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† 3 Неделя след
Петдесетница

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

Чинията
"Бузлуджа"

Нищо чудно в разгара на летния турис-
тически сезон в заведенията да се появи
меню "Бузлуджа". Тая чиния се оказа доста
сладка хапка когато всички я бяха пустоса-
ли и взели на подбив. БСП си я поиска без-
платно след великодушните по-лански обе-
щания на Борисов, и изведнъж всички се се-
тиха, че тоя мрамор и бетон си е на дала-
вера. В смисъл не да се взриви и да се изда-
де желязото на скрап, а да се преправи на
каквото и да е -келепир ще пада. И щом въз-
никнаха прения от типа: "Даваш ли, даваш,
Балканджи Бойко, чиния "Бузлуджа" на чер-
вена вяра?" отведнъж властта вкупом вле-
зе в ролята на Балканджи Йово и простена:
"Море, левичари, име си давам, чиния не да-
вам на лява вяра!"  Чинията отиде под иго-
то на пазарната икономика, а доскоро вър-
веше без пари и до поискване.

Има файда от тая чиния, отскочиха като
ужилени пазарно мислещите политици. Та
няма ли да се намерят бизнесмени, които
не само да я санират, но и в каталога на
туристически проспекти да я включат. И
гледай после навалица от туристи. Само
руснаци и китайци да се качат на паметни-
ка - достатъчни са да си гарантират при-
лична добавена стойност. Пуста завист!
Така е - обещанието е без пари, а после чи-
нията засяда в гърлото даже като е праз-
на.

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 320

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

Предимно
слънчево

На Видовден били пренесени костите на загинали край града войни
Любомира ПЕЛОВА

Брезничани са в
трескава подготовка
за традиционния
Граовски събор "Ви-
довден", а кметът на
общината Васил  Узу-
нов официално покани
местни и гости да се
включат във феста,
който ще се открие
официално днес, на
централния градски
площад с концерт на
Ансамбъл "Пирин".

Началото ще е в
20,30 часа, а вечерта
ще завърши с фойер-

верки около два 22,45
часа.

До обяд в събота
домакини и гости ще
могат да се радват на
разнообарзни спор-
тни изяви.

От 10 часа на ста-
дион "Чорни" ще се иг-
рае футболния мач на
ветераните. За час
по-късно - 11 часа, са
предвидени демонс-
трации по карате на
шампиона на България
- клуб "Никон".

Те ще са на площад-
ката пред бившия

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÄÐÅÍ ÑÅ ÃÎÒÂÈ ÇÀ
ÔÅÑÒÀ “ÑËÚÍÖÅ ÈÄÅ”

ÐÓÌÅÍ ÂÀÒÀØÊÈ
ÏÐÅÄÑÒÀÂß ÍÎÂÀ ÊÍÈÃÀ

ÄÂÀÌÀ ÐÀÄÎÌÈÐÖÈ ÑÀ
ÑÐÅÄ ÃÎËÌÀÉÑÒÎÐÈÒÅ

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

Есемесите и имената на
сайтовете – на кирилица

Любомира ПЕЛОВА
Патриотите реанимират Закона за книжовния български

език, който пленарната зала отхвърли по време на първия ка-
бинет на ГЕРБ през 2013 г. На дискусия в парламента те пред-
ставиха допълнителните редакции, с които регламентират
чистотата на езика и в онлайн пространството. Целта им е да
съберат в един закон всички правила за езика, разхвърляни
из цялото законодателство, като например, изписването на
табелите на български и на латиница, което и сега присъства
в търговския закон, но не се спазва. Ще трябва да се допишат
правилата за употребата на кирилицата в дигиталното прос-
транство, включително преименуването на сайтовете на дър-
жавните институции, чиито домейни и наименования сега не
са на български език. Под удара на новите правила, ще попад-
нат сайтовете на Народното събрание, на Министерския съ-
вет, на президента, които сега са изписани съответно -
www.parliament.bg , www.government.bg, www.president.bg.

"Граовска младост" закрива сезона
Светла ЙОРДАНОВА

На 26 юни /понеделник/ от 18.00 ч. пред Двореца на културата
в Перник ще се състои заключителен концерт за 58-я творчески
сезон 2016/2017 г. на Ансамбъла за народни песни и танци
"Граовска младост". Танцьорите и музикантите с гл. худ. ръко-
водител Венцислав Андонов, хореограф Тодор Тодоров и ръко-
водител на вокалното студио Силвия Симеонова канят пернича-
ни на спектакъла под мотото "Да се почувстваме българи!"

Ансамбълът е създаден през 1959 година и
заема достойно място в българската култура.

Дом на на-
родната
армия.

Пак там
от 15 ча-
са ще за-
п о ч н е
фолклор-
н а т а
програма
на само-
дейците
от общи-
на Брез-
ник и гос-
т у в а щ и
изрълни -
тели. На страница 2

На страница 12
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На Видовден били пренесени костите на загинали край града войни

Особен интерес
предизвикват госту-
ващите състави от
панагюрското село
Попинци и поповско-
то Садина, които ще
представят обичая

Еньовден. Съботният
фестивален ден ще за-
върши с друга прия-
тна изненада – дома-
кини и гости ще се
насладят на изпълне-
нията на Кали и Джина
Стоева.

В неделя сутринта,

в храм-паметник „Све-
ти Георги“ ще бъде
отслужена тържес-
твена църковна ли-
тургия. А който не е
успял предишните
дни, може да разгледа
откритата преди два
дни фотоизложба в

Приета е нова наредба за ТЕЛК-овете
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството прие нова Наредба за
медицинската експертиза. Поводът за това
решение на Министерския съвет е съдебно-
то оспорване на действащата наредба, при
което съдът установи нарушение на адми-
нистративно-производствените правила
при изработването им. Отменянето на на-
редбата отчасти или в нейната цялост съз-
дава правен вакуум със значителни небла-
гоприятни последици предвид широкия й
обхват на приложение.

С новата наредба се цели създаването на
правна регламентация на принципите и
критериите на медицинската експертиза за
определяне наличието на временна или
трайна неработоспособност и на реда за
нейното извършване. Това ще осигури уед-
наквяване на дейностите, свързани с меди-
цинската експертиза на територията на
цялата страна.

Наредбата се прилага и с цел да осигури
определени права на пациентите – напри-
мер, правото им на отсъствие от работа или
осигуряване на подходяща работа с цел
полагане на оптимални грижи за здравето
до неговото пълно или максимално въз-
можно възстановяване. В същото време,
чрез Наредбата се осигурява стабилност и
предвидимост на резултатите от нея, което
е предпоставка за планиране и прогнози-
ране на всички произтичащи от медицин-
ската експертиза последствия, включител-
но социалните придобивки и финансови
обезщетения, които по себе си са обект на
прилагане на други нормативни документи.

местния исторически
музей изложба „На-
шият Брезник – мина-
ло и настояще”. Ек-
спозицията показва
стария и новия Брез-
ник. Тя ще съпостави
места и къщи в града
от миналото и нас-
тоящето. Паралелно
с фотоизложбата, на
втория етаж на му-
зея могат да се видят
подредените земедел-
ски сечива и инвентар
от този край. Ако все
пак на събора предпо-
читате да се задаб-
валявате, не се при-
теснявайте - експози-
цията ще остане под-
редена в музея за един
месец.

В миналото събо-
рът на Видовден е бил
най-големият в Грао-
во. Той се е провеждал
от незапомнени вре-
мена в местността
Кална бара в землище-
то на село Бабица – на
място, наречено Ста-
ри Видовдън, маркира-

1 100 деца посреща Дрен за
фестивала „Слънце иде”

Светла ЙОРДАНОВА
Над 1100 деца ще участват в ХV²²-тия

поред тазгодишен национален детски
фолклорен фестивал с международно
участие „Слънце иде” в радомирското
село Дрен. Фестивалът ще се проведе
на 23 и 24 юни.

На сцената в Дрен ще се изявят близо
50  групи, сред тях е и танцов състав от
Босилеград. Децата ще представят пред
журито песенен, танцов, инструмента-
лен и словесен фолклор. Участниците
ще бъдат разделени в две възрастови
групи – до 12 години и от 12 до 18 годи-
ни.

Организатори на „Слънце иде….” са
Министерството на културата, Община
Радомир, Кметството и Народното чита-
лище „Благой Попов -1927 г.” в село
Дрен.

Фестивалът води началото си от 2001
г. със спечелен проект по програма на
Национален фонд „Култура“. От 2007 го-
дина е с международно участие. Проя-
вата цели да стимулира дейността на
културните институти при работата им с
детски фолклорни състави, да събуди
интереса на младите хора към издирва-
не, изучаване и популяризиране на фол-
клорното ни наследство, да възпитава
любов към фолклорното изкуство и да
предоставя възможност на младите хо-
ра да бъдат неговите разпространители.

Силвия ГРИГОРОВА
9076 дка с царевица

са засети в областта
тази година, което е
повече от миналата го-
дина, информираха от
Областна дирекция
„Земеделие” в Перник.
Най-много площи с та-
зи култура са засели зе-
меделските производи-
тели от Брезник- 3 536
дка. Те първи успяха да
подхранят в срок засе-
тите площи.

Стопаните от Радо-
мир тази година засяха
3 360 дка с царевица, но
все още на са успели да
наторят всички пло-
щи.

Ковачевските земе-
делци тази година зас-
яха 1000 дка с царевица
за зърно, но все още не
са започнали подхранва-
нето й.

В Земен засетите
площи с тази култура
са 600 дка, в Трън- 510
дка. Най-малко площи с
царевица за зърно тази
година засяха стопани-
те от Перник – едва 70
дка.

До момента никъде в
областта все още не е
започнало третиране-
то на царевицата с хер-
бициди.

Много по-малко са за-
сетите площи с фураж-

Над  9 000 декара с царевица
за зърно са засети в региона

на царевица в региона-
едва 3 720 дка. Най-мно-
го фуражна царевица
тази година засяха от-
ново стопаните от
Брезник- 2 900 дка. След
тях се нареждат земе-
делските производите-
ли от Радомир- 570 дка,
Трън- 150 дка и Перник-
100 дка. Стопаните от
Земен и Ковачевци се
отказаха тази година
да сеят фуражна царе-
вица. Все още не навс-
якъде в региона са под-
хранени засетите пло-
щи с фуражна цареви-
ца, а никъде до момен-
та не е започнало тре-
тирането с хербицди.

но с оброчен памет-
ник и продължавал
три дни. Срещу деня
на събора жените и
девойките от Брез-
ник и селата излизали
в ранни зори, за да съ-
бират водата, която
се задържала при
дъжд в чашките, об-
разувани от листата
на растението “Вида”
и миели с него очите
си, вярвайки в лечеб-
ната му сила. Сега съ-
борът се прави в гра-
да, като празничните
прояви започват с
дни по- рано.

Видовден е двойно
тачен от жителите
на Брезник защото
преди повече от 100
години на празника са
били пренесени кости-
те на 148 български
войници, загинали по
време на Сръбско-бъл-
гарската война в мес-
тността „Чуряк“
край Брезник. На съ-
щото място е издиг-
нат паметник

Проверяват хитовата
детска игра “спинър”

Силвия ГРИГОРОВА
Държавната агенция за метрологичен и

технически надзор (ДАМТН) започна из-
вънредна проверка на антистрес продукти,
наречени спинъри. Те имат игрови функции
и трябва да отговарят и на изискванията на
Наредбата за съществени изисквания и
оценяване на съответствието на играчките.
Проверката е инициирана от ДАМТН като в
нейния ход ще се следи за законосъобраз-
ното пускане на продуктите на пазара. Про-
ведени изследвания в трети страни показ-
ват, че в някои случаи моделите съдържат
наднормено количество олово и живак. За-
това в хода на инспекциите ще бъдат взети
продукти, които ще бъдат подложени на
допълнителни изпитвания, съобщават от
агенцията.

Фиджет спинърът,  хенд спинърът или
просто спинърът е най-новият популярен
продукт, който се разпространява много
бързо сред децата и у нас. Основната му
употреба е да помага на деца със синдром
на дефицит и на деца, страдащи от аутизъ-
м, но той все повече се разпространява и
като играчка. Какво трябва да се знае за
спинърите: Тази категория продукти попа-
дат в обхвата на Наредбата за съществени-
те изисквания и оценяване съответствието
на играчките (НСИОСИ). Изключително
важно e да се знае че:  съществува опа-
сност от нараняване на откритите части на
тялото при игра;  продуктът изисква добра
координация;  не е подходящ за деца под
36 месеца;  някои модели имат електри-
ческа функция, захранвана с батерии тип
бутон или R1, които не трябва да са достъп-
ни без инструмент или с две независими
движения; съдържат олово и живак в мате-
риала, от който са изработени.

Протестът на пернишката прокуратура
за референдума в Трън отхвърлен от ВАС
Любомира ПЕЛОВА

Върховният админис-
тративен съд отхвър-
ли протеста на Окръж-
на прокуратура Перник
за референдума в Трън,
съобщиха от пригра-
ничната община.

Определението е от
20-ти юни и е оконча-
телно. С него ВАС ос-
тавя в сила определе-
нието на Администра-
тивния съд в Перник
от 25 май т.г., с което
е оставен без разглеж-
дане протеста на Про-

куратурата срещу ре-
шението на Общински
съвет в Трън , с което
се одобрява предложе-
нието за произвеждане
на местния референ-
дум, и производството
по делото е прекрате-
но. На референдума в
Трън 94 процента от
гласувалите жители на
община Трън отговори-
ха с „да” на въпроса
„Против ли сте Общи-
на – Трън чрез Общин-
ския съвет да одобрява
устройствени планове,

определящи терито-
рии за добив и прера-
ботка на метални под-
земни богатства?“.
Веднага след като ста-
наха ясни резултатите
от допитването ин-
веститорът „Евро-
макс Сървисиз” ЕООД в
открито писмо обяви,
че оттегля инвести-
ционното си предложе-
ние от Трън. От об-
щинската управа обаче
твърдят, че това все
още не е направено
официално.

от страница 1
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Целта е монографията да стигне до широк кръг читатели

Фармацефтичният съюз
навърши 10 години

Силвия ГРИГОРОВА
Българският фармацефтичен съюз навърши

10 години от създаването си. Това е единстве-
ната съсловна организация, която обединява
всички магистър фармацефти в България и за-
щитава техните права. „През изминалите 10 го-
дини постигнахме много. Поглеждайки назад
във времето си спомням  каква беше борбата
на една шепа ентусиасти, които искахме да
имаме своя браншова организация, по подо-
бието на тези на лекарите и стоматолозите.
Спомням си колко усилия ни струваше, за да
убедим депутатите да влезе този закон в пле-
нарна зала. Благодарение на упоритостта на та-
зи шепа ентусиасти, Българският фармацефти-
чен съюз стана факт. Тази организация обеди-
ни над 6000 фармацефти на територията на
страната. Със създаването на тази браншова
организация ние вече имаме защита, опора.
Когато сме организирани, ние сме сила”, заяви
Величка Бочкова председател на регионална-
та структура на БФС в Перник. Тя поясни, че
през изминалите 10 години Съюзът се бори за
постигането на цели, касаещи пациенти. „През
тези години извоювахме да имаме свои пред-
ставители в НЗОК, което е от голямо значение
при вземането на важни решения, които касаят
най-вече пациентите. Имаме арбитражни коми-
сии към Здравната каса и към БФС. При поява-
та на проблеми ние се събираме и ги обсъжда-
ме, след което се вземат решения. Ако не се
намери рационално решение на това ниво, то
решаването на проблема се отнася на ниво ди-
ректор на Здравната каса и председател на
Съюза, което е от важно значение. Наши пред-
ставители участват  при съставянето на рамко-
вия договор на БФС и Здравната каса. Имаме
представители и в  комисиите на Министерски
съвет”, допълни Бочкова.

Според нея, едно от важните постижения на
Фармацефтичния съюз е в аптеките да работят
само магистър фармацефти и помощник-фар-
мацефти, което вече е облечено в законова
рамка. Българският фармацефтичен съюз
приема правилата за добри фармацефтични
практики, участва в изготвянето и дава стано-
вището си по проекти на норматимвни доку-
менти в областта на фармацията. В състава на
Фармацефтичния съюз влизат 28 регионални
фармацефтични колегии.  Те отстояват на място
както правата на фармацефтите, така защита-
ват и правата на пациентите.

Светла ЙОРДАНОВА
На 27 юни 2017 г.  /

вторник/ от 17.30 ч. в
Малкия салон на Дворе-
ца на културата – Пер-
ник ще се състои пред-
ставяне на новата кни-
га на проф. Румен Ва-
ташки „Родопските съ-

вещания /1961, 1963 –
1964/ и диалогът за
всеправославно  еди-
нство”. Творбата ще
бъде представена от
доц. д-р К. Нушев от Бо-
гословския факултет
на СУ„Св. Климент Ох-
ридски”. Това е послед-

Отличиха Инспекцията по труда
за борбата със сивата икономика
Силвия ГРИГОРОВА

Изпълнителна аге-
нция „Главна инспек-
цията по труда“ бе-
ше отличена за ад-
м и н и с т р а т и в н и
практики, които
водят до огранича-
ване на сивата ико-
номика и подобрява-
не на бизнес средата
в националния кон-
курс „Икономика на
светло“, организи-
ран от Асоциацията
на индустриалния
капитал в България
(АИКБ). Грамотата
бе връчена на изпъл-
нителния
директор
на Аге-
н ц и я т а
инж. Рум-
яна Михай-
лова от
председа -
теля на
УС на АИК-
Б Васил Ве-
лев на съ-
битие, на
к о е т о
гост беше
и премие-
рът Бойко
Б о р и с о в .
И н с п е к -
цията получи приз-
нание за цялостната
си дейност, която е
насочена към борба-
та със сивата ико-
номика.

Признанието е из-
ключително ценно,
тъй като се връчва
от организация на
р а б о т о д а т е л и т е ,
което означава оце-
нка за ролята на ИА
ГИТ и в частност на
инспекторите по
труда в страната, в
подкрепата на ко-

ректния бизнес,
чрез упражнен ефе-
ктивен контрол
върху некоректните
работодатели и ог-
раничаване на нелоя-
лната конкуренция.

Инспекцията по
труда беше номини-
рана за наградата
„Икономика на свет-
ло“, заедно с още
три администрации
– Министерство на
финансите, Нацио-
налната агенция за
приходите и Центъ-
ра за превенция и
п р о т и в о д е й с т в и е

на корупцията и ор-
ганизираната прес-
тъпност при МС
(БОРНОР), в катего-
рията „Нормативен
акт или администра-
тивна практика,
които водят до ог-
раничаване на сива-
та икономика и по-
добряване на бизнес
средата“. Призът
получи НАП за том-
болата с касови бе-
лежки, която цели да
се популяризира
сред обществото

ната книга  на проф. Ру-
мен Ваташки, доктор
на теологическите нау-
ки в ШУ „Епископ Кон-
стантин Преславски“.
Според рецензента доц.
Стефан Стефанов, цел-
та е тази монография
да стигне до по-голям
кръг читатели.  Тя по-
пуляризира малко извес-
тни факти, станали по-
вод за нови богословски
изследвания.  Разработ-
ва се темата за еди-
нството на православ-
ната църква, основана
на документи от някол-
ко фонда в Централния
държавен архив.

Книгата е отпечата-
на в края на миналата
година и е посветена на
25-годишнината на ка-
тедрата по богословие

Кръгла маса в парламента на
тема „Край на вечния длъжник”

Любомира ПЕЛОВА
„Край на вечния длъжник” е темата на кръг-

ла маса, която организира днес Комисията по
правни въпроси на Народното събрание, съоб-
щиха от пресцентъра на парламента. Форумът,
който ще започне в 10.00 часа в зала „Изток”
на парламента, е съвместна инициатива на ко-
мисията и на представителя на Република
България в Европейския парламент Емил Ра-
дев. Целта на дискусията е да бъдат предста-
вени и обсъдени различните становища във
връзка с въвеждането на десетгодишна абсо-
лютна погасителна давност по отношение на
физическите лица. В кръглата маса ще уча-
стват членове на Комисията по правни въпро-
си, представители на Асоциацията на банките
в България, представители на Камарата на
частните съдебни изпълнители, представители
на съдебната власт и експерти.

До 32 000 лв. субсидия на
защитено училище

Светла ЙОРДАНОВА
Министерският съвет прие критерии, спо-

ред които ще се определят защитените дет-
ски градини и училища, и регламентира ус-
ловията и реда за тяхното допълнително фи-
нансиране. Това съобщиха от правителстве-
ната информационна служба. Детска гради-
на ще бъде обявявана за защитена, когато
нейното закриване би довело до необходи-
мост най-малко осем деца в задължителна
предучилищна възраст да пътуват на 14 и
повече километра извън населеното място, в
което живеят. Другият случай, в който тя ста-
ва защитена, е ако поне на пет деца се нала-
га да пътуват не по-малко от 20 километра
до най-близката друга градина или учили-
ще, които организират предучилищно обуче-
ние. За защитена може да се определи и
част от детска градина, която се намира в
друго населено място, ако отговаря на кри-
териите. Защитена детски градина ще полу-
чава допълнително финансиране от 21 000
лева, ако се намира в планински район и 19
000 лева – в останалите случаи. Когато се
защити част от детска градина, тя ще полу-
чава допълнително финансиране от 16 000
лева, ако е в планински район и 14 500 лева
в останалите случаи. Защитените детски гра-
дини ще получават допълнително финанси-
ране и за малък брой деца. Критериите за
обявяване на защитено училище са различ-
ни за различните степени на образование.
Основно училище (²-V²² клас) става защите-
но в случай, че ако бъде закрито или преоб-
разувано, поне 10 деца ще трябва да пъту-
ват на 20 и повече километра до най-близко-
то училище. От осми до десети клас учили-
щето влиза в списъка, ако най-малко 15 уче-
ници ще пътуват на повече от 30 километра.
Допълнителната субсидия за тези училища е
32 000 лв. за планински район и 29 000 лв. за
останалите, като те също ще получават до-
пълнително финансиране и за малък брой
ученици. Списъкът със защитените детски
градини и защитените училища ще се актуа-
лизира ежегодно по мотивирано предложе-
ние на кмета на общината след решение на
общинския съвет. Предложенията се внасят
до 10 септември в Министерството на обра-
зованието и науката. Предложенията за за-
щитени детски градини и защитени училища
трябва да съдържат мотиви за необходимос-
тта от включването им в списъка и данни за
броя на децата и учениците. Необходимо е и
да бъде посочена информация дали учили-
щето или градината съответстват на крите-
риите, описани в постановлението.

важността на изда-
ването на касов бон
като начин за пре-
дотвратяване на си-
ви практики като
укриването на обо-
роти от търговци-
те.

Националният кон-
курс „Икономика на
светло“ откроява
забележителни и
убедителни примери
за успехи в борбата
с неформалната ико-
номика и награждава
водещи институции
и личности с актив-
на позиция и принос

в ограничаването на
сиви практики. По
този начин АИКБ це-
ли да повиши общес-
твената нетърпи-
мост към неформал-
ната икономика, да
поощри предприема-
нето на активни
действия в тази по-
сока и да популяри-
зира градивната
роля на бизнеса в об-
ществото за по-
добряване на социал-
но-икономическата
среда.

в Шуменския универси-
тет, която вече е зак-
рита, а специалността
е преминала към катед-
рата по история  и ар-
хеология.  Преподава-
телят работи в облас-
тта на българската
църковна история, из-
следва отношението на
българската православ-
на църква към католи-
ческата пропаганда на
западните мисии у нас.
През  2009 г. проф. Ва-
ташки спечелил сти-
пендия от Католичес-
кия комитет за култур-
но сътрудничество
във Ватикана, за  да ра-
боти в секретния архив
на институцията.
Няколко месеца по-къс-
но му отказали стипен-
дията и той се амбици-

рал да ползва Централ-
ния държавен архив.
Там открива  докумен-
ти,  много от които
написани на гръцки език
– кореспонденция на ца-
риградския патриарх с
българския патриарх,
преведени от доц. Апо-
стол Михайлов,  препо-
давател в Духовната
академия.  Там била и ко-
респонденцията на бъл-
гарския патриарх Кирил
с румънския, както и на
константинополския
патриарх с кардинал от
Ватикана.  Научните
анализи на проф. Ва-
ташки са събрани в два
тома.  Той не се отказва
да работи и в бъдеще
със секретния архив на
Ватикана, където е пре-
бивавал четири години.
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Любомира ПЕЛОВА
Иван Владимиров живее в самия център на Перник. И

от години се опитва да се пребори с проблеми, касае-
щи действителното, а не на думи подобряването на
условията на живот в неговия квартал. Става дума за
улица "Физкултурн" и района около нея, който е всич-
ко друго, но не и добър. От години той търси начин
да се пребори с проблемите. Безуспешно. Сега се объ-
рна за съдействие и към
"Съперник" с надеждата, че
най-после наистина ще бъ-
де чут и наистина нещо ще
се промени. След като е пи-
сал безрезултатно, и отно-
во чрез нас пише до кмета
на общината, председателя
на Общинския съвет, об-
ластния управител, ала-
рмирайки за състоянието
на някои обекти и участъ-
ци в идеалната централна
градска част на града, ето
какво казва днес той:

"Още през месец март
2011 година жителите на
квартал "Инженерен" вне-
соха подобна информация с
искане за решаване на някои неотложни проблеми в
този район на града. Получихме писмо с изх. № 140.1/
06.04.2011г. и очаквахме решаване на поставените
проблеми. Следващите 4 /ЧЕТИРИ/ години единствено-
то, което беше направено,  е изграждането на фут-
болното игрище до градския басейн.

Изминалите четири години не убиха надеждата ни,
че все пак тези проблеми трябва да се решават. Оп-
тимизма ни се подхранваше от това, че тези обекти
се намират на около 200-300 метра от идеалния цен-
тър на града, на 200 метра от сгрдата на общинската
и областна управа и че в този район се намират обе-
кти - ОДК, Стадион на мира, Централния градски парк
и други, които оказват силно влияние за възпитание-
то на бъдещото поколение на града.

Това ни мотивира да напишем нова молба (искане) с
вх.№ 15/КИ-62 от 07.04.2015г., където още веднъж
поставихме същите проблеми.Отговорът, който по-
лучихме с писмо изх.№:15/КИ-62-1/08.05.2015г., че
"ПОСТАВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ГРАФИ-
ЦИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И
ОТСТРАНЯВАНЕ" ни силно впечатли и очакванията ни
станаха още по-оптимистични.

УВИ!!! ЖАЛКО!!!
Двугодишен отчет - "НУЛА", "0", "КРЪГЛА НУЛА".
Но не, нула е когато нищо не се е променило,а тук не

е така.Много неща се промениха,но не в положителна
посока, а именно:

Участък Улица "Физкултурна" - до входа на
"Стадиона на мира"

Една от малко хубаво асфалтираните улици в града,
по която и след зимния сезон нямаше дупки, бе бру-
тално разкопана и лошокачествено павирана. Бяха на-
мерени средства за тази необяснима промяна преди
четири години, а още няма средства за направа на ка-

чествен тротоар от
лявата страна в участък
"Дупката - до входа на
ОДК. Най - необяснимо е
защо от входа на ОДК по
посока Стадиона и от-
ляво, и отдясно НЯМА
ТРОТОАР (само земя и при
дъжд - кал).

Това е улица, която в пи-
ковите часове на деня или
при мероприятие в ОДК е
изключително натоваре-
на и трудно проходима.
Движението на пешеход-
ци, на семейства с малки
деца при мероприятие в
ОДК се извършва по среда-
та на платното.

На 14.03.2017г. в края на
улицата преди стръмна-
та част към бар "Олгин"
падна метален стълб на
лампа от уличното освет-
ление. Хубавото е, че не
уби човек. Лошото е, че
оттогава по цялата ули-
ца няма улично осветле-

ние. От поддържащата го фирма не правят нищо,
въпреки многократните разговори, тъй като Общи-
ната не се е разпоредила и те чакат, явно без да нас-
тояват.Същия ден в София падна подобен стълб, а на
другия ден бе възстановен и започна контрол на всич-
ки подобни стълбове. Много хора от някаква инспек-
ция на общината и МВР същия ден бяха на посещение
на обекта и развиваха теории, че те не носят отго-

ворност.
А ОБЩИНАТА има ли

отговорност , че повече
от 1 месец няма улично
осветление, поради тази
или друга също необя-
снима причина?

От  ШЕСТ години с око-
ло тримесечно прекъсва-
не през лятото на 2014
год. вляво на централния
вход на стадиона има
авария и теч на канализа-
ционни води. Това е дове-
ло до заблатяване на не-
малък район от площад-
ката и стълбите.Канал-
ните води се стичат по
площадката и оттам по

улицата, почти до входа на ОДК. През зимата участъ-
ците замръзват, а през лятото е пълно в района с ко-
мари. Г-н Л.Гърнев не реагира, Директорът на
"ВИК"казва, че не е негов проблем, опитът за съдей-
ствие тази зима с началника на КАТ също не даде ре-
зултат. При последния сняг тази зима и колата, коя-
то чисти пътищата не можа да продължи към бар
"Олгин", а при замръзналия път с ширина над 10 м.
предпоставките за катастрофи са непрекъснат про-
цес, при което отговорността и вината ще е 100% на
ш о ф ь о р и -
те.

О к о л о
ЮОм е; ед
"Дупката"
по посока
ОДК вдясно
на пътя
има голямо
и старо
дърво с та-
къв наклон,
че при си-
лен вятър
или мокър
сняг е
т в ъ р д е
в ъ з м о ж н о
да падне и
да причини
катастро-
фа на пътя
с неприя-
тни после-
дици.

Участък "Вход градски плаж - до тоалетни
парка".

Участък с дължина 10 м. Постлан е между 1955-
1960г. с червени неравни ноевски плочи.През години-
те са запълнени с кал и мазилка от рушащата се сгра-
да и в дъждовно време преминаването е невъзможно.
Непосредствено след този участък около 20 м. асфал-
товия участък е вълнообразен и чакълест от ВИК -
авария. Изключително неприятна гледка (и не само) е
външната занемарена от десетки години тоалетна.
Дали чрез тази тоалетна не отговаряме на някакви
Европейски изисквания за наличен брой подобни "заве-
дения"? Определено това "заведение", намиращо се не-
посредствено до градския басейн, до клубовете по
самбо и карате, до футболното игрище, на ЮОм. от
ОДК, ресторант "Байкал", новооткрития детски цен-
тър в парка и намиращо се на главния пешеходен път

към "Стадиона на мира" оказва голямо въздействие за
възпитанието на децата, младите хора и съответно
респект и уважение към възрастните и управляващи
града ръководители, които "бързо и умело" решавал'
подобни проблеми за доброто на града.

Най - добре ще разберете проблемите на този уча-
стък, ако по време на обилен дъжд или мокър сняг Ви
се наложи да го преминете пеша.

Участък "Мястото, където бяха касите за би-
лети".

Натрупани "морски " дюни от земя и сухи храсти
срещу централния вход на градския стадион и на 100м
от ОДК не е приятна гледка нито за деца, нито за въз-
растни.

Заравняването на терена, валирането и засяването
с треви е най - малкото нещо, което може да се напра-
ви, но ефекгьт ще е видим.

Алея към Западния парк.
Трасето на изградения паропровод към бар "Олгин",

което беше занемарено и сега се е превърнало в труд-
но проходим участък с храсти, тръни, мърсотия и
място за сбирки на наркомани. А беше изключително
приятно място с алея, пейки, трева, жив плет' за раз-
ходки и през лятото и през зимата.

Евентуалното възстановяване на тази алея ще даде
възможност за осигуряване на втори пешеходен вход
към западния парк (освен този от градския парк), а
ако денивелацията позволява може да се изгради и пъ-
тека за детски колички.Ефектът ще бъде голям.

Улица "Безименна" /между двата реда бло-
кове до ОДК от към западната страна/.

Подготвена за асфалтиране през 1967 година.Възмож-
но е по  документи да се води асфатгирана. През лятото
е прашна и при преминаване на автомобили се запрашват
всички апартаменти на квартала и цялата сграда на ОДК.

Улицата е около 100м и действително е почти го-
това за асфалтиране.

Най - неприятното разочарование от това, което
поискахме през 2011г. за асфалтиране на тази улица е
премахването на асфалта от ул."Физкултурна" и па-
вирането й, а също така и липсата на каквото и да е
действие по ул."Безименна".

Решаването на поставените въпроси ще промени
облика на целия район, което ще бъде оценено от мно-
го хора, които ежедневно преминават и престояват в
района.

Не е нормално в идеалния център на града да същес-
твуват проблеми, които в продължение на много го-
дини да не се решават.

Не смятаме, че в днешния свят управляващите реа-
гират само по проблеми, които се поставят в сут-
решните телевизионни блокове.

Унизително е за града, унизително е и за самите уп-
равляващи."

Това е изводът от писмото на един наш съгражданин до "Съперник"



1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница- 12 000 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 6, перфектен ремонт - по договаряне
3. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
4. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 кв.м, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
5. Къща, с. Негованци, РЗП:150кв.м,
      парцел:1200кв.м, целогодишен достъп - 30 000 лв.
6. Къща, с. Сопица, до Центъра, 3 етажа, нова идеална
      за живеене, парцел: 1200 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел:600кв.м - 25 000 лв.
8. Парцел, с. Мещица, 956 кв.м, лице: 40м - 18 800 лв.
9. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне
10. Два парцела по 680 кв.м, с разделителен протокол,
      с. Червена могила - по договаряне
11. ПИ, 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.
15. Къща, с. Гълъбник, РЗП:165 кв.м, 2 етажа+тавански етаж, измазана, вътр.
довършителни работи, двор: 800 кв.м, целогодишен достъп - 42 000 лв.
16. Парцел, Рударци, 550 кв.м, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
17. Парцел, Даскалово, 800 кв.м - 41 500 лв.
18. Парцел, Ковачевци, 960 кв.м, заграден - 15 000лв.

НАЕМ
1. Двустаен, Тв. ливади, отремонтиран - 180 лв.
2. Етаж от къща, Тева, с част. Обзавеждане - 160 лв, 120 лв.

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. Ливади, тец, тер, ПВЦ, преустроена в
    Дв., с обзавеждане, ет.: 15, ЕПК - 36 000 лв.
2. Двустаен, Разширен център, ет. 2, част. гредоред,
    72 кв.м, тер., отделен вход - 31 000 лв.
3. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5),
    с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
4. Двустаен, Хумни дол, ет. 3, тх., ТЕЦ 2 тер. - 41 500 лв.
5. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 8(8),ПВЦ, 2 тер.,ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Тристаен, Дараци, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, - 52 000 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 5(9), ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв.
8. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5, таван 20 кв.м,
    вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
10. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ, окачени
      тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

11. Тристаен, Тева, ет. 1, 3 тер. - 30 000 лв.
12. Тристаен, Радомир, кв. Гърляница,
      ет, 3, 3 тер., ПВЦ, климатици - по договаряне.
13. Тристаен, в Радомир, Арката, ет.: 7(8), тец, 3 тер.,

- 22 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м - 45 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 110 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м., два
етажа, мазе, гараж, лятна кухня, двор:190кв.м - 55 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,  дв:
760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
19. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
20. Бизнес сграда, Изток, два етажа, нова,
      РЗП: 230кв.м - 110 000 евро (без ДДС)
21. Търговски обект, Изток, топ-място,
      тх., РЗП: 132 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро
22. Магазин, Център, 75 кв.м - 85 000 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 30 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци,
    Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 45 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 50 000 лв.

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Двустаен, Център, 75 м2, ет. 3, тх./пл., ТЕЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 2, тх./пл., ТЕЦ - 52 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, 72 м2, ет. 3, тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
6. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
7. Тристаен, Могиличе, ПВЦ, ет. 3(6) - 45 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Гарсониера, Мошино, ет. 14 - 150 лв.
2. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
3. 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, Д. МАХАЛА, ет. 8, тераса - 34 000 лв.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ет. 1, преустр. в магазини - 34 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ет. 8, след осн. ремонт /обзавеждане/ - 50 000 лв.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ет. 8, след осн. ремонт /обзавеждане/ - 46 000 лв.
5. ТРИСТАЕН, Д. МАХАЛА, ет. 8, 3 тер., добър - 45 000 лв.
6. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ет. 1, преустр. в магазини - 36 800 лв.
7. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ет. 6, 2 тер., ЕПК - 60 000 лв.
8. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103 кв.м, ет. 4 - 64 000 евро
9. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123 кв.м, ет. 4 - 69 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. СТУДЕНА, 2 ет., РЗП: 170 кв.м, двор: 670 кв.м - 83 000 лв.
2. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 кв.м, двор: 741 кв.м, самост.,  2 ет - 96 000 лв.
3. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 кв.м, двор: 1600 кв.м, тх., пл. - 25 000 лв.
4. С. Г. СЕКИРНА, 1 ет., РVС дограма, дв. 300 кв.м - 9 900 лв.
5. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ет., двор 1562 кв.м, ЗП: 80 кв.м, отлична - 80 000 евро
6. УПИ 1090 кв.м, с. Д. Диканя, равен, ток/вода - 18 530 лв.
7. УПИ 800 кв.м, с. Боснек, равен, фургон - 27 000 лв.
8. УПИ, Радина чешма, 665 кв.м - 13 000 лв.
9. УПИ, 557 кв.м,  с. Черна гора, равен, до къщи - 8 500 лв.
10. УПИ 1200 кв.м; 876 кв.м, с. ЛЮЛИН, до къщи - 30 лв/кв.м
11. УПИ 1400 кв.м, с. Драгичево, равен, ограден - 50 000 лв.
12. УПИ 2150 кв.м, 1970 кв.м, Изток, за обсл. дейности - 25 е/кв.м
13. УПИ 2148 кв.м; 4322 кв.м, ИЗТОК, за жил. стр. - 27 е/кв.м
14. УПИ 1146 кв.м, Рударци, топ място, за жил .стр. - 40 е/кв.м
15. УПИ 1116 кв.м, Рударци, за жил. строителство - 30 е/кв.м
16. УПИ 1930 кв.м, Рударци, за жил. строителство - 25 е/кв.м
17. УПИ 1100 кв.м, Кладница, за жил. строителство - 32 е/кв.м

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Петък, 23 юни 2017 г., брой 118 /6220/ 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
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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, Димова махала, ет. 2,
    2 тер. от 7 метра, коментар       - 30 000 лв.
5. Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар       - 14 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2       - 42 000 лв.
7. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад       - 28 000 лв.; 41 000 лв.
8. Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел                         - 35 000 лв; 24 000 лв.
9. Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт                         - 27 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Тева, отремонтиран, преустроен, ет. 3       - 32 000 лв.
11. Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5  - 23 000 евро; 39 000 лв.
12. Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6             - 30 000 лв.; 32 000 лв.
13. Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 7                       - 31 500 лв.; 41 000 лв.
14. Двустайни, Радомир, НОЕ, ет. 6, ет. 7       - 23 000 лв.
15. Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2       - 65 000 лв.
16. Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар      - 57 000 лв.
17. Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел       - 55 000 лв.
18. Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1                      - 30 000 лв.; 27 000 лв.
19. Тристайни, Изток, ет. 6, ет. 8                                 - 43 000 лв.; 40 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще,
      над Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м    - 50 000 евро
21. Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор: 300 кв.м    - 48 000 евро
22. Луксозен етаж и тавански, над Автогарата, двор: 300 кв.м.     - 70 000 лв.
23. Къща до болницата сут. + 2 етажа,
      тухла, плоча, коментар      - 55 000 лв.
24. Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
      в 1 двор, 640 кв.м, коментар      - 40 000 лв.
25. Къщи, Драгичево         - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
26. Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м   - 10 000 евро
27. 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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ЕПК, ет. 6, юг, по БДС - 38 000лв.
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. Тристаен, Изток, ет: 1, с много подобр., - 62 000 лв.
5. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
6. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 35 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 40 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 32 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

3. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
   сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
    мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
    сут. + 2 ет., гараж,
   парцел 450 кв.м - по договаряне
6. Къща Варош - 80 000 лв.
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, с. Ковачевци, нова,
     РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв: 600 кв.м - 62 000 лв.
10. Къща, Долни Раковец,
      дв: 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, Радомир, кв. Върба,
     66кв. м, двор: 500 кв.м - 25 000 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, Дивотино, 546 кв.м - 13 650 лв.
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
    стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
20. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
21. УПИ, с. Зелени град,
    общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 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 - 130 лв.
2. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 500 лв.
3. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
4. Гараж на Софииско шосе,
   с канал и инструменти - 100 лв.
5. Гараж, масивен, Център, 20кв.м., 60лв.
6. Боксониера, Ид. Център, тавански
етаж, - 150 лв

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10,
   без ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро
2. Тв. Ливади, ет: 4, тх, тец, 2 тер., 42 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
  ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 8 - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
6. Радомир, кв. Гърляница, 70кв.м., ет: 7,
добро състояние, - 14 000 лв
7. Проучване, ПВЦ, саниран,
     ет. 8 - 46 000 лв.
8. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
9. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 000 евро
10. Изток, ет. 6, 60 кв.м, ТЕЦ - 44 000 лв.
11. Изток ет. 7, панел,
   ремонт с обзавеждане - 50 000 лв.
12. Радомир, кв. Гърляница,
     ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 6, - 20 000 лв.
14. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 600 лв.
ТРИСТАЙНИ:

1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
   по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 33 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката, ет.: 8, БДС, за
ремонт, - 22 000 лв.
4. Проучване, 98 кв.м, ет. 6,
  ТЕЦ, 3 тер., преустроен,
  луксозен ремонт, ПВЦ - 60 000 лв.
5. Радомир, Тракия, ет. 8, 2 тер. - 17 500 лв.
6. 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 - 53 000 евро
2. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.

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

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

5. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 47 000 лв.

6. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 37 000 лв.

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

8. Тристаен, Ид.ц, ново стр., ет.2, ТЕЦ, тер. - 66 000 евро

9. Тристаен, Център, ет. 3, тх./пл., 87 кв.м, две тераси- 44 000 евро

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

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

0888 215 130

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

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

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

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

 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 - 32 000 евро

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава тристаен Изток,
ет: 1, с много подобрения и

мебели, 62 000 лв.

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. - 55 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ- 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, лукс. отрем., ТЕЦ, тер. - 60 000 лв.

2. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35 000 лв.

3. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 3, след ремонт

- 50 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

    тер., след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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.

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 строителство,

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 Ид. център  - до 60 000 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

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.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

   - ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
     ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
   - ДВУСТАЕН, РЦ, ЕТ. 1 - 58 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-
охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.
Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ

И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически техникум)
√ автомивка външно и
вътрешно
√ пране на килими
√ 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



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

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

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

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

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

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 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

Продавам равно дворно място -1240
кв.м. с едноетажна къща /вила/ - 60
кв.м. застроена площ, масивен гараж
(24 кв.м), други допълнителни
пристройки, с кладенец, асма, овощни
дръвчета в с. Дивотино, обл. Перник;
цена 27 000 Евро. Тел.: 0899 127119

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

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

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

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

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

работа
наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

Интересно и забавно

Къдравата коса е благословия, но и предизвикателство. Всяка жена ще ви ка-
же това. Къдравата коса изисква специални и постоянни грижи. Едно момиче
реши да сподели с интернет своята "битка" с къдравата коса, как се е научила
да се грижи за нея и как косата й се е трансформирала за 4 години.

Всичко това се случва в социалната мрежа Reddit, където потребителката
capslockramen споделя как се грижи за косата си, показвайки снимки на своята
красива еволюция.

Потребителката показва снимки преди и след като се е научила да се грижи
правилно за косата си и резултатите се изумителни.

Снимките "преди" са от последната й година в гимназията, когато е мразела
къдриците си. За да укроти косата си, тя я е подлагала на различни процедури,
надявайки се къдриците да изчезнат.

След като влиза в колежа обаче, тя решава, че иска да се гордее с къдравата
си коса и прическата й да изглежда максимално естествено.  ето и нейните съ-
вети за къдрава коса

Естествени къдрици в 12 стъпки:
    След измиване на косата внимателно изцедете излишната вода
    Наведете глава надолу и обърнете косата
    Нанесете балсам за къдрава коса и с пръсти равномерно го раз-

пределете по косата
    Нанесете стилизиращ продукт за къдрава коса
    С помощта на обикновена памучна тениска попийте излишната

вода
    Увийте косата в тениската
    Останете така 10 минути
    Отново наведете глава надолу и внимателно разийте тениската

от косата

    Изсушете косата, използвайки дифузер. Сешоарът трябва да е на
средно висока температура. Никога не се сушете на максимална
температура

    Докато сушите косата с глава надолу, мачкайте косата с тенис-
ката. процесът е бавен, но резултатът си заслужава

    След като косата е почти изсушена, но не напълно, напръскайте
със спрей за къдрава коса, който да стилизира. Използвайте продукт,
който не е прекалено силен.

    Готово!
Потребителката дава и някои други съвети в коментарите, също свързани с

грижата за къдрава коса:
    Когато се подстригвате, косата трябва да е суха. Никога не се съг-

ласявайте на подстригване с бръснач!
    Използвайте шампоани без сулфати 3
    За да не се сплескат къдриците, докато спите, слагайте коприне-

на шапка или прибирайте внимателно косата с ластик
    Сресвайте косата си ПРЕДИ, а не след къпане

Съветите за къдрава коса, по които интернет полудя
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НСИ свали прага на бедност,
но хората под него се увеличиха

През 2016 година ли-
нията на бедност общо в
нашата страна е била
308,17 лева месечно на
лице от домакинството, от-
чете НСИ.

Това представлява пони-
жение с 5,4% спрямо пра-
га на бедност от 325,8 ле-
ва година по-рано. В съ-
щото време под този праг
на бедност са били 1 638
700 лица, или 22,9% от на-
селението на страната, на-
раствайки с близо 1%
спрямо 2015-а година, ко-
гато под тогавашния праг
на бедност са били 22,0%
от българите.

НСИ отбеляза, че систе-
мата за социална защита
има съществено значе-
ние за редуциране на бед-

ността. Данните за 2016-а година показват, че ако в доходите на домакинствата се
включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обе-
зщетения, социални и семейни помощи и добавки), това равнището на бедност би
трябвало да се повиши от официалните 22,9% до 27,9%. Ако бъдат изключени и
пенсиите, то равнището на бедност през миналата година би трябвало да обхване
цели 45,5% от населението на страната, допълва статистиката.

Относителният дял на бедните е бил най-висок сред безработните лица (54,6%
за 2016-а), като рискът от бедно при безработните мъже е бил с 6,7 процентни
пункта по-висок в сравнение с безработните жени. През миналата година обаче е
имало повишаване и на делa на бедните сред заетите лица до 11,6% от общото
население спрямо 7,8% през предходната година, като при работещите на пълно
работни време рискът за изпадане в бедност е бил четири пъти по-висок от този
при трудещите се на пълно работно време (42,2% спрямо 10,2%).

НСИ отчита, че образователното равнище е оказало съществено влияние върху
риска от бедност при заетите лица, като най-висок е бил относителният дял на
работещите бедни с началото и без образование - цели 68,8%. При нарастване на
образователното равнище обаче, относителният дял на бедните трудещи е на-
малял приблизително два пъти за лицата с основно образование (до 37,4% под
линията на бедност) и над четири пъти за тези със средно образование (до 15,2%),
докато делът на работещите бедни с висше образование е бил едва 5,4%.

През 2016 година най-висок е бил относителният дял на бедните сред лицата от
ромската етническа група (77,1% под прага на бедност), а най-нисък - сред лицата
от българската етническа група (15,7%).

1000 лева става таванът за
разплащане в брой след 2 години

Таванът на разплащанията в брой да намалее поетапно решиха депутатите. Това
щяло да намали сивата икономика.

Предлага се нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащания
в брой в страната да бъде поетапно намален от 10 000 лв. до 1000 лв. за срок от две
години.

Предвижда се от 1 август разплащането в брой да падне до 5000 лв., от 2018 на
3500 лв., а от 2019 г. на 1000 лв.

Промените се уреждат в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Въвежда се и възможност за плащане чрез виртуално терминално устройство

ПОС на администрирани от НАП данъци и осигурителни вноски, като средствата
постъпват директно по сметка на НАП в БНБ.

Този законопроект предвижда също прехвърлянето на компании с неплатени
данъци и осигуровки за милиони на клошари вече да става по-трудно. Мажори-
тарните собственици на такива дружества ще са отговорни с имуществото си, ако
продадат своите акции или дялове при започната проверка или ревизия от данъч-
ните до шест месеца от приключването й.

Такава сделка ще се смята за недобросъвестна, ако собственикът на компания-
та е знаел, че тя е свръхзадлъжняла или неплатежоспособна, все пак и продажба-
та на акциите или дяловете е станала, преди да се поиска фалит. Отговорността ще
е пропорционална на продаденото участие.

Менда Стоянова от ГЕРБ заяви, че основната част от промените са по европейска
директива, както и за борба със сивата икономика.

Георги Търновалийски от БСП каза, че група-
та не подкрепя промените и ще предложи свои
между първо и второ четене. По думите му ог-
раничението на плащането в брой няма да ог-
раничи сивата икономика, а е по-скоро в инте-
рес на търговските банки, които печелят от так-
си и комисионни. Това ще доведе до нови раз-
ходи за малкия и средния бизнес, каза още той.

Дора Христова от "Воля" също възрази срещу
промените, които според нея щели да рефлекти-
рат негативно върху малкия и средния бизнес.
Промените ще натоварят с още повече админис-
тративна тежест, каза тя.

Патриотите предлагат закон
за защита на книжовния език

До месец “Обединени
патриоти“ ще внесат в На-
родното събрание проек-
тозакон за защита на бъл-
гарския книжовен език.

Това стана ясно по вре-
ме на дискусия в парла-
мента, в която участваха
представители на управл-
яващите, БАН, книгоиз-
датели, езиковеди и пред-
ставители на телекомуни-
кационния и банковия
сектор, съобщи БНР.

Закон за съхранение на
българския книжовен
език е внасян в парла-
мента и от партия “Атака“
през 2010-та година. Но-
вият закон ще регламен-
тира книжовната норма,
нейната защита и съхра-
нение. Ще бъде включе-

но и виртуалното пространство.
Според писателя и журналист Иван Гранитски, инициативата е полезна и необ-

ходима. Той припомни, че закон за българският език е предлаган и от писателя
Николай Хайтов, но неговият законопроект е изчезнал.

Гранитски смята, че това е заради общата тенденция на чиновниците в Брюксел
да налагат отказ на национална идентичност на по-малките страни, между които и
България и това е една от причините народните представители да не приемат та-
къв свръх-важен закон.

"Проектът, който се предлага в момента, е доста несъвършен. Ние ще предло-
жим конкретизиране на отделните членове. Нашите медии си служат с един доста
обеднен език. Да не говорим за пълния турлю-гювеч с надписите на латиница. В
закона ще се регламентира изписването на български език на всички надписи,
табели и указателни знаци", подчерта той.

Станислав Станилов набляга на това, че законът е за книжовния език, а не за
говоримия: "Депутатите говорят на диалект. Говоримият език на официални места
винаги дава отражение в цялото общество и ако хората слушат народните пред-
ставители в Събранието да говорят на официалния книжовен език, те също ще се
влияят от това".

Важна промяна, която се предвижда, касае и работата на вносителите на мобил-
ни устройства, които трябва да могат да работят и на кирилица.

Депутатът Милен Михов поясни, че трябва да се въведе регламент, който да
изисква за всички вносители на такъв тип устройства да поддържат технически и
софтуерни възможности за използването на кирилица.

Момчил Неков: 85 процента от
образованите българи напускат страната
По последни данни 85% от образованите

българи, които са на възраст до 38 години,
напускат пределите на България.

Сред тях са основно инженери, IТ специа-
листи, доктори, медицински сестри и учители.

С голямо мнозинство беше приет докла-
дът на българския евродепутат Момчил Не-
ков за Новата европейска програма за уме-
ния. Програмата цели да повиши уменията и
квалификациите на европейските граждани
и да се справи с безработицата и изтичането
на мозъци.

„Трябва да покажем на българите, че могат
да се реализират успешно и в нашата родина.
Трябва да се погрижим да върнем и българите
от чужбина, които могат да приложат наученото на Запад у нас. Това ще стане чрез
сътрудничество между държавата, бизнеса и образованието“, заяви Неков.

Българският евродепутат смята, че България трябва да си възвърне изгубения
блясък на професионалното образование и дуалната форма на обучение като се
отчетат новите потребности на пазара на труда по региони.

„Трябва да се подсигурим, че като свършат парите по проектите за дуално обра-
зование, бизнесът и фирмите ще са готови да инвестират в обучението на кадри.
За да се случи това, трябва да се осигурят финансови стимули поне в началото “,
допълни Неков.

По данни на Синдиката на българските учители (СБУ) около 3000 са учителите в
България, които преподават в клас без да притежават диплома за педагози. В
допълнение на това, заради недостига на кадри, 5500 са работещите пенсионери
учители към момента. Новата европейска програма за умения призовава за пред-
приемането на мерки за привличането на повече млади кадри и за подобряване
на статута на учителската професия. Според Неков учителят трябва да бъде воде-
ща движеща сила в дигиталната трансформация на образованието.

След гласуването Момчил Неков беше домакин на дебат по доклада с акцент
върху дигиталните умения и професионално образование. В него участваха чле-
нове на Европейския парламент, представители на Европейската комисия, рабо-
тодателски и синдикални организации.
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 Днес обмислете задълбочено финансовите си
инициативи и ще бъдете приятно изненадани, че
така си спестявате ред главоболия – както на
този етап, така и в бъдеще. Отделете доста-
тъчно време за пълноценен отдих. С искрени и ху-
бави думи оценете това, което имате и благода-

рете на Съдбата си.

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

пазливо, когато инвестирате средства.

 Днес в личен и в професионален план, избягвай-
те неблагоприятни ситуации. Моментът може да
се окаже изключително успешен за вас. Не бъде-
те горделиви и дребнави към околните. Проявете
самостоятелност, сдържаност и предвидливост.
Спокойни и позитивно мислещи, само така може

да се предпазите от неблагоприятната енергетика на деня.

 Днес моментът е благоприятен да простите на
близък за нанесена ви преди време обида. Имайте
предвид, че каквото направите в живота си, това
ще се върне към вас. За други денят е празничен,
за това бъдете усмихнати и си оставете време
за отдих и забавления. Такива и други полезни за-

нимания ще ви накарат да се почувствате добре.

 Днес не предприемайте твърде мащабни проме-
ни в живота си. Опитайте да преосмислите цели-
те си. Денят е подходящ и за преосмисляне на на-
товарващи връзки и ангажименти. Простете на
онези, които са ви обидили и не изяснявайте пре-
калено обстоятелствено чувствата си, за да не

останете излъгани.

 Днес, в случай че ви бъдат отправени конкрет-
ни делови въпроси, то на всяка цена трябва да се
стремите да отговорите на тях подобаващо,
особено ако очаквате конкретни резултати.
Имайте предвид, че приходите ви многократно
ще се повишат, но трябва да направите точен

списък на приоритетните си разходи.

 Днес не предприемайте твърде драстични ходо-
ве на работното си място. В случай че е потреб-
но да направите конкретна промяна в личен план,
то трябва на всяка цена да си отговорите на
важните въпроси – към какво се стремите и как-
ви крайни резултати очаквате. Действайте с по-

вишено внимание.

 Днес с повече вяра подхождайте към хората, с
които работите в тясно сътрудничество. В слу-
чай че откриете техни грешки, не се страхувай-
те да ги посочите, но използвайте дипломатични
похвати. Залагайте на физическото натоварва-
не с цел да отхвърлите натрупания от вас до мо-

мента стрес.

 Днес не се преуморявайте с непривични за вас
дейности, тъй като това вместо да има пози-
тивно въздействие върху вас, само ще ви натова-
ри допълнително. Вземете мерки, ако се чувства-
те отпаднали! Възможно е днес да се почувства-
те с понижено настроение и отсъствие на сили и

желания, което ще се отрази на работоспособността ви.

 Днес се заемете с осъществяването на инициа-
тивите, които може да ви донесат значителни
ползи от материално естество. Погрижете се да
осъществявате с лекота делата си от личен ха-
рактер, дори и да не сте си осигурили стопроцен-
товата поддръжка на роднините си. Онова, което

решите, непременно го направете.

 Днес ще се радвате на отношението на влия-
телни покровители и на хора, които ще показват
ясно своите симпатии. Опитайте да съхраните
дипломатичния си маниер, особено ако се налага
да обсъждате въпроси, които касаят личния ви
интерес. Подобрените ви финанси ще облекчат

семейния бюджет и ще внесат известно успокоение у вас.

 Днес работете самостоятелно и при отлична
организация. Опитайте да си създадете нагласа-
та на победители. Действайте по съвест, кога-
то разрешавате изцяло лични проблеми. Колкото
по-съсредоточени сте върху текущите си задъл-
жения, толкова е по-малка вероятността да се

проявят каквито и да било непредвидени затруднения.
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Стоян Георгиев и Ивайло Стоянов са сред челниците в Югозападната група

Äâàìà ðàäîìèðöè ñà ñðåä ãîëìàéñòîðèòå

Спортно училище “ Олимпиец”
гр. Перник

ПРИЕМА
ученици след завършен 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-

ми и 8-ми клас по спортовете:
ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ,

БОРБА, ДЖУДО, САМБО, ЛЕКА
АТЛЕТИКА

Обучението е до 12-ти клас и учениците
получават професия

“ Помощник- треньор по вид спорт”
Училището разполага с:

автобус, общежитие, столова, клубни
бази по видове спорт

Провеждат се зимни и летни лагери

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
ще се поведат на стадион “ Миньор” и в

зала “ Дружба” от 09.00 часа
²-ви тур: 29 и 30 юни 2017 год.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец на училището.
2. Копие от акт за раждане.
3. Копие от ученическа книжка.
4.Медицинско свидетелство със

заключение, че съответният спорт не е
противопоказен за здравословното
състояние на ученика.

Стоян Георгиев и
Ивайло Стоянов са
сред челниците в
Югозападната група

Двама футболисти
на „Струмска сла-
ва”(Радомир) заемат
място в челото на
голмайсторите на
Трета лига в Югоза-
падната група. „Сла-
вата” спечели пър-

венството, а нейни-
те нападатели вкара-
ха общо 76 гола в
първенството, с кое-
то станаха и най-ре-
зултатното нападе-
ние от всички отбо-
ри в групата. Нали-
чието на само двама
в десетката не е ло-
шо с оглед на фак-
та,че авторите на

головете са
повече и бре-
мето на реа-
лизаторите
не е падало са-
мо върху еди-
н-двама фут-
болисти. Най-
р е з у л т а т е н
от радомир-
ските играчи
е Стоян Геор-
гиев с 11 точ-
ни попадения
, което му
отрежда вто-
рото място
след абсо-

лютния лидер Цве-
телин Цаковски от
„Балкан”(Ботевград).
Другият състезател
на „Струмска сла-
ва”,който е сред пър-
вите на класирането
, е Ивайло Стоянов с
девет гола. Толкова
има и Мариян Ха-
джиев , който обаче
разделя своите точ-

ни попадения между
два отбора, тъй ка-
то игра един полусе-
зон в „Сливнишки ге-
рой” и един полусе-
зон в „Струмска сла-
ва”. Доброто  е,че и
през следващия сезон
Хаджиев ще продъл-
жава да бележи за

„Славата”, а конку-
ренцията в нападе-
нието се увеличава
след появяването на
Петър Димитров в
състава. Ето списъка
на голмайсторите в
челото на Югозапад-
ната група на Трета
лига:

Деветдесет години „Струмска слава”
В началото на 1957 г.

е приета нова наредба
за провеждане на ре-
публиканските пър-
венства по футбол. Ак-
центът в нея е поста-
вен върху повишаване
спортното майсторс-
тво. За тази цел броят
на „Б групите е редуци-
ран на 2 – Северна „Б”
РФГ и Южна „Б” РФГ в
състав от по 16 отбо-
ра.  Освен това всички
отбори от „А” и „Б”
РФГ се задължават да
имат юношески и дет-
ски отбори, които да
участват в състеза-
ния по отделна наредба
и програма. В състава
на Южната „Б” РФГ са
включени отборите
на: Локомотив (Пд), Ми-
ньор (Кж), Ударник (Пд)
и Торпедо (Димитров-
град) – класирали се на
първите 4 места в
крайното класиране в
Южната „Б” РФГ за
1956 г.;  Динамо (Ст.Д),
Червено знаме (Радо-
мир), Торпедо (Пк), Чер-
вено знаме (Самоков) –
класирали се от 2 до 5
място в Югозападна-
та „Б” РФГ за 1956
г.(победителят в гру-
пата Червено знаме
(Ст.Д) печели квалифи-
кационния турнир и

влиза в „А” група); Уда-
рник (СтЗ), Локомотив
(СтЗ), Торпедо (Чирпан)
и СКНА (Сл)  от Югоиз-
точната „Б” РФГ и
Септември и Академик
от София. По админис-
тративен път в група-
та са включени отбо-
рите на Левски (Бс) и
Ботев (Бл). Отборите
са с имената, с които
са започнали първенс-
твото. В хода му пове-
че от половината от
тях си сменят имена-
та, тъй като добро-
волните спортни орга-
низации (ДСО), към кои-
то принадлежат се зак-
риват и на тяхно
място се създават дру-
жествата за физкул-
тура и спорт (ДФС) –
СКНА (Сл) става „Ген.
Заимов” (Сл); Торпедо
(Димитровград) – Ра-
ковски; Ударник (Пд) –
Марица; Миньор (Кър-
джали) – Арда; Ударник
(СтЗ) – Ботев; Торпедо
(Пк) – МЗ „Струма”;
Червено знаме (Само-
ков) - Рилски спортист;
Торпедо (Чирпан) - Яво-
ров;

Повечето от дву-
боите са оспорвани и
равностойни. За  фут-
болистите от Червено
знаме (Рад) това пър-
венство е коренно раз-
лично в сравнение с

предишните. Те са пос-
тавени в нова ситуа-
ция, сред непознати,
силни провиници. Пред-
ставянето им е нерав-
номерно. В крайното
класиране отборът
заема 14-то място с 24
точки и изпада. Впос-
ледвалата реорганиза-
ция оставя радомирци
още едно първенство
сред втория футболен
ешелон в страната.

Първата си точка в
това първенство Чер-
вено знаме (Рад) печели
при гостуването си в
Чирпан.

„През първото по-
лувреме домакините
подпомогнати от
вятъра атакуваха неп-
рекъснато – пише Бл.
Димитров във в-к „На-
роден спорт” -  В 22-та
мин. Бабаков (Т-9) изпол-
зва едно недоразумение
в защитата на гости-
те и с глава изпрати
топката в мрежата –
1-0. Две минути по-къс-
но Василев (Т-8) остана
сам пред радомирския
вратар, но Терзиев
(Чзн-1) с рискован
плонж ликвидира опа-
сността.Изравняване-
то дойде в 53-та мин.
Централният защит-
ник на Торпедо Чобанов
(Т-3) направи фатален
пропуск, Георгиев (Чзн-

8) догони топката и
тя леко се озова в мре-
жата.”

Първата си победа в
първенството радо-
мирци постигат в 6-ия
кръг, побеждавайки на
собствения си ста-
дион временния лидер
Бургас (б.а. – отборът
получава името „Лев-
ски” много по-късно).
„За всички, които наб-
людаваха този мач по-
бедата на радомирци
не е изненада. Тя дойде
като плод на по-добра-
та игра. Гостите за-
почнаха спокойно, но
червенознаменци ги
атакуваха незабавно и
пред вратата на Ан-
дреев (Бс-1) се разрази
истинска буря.

Домакините се боре-
ха самоотвержено за
всяка топка и разс-
троиха играта на бур-
газлии. Но неточната
стрелба, в която осо-
бено се отличи Б. Лазов
(Чзн-9) не позволи ре-
зултатът да бъде от-
крит. В 47-та мин. след
разбъркване пред вра-
тата на гостите До-
нев (Бс-4) спря топката
с ръка на голлинията и
съдията отсъди 11-
метров удар. Б. Лазов
би, но Андреев отби
топката, тя попадна
отново у Лазов и този

път той не сгреши ка-
то я изпрати в мрежа-
та – 1-0 за Червено зна-
ме. След гола гостите
се активизираха и изне-
соха играта по-напред.
Атаките им обаче се
разбиваха в радомирска-
та отбрана, където
много сигурно игра М.
Миленков (Чзн-3). Те ни-
то веднъж не застра-
шиха опасно вратата”.
[М. Геошев, в-к „Наро-
ден спорт”]

Последният мач на
радомирци от първият
полусезон завършва с
инцидент. Гостува-
щият отбор на Локомо-
тив (СтЗ) напуска те-
рена 7 минути преди
края на мача при резул-
тат 1-0. Срещата е ре-
шителна в борбата за
откъсване от опасна-
та за изпадане зона.
След повече от месец
Бюрото на РС Футбол
присъжда служебна по-
беда на Червено знаме с
4-0. Първият полусезон
е твърде негативен за
Червено знаме – само 9
т. спечелени от 3 побе-
ди и 3 равенства при
голова разлика 15-23 и
15-то място в класира-
нето. Преди него е Ра-
ковски (Димитровград)
с 12 т. и 3 отбора с по
13 т.
Д-р Стефан Сергиев

17 - Цветелин Цаковски - Балкан 1929 (Ботевград)
11 - Томи Костадинов - Пирин (Гоце Делчев)
  - Стоян Георгиев - Струмска слава 1927

(Радомир)
10 - Андон Гущеров        - Септември (Симитли)
     - Петър Петров              - Ботев 1937 (Ихтиман)
 9 - Александър Александров - Сливнишки герой

(Сливница)
    -  Николай Ботев           - Чавдар (Етрополе)
  - Ивайло Стоянов   - Струмска слава 1927

(Радомир)
 - Мариан Хаджиев  - Сливнишки герой

(Сливница)
   - Алек Манолов         - Германея (Сапарева баня)
 - Петко Петков   - Рилски спортист 2011

(Самоков)
 8 - Смаил Креболиев        - Септември (Симитли)

Продължение

„Пирин” се разпада

Тъжна новина за феновете на футбола в
Благоевград - Пирин може и да не продъл-
жи участието си в Първа професионална
лига от новия сезон.След като гнездото на
орлетата беше напуснато от Тони Тасев и
Орлин Старокин, от Благоевград си тръгна
и словакът Кристиян Кощърна. Халфът се
връща в родината си, където ще играе за
Дунайска стреда, информира БНТ. След
един силен сезон с екипа на орлетата Ко-
щърна привлече вниманието на няколко
отбора от родното първенство, но той пред-
почете да избере офертата на клуба от
своята родина. 23-годишният халф има до-
говор с Пирин и поради тази причина сло-
ваците ще трябва да платят определена
трансферна сума, за да го имат в състава
си. През миналия сезон Дунайска стреда
завърши на седмо място в крайното класи-
ране, но сега амбициите на клубното ръко-
водство са свързани с място в челната
тройка.
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Да подадем ръка на 15-годишния младеж, който смело се бори с ръка

ЗА БРЕЗНИЧАНИ ВИ-
ДОВДЕН ИДВА ВСЯКА
ГОДИНА ПО ЕДНО И СЪ-
ЩО ВРЕМЕ. Така поне мо-

гат да си го планират, за да знаят как-
ва приказка да вържат с комшиите и
родата. Макар този християнски праз-
ник да има силно политическо значе-
ние, граовци го удрят яко на веселба,
ядене и пиене. Като на истински събор.
Виж, символиката също си я бива, че
на някои трябва да им се отворят очите
по-често от един път годишно. При
всяка по-сериозна патаклама в държа-
вата ще се намери мъдрец, който да
пророкува като същински патриарх:”И
за вас ще дойде Видовден!” Няма
спор, Видовден в Брезник ще събере
дсота политици не само от местно, а ве-
роятно и от национално ниво. Дано си
повтарят народната притча, че тя най-
вече за тях се отнася. Ако смятат да са
успешни, по-добре Видовден да не ид-
ва.  Дойде ли – пиши ги аут. Това как и
да е, дано брезничани наблегнат не
толкова на моралния казус, колкото на
материалния. В тия жеги бирата и като
жезялна вода да извира, пак няма да
стигне за всяко жадно гърло.

НИКАКВА ФАЙДА НЯМА ПЕР-
НИШКИЯТ ВОДАЧ НА МПС ОТ
ФАКТА, ЧЕ ВЧЕРА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ шумно и помпозно пре-
махна от Правилника за движение по
пътищата указателната табела, предуп-
реждаваща за наличието на полицей-
ски радар. Че то ако за една табела се
вдигна такъв шум, каква ли гюрултия
ще стане ако се промени цял знак? А
цял закон? Сигурно и затова парламен-
тът не приема закони, за да е по-тихо в
държавата. Една табелка за радар сти-
га за първото полугодие. В тоя ред на
мисли новината може да мине спокой-
но покрай ушите на местните шофира-
щи люде. Не си спомняме някъде в
Пернишко да има такава табела, която
да смразява кръвчицата на джигитите.
А и да има – вероятно е изключена,
щото не сме останали с впечатление,
че е разкрито ПТП или нещо подобно
благодарение на снимащото устрой-
ство. Така че – спокойно, шофьори!
Правилникът се мени – нравите не. А и
след като стана ясно, че от новите пат-
рулки не може да  се снима с подвиж-
на камера – газ до дупка!

„Граовска младост”
закрива сезона

Любомира ПЕЛОВА
Още едно дете от на-

шия край се бори смело
с най-страшното забол-
яване и чака да му пода-
дем ръка за помзощ.
Става дума за Иво Хрис-
тов, който е само на 15
години, но е изключи-
телно талантлив писа-
тел, автор на трилъри,
на който съдбата е от-
редила да се бори с теж-
ка диагноза. От няколко
години смелият Иво по-
беждава геройски, ден
след ден, коварната бо-
лест.

Сестра му, която го
обича безкрайно, се об-
ръща към добрите хора
с молба да помогнат на
братчето й да живее.
За да се случи това, е
необходимо да се събе-
рат 15 000 лева в рамки-
те на 2 седмици. За хора
с големи сърца това е
напълно постижимо, на-
ли?

Ето и трогателните
думи на сестрата на
Иво:

„През последните
няколко дни много от
вас ми писаха, за да по-
питат дали съм добре,
защото когато не съм,
ми личи и се забелязва

от близките ми. Няма
да изпадам в подробнос-
ти на какво се дължи
настроението ми, но
ще споделя с вас само
една от причините,
която всъщност е и
единствената, заради
която си струва да
вдигна глава и да про-
дължа напред. Сякаш не
е имало вчера и да зат-
воря всички други
страници, които не си
струва да чета, ако те
ще са причината да
няма усмивка на лицето
ми. Истината е, че пре-
ди дни получихме офе-
рта от клиниката по
неврохирургия в Герма-
ния и брат ми трябва
да замине за следващия
контролен преглед едва
след две седмици. Нуж-
ната сума е 15 000 лв,
които предвид малкото
време, което имаме зву-
чат доста трудно за
набавяне. Да, но не и не-
възможно. 10 000 лв. ще
бъдат използвани за
контролен преглед, а ос-
таналата част от су-
мата за вливане на ле-
карството „Авастин-
400“, което ще бъде
направено там. От пос-
ледния преглед досега
вливане не е правено, за-
щото лечението беше
спряно по препоръка на
лекарите. Организмът
му имаше нужда от
кратка почивка, след
дългото и продължи-
телно лечение. Излиш-
но е да казвам колко ва-
жен е този преглед, за
да се види какво е със-
тоянието на тумора в
ушната кухина без неп-
рекъснато му поддър-
жане. А това ще опреде-
ли и периодичността
на следващите влива-
ния, защото лечението
не е спряно окончател-
но, а вероятно няма и

да бъде.
Никога в живота си

не съм скланяла глава
или се случва за ден,
който прекарвам в мис-
лене какво да направя,
за да променя ситуа-
цията. Няма да падна
духом и сега, защото се
връщам три години на-
зад, когато лекарите
дадоха две седмици жи-
вот на брат ми и ние
събрахме не 15 000 лв, а
50 000 лв. за същото
време. Няма да се отка-
жа, защото знам, че не
съм сама. А всеки, кой-
то ме познава знае, че
моят живот носи име-
то Иво. Знам, че не сме
сами и знам, че можем
да го направим заедно,
както винаги. За съжа-
ление не разполагам с
нужното време, за да се
развихря типично в
мой стил и да организи-
рам голямо събитие, с
което да съберем цяла-
та сумата за една ве-
чер. Затова надежата
ми е само и единствено
във вас. Във вашите
споделяния и вашите
идеи или моите, подкре-
пени от вас. Единстве-
ната ми молба е да под-
крепите брат ми по на-
чина, който сметнете
за добър. Споделяне на
написаното, изпращане
на дарителски смс, ваша
снимка с ДМС номера,
призовавайки вашите
приятели, които да нап-
равят същото. Избо-
рът е ваш.

Но не отминавайте.
Моля ви.

Начини за дарение:
SMS дарение чрез из-

пращане на текст „DMS
IVO“ на номер 17777 на
цената на 1 лв.

Дарителска банкова
сметка:

BG47BPBI79404078032501
– Иво Ивов Христов

Драстичен скок на таксите
за административните дела

Любомира ПЕЛОВА
Увеличение от близо 40% на съдебните

такси по административни дела предвиж-
дат изменения в Административнопроце-
суалния кодекс, внесени от ГЕРБ. Проме-
ните бяха приети на първо четене в парла-
ментарната комисия по икономика и тури-
зъм. Предложенията на управляващите
предвиждат още въвеждане на електронно
правосъдие и института за мълчаливо съг-
ласие. Управляващите са на мнение, че
предложените текстове са стъпка за ус-
пешна съдебна реформа. Според проекта
таксата за граждани, еднолични търговци и
държавни органи е 90 лв. и 450 лв. за орга-
низации. Когато има правен интерес такса-
та ще е 1%, но не повече от 3400 лв., а при
материален интерес над 10 млн. лв. - 9000
лв. И ГЕРБ, и от БСП обаче са склонни да
занижат размера на така предложените
такси между първо и второ четене на зако-
нопроекта. Аргументите на управляващите
за по-високите такси – често се злоупот-
ребява с правото на жалба и настоящите
такси са много ниски. Анна Александрова
от ГЕРБ посочи и други причини да се
внасят промените. “Голяма част от адми-
нистративните актове се обжалват. Поради
това бързото производство пред админис-
тративните органи се обезсмисля при бав-
но правораздаване. А това влошава управ-
лението на държавата”, посочи тя. Предло-
женията на ГЕРБ включват и електронното
оповестяване. Всички граждани, които са
страна по административни дела, ще
трябва да дават имейл и телефонен номер,
на който да получават СМС. В новите тек-
стове е записано, че и призовките вече ще
може да се изпращат по електронната по-
ща. С цел да се намали административната
тежест се въвежда и принципът на мълча-
ливото съгласие при становища на държав-
ната администрация. Идея, срещу която
възрази Петър Кънев от БСП. “Много кра-
сиво звучи, невероятно, но е нож с две ос-
триета, и ако не бъдат разписани коректно
нещата, може да бъде страхотен повод за
корупция “, коментира той. Промените ще
бъдат разгледани утре в пленарна зала.

Премахват знаците,
обозначаващи камерите
Любомира ПЕЛОВА

Парламентът прие
на второ четене про-
мени в Закона за движе-
ние по пътищата, пре-
махващи знаците, обо-
значаващи камерите.
Депутатите решиха
още за нарушения, зас-
нети с видеокамера, за
които не се отнемат
контролни точки или
право на управление на
МПС, да се издават еле-
ктронни фишове.

Приетият закон
предвижда за срок меж-
ду 6 месеца и година да
се прекратява регис-

трацията на МПС, чий-
то собственик го е
предоставил на лице
без книжка. Промените
бяха заложени в Закона
за движение по пъти-
щата. „За“ текста гла-
суваха 92 народни пред-
ставители, „против“ -
21 , „въздържали се“ -
51. Съгласно текста за
период от 6 месеца до
1 година ще се прекрат-
ява регистрацията на
пътно превозно средс-
тво, ако неговият
собственик го управл-
ява без да притежава
свидетелство за уп-

равление на МПС или е
употребил алкохол с
концентрация в кръв-
та над 0,5 промила или
наркотични вещества
и техни аналози. Съща-
та принудителна
мярка ще се въвежда и
за собственик, който
откаже проверка с тех-
ническо средство за ал-
кохол.

Съгласно промените
на пълнолетните лица,
употребили наркотици
и алкохол ще се търси
наказателна отговор-
ност, ако са причинили
увреждане или смърт.

От страница 1

Представял се е на много републикански
конкурси и фестивали в страната, като е
завоювал множество призове и награди. В
Ансамбъла членуват над 100 любители –
изпълнители на народни песни и танци от
различни възрастови групи.

Разнообразието на българските фол-
клорни ритми, елегантните изпълнения,
богатият народностен колорит на кос-
тюмите, богатия регистър от самобит-
ни гласове – това е визитната картичка
на Ансамбъл “Граовска младост”.
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