирате хората, на които
доверявате мечтите и идеите си. Влагайте ра-
зум в отношението си към по-слабите от вас, за-
щото без да искате може да нараните тяхното
его. Не задавайте твърде лични въпроси – бихте
могли да прекрачите границата на разумното. С

упорство ще постигате успехи в творческите си занимания.

 Днес в бизнеса следвайте инстинктите си.
Възможно е при много от вас да настъпят проме-
ни, които ще ви гарантират материална стабил-
ност. Финансовите дела ще ви срещнат с различ-
ни хора и предвид материята, не всички ще са доб-
ронамерени в исканията и претенциите си към

вас. Погрижете се за дома и близките си, останете мили.

 Днес успехите ви в професионален, в материа-
лен и в личен план ще бъдат значими, ако впрегне-
те волята на характера си и най-вече вложите си-
ли и много труд! Имайте предвид, че животът ви
ще се определя от желанията ви! Постарайте се
да си изградите обективна представа докъде се

простират възможностите ви.

 Днес добре направеният от вас избор може да
ви осигури отлични възможности за реализация в
материалната сфера. Поемете инициативата в
собствените си ръце. Работата ви по конкретна
задача може да претърпи промяна. Личните ви ан-
гажименти ще ви накарат да преосмислите пла-

новете си. Съобразявайки се с обстоятелствата.

 Днес много от вас ще осъществят пътуване,
което ще остави траен отпечатък върху живота
ви. Моментът ще се окаже ключов за необвърза-
ните. Каквито и да са развитията се водете от
здравия разум. Избягвайте новите запознанства
и по възможност си останете в къщи. Проявена-

та ви скромност ще привлича към вас по-добра енергия.

 Днес част от вас може да станат жертва за-
ради стъпки, предприети от скрити врагове. Ка-
то че ли на този етап е по-благоприятно да не
вършите нищо конкретно нито в професионален,
нито в личен и материален план, тъй като ходове-
те ви ще бъдат зорко следени от хората в пряко-

то ви обкръжение.

 Днес определете изключително точно кои цели
възнамерявате да преследвате в професионална-
та сфера. Добре е да се подготвите с тези ини-
циативи, които може да ви донесат просперите-
та, на който се надявате от известно време. В
материално отношение не си позволявайте вол-

ности. Не започвайте и нова работа.

 Днес се постарайте да съхраните стабилнос-
тта си в материално отношение. Опитайте се
да преосмислите определени ситуации, възникна-
ли през изминалите дни. Жадувате за повече раз-
нообразие и този импулс ви кара да искате нещо
по-различно за себе си. Полезни са физическите

натоварвания.

   Днес установените от вас връзки и контакти
ще станат главният фактор, благодарение на
който постигането на стабилност и по-добро
развитие в кариерата ви ще станат възможни. В
случай че сте пред прага да направите голяма по-
купка, е важно да обмислите какви последствия

ще има това върху вас.

 Днес поставете под пълен контрол мислите и
чувствата си. Поведението и предприетите от
вас ходове ви сега до голяма степен ще опре-
делят развитието ви. Разходка на чист въздух
поддържа доброто ви емоционално състояние. На
много от вас притесненията най-често са свър-

зани с липсата на работа и пари, но не изпадайте в крайности.

 Днес, в случай че се чувствате отпаднали, е
важно на всяка цена да намалите темпото на ра-
бота и да се отдадете на заслужен отдих. С пра-
вилна нагласа и добре подбрани аргументи ще ус-
пеете да спечелите подкрепата на роднина или
приятел. Не давайте ухо на слуховете по ваш ад-

рес и на интригите, които се плетат.
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На 26-ти февруари великият пернишки волейболист можеше да навърши 80

Ñëàâ÷î Æîòåâ íå çíàåøå ñòðàõ îò ïðîòèâíèêà Поискахме домакинство на
световно по баскетбол

Българската федерация ще кандидатс-
тва за домакинство на Световното пър-
венство по баскетбол за момчета до 17
години през 2018 година. Това стана ясно
след среща на министъра на младежта и
спорта в служебното правителство проф.
Даниела Дашева с главния мениджър
„Спорт и състезания“ на ФИБА  Ашли
Грийн. На нея присъстваха още и прези-
дентът Георги Глушков и генералният ме-
ниджър Елеонора Рангелова.„Смятам, че
„Арена Армеец“ е прекрасно съораже-
ние, а голямата зала е невероятна“, каза
Ашли Грийн след първия си ден в Со-
фия.„Добра е и малката зала. Хубаво е,
че състезателите ще могат да играят на
едно място и няма да им се налага да пъ-
туват до други места в София. От залите
може да бъде осигурено отлично телеви-
зионно предаване. ФИБА ще излъчва
всички мачове в HD формат на живо в ин-
тернет, за да може да се гледат и в чуж-
бина. Така ще стигнем до феновете по це-
лия свят“, допълни г-н Грийн.Професор
Дашева сподели, че Световното първенс-
тво би било добра реклама за страната
ни, за българската федерация по баскет-
бол и за развитието на баскетбола у нас.
„Министерството на младежта и спорта
ще направи всичко необходимо, за да
подпомогне организацията на състеза-
нието“, каза още министър Дашева.На
проведена среща Ашли Грийн изрази на-
дежда, че това състезание ще бъде под-
помогнато и от Столична община, за да
може магията на спорта да стигне до въз-
можно най-много деца и училища. Проф.
Дашева увери госта от ФИБА, че това ще
се случи, защото София е Европейска
столица на спорта през 2018 година и има
сериозен ангажимент към развитието му.

Всеки спортист в
една или друга сте-
пен изпитва респект
от своя съперник зас-
тавайки срещу него
на спортното поле.
Лошо е когато този
респект се изразява в
страх независимо, от
силата му. Това неми-
неумо води до лоши
последици. Против-
никът трябва да се
уважава и...да се по-
беждава. Това беше
веруюто на великия
Борис Гюдеров. Всеки,
който е застанал от
другата страна на
мрежата не бива да се
подценява нито за
минута. Срещу всеки

Меси ще се жени два пъти

Голмайсторът на Барселона Лионел Меси
и приятелката му Антонея Рокусо ще ста-
нат мъж и жена тази година, като ще уза-
конят брачния си съюз в две церемонии,
съобщава аржентинският вестник La Capi-
tal. Двамата живеят заедно от 2008 година
и имат двама сина – Тиаго, роден през
неомври 2012 година и Матео, който се ро-
ди през септември 2015 година.Първата
сватбена церемония ще е на 24 юни в ка-
тедралата на родния град на двамата – Ро-
сарио. В същия ден Меси ще отпразнува и
30-ия си рожден ден, а на партито са пока-
нени 600 гости, сред които и ръководители
на Барселона.Втората брачна церемония
на аржентинеца и спътницата в живота му
ще се състои няколко седмици по-късно в
Барселона, като тържеството ще е в ресто-
ранта на Хавиер Масчерано.Решението за
двете церемонии е и на двамата, за да не
се обидят приятелите им в Испания, които
няма да присъстват на сватбата в Арженти-
на.

противник, независи-
мо кой е той трябва
да се играе на преде-
лите на възможнос-
тите.  В спортните
среди от онези годи-
ни беше популярен из-
разът на Боби : „На
терена няма време за
мотаене, 3-0 и баня”
В него е синтезирано
всичко. Възпитаници-
те му разбираха мно-
го добре тази сен-
тенция и се стремяха
да я реализират на
терена. Един от най-
ярките представите-
ли на пернишкия во-
лейбол през 60-те го-
дини, който никога не
е трепвал пред който

и да е противник бе-
ше Славчо Жотев. Те-
зи дни се навършват
80 години от  рожде-
нието му.

Той е роден на 26
февруари 1937 г. в
Перник. С волейбол
започва да се занима-
ва още от ученичес-
ките  си години. Пър-
воначално играе в Ми-
ньор, а след това в
отбора на МЗ „Ле-
нин”, където отбива
редовната си военна
служба и се води на
работа.

По това време в
Перник има само едно
дружество „Миньор”
и отборите  на всич-
ки предприятия са не-
гови колективи. Мно-
го упорит и съзнате-
лен в тренировките.
С часове усъвършенс-
тва индивидуалните
си качества и физи-
ческата подготовка.
Откроява се сред
връстниците си и ра-
но намира място в
първия състав на Ми-
ньор. Много подви-
жен в защита, с доб-
ро посрещане и усет
за организиране ата-
ките на отбора. При-
тежава  голям отскок
и силен удар. Това му
позволява да прео-
долява и най-силната
противникова блока-
да.

В първия отбор на
Миньор е от есента
на 1959 г. През това
първенство печели и
първия си златен ме-
дал. Влиза епизодично
в игра, но загатва за
големите си възмож-
ности. В следващите
мачове на отбора
той израства и се
утвърждава като ос-
новна единица в „че-

Вратар похапна
по време на мач

Превърналият се в истинска медийна
звезда резервен вратар на аматьорския
"Сънът" - Уейн Шоу, отново попадна в обе-
ктивите на камерите на острова. Изглежда
140-килограмовият футболист не беше впе-
чатлен, че неговият аматьорски тим играе
на осминафинал за Купата на Англия сре-
щу елитния "Арсенал" и използва времето
на скамейката не за разгрявка, а за да...
похапне.В края на мача, когато "Сътън" ве-
че падаше с 0:2, камерите уловиха коло-
ритния страж да яде пай и да наблюдава
случващото се на терена. В социалните
мрежи се появиха информации, че по вре-
ме на срещата той е отскочил и до близка-
та кръчма, за да си каже "Наздраве!" с
приятели. Те обаче не бяха потвърде-
ни.Шоу се превърна в истинска сензация
на Острова. Шишкото има над 30 години
опит на терена, а преди да стане вратар е
бил продавач на сладолед. Заради форма-
та си е твърда резерва в аматьорския тим,
но пък чрез социалните мрежи се превър-
на в едно от най-разпознаваемите лица.За
жалост няма да можем да видим внуши-
телната осанка на стража и на четвъртфи-
налите в турнира, тъй като неговият тим за-
губи с 0:2 от "Арсенал"

тата на Б. Гюдеров”.
Паметна ще остане в
аналите на перниш-
кия волейбол първа-
та среща срещу ЦСКА
(Москва) в Перник от
първото участие на
перничани в турнира
за купата на Европа.
В нея  той се изявява
от най-силните си
страни и има голяма
заслуга за победата
на перничани „С
неотразим завър-
шващ удар на Сл. Жо-
тев (безупречен на
мрежата), Г. Димит-
ров и Б. Гюдеров  ми-
ньорци бавно се отле-
пиха от противници-
те си и финишираха с
5 точки аванс в пър-
вия гейм.” Много са
запомнящите се ма-
чове на този  перни-
чанин, защото той
винаги е играл на пре-
дела на възможности-
те си, без страх от
противника. Това му
качество го отлича-
ва от останалите. И
в най-трудните мо-
менти не губи при-
съствие на духа, оку-
ражава съотборници-
те си и се стреми да
им вдъхне вяра в си-
лите.  Човек с широко
сърце, добряк с чувс-
тво за хумор.

В следващите годи-
ни играта му достига
нови върхови измере-
ния. През 1962 г. е
включен в национал-
ния отбор и играе на
световното първенс-
тво в Москва – 4-то
място, а през 1963 г.
и на европейското
първенство в Буку-
рещ – 4-то място. Сл.
Жотев е един от
тримата пернишки
волейболисти вклю-
чени в олимпийския
дебют на национал-
ния отбор в Токио
през 1964 г. Ето
кратката характерис-
тика, с която той е
представен на спор-
тната обществе-

ност в страната:
„Той е от пернишка-
та гвардия, който но-
си повече от нейните
положителни белези
– хладнокръвие в кри-
тичните моменти,
бистър ум в сложни
игрови ситуации. Не
изпитва никакъв
страх пред големите
волейболни имена.  По
начало разпредели-
тел, той не веднъж
ефикасно е завър-
швал атаките на своя
отбор.” В следващи-
те години с отбора
на Миньор печели
още  две шампионски
титли – общо в него-
вия актив те са 5 и
играе в  турнирите
за Купата на Европа.
Два пъти достига до
полуфиналите и вед-
нъж, през 1965 г. и до
финала. Вице – евро-
пейски шампион.

През есента на
1965 г. преминава в
ЦСКА, където играе
една година. Връща се
в Миньор  преди нача-
лото на първенство-
то 1966/67 г. и оста-
ва на площадката до
1970 г. През това
време завършва тре-
ньорски курс към
ВИФ „Г. Димитров” и
след  прекратяване на
състезателната си
дейност работи ус-
пешно като треньор
с подрастващи, а по-
късно и с жените на
Миньор, с които през
1975 г. печели Купата
на България.

В началото на 70-те
години завършва ус-
пешно курсовете и
става един от най-
добрите и перспек-
тивни български съ-
дии, но за съжаление
на това поприще не
успя да развие свояа
талант. През лятото
на 1976 г. загива при
автомобилна катас-
трофата край село
Чурек, Софийско.

д-р Стефан Сергиев

Купа на България по волейбол
2-ри кръг
Мъже
Резултати:
Доростол – Миньор 0:3
Етрополе – Левски София 0:3
Попово – Арда 0:3
Строител – Черно море 2:3
Дея спорт – Марек Юн.Ивкони 0:3
Звездец – Славия 3:0
Хебър – Нефтохимик 0:3
Ботев – Тетевен волей 0:3
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Рисунката класирана на първо място е на Симеон Радославов

НЕ Е ЧУДНО, ЧЕ ПЪР-
ВА НАГРАДА ЗА РИ-
СУНКА В ДЕТСКО ПО-
ЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕ-

НИЕ в Перник спечели малчуган,
проявил художествено творчество
на тема „Полицаи залавят бандити,
обиращи банка”. Момчето не може
да се оплаче от липса на сюжети за
своето въображение. А тоя с обира
на банката просто е задължителен.
Та колко вечери сме си лягали без
новина от подобен характер? Обири
на банки, трезори, казина, инкасо
автомобили, МОЛ-ове и даже охра-
нителни камери. А банковите обири
са толкова детайлно разработени от
разследващите журналисти, че
просто сядаш пред телевизора и из-
бираш един от двата пътя на разви-
тие – или гангстер, специализирал
от екрана, или творец, получил
вдъхновение пак от екрана. За ра-
дост на пернишката общественост
нашето момче от Десето училище
избра второто, за което получи не
само полицейско признание, но и
всеобщо уважение. То комай и
цялата художествено-творческа ин-
телигенция оре на тая нива – прес-
тъпната. Не че творците са престъп-
ници, опазил бог, а темите, които им
дава животът, са престъпни на квад-
рат. И заучават децата още от малки
да се развиват по екшън пистата.

НЕЛЕПА СЛУЧАЙНОСТ ПРАТИ
В БОЛНИЦА СТАРЕЦ ОТ „ТЕВА”.
Тая на пръв поглед банална случка
ни подсети за нещо по-генерално.
От доста време насам някои свето-
фари в града умишлено се изключ-
ват през деня. Например тия при
ОМВ в „Пашов” и светофарите на
вътрешно-градската под „Тева”, къ-
дето оня ден е станало ПТП-то. Кой-
то измисли тоя номер – да излезе
пред обществото и да обясни твор-
ческия си замисъл. Вярно, движе-
щите се по основния път коли не об-
разуват колони, изтеглят се бързо,
но живият кошмар е за колегите им,
които се включват от страничните
улички. Принудени да висят бая
време на полусъединител, на някои
им писва, отнемат предимството и
сакатлъкът е готов. Онази сутрин
например видяхме подобна гледка
пред ОМВ – един бързак беше яхнал
мантинелата след суматоха на шосе-
то и при изключен светофар.

Дядо с черепно-мозъчна травма,
кола го ударила на «зебра»
Любомира ПЕЛОВА

81-годишен мъж е
с черепно-мозъчна
травма след удар от
лек автомобил.

Инцидентът е
станал вчера, около
17 часа, на кръсто-
вището за перниш-
кия квартал „Тева“.
Лек автомобил „О-
пел Зафира“, управл-
яван от 34-годишна-
та жителка на об-
ластния град М.П.,
блъснал пресичащия
на пешеходна пътека
старец. Пострада-

лият бил
закаран в
пернишка-
та МБАЛ
„ Р а х и л а
Ангелова“,
където ле-
карите ус-
тановили,
че от уда-
ра на вози-
лото въз-
растният човек е
получил черепно-мо-
зъчна травма. Нап-
равен е оглед на мес-
топроизшествието
от разследващ поли-

Любомира ПЕЛОВА
На специална цере-

мония в залата на Об-
ластната дирекция на
МВР в Перник бяха
наградени победите-
лите на областно ни-
во в конкурса за ри-
сунки на тема „Аз и
Детското полицейско
управление”. На съби-
тието присъстваха
областния управител
на Перник Васил Ми-
хайлов, зам. директо-
ра на ОДМВР-Перник
комисар Веселин Геор-
гиев, служители на
МВР, представител
на БМЧК-Перник, ди-
ректори и педагози
от учебни заведения
в региона, чиито въз-
питаници бяха отли-
чеуни в конкурса.

« H a ц и o н a л н a т a
пpoгpaмa „Дeтcкo пo-
лицeйcкo yпpaвлeниe”
e дългocpoчнa пpe-
вaнтивнa мяpкa нa
Mиниcтepcтвoтo нa
вътpeшнитe paбoти,
кoятo cтapтиpa
пpeди eднa гoдинa. C
нeя ce цeли дa ce oпaзи
живoтa, здpaвeтo,
пpaвaтa и имyщecт-
вoтo нa дeцaтa, как-
то и дa ce фopмиpaт
yмeния и нaвици зa
пpaвилнo пoвeдeниe в
paзлични cитyaции,
фopмиpaнe нa нeтъp-
пимocт към пpecтъп-
нитe пoceгaтeлcтвa,
пoнижaвaнe нa
пpecтъплeниятa и
пpoтивooбщecтвeнитe
пpoяви, извъpшвaни
oт дeцa и cpeщy дeцa,
и нe нa пocлeднo
мяcтo - cъздaвaнe нa
гpaждaнcкa пoзиция и
зacилвaнe дoвepиeтo
към пoлициятa и
инcтитyциитe в
Бългapия.

Идeятa e дoкaтo ce
зaбaвлявaт, децата
дa пoлyчaвaт знaния и

Бърз съд за пиян зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Поредното бързо производство за шофи-
ране след употреба на алкохол е започнато
в Радомир.

Във вторник,
около 19 часа, на
площад „Войниш-
ко въстание“ в
града бил прове-
рен лек автомо-
бил „Тойота Коро-
ла“. Зад волана
на японското во-

зило е бил 57-годишен местен жител с ини-
циали С.П. При изпробването му с техни-
ческо средство за алкохол са отчетени
1,32 промила. Взета му е кръвна проба и е
задържан за 24 часа с полицейска мярка.

yмeния зa oпaзвaнe нa
cвoя живoт и тoзи нa
пpиятeлитe cи. Дa ce
нayчaт как дa ce cп-
paвят в тpyдни
cитyaции c paзлични
пpeдизвикaтeлcтвa
вкъщи, в yчилищe и нa
yлицaтa. Дa знaят и
cпaзвaт cвoитe пpaвa
и oтгoвopнocти пpeд
oбщecтвoтo, кактo и
дa пoзнaвaт
paбoтaтa в eкишп, дa
изгpaждaт yвaжeниe и
тoлepaнтнocт към
чyждoтo мнeниe нa
paзличнитe oт тяx.

Цeлтa нa пpoeктa e
дa ce aнгaжиpa
cвoбoднoтo вpeмe нa
дeцaтa и дa ce пoпyля-
pизиpa пoлицeйcкaтa
пpoфecия cpeд пoд-
pacтвaщитe», зaяви
гoвopитeлят нa Об-
ластната дирекция на
МВР Beнциcлaв Aлек-
сов.

124 рисунки на въз-
питаници от две пер-
нишки, едно радомир-
ско, едно брезнишко и
едно трънско учили-
ще са участвали общо
в конкурса, поясни
Венцислав Алексов.
Именно това е зат-
руднило изключител-
но журито при опре-
делянето на най-доб-
рите.

Вчера в залата на
дирекцията бе подре-
дена импровизирана
изложба с 15-те най-
добри рисунки на мал-
ките художници, в
които те отразяват
своето виждане за
борбата с престъп-
ността и опазването
на живота. Детското
полицейско управле-
ние от Трън наистина
внесе колорит на
тържеството вчера,
внасяйки зеленото
знаме на Детското
полицейско управле-

ние в града.
Първото място

спечели възпитани-
кът на пернишкото
Десето училище „Але-
ко Константинов” Си-
меон Радославов”. Де-
тето бе нарисувало
изключително талан-
тливо как се противо-
действа при обир на
банка. Второто
място бе отредено на
Лазар Данов от СОУ
„Гео Милев” в Трън, а
третото място ос-
тана за Красимир
Георгиев от училище-
то носещо името на
поета Христо Смир-
ненски в Радомир.
Най-добрите получиха
плакети, грамоти и
предметни награди.
Грамоти и предметни
награди имаше и за ос-
таналите 13 малки ху-
дожници от региона.

Рисунките на деца-
та от Детско поли-
цейско управление ще
бъдат експонирани в
ОДК, за да могат по-
вече техни връстни-
ци и перничани да им
се насладят.

Най-добрите пък ще
представят региона
на национално ниво.
Убеден съм, че и там
нашите малки худож-
ници и приятели ще
се представят дос-
тойно, заяви зам.ди-
ректорът на ОД на
МВР комисар Веселин
Георгиев и допълни,
че е изключително
впечатлен от размис-
лите и емоциите, кои-
то са движели ръката
на всеки малък худож-
ник, когато е творил
своята картина. На
свой ред пък много
от децата споделиха,
че тяхната голяма
мечта  е да са истин-
ски помощници на по-
лицията.

Крадец на ток
пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Жител на Радомир ще бъде изправен

пред Темида за кражба на ток, съобщиха
от пресцентъра на Областната дирекция
на МВР. Грози го затвор до 5 години и
глоба до 15 хиляди лева, ако бъде приз-
нат за виновен.

Случаят е от 11-ти ноември миналата го-
дина, когато служители от Районното уп-
равление на МВР в Радомир и представи-
тели на електроразпределителното дру-
жество проверили адрес в жк „НОЕ“.
Контролните органи установили, че апа-
ртаментът на 42-годишният А.Л. е захра-
нен с електрически ток преди електроме-
ра, с което били създадени условия за
кражба на ток. Започнатото досъдебно
производство установило вината на 42-
годишният мъж и той е привлечен като
обвиняем и му е наложена мярка за неот-
клонение „подписка“.

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура – Радомир.

Бандата на Пуйката ударила
казиното на Динев?

Любомира ПЕЛОВА
Бандата на пернишкия подземен бос

Пламен Симеонов - Пуйката е направила
дръзкия въоръжен грабеж на казиното на
Коко Динев. Това е основната версия, по
която работи МВР, твърди столичен еже-
дневник, позовавайки се на източници от
вътрешното ведомство, “Всичко ни насоч-
ва към пернишката група на Пуйката. На-
чин на извършване, визия на обирджиите,
оръжията, изобщо целият почерк сочи, че
зад удара стоят именно те”, споделили кри-
миналистите. В различни дирекции в стра-
ната са били извикани знакови лица от пер-
нишкия ъндърграунд, за да се проверява
алибито им за горещия удар. 

Припомняме, че грабежът като на кино се
разигра в понеделник призори. Тогава пе-
тима маскирани и въоръжени с калашници
и пистолети мъже нахлуха с джип и бани-
чарка в игралната зала. Успяха да вземат
само 16 000 лв. в различна валута, но по
ирония на съдбата изпуснаха лъвската
плячка около 100 000 евро. Валутата била
скрита в дървена кутия, която те не намери-
ли. 

Криминалисти са засекли, че столичен
автокрадец е доставил “Фоклсваген Кади”
на перничаните. Смята се, че пак той е оси-
гурил и табелите на джипа BMW X5. 

Пуйката е един от най-закоравелите бан-
дити в миньорския град. Името му се свър-
зва с редица въоръжени грабежи. Той е
бил обявяван за издирване няколко пъти,
лежал е многократно в затвора за различ-
ни престъпления.

Доскоро се твърдеше, че Пуйката е зар-
язал въоръжените грабежи и се е „прева-
лифицирал” в автокражбите. Явно обаче
картината е малко по-различна.

цай и процесуално-
следствените дей-
ствия продължават.

Започнато е досъ-
дебно производс-
тво.
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