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   материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

116, ал. 1, т. 6 и 11,
във връзка с чл. 115
от Наказателния ко-
декс.

В резултат на пред-
прието активно раз-
следване е установен
и задържан 31-годиш-
ният Цветан, прос-
трелял смъртоносно
25-годишен жител на
Перник. Престъпле-
нието бе извършено в
ранните часове на 15
ноември в центъра на
областния град. Ведна-
га след извършения ог-
лед, започнаха актив-
ните оперативни и
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На Бузовата
воденица

МВР се закани да гони превозвачите до
дупка. Докато не си приведат возилата във
вид, удобен за пътуване оттук до Япония и
обратно. С тия крути мерки ще вкарат бая
фирми в задънена улица, където ги чака ако
не кочанът с глобите, то отвеждането в
полицейския участък.

Това, последното, някак шокира возената
и извозвана българска общественост. Да си
го представим на практика – засичат няко-
го с много превишена скорост, спират го и
го водят до най-близкия участък на поли-
цията, където да му напишат акта или да
му свалят номерата. Демек, катаджий-
ският патрул ще работи като ескортиращ
конвой на нарушителите. В един момент
пред полицейските участъци може да се по-
лучи навалица като на Бузовата воденица,
както казват перничани. А като го откарат
в участъка, кой ще заеме мястото на съп-
ровождащия патрул? Колко път трябва
бият полицаите и кой ще им отпусне ли-
мит за гориво да развозват сгазилите за-
кона? Все едно съпровождат подсъдими до
затвора. И това само за превишената ско-
рост. Ами автобусите с видеокамери и ко-
лани на всяка седалка? Мисли ли си някой, че
е практически възможно? И всичко това за-
ради факта, че за нула време станаха някол-
ко катастрофи поради престъпна човешка
грешка, а не за друго.

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 130

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

Ще искат и постоянен арест за 31-годишния Цветан Иванов
Любомира ПЕЛОВА

31-годишният Цве-
тан Иванов, който
разстреля пернишкия
наркодилър Роберт
Величков е задържан
за извършеното от
него тежко престъп-
ление. С прокурорско
постановление мярка-
та му за задържане е
удължена до 72 часа,
предстои внасяне на
искане и за най-тежка-
та мярка за неоткло-
нение постоянен аре-
ст.

Цветан е привлечен
е като обвиняем по чл.

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

процесуални дей-
ствия, под ръководс-
твото на Окръжна
прокуратура. В тях
бяха включени екипи
на ОДМВР-Перник и ГД
„Национална полици-
я“. В рамките на раз-
следването бе устано-
вена самоличността
на извършителя, пре-
бивавал в Перник без
адресна регистрация.
Ц.В., който след дръз-
кото нападение се ук-
ри, бе обявен за общо-
държавно издирване.  

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2018 ГОДИНА!
Това можете да направите в

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

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

dlv.si@abv.bg

Съдят съучастник
в ало-измама

Любомира ПЕЛОВА
В началото на тази година била измамена

перничанка със сумата от 1000 лева. Била й
приложена схемата за провеждаща се по-
лицейска операция и залавяне на телефон-
ни измамници. Жената събрала 1000 лева и
ги хвърлила през терасата на блока в който
живее в пернишкия кв. „Изток“. Като съиз-
вършител, парите взел 56-годишният В.С. от
Перник. Мъжът е привлечен като обвиняем
и му е наложена мярка за неотклоним „под-
писка“. При доказване на вината му го зап-
лашва наказание „лишаване от свобода“ от
1 до 6 години.

Работата продължава съвместно с Район-
на прокуратура – Перник.

Ученици и преподаватели от
ОШИ  с концерт в Двореца
Светла ЙОРДАНОВА

След като няколко
концерта в рамките
на Ноемврийските му-
зикални дни бяха от-
ложени заради траура
в Перник, вече са ясни
новите дати на музи-
калните събития.
Концертът  на учени-
ци и преподаватели
от Обединена школа
по изкуствата при
Общински комплекс
Дворец на културата,
от класовете по пиа-
но, цигулка, поп и джаз
пеене ще се състои на
27 ноември 2017 г., /
понеделник/ от 18.00

ч. в Малкия салон на
Двореца на култура-
та.

В концерта на ОШИ
ще участват ученици-
те  Софиа Григорова,
Сияна Топузова, Дарий
Топузов, Иван Янков,
Мария Еманоилова, Бо-
жана Калинова, Тина
Хаджиева, Филип Асе-
нов, Ива
Минко -
ва, Ме-
л а н и
М и х а й -
лова, Де-
ница Ва-
силева,
Криста

Чушева и Михаил Си-
меонов, както и препо-
давателите  Виолина
Милотинова, Славена
Вражалска, Йоанна Ко-
зарева, Невелина Ста-
нимирова, Юлияна Ма-
нолова и Боряна Пене-
ва, Симеон Димитров -
кавал.

Входът е  свободен.

На страница 12
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Широк форум под мотото “Заедно с любов за децата”

Светла ЙОРДАНОВА
“За мен е чест да

бъда домакин на тол-
кова специален форум
на Световната орга-
низация по предучи-
лищно образование,
под надслов „Заедно с
любов към децата“, с
тези думи кметът на
Перник Вяра Церовска
даде старт на мащаб-
ната среща, която се
провежда в Двореца на
културата.

Организатор на съ-
битието е Общината
, Регионален комитет
ОМЕП и Детска гради-
на №11 „Знаме на ми-
ра“ . То е посветен на
135 години от създа-
ването на първата
детска градина в Бъл-
гария, 70 години от
учредяването на Све-

товната организация
по предучилищно об-
разование /ОМЕП/ и
88 години от обявява-
нето на Перник за
град .

„За Перник това е
един форум, на който
можем да благодарим
на директорите и
учителите, които
всеотдайно се
трудят, затова деца-
та ни да получат оби-
ч и уважение. Да полу-
чат добро образова-
ние, самочувствие и
приятелство в дет-
ските градини. Много
е важно , че тази орга-
низация , създадена
преди 70 години, със
статут на консулта-
тивен съвет към
ЮНЕСКО и ООН, има
изградена такава и в

47 млн. лв. за подобряване
на общинска инфраструктура

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри допълнителни

трансфери за 2017 г. по бюджетите на ре-
дица общини в общ размер на 46,8 млн. ле-
ва. Средствата ще се използват приоритет-
но за ремонт на общинска улична мрежа
на територията на различни населени мес-
та и за реализиране на инфраструктурни
проекти в подкрепа на общинската социал-
на и жилищна среда.

С постановлението се предоставят до-
пълнително 100 хил. лв. по бюджета на Ко-
мисията за отнемане на незаконно придо-
бито имущество и 60 хил. лв. по бюджета
на Националната служба за охрана.

Средствата се предоставят за сметка на
предвидени средства по централния бю-
джет за 2017 г. и за сметка на преструкту-
риране на разходи и/или трансфери по
централния бюджет.

Перник от 2000-та го-
дина. Тази организация
има комитети в 73
страни и ние сме част
от тях. Това изразява
нашето от-
н о ш е н и е
към деца-
та.Желая ви
у с п е ш н а
к о н ф е р е н -
ция , нови
идеи, креа-
тивност и
т в о р ч е с -
тво , за да
н а п р а в и м
децата на
Перник по-
усмихнати
и по-щас-
тливи“, спо-
дели още
пред уча-
с т н и ц и т е
к м е т ъ т

Вяра Церовска и при-
ветства малките та-
ланти от ДГ „Родо-
любче“ , които зарад-
ваха всички с невероя-
тните си изпълнения.

На форума присъс-
тва още зам.-кметът
Севделина Ковачева,
областният управи-
тел Ирена Соколова ,
Ваня Трайкова – дър-
жавен експерт дирек-
ция “Съдържание на
предучилищното и
училищното образова-
ние“ към МОН, Ваня
Коконова – началник
РУО Перник, кмет на
кв. „Изток“ Емил Кос-
тадинов, проф. Елена
Русинова – председа-
тел на БНК-ОЕМП Со-
фия, доц. Розалина Ен-
гелс –секретар на БНК
– ОЕМП София, пред-
ставители на инсти-

3400 декара нови гори
залесява тази година ЮЗДП

 Силвия ГРИГОРОВА
Около 3400 декара горски култури ще

бъдат залесени на територията на Юго-
западното държавно предприятие тази
година. Това информираха от ръководс-
твото на държавното предприятие. През
пролетта бяха засадени 2800 декара в
областите Перник, Благоевград, Кюс-
тендил и Софийска. В момента се извър-
шва есенното залесяване с топола на
площ от 600 декара по поречията на ре-
ките Струма, Места и баражите край со-
фийското село Сеславци.

 Започна подготовката на почвата на
първите 200 декара от унищожените
горски култури при големия пожар над
Кресна през август. Напролет те ще бъ-
дат залесени от служителите на ЮЗДП и
териториалните поделения в Кресна и
Симитли.

В момента се извършва  почвоподго-
товка на около 2000 декара в районите
на Брезник,  Благоевград,  Кюстендил,
Невестино и Осогово, освободени след
проведени санитарни сечи поради напа-
дения от върхов корояд. Догодина те
ще бъдат залесени с местни широколис-
тни видове и черен бор.

 Към момента са събрани над 3000 ки-
лограма семена от дъбове, явор, пла-
нински ясен и горскоплодни видове, от
които ще бъдат произведени фиданки за
нуждите на залесяването в следващите
години.

Превозвачите пак недоволни!
Любомира ПЕЛОВА

Ако някой е допускал,
че след като кметът
оттегли обявяването
на обществена поръчка
за превоз на пътници по
общинската, областна-
та и републиканска
транспорлтна схема и
тя мина през заседание
на ОбС, страстите
сред превозвачите или
понес сред част от тях
ще се укротят, жесто-
ко се е излъгал. Още в
деня на сесията предсе-
дателят на БССИТ Маг-
далена Милтенова огла-
си становище на Бран-
шовия съюз за взетото
решние. За нея то е неп-
риемливо, тъй като те-
мата не била обсъжда-
на, решението е взето
без да са поканени и из-
слушани всички заинте-
ресовани страни. „Фор-
малното минаване през
комисиите  на Общин-
ския съвет беше напра-
вено в деня на траур,
обявен от Кмета на об-
щина Перник за загина-
лите наши съграждани.
Тази припряност се дъл-

жи на стремежа да не се
предизвика обществена
дискусия по наболелите
въпроси в градския
транспорт.  Цялата до-
кументация за общес-
твената поръчка е не-
законосъобразна и Реше-
нието на Общински съ-
вет -  Перник не про-
меня този факт. Всичко
това се прави и в мо-
мент, когато  централ-
ната власт в България
е ангажирана с основни
проблеми в правната
регламентация  в  пре-
возите на пътници, а
това означава, че някой
желае и прави всичко на
всяка цена,за да се про-
кара неясен интерес,  за
който знаят мнозина,
но си мълчат по класи-
ческите правила на оме-
ртата. Браншовият
съюз за стопанска ини-
циатива в транспорта
си запазва правото да
предизвика въпросната
дискусия, която общин-
ските съветници ари-
стократично пропусна-
ха и в зависимост от
нея да вземе решение за

своето отношение към
тази толкова спорна об-
ществена поръчка и
към общинските влас-
ти в Перник”, се казва
още в огласеното ста-
новище на БССИТ.

Е, аристократичен
или не е пропускът на
местните законотвор-
ци не се наемаме да оп-
ределяме, но пък не е
ясно защо от транспор-
тния клъстър, които
първи съобщиха, че
точно на 21 ноември ще
има заседание на ОбС,
не са заявили предвари-
телно желание за уча-
стие в сесията или поне
не присъстваха в пле-
нарната зала. Или раз-
ковничето се крие в ду-
мичката „концесия”?
Защото докопаш ли се
до транспортна линия
и то печеливша, на база-
та именно на концесия,
то си като да я експлоа-
тираш и тя да ти носи
добри печалби кажи-речи
до живот. А именно за
линии на концесия го-
ворят някои от превоз-
вачите.

туции и директори на
градини и учители.

Настоящият форум
е чудесна възможност
да бъде направена рав-
носметка на извърше-
ното до тук и уча-
стниците да се запоз-
наят с новите пости-
жения в предучилищ-
ната педагогика, необ-
ходи в практическата
и преподавателска ра-
бота.

Целта е да се прив-
лече вниманието на
обществеността и да
се дискутират теми
и въпроси, които
пряко засягат преду-
чилищното образова-
ние .

Председател на Ре-
гионалния комитет в
Перник е Антония
Чернева, а координа-
тор Галина Тонева.

„Граовска младост” финализира
Ноемврийските музикални дни

Светла ЙОРДАНОВА
На 30 ноември  2017 /четвъртък/ от 18.00

ч. в Малкия салон на Двореца на културата
-Перник  ще се състои концерта „Фолкло-
рът – настояще и бъдеще” на Народния ор-
кестър „Граовска младост” при Общински
комплекс Дворец на културата – Перник с
ръководител Венцислав Андонов.

Ще бъдат представени най-новите нови-
те песни на младата и талантлива народна
певица Валерия Момчилова, която е из-
пълнителка на шопски и граовски песни.
Аранжиментите са на виртуоза на ако-
рдеона  Иван Иванов и в съпровод на На-
родния оркестър „Граовска младост”. Има
и още приятни изненади в рубриката
„Фолклорът - настояще и бъдеще”.  Уча-
стие ще вземат и възпитаниците от Вокал-
ното студио към АНПТ „Граовска младост”
с ръководител Силвия Симеонова.

 Заповядайте, за да се почувствате Бъл-
гари!-приканват организаторите.

Фолклорният концерт ще бъде финала
на Ноемврийските музикални дни в Пер-
ник.

Пернишки полицаи иззеха
3 килограма нарязан тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Акция срещу контрабандата с тютюне-

ви изделия е проведена завчера, от слу-
жители на сектор „Противодействие на
икономическата престъпност“ при ОД-
МВР – Перник. Органите на реда претър-
сили жилище на ул. „Клемент Готвалд“ в
областния град, обитавано от 55-годиш-
ната Е.Л.

Вътре били намерени и иззети торбички
със ситно нарязана кафява листна маса с
тегло 3 килограма. Направен е оглед на
местопроизшествието и е започнато до-
съдебно производство.
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В сравнение със същия период на 2016-та, тя е по-висока с 10%

Светла ЙОРДАНОВА
772 лева е средна-

та брутна месечна
заплата в Пернишка
област през трето-
то тримесечие на
тази година. В срав-
нение със същия пе-
риод на миналата го-
дина е нарастнала с
10,3%, съобщават
от Териториалната

статистика в Пер-
ник. От там уто-
чняват, че спрямо
последното триме-
сечие на миналата
година , средната ме-
сечна работна запла-
та в обществения
сектор се увеличава
с 9.3%, а в частния
сектор - с 10.5%.
През третото три-

месечие на 2017 г.
средната брутна ме-
сечна работна запла-
та за областта се
увеличава спрямо
второто тримесе-
чие на 2017 г. с 0.4%,
като достига 772 ле-
ва. За обществения
сектор средната ме-
сечна заплата е 889
лв., а за частния -

737 лева. В сравнение
с останалите облас-
ти на страната през
третото тримесе-
чие на 2017 г. област
Перник е на 2 1-ро
място по показателя
средна брутна ме-
сечна работна запла-
та . Най-висока сред-
на брутна месечна
работна заплата по-
лучават наетите в
областите София
(столица) - 1 405 лв.,
Стара Загора - 1011
лв. и Варна - 992 лв., а
най-ниска в област
Видин - 668 лева.

По предварителни
данни на Национал-
ния статистически
институт (НСИ)
наетите лица по
трудово и служебно
правоотношение в
област Перник към
края на септември
2017 г. се увеличава-
т спрямо края на
юни 2017 г. с 1.2% и
достигат 27.5 хил-
яди. В структурата

Общините получават над 16 млн. лв.
за оптимизация на училищната мрежа

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет одобри допълнителни

трансфери в размер на 12 260 475 лв. по бю-
джетите на общините. Със средствата се оси-
гуряват финансово дейности по модул „Опти-
мизиране на вътрешната структура на учили-
щата, детските градини, ученическите обще-
жития и регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващо образование“
от Националната програма „Оптимизация на
училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплате-
ни обезщетения за юли и август 2017 г. при
намаляване на числеността на персонала по-
ради промяна в структурата и състава му,
както и за обезщетения при прекратяване на
трудовите правоотношения на друго основа-
ние. Включени са и обезщетения на персона-
ла при преструктурирането на мрежата чрез
закриване или преобразуване на училища,
детски градини, общежития и регионални
центрове.

На общините са предоставени и 3 926 650
лв., осигурени от бюджета на МОН за изпла-
щане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда на директори-
те на общинските детски градини, училища,
центрове за подкрепа за личностно развитие
и за специална образователна подкрепа.

Още двама болни от туберкулоза
са регистрирани в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Двама болни от туберкулоза е конста-

тирала през изминалата седмица Регио-
налната здравна инспекция. Единият от
болните е от Перник, а другият от село
Дивотино. Правейки анализ на измина-
лата седмица, РЗИ-Перник констатира,
че болните от грип в региона се увели-
чават. През този период в областта са
регистрирани 79 случая на болни от ос-
три респираторни заболявания , при 65
за предходната седмица. Заболевае-
мостта за това време е 106.60 %oo, при
средна за страната 92.77%oo.

Добрата новина е, че намаляват болни-
те от заразни заболявания. Установени-
те през миналата седмица болни са 17,
при 28 за предходната седмица.

Почти двойно са намалели и болните
от варицела. Регистрираните случаи
през изтеклата седмица са 11, при 20 за
предходната, като 10 от болните са от
Перник и 1 от село Кладница.

Намаление бележат и болните от енте-
роколит. Регистрираните случаи са 3
при 6 за предходната  седмица, като 2
от болните са от Перник и 1 от село
Дрен.

 Установен е и 1 болен от салмонелоза
от село Дивотино.

През изминалата седмица здравните
инспектори са извършили 205 проверки,
като от тях 58 са свързани с контрол по
изпълнението на изискванията за забра-
на на тютюнопушенето в заведения за
обществено хранене.

РЗИ-Перник продължава ежедневния
мониторниг на питейните води в регио-
на. Извършени са 255 изследвания на
взети проби от различни водоизточници,
за да се установи дали водата, изпол-
звана за питейно-битови цели отговаря
на Наредба №9.

Извършени са и 100 изследвания на
атмосферния въздух, за да се установи
дали наличните в него фини прахови
частици са в допустимите норми или не.

Млади социалисти откриват
изложба „Българско възраждане”
Любомира ПЕЛОВА

Млади социалисти
подготвиха изложба на
тема „Българско въз-
раждане“. От този пе-
риод са едни от най-го-
лемите национални ге-
рои, важно е да помним
историята и да я пре-
даваме на децата си,
споделят младежите.

Изложбата включва
портрети на видни
български будители и
дейци като Иван Ва-
зов, Паисий Хилендар-
ски, Георги Раковски,
Васил Левски, Захари
Стоянов, Райна
Княгиня и др. Посети-
телите ще имат въз-
можност да научат ин-

тересни и
любопитни
подробнос-
ти за живо-
та им.

Това не е
първата ни
инициатива
свързана с
историята
и паметни-
те места,
които все-
ки българин
трябва да
почита. Целта ни е да
създадем едно място,
където всеки един жи-
тел на града ще може
да посети и да се заре-
ди с патриотичен дух,
споделят младите со-

на наетите лица по
икономически дей-
ности най-голям е
относителният дял
на наетите по тру-
дово и служебно пра-
воотношение в дей-
ностите „Преработ-
ваща промишле-
ност” и „Търговия,
ремонт на автомо-
били и мотоцикле-
ти” - съответно
26.2 и 16.4%.

Спрямо края на
третото тримесе-
чие на 2016 г. наети-
те лица в обществе-
ния сектор се увели-
чават с 4. 3 % (до 6.3
хил.), докато в час-
тния сектор намал-
яват с 2 . 2 % (до
21.2 хиляди). В края
на септември 2017 г.
наетите лица по
трудово и служебно
правоотношение в
област Перник са с 0
.2 хил., или с 0 . 8 %
по-малко в сравнение
с края на септември
2016 година.

България поема председателството
на Здравната мрежа на страните

от Югоизточна Европа
Силвия ГРИГОРОВА

 От  23 ноември 2017 г. от 9.30 ч. в зала
„Опал“ на хотел Рамада София Сити Цен-
тър, Министерството на здравеопазването
ще бъде домакин на 39-тата Регионална
среща на Здравната мрежа на страните от
Югоизточна Европа, посветена на темата
„Промоция на здравето сред децата и мла-
дите хора в Югоизточна Европа“. Форумът
ще продължи  до 24 ноември.

 Участие във форума ще вземат д-р Скен-
дер Сила, управляващ Офиса на Световна-
та здравна организация за България, д-р
Мира Драшич, ръководител на Секретариа-
та на Здравната мрежа за ЮИЕ, както и
представители на УНИЦЕФ, Източноевро-
пейския институт по репродуктивно здраве
и на деветте страни, включени в Здравната
мрежа - Албания, Босна и Херцеговина,
България, Македония, Молдова, Румъния,
Сърбия, Черна гора и Хърватска, замес-
тник-министърът на здравеопазването в
България Светлана Йорданова

 Здравната мрежа е политически орган,
който ръководи осъществяването на съв-
местни действия между своите членове в
области на здравеопазването от общ инте-
рес и действа като управителен комитет.
Дейността й се подпомага и координира от
Регионалното бюро на Световната здравна
организация за Европа и от Съвета на Ев-
ропа. Председателството й се осъществява
на ротационен принцип между деветте
страни-членки.

 Министерството на здравеопазването е
домакин на Здравната мрежа за втори път,
след като на 1 януари 2007 г., от първия ден
на пълноправното ни членство в Европей-
ския съюз, Република България пое пред-
седателството й в рамките на Инициатива
за социално сближаване на Пакта за ста-
билност.

 Участниците в настоящата конференция
ще обсъдят въпроси, свързани с промоция-
та на здравето сред децата и младежите
като здравословното хранене, физическата
активност, проблема с разпространение на
тютюнопушенето и консумацията на алко-
хол.

  На среща между здравните министри от
Югоизточна Европа, проведена в Кишинев
през април 2017 г., Министерството на
здравеопазването бе отличено с приз за
изключителен принос в регионалното сът-
рудничество в областта на здравеопазва-
нето в Югоизточна Европа.

Още един пиян шофьор се
изправя пред правосъдието

Любомира ПЕЛОВА
За поредното бър-

зо производс-
тво, започна-
то срещу пиян
пернишки шо-
фьяор съобща-
ват от прес-
центъра на Об-
ластната ди-
рекция на поли-
цията.

В четвъртък
около обяд, на

улица „Бродо“ в об-
ластния град е бил

проверен лек автомо-
бил „Фолксваген Гол-
ф“, управляван от
53-годишният И.А.
При изпробването
му с техническо
средство за алкохол
били отчетени 2,15
промила.

Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и работата по
документиране на
случая продължава.

циалисти.
Изложбата ще бъде

открита на
26.11.2017г. (неделя)
от 13:30ч., в клуба на
БСП, на улица „Търгов-
ска“ 44 (срещу съда).
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Те ще могат да се поставят във всяко МПС, което по документи се води към МВР

Няма опасност онкоболни
да останат без лекарства

Силвия ГРИГОРОВА

Няма опасност онкоболни пациенти да
останат без лекарства заради жалба сре-
щу електронния търг за закупуване на про-
тивотуморни лекарствени продукти, който
беше възобновен на 25.10.2017 г.

Спирането на процедурата няма да дове-
де до липсата на лекарствени продукти,
тъй като към момента лечебните заведения
имат действащи договори за тяхното оси-
гуряване. Освен това в Постановлението
на Министерския съвет, с което е създаден
централният орган за покупки в сектор
"Здравеопазване" изрично е записано, че
лечебните заведения са длъжни сами да
закупуват необходимите им лекарствени
продукти до сключване на рамкови спора-
зумения от министъра на здравеопазване-
то.

На 10.11.2017 г. в Комисията за защита
на конкуренцията е постъпила жалба сре-
щу електронния търг за закупуване на ле-
карствени продукти за нуждите на лечеб-
ните заведения. Припомняме, че това е
третата жалба срещу електронния търг, ка-
то първите две окончателно са спечелени
от Министерството на здравеопазването.
Изложените доводи в третата жалба са съ-
щите като тези на първите две.

След като Комисията за защита на кон-
куренцията и Върховният административен
съд се произнесат по подадената жалба,
Министерството на здравеопазването ще
възобнови обществената поръчка.

Близо 15 000 животновъди
с помощ по програма de minimis

Силвия ГРИГОРОВА
Изплатени са 6 158 609 лева на 14 902 зе-

меделските стопани по държавна помощ
de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/
2013, които отглеждат млечни крави и/или
биволици, месодайни крави, овце-майки и/
или кози-майки.

Минималната помощ de minimis се пре-
доставя на регистрирани по Наредба 3 от
1999 г. стопани, които отглеждат млечни и
месодайни крави, биволици, овце-майки и
кози-майки. Размерът на индивидуалната
помощ е определен както следва:

o за земеделски стопани, отглеждащи
над 10 броя млечни крави и/или биволици -
7 лв./ животно;

o за земеделски стопани, отглеждащи
над 5 броя месодайни крави - 7 лв./ живот-
но;

 o за земеделски стопани, отглеждащи
над 50 броя овце-майки и/или кози-майки -
3,73 лв./животно.

 На подпомагане по помощта подлежат
фермери, които са заявили едри и дребни
преживни животни по поне една от схемите
за обвързано с производството подпома-
гане или по схемата за преходна нацио-
нална помощ за овце-майки или кози-май-
ки за директните плащания на Кампания
2017 и са спазили условието за поддържа-
не на брой животни от Наредба № 3 от
17.02.2015 г. за условията и реда за прила-
гане на схемите за директни плащания.

Любомира ПЕЛОВА
МВР измисли нова

тактика, за да лови шо-
фьорите, заради които
стават тежки катас-
трофи - полицията ще
започне да снима нару-
шителите на пътя и
от коли без обозначе-
ние. Законът не забран-
ява това, стига колата
да се води служебна на
полицията.

Новината беше съоб-
щена от главния секре-
тар на МВР Младен Ма-
ринов след черната се-
рия катастрофи в пос-
ледните дни. "Тече про-
цедура за купуване на
такива камери, които
имат такива техничес-
ки възможности, така
че това е в процес на
въвеждане", каза той.

Маринов съобщи, че
издал заповед ката-
джиите по пътя вече

да бавят максимално
спрените нарушители,
като ги водят да ги
глобяват в районно-
то, "което може да не
е толкова близо". "Къ-
дето се налагат прину-
дителни администра-
тивни мерки, в случая
сваляне на регистра-
ционния номер, това
нещо ще разпоредя да
се извършва в районно-
то управление, към
което работят служи-
телите", обясни той.
Тоест КАТ нарочно ще
губи времето на джи-
гитите с наивната на-
дежда, че това ще ги
дисциплинира. Подо-
бен ще е ефектът от
фотографирането от
необозначени коли,
тъй като е всеизвес-
тно, че много малка
част от глобите се
плащат.

Снимането от цивил-
ни коли става възмож-
но, след като управл-
яващите промениха За-
кона за движение по пъ-
тищата, и вече не се
изисква участъците, в
които се снима, да бъ-
дат обозначени със
специален знак. Такъв
знак беше въведен пре-
ди време след тълкува-
телно решение на Вър-
ховния администрати-
вен съд, което извади
от строя за дълго ка-
мерите на КАТ. След то-
ва обаче парламентът
отново промени зако-
на. Сега в наредбата на
МВР, с която се опре-
деля как се извършва
пътният контрол,
няма изискване колата,
от която се снима, да е
обозначена. Там е запи-
сано само, че камерите
се монтират в служеб-
ни коли и мотоциклети.
Освен това се дава въз-
можност да се снима и
от движеща се кола или
мотор. На практика
това значи, че устрой-
ството може да бъде
монтирано във всеки
автомобил, който по
документи се води на
МВР, но иначе няма ни-
какви отличителни бе-
лези.

След катастрофата

край Микре участъкът
от Ябланица до Севлие-
во по пътя София-Вар-
на бе окупиран от път-
на полиция. Ефектът
там се усети, но в ос-
таналите опасни от-
сечки в понеделник от-
ново се стигна до жер-
тви. В Бургас младеж
почина, след като бе
блъснат на пешеходна
пътека. Трима души за-
гинаха при тежка ка-
тастрофа на пътя
Шумен-Силистра, до се-
лата Дренци и Страхи-
лица. Други четирима,
сред които и 14-годиш-
но дете, пострадаха.
Заради катастрофата
пътят бе затворен за
няколко часа.

Главният секретар
призна, че струпване-
то на полиция на пътя
е временна мярка и не
може да даде траен ре-
зултат, защото няма
достатъчно катаджии
за всички опасни уча-
стъци. "Пътят е да се
въвеждат технически
средства, камери за
контрол на скоростта,
включително и такива,
които са в автомоби-
ли, които не са обозна-
чени и които могат да
замерват скоростта в
движение. Практиката
показва, че въвеждайки

обозначение на места-
та, където засичаме
скоростта, това води
до намаляване на ско-
ростта в тази отсеч-
ка, след което спокойно
се развиват и високи
скорости", обясни Ма-
ринов.

И в момента пътна-
та полиция снима и из-
дава фишове, но резул-
татите не са особено
обнадеждаващи. Нару-
шителите обикновено
се измъкват от сан-
кции, защото полиция-
та има проблеми с об-
работката на фотома-
териала, както и с
връчването на фишо-
вете за глобите. Дори
когато бъдат връчени,
голяма част от глоби-
те не се плащат, защо-
то куца процесът по
събирането им.

Пореден случай дока-
за, че дори по върхове-
те на МВР спазването
на правилата за движе-
ние не е на особена по-
чит. Полицейски шеф
от Хасково бе хванат
да кара пиян, съобщи
БНР. Според информа-
цията става дума за
началник от криминал-
ната полиция в града.
Той е бил хванат да ка-
ра с 3.39 промила алко-
хол в кръвта.

Потребителският съвет към ЧЕЗ обсъди промените в обслужването на клиенти
Силвия ГРИГОРОВА

Промените в об-
служването на клиен-
ти и подготовката на
електрическата мре-
жа в Западна България
за зимния сезон бяха
дискутирани по време
на заседание на Пот-
ребителския съвет
към ЧЕЗ България.

От 1 ноември 2017
г. ЧЕЗ Електро Бълга-

рия е с нов бизнес мо-
дел. Преструктури-
рането на компания-
та, което се извър-
шва в съответствие
с нормативните изи-
сквания,обхваща и
дейностите по об-
служване на клиенти.
От 1 ноември във
всеки център за об-
служване на клиенти
на ЧЕЗ са обособени

отделни гишета за
клиенти на ЧЕЗ Еле-
ктро и на ЧЕЗ Разпре-
деление. На информа-
ционната линия 0700
10 010 са активирани
специални линии за
въпроси, свързани с
дейността и на двете
дружества. Създаде-
ни са и два отделни
имейла за двете ком-
пании. На ад-

ресinfo@cezelectro.bg
могат да бъдат зада-
вани въпроси свърза-
ни с дейността на
"ЧЕЗ Електро Бълга-
рия" АД като продаж-
ба на електроенергия
на свободен пазар, об-
служване на клиенти,
регистрация и прере-
гистрация на битови
и стопански потреби-
тели. На имейл
klienti@cez-rp.bg могат
да бъдат отправяни
въпроси, свързани с
дейността на "ЧЕЗ
Разпределение Бълга-
рия" АД, касаещи еле-
ктроразпределител-
ната мрежа, присъе-
диняване на обекти,
деклариране на показа-
ния, прекъсвания на
електрозахранването
и други.Преструкту-
рирането се извър-
шва по начин, който
осигурява ефектив-
ност на контактите
на двете дружества с
клиентите, запазвай-
ки досегашното ка-
чество на обслужва-
не, заяви Тодор Ма-
тев, директор "Про-
дажби на дребно" в
ЧЕЗ Електро Бълга-
рия.

На Потребителския
съвет ЧЕЗ Разпределе-
ние представи пред-

приетите мерки за
подготовка на еле-
ктрическите съоръ-
жения по мрежата за
есенно-зимния сезон
2017-2018 г. В рамки-
те на профилактика-
та компанията извър-
ши термовизионна
диагностика на 3100
трафопоста. Служи-
тели на ЧЕЗ Разпреде-
ление обходиха 45 хил.
км мрежа и положиха
133  км нови кабели и
близо 3 000 км про-
водници. ", каза Васил
Василев, директор "Ек-
сплоатация и  поддър-
жане" в ЧЕЗ Разпреде-
ление България. Той
представи новите по-
лимерни стълбове,
които от тази годи-
на започнаха да се
монтират в трудно-
достъпните пресече-
ни местности.

Потребителският
съвет към ЧЕЗ Бълга-
рия е консултативен
орган, създаден през
2013 г. В него члену-
ват представители
както на лицензионни-
те дружества ЧЕЗ
Електро и ЧЕЗ Разпре-
деление, така и пред-
ставители на потре-
бителски и експертни
организации.

РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
Международно висше бизнес училище  /МБВУ/  Ботевград,    в партньорство с

Висока школа за приложни професионални  студии Враня, Република Сърбия
започна практическото изпълнение на  проект № CB007.1.21.159  за установяване на
връзка между обучението по предприемачество в началните, средни и висши
училища, с цел  актуализиране на учебните планове и подобряване на
предприемаческите компетенции за улесняване заетостта сред младите хора. Той е
насочен предимно към учебните заведения в  община Ботевград и Пчинска област.
Съфинансиран е от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество по ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г.

Основната цел на проекта е да насърчи креативността, иновациите и самостоятелно
търсене на работа при младите хора.  Усилията ще бъдат насочени към  развитие на
личностни качества, които са в основата на предприемаческо поведение, за да могат
те да повишат  желанието за самонаемане на работа и предприемачество. Усвоените
знания и умения ще им дадат  възможност за кариерно развитие, както и да могат да
работят  по конкретни предприемачески задачи, да развиват бизнес умения за
създаване и управление на предприятие.

По същата програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия
Международно висше бизнес училище - Ботевград вече успешно реализира проект
"MASSIF Stara Planina" с Електронния факултет към Нишкия университет.

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-
ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на
публикацията е отговорност единствено на Международно висше бизнес училище и по никакъв начин не трябва
да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс - 59 000 евро
4. Мезонет, Ид. център, 135 кв. м, ет. 7 и 8, тер:13 кв.м, нов, ТЕЦ - 78 000 евро
5. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 75 000 лв.
6. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 кв.м, тер., тх. - 31 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, с таван: 65кв.м, саниран,
    с ползване на двор - 30 000 евро
8. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
10.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
12. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
17. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
18. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 23 ноември 2017 г., брой 225 /6327/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      коментар - 60 000 евро

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

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

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

НАЕМИ:

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

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

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

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

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

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

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Ид. център, ет. 1, 48 м2 - 350 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 - 100 лв.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка
и изграждане на

сигнално-охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

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

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

    2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

2. Къща, Тева, 3 етажа, двор

  400 м2, супер място - 75 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Собственик
продава:

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ФИРМА

в кв. “Княжево”
НАБИРА

РАБОТНИЦИ
за работа в

хранителната
промишленост
0885 377 068

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
АПАРАТ ЗА РАННА
ДИАГНОСТИКА НА

ОРГАНИЗМА
МАГНИТНО РЕЗОНАНСЕН

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

ДО 5 ДЕКЕМВРИ
ЦЕНА 25 лв.

ЗАПИШИ СИ ЧАС СЕГА

Wellness Center
mobile: +359 988 914 829

website: www.wellness-center.bg



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирнен-
ски. Тел.: 0988 953 050; 0888 137 885

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили
наем

работа ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Да помниш всеки свой ден, с
всичките му подробности, кой
какво е казал и как е бил обле-
чен, какво е било времето и
каква музика е свирила в да-
ден момент, не е шега работа. И
неминуемо си задаваш въпро-
са – как живеят хората, прите-
жаващи подобна памет, дар
или мъчение е тя?

Кой от нас не би искал да по-
добри паметта си, кой не би по-
желал на детето си да развие
суперспособности и да помни
като слон. Но на много от „пом-
нещите всичко“, тази им спо-
собност им причинява немалко
неудобства. Спомените изплу-
ват така живо и подробно, като
че ли всичко се случва в мо-
мента.

„И това се отнася не само за
хубавите неща. Някои от тях
носят страдание, и то немалко“
твърди невропсихологът от Ка-
лифорнийския университет
Джеймс мак Гао. Той изслед-

вал 30 мъже и жени с феноменална памет и открил, че животът
се врязва в паметта по часове и дни без особено усилие. Те
просто не умеят да забравят.

ЕМОЦИОНАЛНА ПАМЕТ
Едно от възможните обяснения на този феномен – това е за-

помнянето с помощта на емоциите. Ние запомняме по-добре съ-
битията, ако те са съпроводени с ярки впечатления. Именно мо-
ментите на силен уплах, тъга или възторг дълги години остават
необикновено живи, с детайлни кадри, все едно са записани на
забавен каданс, а заедно с тях – и звуците, мирисът, тактилните
усещания. Джеймс Мак Гао предполага, че най-вероятно хората
със свърхпамет се различават от останалите по това, че мозъкът
им постоянно поддържа много високо ниво на нервна възбуда и
прекомерната памет и това е единствено страничен ефект на пре-
калената чувствителност и възбудимост.

МАНИЯ ПО ПАМЕТТА
Невропсихологът забелязал, че на тези хора, които „помнят

всичко“, и на тези, които страдат от неврози и натрапчиви със-
тояния, едни и същи зони от мозъка им са по-активни от на „нор-
малния“ човек.

Неврозата от натрапчиви състояния се проявява в това, че чо-
век се опитва да се отърве от тревожните мисли с помощта на
повтарящи се действия и ритуали. Постоянното припомняне на
събития от собствения живот с всичките им подробности на-
помня натрапчиви действия.

Хората, помнещи всичко, са по-склонни към депресии, освен
това при тях са по-неефективни повечето методи от психотера-
пията – колкото повече те човъркат своето минало, толкова по-

вече за циклят на лошото. Но има и примери за хармонични „от-
ношения“ между човека и неговата свръхпамет.

Например, американската актриса Марилу Хенър охотно разказ-
ва как паметта й помага в работата – на нея не й струва абсолют-
но никакви усилия да се разсмее или разплаче, когато сценарият
го изисква. Достатъчно е да си припомни весел или тъжен мо-
мент от живота си – и готово.

„Освен това, още в детството си реших, че така и така запомням
всичко, добро или лошо, то ще се старая да запълвам всеки свой
ден с нещо радостно и впечатлително.“

А за тези, които на обратно се оплакват от лоша памет, предла-
гаме следващите упражнения за укрепването й.

ТЕХНИКИ КАК ДА СПРЕТЕ ДА ЗАБРАВЯТЕ
Не можете да запомняте имена или къде сте оставили докумен-

тите си? Ето няколко техники, които ще ви помогнат да спрете да
забравяте.

5 упражнения за поддържане и развитие на паметта
За да работи паметта ви „нормално“, трябва да се грижите за

нея, да я развивате и да я тренирате.
• Водете си дневник. Възкресявайки в съзнанието си събития,

образи, движения и чувства, ние принуждаваме паметта си да ра-
боти. Препрочитайки записките си, за да възстановите най-важ-
ното в паметта си.

• Наблюдавайте света около себе си. Внимателно се взирайте
във всичко, което се случва около вас. Какви чувства предиз-
виква това в  съзнанието ви? Ние помним по-добре тази инфор-
мация, която вади от нас разнообразни емоции.

• Представяйте си. От време на време отделяйте по четвърт час,
за да се отпуснете и да видите на „мисления си екран“ места, кои-
то добре познавате – стая, работно място, улица... Опитайте се да
си представите колкото се може повече детайли – предмети, цве-
тове, линии, форми. А след това сравнете това видение с реал-
ността.

• Запомняйте
всеки ден по не-
що ново – текст
на песен, чужди-
ци и т.н. Колкото
ни е по-интерес-
но, толкова по-
ефективно ще е
запомнянето.

• Не зубрете –
старайте се да
запомняте, като
правите прекъс-
вания, в които
да се превключ-
вате на друг вид
дейност. Защото
м е х а н и ч н о т о
повторение не
влияе на качес-
твото на помне-
нето.

Автобиографична памет. Хубаво ли е да помните всичко?



Съперник 923 ноември 2017 г.ДАЙДЖЕСТ

ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ
„Център за услуги в домашна среда“ към  община Брезник”

По Договор BG05M9OP001-2.002-0180-C001
На 30.11.2017 година ще приключи  Проект BG05М9ОР001-2.002-

0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община
Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
година., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд с изпълнител Община Брезник. Продължителност
на проекта: 23 месеца.

Стойността на проектното предложение 490 910.20 лева ,
На 22.11.2017 г.  в малкия салон на читалище „Просвещение -

1870”, гр. Брезник беше проведена заключителна конференция
по проект „Център за услуги в домашна среда” към Община
Брезник, договор за безвъзмездна помощ: № BG05M9OP001-
2.002-0180-C001.На събитието  присъстваха:

Г- жа М.Добревска., заместник Кмет на Община Брезник,
представители на Общинска администрация Брезник, – служители
на Д „СП”- Перник и служители  от гр. Брезник и представител на
Дирекция „Бюрото по труда“ – филиал Брезник , кметовете от селата
на територията  на Общината.

Основни участници в срещата бяха персонала на Центъра за
услуги в домашна среда, домашни помощници и лични асистенти,
както и потребители на  услугите , заинтересовани как ще се
обслужват за в бъдеще.

Срещата бе открита от Зам. Кмета по социални дейности  г- жа
М.Добревска.

Целта на срещата бе представяне на резултатите от проекта,
споделяне на придобития опит, изводи и поуки. Медиатор на
срещата , ръководител проект Гинка Мирчева  запозна
присъстващите с направеното по проекта до момента, получени
резултати и възможностите за бъдещата им развитие. От
представената презентация -  отчет  за изпълнените проектните
дейности стана ясно, че проекта изцяло е изпълнил заложените
цели и задачи -  постигната конкретната цел -  създаване и
функциониране на Център за  социални услуги в семейна среда -
„за лична помощ” и за „комунално – битови дейности”, повишен
капацитет на община Брезник, като изпълнител на проекта, който
е третия реализиран проект по Оперативна програма  „Развитие
на човешките ресурси” за предоставяне на услуги в семейна
среда.От планирания брой потребители 86 лица са преминали 137
лица . Услугите „лична помощ” и „комунално – битови дейности”,
бяха предоставяни в продължение на 20 месеца в гр. Брезник и
селата- с. Ноевци, с.Кошарево, с.Банище,Бегуновци,
Бабица,Слаковци,  Конска и Режанци.Предоставяни от четиридесет
лица назначени за персонал, обучени за лични асистенти и
домашни помощници. Всички те получиха трудова заетост в
продължение на 20 месеца На участниците също така им беше
предоставена възможност за провеждане на  дискусия, в която
бяха обсъдени  добри практики и  възможности за развитие на
социалните услуги, предоставяни в семейна среда,  както и
бъдещото сътрудничество за устойчивост на постигнатите
резултати..Предоставянето на услугите ще продължи и през
следващата година , финансирано от Републиканския бюджет чрез
Агенция социално подпомагане.

Ще плащаме ”водна такса”.
Ще има отстъпка за бедните
Социално слабите ще имат таван на потреблението на вода по оп-

ределена цена. Превишат ли го, ще плащат повече. "Водна такса" 10
ст./кубик ще има за всички.

Преференциална цена по 1 лев за кубик за количество, което ще се
определи като достатъчно за покриване на битови нужди, е предви-
дена за социално слабите от 2020 г.

Ако обаче се потребява повече, би следвало да се плаща цялата
цена, изтъкна Заместник-министърът на регионалното развитие Ма-
лина Крумова, цитирана от БТА.

Предвижда се и въвеждането на компонент от цената на водата,
който ще се плаща от потребителите на услугата, като той ще се съ-
бира в специализиран фонд.

Средствата от него ще са за подобряване на водната инфраструк-
тура в райони без водни асоциации, с помпажна вода.

Предложеният размер на компонента е 10 стотинки за кубик вода,
разкри зам.-министърът

Очаква се проектът на стратегия за водния сектор да бъде публи-
куван за обществено обсъждане след Коледа, каза Крумова.

За 81% от българите жената
трябва да бъде домакиня

81% от българите смятат, че най-важната роля на жената е да се
грижи за дома и семейството, сочи ново проучване на „Евробаро-
метър” за половото равенство в ЕС.

В другия край на класацията са жителите на Швеция, от които едва
11% смятат, че най-важната роля на жената е да гледа семейството.

В целия Европейски съюз 54% смятат, че не това е най-важната
роля на жената. Също така 81 % от българите смятат, че най-важната
роля на мъжа е да печели пари, в сравнение с Швеция, където едва
10 процента разсъждават по същия начин.

България попада и в челната четворка на общества, които смятат,
че е по-вероятно жените да взимат решения, базирани на емоциите
си – 83% са отговорили с „да”, което е равно на данните за Чехия и
Словакия.

За 62% от българите е приемливо мъжете да плачат, което е най-
ниският процент в ЕС. На противоположното мнение са 32%. Отново
на срещуположния полюс е Швеция, където за 99% от анкетираните
е приемливо мъжете да плачат, а за едва 1% - не е.

Според изнесените данни България е на първо място по полови
стереотипи в ЕС. Склонността към полови стереотипи е най-ниска в
Швеция (3%), Дания (4.4%) и Холандия (4.6%). Колкото по-на изток
отиваме, толкова повече се покачва индексът за полови стереоти-
пи, сочи проучването на Евробарометър.

ПОЛОВО РАВЕНСТВО В ПОЛИТИКАТА И НА РАБОТА
Голяма част от българите смятат, че в политиката у нас е постигна-

то полово равенство. 64% от нашите сънародници са отговорили с
„да” на този въпрос. С най-висок процент в това отношение са отго-
ворили жителите на Дания – 75%.

Любопитно е, че в другата крайност, на последно място, се намира
Франция. Едва 32% от населението смята, че в политиката в страната
е постигнато полово равенство. След тях са Унгария – 35%.

Българите отговорят положително и на въпроса дали има полово
равенство в работната среда у нас – 67% са отговорили положител-
но на този въпрос. В дъното класацията тук отново са французите, от
които 29 на сто смятат, че има полово равенство на работното място.

Проект: BG05M9OP001-2.002-0180-C001
"Център за услуги в домашна среда" към  община Брезник"

ОБЩИНА БРЕЗНИК

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Международно висше бизнес училище /МБВУ/ - Ботевград
стартира Проект № CB007.1.21.159 "Установяване на връзка между
обучението по предприемачество и начални, средни,  и висши
училища, с цел  актуализиране на учебните планове и подобряване
на предприемаческите компетенции за улесняване заетостта сред
младите хора". Той се реализира с партньорството на Висока школа
за приложни професионални  студии във град Враня, Република
Сърбия.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата
за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия
2014 - 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020,

CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на
Международно висше бизнес училище и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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  Днес използвайте градивно ентусиазма си.
Увеличете концентрацията си, за да посрещнете
предизвикателствата, които съдбата ви от-
правя. Имате сили и време да свършите всичко.
По личен въпрос ще се наложи да правите компро-
миси, но няма да съжалявате. Ако предпочетете

да си почивате, природата ще ви дари с всичко.

 Днес е важно да обмислите идеите, с чиято
реализация възнамерявате да се заемете в най-
скоро време. Финансовото ви положение ще бъде
стабилно, но въпреки това не е препоръчително
да инвестирате в каквито и да било. Любовта и
сексът ще ви освободят от стреса, но бихте

могли и с други полезни занимания днес да се разнообразите.

 Днес се постарайте да обмислите стратегия-
та си в професионалната сфера. Ако имате въз-
можност извършете промяна на работното си
място. Препоръчително е да се стремите към по-
вече спокойствие. Вслушайте се във вътрешния
си глас. Не започвайте нищо ново. Не очаквайте

помощ от никого.

 Днес разумно инвестирайте наличните си
средства в недвижимо имущество. В случай че
трябва да се справите с конкретно предизвика-
телство или да разрешите непредвиден проблем
от делови характер, на всяка цена променете
предварителните си планове. Направете точен

разчет на приходите и на разходите си.

 Днес се стремете да бъдете максимално съвес-
тни, когато предприемате ходове на работното
си място. Действайте с размах и не се страху-
вайте от евентуален провал. С търпение и пос-
тоянство напътствайте най-малките членове на
семейството си. Промените и преобразованията,

които предвиждате, са важни и навременни.

 Днес пред вас се откриват добри перспективи.
Стремете се да преценявате положението си
адекватно. По-малко говорете за плановете си и
повече слушайте. За предпочитане е да не прие-
мате алкохол и лекарства, да ограничите храна-
та и да не се претоварвате физически и емоцио-

нално.

 Днес трябва на всяка цена да избягвате при-
бързаните действия. Колкото по-адекватно от-
говорите на отправените към вас предизвика-
телства, толкова е по-малка вероятността да
допуснете грешка, която да ви коства много в
бъдеще. Голяма част от вас ще загубят гласува-

ното им доверие на роднини и приятели!

 Днес много от вас ще открият сериозни разли-
чия между личните си желания и реалността. На
всяка цена сложете в ред идеите си и чак тогава
мислете за промяна. Целите ви са осъществими
и няма да срещнете непреодолими препятствия.
Разкаянието и прошката днес са на своя трон, не

се колебайте да ги приветствате.

 Днес ще се открие възможност да постигнете
стабилност – това ще ви гарантира по-успешно
развитие както на този етап, така и в далечно
бъдеще. Добре е да замените умственото с физи-
ческо натоварване. Пасивността днес е за пред-
почитане, не се суетете и свършете само неот-

ложното.

 Днес използвайте възможността да се вслу-
шате в ценния съвет или в напътствията ва чо-
век, който и друг път ви е подавал ръка в живота!
В интимните отношения ще ви се разкрият ис-
тини, които могат и да не ви донесат желаните
емоции. По никакъв повод днес не изразявайте не-

доволството си, за да не останете дълго в това състояние.

 Днес не се страхувайте да се отдадете на зас-
лужен отдих. Забавлявайте се както намерите
за добре. Отделете внимание на хората, за които
напоследък нямахте достатъчно време. Погриже-
те се да свършите навреме с работните си анга-
жименти, а след обяд си осигурете време за от-

дих и размисъл.

 Днес се освободете от съмненията си относно
лоялността на приятел. Постарайте се да си из-
градите нагласата на човек, който е в състояние
да се справи при всякакви обстоятелства. Не пра-
вете разходи, които не сте обмислили. Изпълне-
ние на текущи задачи и нови цели ще направят

деня ви по-динамичен.
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Красимир Свиленов е рекордьор по брой участия в „А” група

60 ãîäèíè ôóòáîë â Ìåòàëóðã

В началото на 1973
г. Бюрото на Българ-
ската федерация по
футбол отчита аб-
сурда на своето реше-
ние в големите градо-
ве да няма повече от
едно физкултурно
дружество, и го от-
меня. През пролетта
на същата година
спортните деятели
от квартал „Изток” с
помощта на ръководс-
твото на МЗ „Ленин”,
възстановяват свое-
то любимо дружес-
тво „Металург” Но
негативите от прину-
дителното прекъсва-
не не могат да бъдат
преодолени бързо.

През тези години
спортните деятели в
завода провяват дал-
новитност и незави-
симо, че техният от-
бор няма право да иг-
рае в републиканските
първенства, успяват
да съхранят част от
състезателите му.
Когато през есента на
1972 г. се открива
възможност, отбо-
рът на МЗ „Ленин”
веднага се включва в
състава на зона „Ви-
тоша”. През това
първенство в зоната
се състезават 18 от-
бора. В крайното кла-
сиране отборът на
МЗ „Ленин” заема 9-то
място с 31 точки – 10
победи, 11 равенства
и 13 загуби, голова
разлика 39-57. От
следващото първенс-
тво отборът вече се
състезава под името
„Металург” и непре-
къснато подобрява
представянето и кла-
сирането си. Върхът
на представянето му
през тези години е
през първенството
1978/79 г., когато зае-
ма първото място в
зоната. Треньор на от-
бора е Злати Аврамов.

Следващите години са
трудни за металурзи-
те. Новото поколение
футболисти трудно
се адаптира. В три
последователни пър-
венства те се борят
само за оцеляване.
През сезон 1981/82
отборът изпада и
през следващото пър-
венство играе в със-
тава на Софийската
„В” РФГ.  Заема 2-ро
място  с 53 т. [+24 =5 -
5, 28-38], след дублира-
щия отбор на ЦСКА
„Септемврийско зна-
ме”, който също има
53 т. През сезон 1983/
84 Металург играе в
Южната „Б” РФГ, но
това участие няма с
какво да се запомни.
Отборът отстъпва
на останалите и ре-
гистрира най-слабото
си представяне –18-
то място само с 8 т.
[+2=4-28, 21-89] и изпа-
да.

В следващите 10 го-
дини Металург се със-
тезава в зоната, като
в едно първенство до-
ри играе в окръжната
група. Към върховете
на родния футбол
тръгва след края на
сезон 1994/95 г. През
това първенство Ме-
талург заема 3-то
място в Югозападна-
та „В” РФГ  след Ми-
ньор и Вихрен (Сандан-
ски). Преди началото
на следващото, прези-
дент на клуба става
бизнесменът Първан
Първанов, а за спор-
тен директор е назна-
чен Симеон Велинов. Те
правят задълбочен
анализ на ресурсите, с
които разполагат и
конкуренцията в гру-
пата (която съвсем не
е малка) и си поставят
амбициозната задача
да се борят за първо-
то място и промоция
в професионалния

футбол. За треньор
на отбора е назначен
опитният специалист
Аспарух Никодимов.
Отборът се пред-
ставя много добре, де-
монстрирайки превъз-
ходството си над ос-
таналите претенден-
ти за първото място
– Кремиковци, Марек
(Дупница) и Вихрен. С
великолепен резултат
от 25 победи, 4 ра-
венства и само 2 загу-
би, голова разлика 78-
13 и 79 т., Металург
заема първото място
изпреварвайки следва-
щите го -  Кремиковци
с 10 т. и Марек, и Вих-
рен с 20 т.! Сам по се-
бе си този резултат
говори за пълно пре-
възходство.

През сезон 1996/97
Металург играе в еди-
нната „Б” РФГ. Нача-
лото е доста колебли-
во. След 8-ия кръг
старши треньорът
Асп. Никодимов напус-
ка. Начело на отбора
остават неговите по-
мощници – Валентин
Лазаров (ст. треньор)
и Марио Вълков (пом.
треньор). Есенният
полусезон Металург
завършва на 10-то
място с 22 т. [+7 =1-9,
19-19]. Изоставането
от 2-ия и 3-ия – Оли-
мпик (Галата) и Пирин
(Бл) е 13 точки. (В „А”
РФГ влизат първите
три отбора) Афиши-
раната преди начало-
то на първенството
амбициозна задача,
отборът да се бори за
влизане в „А” група из-
глежда неизпълнима.
Пролетният полусе-
зон обаче показва, че
за перничани няма
неизпълними задачи
във футбола, стига
те да повярват във
възможностите си и
да се раздадат без ос-
татък на терена.
След победата над Пи-
рин (Бл) с 3-0 в 3-ия
кръг в Перник на 9
март 1997 г. металур-
зите тръгват на своя
победоносен поход. 99
дни те не познават
поражение, помитат
всички по пътя си и
кръг преди края се ока-
зват недостижими на
3-то място. Целта е
изпълнена – Металург
(Пк) е сред 16-те най-
добри в България. Пер-
ник става петия град

в България с два отбо-
ра в групата на май-
сторите в едно и съ-
що първенство. Този
успех, постигнат от
футболистите в чер-
вено и синьо идва в го-
дината, когато клу-
бът чества 40 години
от началото на фут-
бола в МЗ „Ленин”. Той
е извоюван от 20
футболисти: вратари
- П. Войнов и Н. Чавда-
ров; защитници - Здр.
Станков, Иво Димит-
ров, Ив. Йорданов, Р.
Русев, В. Ставрев, Ф.
Илков и А. Михайлов;
халфове – Сп. Боянов,
К. Шербетов, П. Па-
шев, К. Джоров, Юли
Методиев и М. Краю и
нападатели – Й. Нико-
лов, Кр. Свиленов, Р.
Стоицов, Др. Новако-
вич и А. Чирку. Стар-
ши труньор В. Лазаров
и помощник М. Вълков.
През пролетния полу-
сезон в отбора иг-
раят двама румънци
М. Краю и А. Чирку. С
най-много участия 32
е Кр. Свиленов, с 28 –
Сп. Боянов, с 26 – Здр.
Станков, с 25 – К.
Шербетов и Й. Нико-
лов и др.

Отборът е реализи-
рал 58 гола. Имената
си сред голмайстори-
те са записали 13
футболисти. 12 гола
реализира Кр. Свиле-
нов, 8 – Й. Николов, 6 –
К. Джоров, 5 – П. Па-
шев, 4 – К. Шербетов
и др.

През следващите
две първенства Мета-
лург се състезава в
„А” професионална
група. За старши тре-
ньор на отбора е наз-
начен Георги Харалам-
пиев, а В. Лазаров ос-
тава негов помощник.
Осъществена е една
добра приемственост.
Отборът бързо се
адаптира към новите
условия и играе като
равен и с най-добрите.
И  при двете си уча-
стия футболистите
от кв. „Изток” заемат
10-то място в крайно-
то класиране. На своя
стадион Металург по-
беждава всички гран-
дове. ЦСКА два пъти
прекланя глава, тръг-
вайки си от „Ладови-
ца” победен с по 1-0, а
веднъж и на „Армията
с 2-0. Металург е един
от малкото отбори в

страната, с положи-
телен баланс срещу ар-
мейците. Само Левски
(Сф) през сезон 1997/
98 успява да се добере
до нулево равенство.
А Литекс и Славия до
1-1.

С най-много участия
за Металург в „А”
РФГ - 59 е Красимир
Свиленов, с 57 – Стой-
чо Драгов, с 55 – Гена-
ди Симеонов и Здравко
Здравков, с  52– Кирил
Джоров и др.

Листата на голмай-
сторите се води от
Генади Симеонов с 19
гола, по 5 гола са от-
белязали Васил Киров и
Кирил Джоров, по 4 –
Спас Боянов и Пламен
Русинов и др.

Футболистите иг-
раят всеотдайно,
здраво. Отборът не
влиза в комбина с гран-
довете и се оказва
трън в очите им. Това
дразни свикналите да
имат по няколко свои
провинциални отбора,
които да играят за
тях и срещу които да
получават готови
точки, и те правят
всичко възможно пер-
нишките отбори да
бъдат ликвидирани.
Металург става жер-
тва на компромат ска-
лъпен от Калоян
Стоянов, който обна-
родва аудио касета
от разговор в събле-
калнята на отбора.
(Нейната достовер-
ност не е доказана от
съответните орга-
ни.). По това време
въпросното лице е
спонсор на отбора,
приближено до Левски
(Сф).  Според това
„доказателство”, ма-
чът Металург-Литекс
е бил уговорен и съг-
ласно правилника, Ме-
талург е изваден от
групата, а на Литекс
са отнети спечелени-
те три точки във
въпросния мач. Това
обаче довежда до се-
риозен юридически
проблем, защото шам-
пионатът вече е прик-
лючил, като Литекс е
станал шампион с две
точки преднина пред
Левски. Това означава
отнемане на титлата
и присъждане на слу-
жебна такава за Лев-
ски. Всичко това се
случва в навечерието
на мачовете от евро-

Поради грешка в системата на ОС на БФС
Публикуваме  ново класиране  в
Областното  футболно първенство
Група „А” 1
Класиране:
 1. Спортист (Драгичево)               10    7   3   0
27:6    24
2. Витоша 2013 (Долна Диканя)         10    7
3   0   22:8    24
 3. Чорни 1920 (Брезник)               10    7   3   0
17:2    24
 4. Ерма (Трън)                        10    7   2   1   23:7
23
 5. Буря (Кошарево)                    10    4   1   5
17:19   13
 6. Китка (Витановци)                  10    3   3   4
23:25   12
 7. Легия (София ) 19:19   11
 8. Ботев (Друган)                     17:29    7
 9. Енергетик (Перник)                 13:25    6
10. Партизан 1946 (Ярджиловци)          13:24
6
11. Бенковски (Копаница)               8:35    2

пейските клубни тур-
нири и е прекалено
късно за каквито и да
са промени. Затова
БФС са принудени да
отнемат три точки и
от актива на Левски,
под предлог, че и тех-
ния мач с Металург е
бил уреден. Това така
и не е доказано, но е
единствения адеква-
тен изход от ситуа-
цията. Жалка пародия
на футболните за-
палянковци в страна-
та призвани да ръко-
водят тази велика иг-
ра. Това е едно от по-
редните позорни ре-
шения на БФС. През
следващото първенс-
тво започва разправа
и с Миньор, която за
дълго го изважда от
професионалния фут-
бол.

Изваждането на Ме-
талург от „А” РФГ
става дни преди пър-
вия кръг на новото
първенство, програ-
мата, за което вече е
изготвена. На футбо-
листите е предоста-
вена възможност да
играят (които же-
лаят) в отбора на Ми-
ньор, а Металург
сформира нов отбор,
който се обединява
със „Струмска слава“
(Радомир) под името

„Металург“ (Радомир)
и се състезава в Еди-
нната „Б” РФГ. Отбо-
рът играе домакински-
те си мачове в Радо-
мир и Перник. През то-
зи сезон „Металург“
(Радомир)  заема 8-о
място с 38 т. [+11=5-
14, 29-33] Ентусиаз-
мът у футболисти и
деятели е убит. Така
футболната централа
вместо да насърчава и
стимулира всеотдай-
ните и предани на
футбола, ги унищожа-
ва с безумните си ре-
шения взети под на-
тиск на софийските
грандове.

В началото на сезон
2000/01 отборът връ-
ща името си Мета-
лург Перник и играе
мачовете си на ста-
диона в кв. Изток. С
актив от 11 победи, 3
равенства и 18 загуби,
голова разлика 36 – 51,
36 точки, металурзи-
те заемат 14-то
място.

С това участието
на Металург в профе-
сионалния футбол
приключва. Засега.

(откъс от подгот-
вената за печат книга
„100 години футбол в
Перник”, със съкраще-
ния)
Д-р Стефан Сергиев

ЦСКА търси играчи
на три поста

Спортно-техническият щаб на ЦСКА гле-
да на записи футболисти, подвизаващи се
в португалското, бразилското, аржентин-
ското и перуанското първенство,.Става
въпрос за нападател, централен защитник
и крило. Не е изключено представител на
тима от Борисовата градина да замине в
началото на декември в чужбина, за да ви-
ди на живо изявите на някой от набеляза-
ните.От „Армията” вече обявиха, че няма
да търсят много нови попълнения, но не е
изключено през януари клубът да привле-
че поне двама футболисти.
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Ще искат и постоянен арест за 31-годишния Цветан Иванов

КАКТО Е КАЗАЛ ШО-
ПЪТ: „ОТИ СЕ КОСИМ,
КАТО ЧЕ МИ МИНЕ?” Това
трябва да си припомнят

някои пернишки превозвачи, които ле-
ко се обидиха на местната управа, че
не ги поканила на извънредната сесия
оня ден, която реши да бъде пусната
обществена поръчка по реда на закона,
както те го искаха. Превозвачите се
оказаха изненадани, че толкова бързо
се реши проблемът. Искаха всичко да
мине през Общинския съвет – готово! А
и самата сесия протече така скоролс-
трелно, че някои съветници не можаха
даже да си допушат цигарите отвън,
когато разбраха, че председателят я е
закрил. Има – няма десетина минути
работа. Едно изказване – и пълен кон-
сенсус по въпроса. Ето, това трябва да
аплодират пернишките превозвачи и
оттук нататък да си гонят нещата про-
фесионално. Да участват в конкурса,
да извадят качествени оферти, да се
класират подобаващо и не на последно
място – да возят меко и удобно. Ако
може и евтино... Иначе от тяхната жал-
ба подозираме, че ако са дошли на се-
сията, са щели да искат думата. Като
знаем, че в такива случаи нервите на
някого не издържат, само са щели да
предизвикат брожения, та вместо десет
кротки минути, минипарламентът да от-
чете сто и десет бурни. По принцип на
сесии с погача не се кани. Те са пуб-
лични и всеки може да дойде и да гле-
да без пари. Понякога си струва. Оня
ден обаче нямаше нужда.

ТИ ДА ВИДИШ! ПОВЕЧЕТО НА-
ШЕНЦИ БЯГАТ КЪМ ИТАЛИЯ, ОБА-
ЧЕ СЕ НАМЕРИ ЕДИН, дето се върна
оттам. В неподходящо време. Става ду-
ма за предполагаемия убиец на Ро-
берт, за когото вчера полицията огла-
си, че е хванат на столичното летище.
Така акцията по издирването му се
увенча с колосален успех – човекът се
предаде сам. Някак доста заплетена и
тегава ни се вижда тая хипотеза – че
първо духнал към Италия, престоял там
седмица и като разбрал, че го издирват
под дърво и камък из цяла Европа, ре-
шил  да вдигне бялото знаме и с чиста
съвест да влезе в затвора. Може и така
да е, ама интересно откъде го разбраха
ония, които разплетоха тоя сценарий?

Протестират меката мярка „подписка”
спрямо убийците на новородено в «Тева»

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият окръжен съд е уважил иска-

нията на обвиняемите Симона и майка й
Ваня Тодорова за изменение на мерките им
за неотклонение „задържане под стража“ в
по-леки - „подписка“, срещу които прокура-
турата е внесла частни протести. Двете жени
са привлечени към наказателна отговорност
по обвинение за умишлено умъртвяване на
новородено дете, извършено в съучастие.

Около 21.30 ч. на 13-ти август тази година в
Областна дирекция на МВР - Перник е бил
получен сигнал за намерено тяло на новоро-
дено дете в пернишкия квартал „Тева“. Под
ръководството на Окръжна прокуратура –
Перник веднага е било започнато досъдебно
производство. В резултат на проведеното
разследване са били установени извършите-
лите на престъплението –  родилката Симона
и майка й Ваня.

Днес протестите, внесени от ОП - Перник
срещу определените от съда мерки за неот-
клонение спрямо двете обвиняеми, ще се
разглеждат от Софийския апелативен съд.

Помагачът на разбивачите на
банкомати остава в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Мярката за неотклонение „Задържане

под стража“, взета по отношение на Гос-
подин Динев от първоинстанционния съд
е потвърдена и от по-висшата съдебна
инстанция и го оставил в ареста.

На 13 ноември съдът в Дупница нало-
жи мярка за задържане под стража на
34-годишния мъж заради възможността
да извърши друго престъпление или да
се укрие. Тя е потвърдена и от Окръжния
съд в Кюстендил. Той е привлечен в ка-
чеството на обвиняем за извършено от
него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3
от Наказателния кодекс.        

Динев ще бъде изправен пред Темида
за това, че на 9-ти ноември тази година,
около 3:20 часа в Сапарева баня, от
офис на банка ДСК ЕАД на ул. „Княз Бо-
рис I“, в съучастие с Тодор Богданов,
Кирил Микев и Красимир Йорданов, в
качеството му на помагач, умишлено
улеснил противозаконно отнемане на
чужда движима вещ. Задържаният уп-
равлявал лек автомобил „Фолксваген
Кади“ и осигурявал безпрепятственото
придвижване на друг лек автомобил -
марка „БМВ Х5“, с който било извърше-
но престъпното деяние. Чрез взривява-
не на вратата на АТМ – устройство бил
отнет сейф, съдържащ касета с парични
средства в размер на 9 000 лева.

Съдът е приел доводите на прокурора
от Окръжна прокуратура – Кюстендил,
че има обосновано предположение, че
обвиняемият е извършител на престъп-
лението, за което е привлечен към нака-
зателна отговорност и има реална опа-
сност той да се укрие.

Заподозреният подаде молба мярката
му да бъде променена в по-лека, но тя
не е уважена, тъй като магистратите раз-
полагат с гласови свидетелства на шес-
тима свидетели по делото, които
твърдят, че Динев е участвал в акцията
по обира на банкомата в Сапарева баня.

Той на свой ред твърди, че е невинен,
заявил е, че няма да се укрие и разчита
на справедливост. Според защитата
Господин бил стъпвал в полицейско уп-
равление само за да си извади доку-
менти за самоличност. Бил баща на осе-
мгодишно дете и нямал намерение да
бяга от правосъдието.

Динев е единственият задържан като
заподозрян за участник за обира на
взривения банкомат в Сапарева баня.
Въпреки мащабните и зрелищни поли-
цейски акции, с участието и на жандар-
мерията, останалите трима пернишки
бандити все още са на свобода, а издир-
ването им е безрезултатно.

Според източници
от МВР  31-годишният
Цветан Иванов е за-
копчан на аерогарата в
софия, веднага след ка-
то кацнал със самолет
от Италия. Оше на ае-
ропорта той обявил,
че се връща , за да се
предаде, а граничните
полицаи му сложили бе-
лезниците и го конвои-
рали до Перник.

По оперативна ин-
формация Цветан се
укривал при свои род-
нини на Ботуша. Пред-
полага се, че е разбрал,
че го издирват из цяла
Европа и е преценил, че
най-удачно за него е да
се прибере и сам да се
предаде.

Подробности за про-
фесионалните дей-
ствия по разкриване-
то на убийството на
Роберт бяха изнесени
миналата седмица от
говорителя на Главния
прокурор Румяна Ар-
наудова на специална
пресконференция в ми-
ньорския град.

Както „Съперник”
писа, самоличността
на килъра е била уста-
новена веднага, но той
успял да напусне стра-
ната през границата
със Сърбия. Обявен бе
за общодържавно из-
дирване, издадена бе и
европейска заповед за
задържане. Деянието е
квалифицирано от Ок-
ръжна прокуратура -
Перник като убий-
ство, извършено по ху-

лигански подбуди. Ар-
наудова поясни, че про-
куратурата разполага
с разпити на трима
свидетели и очевидци,
разпитани пред съдия
от Пернишкия окръ-
жен съд. „Отлична ра-
бота на органите на
МВР. При първоначал-
ното подаване на сиг-
нала нямаше данни за
извършител. Два дни
по-късно той е извес-
тен и разполагаме със 
сигурни доказателс-
тва за това“, подчер-
та тогава говори-
телят на главния про-
курор. Арнаудова уто-
чни, че по досъдебно-
то производство са
назначени множество
експертизи – съдебно-
медицинска, балистич-
на, трасологична, как-
то и ДНК експертиза
за иззетите от мес-
топрестъплението
следи.

Главният секретар
на МВР главен комисар
Младен Маринов пре-
достави информация
за оперативно-издир-
вателните и проце-
суално-следствени дей-
ствия, в резултат на
които се стигна до
разкриване на прес-
тъплението. Той поя-
сни, че при първона-
чалните действия са
били издигнати три
работни версии, две
от които са отпадна-
ли категорично в хода
на разследването. Наз-
начената балистична
експертиза ще изясни
вида на пистолета, с

което е извършено
престъплението. Оръ-
жието не е законно
притежавано. „След
денонощна работа и в
пълен синхрон с проку-
ратурата и съда в
Перник е разкрит из-
вършителят и изясне-
ни мотивите за прес-
тъплението, в раз-
следването на което
се включиха и кримина-
листи от ГД „Нацио-
нална полиция“, заяви
главен комисар Мари-
нов.

Цветан Иванов е ро-
дом от Плевен, живял
в Перник без официал-
на регистрация, до мо-
мента на убийството
не е имал криминалис-
тически регистрации.
От събраните данни е
изяснено, че в деня
преди убийството е
посетил казино, къде-
то е загубил около
2000 лева. Предполага
се, че това може да е
сред причините за аг-
ресивността. Изясне-
но е също, че извърши-
телят се е разминал на
улицата с жертвата и
неговия спътник, при
което са разменили
обидни реплики.

Около 10 минути
след това е отишъл до
дома си, взел е писто-
лет и се е върнал да
застреля 25-годшния
мъж. Произвел пет из-
стрела, четири куршу-
мите попаднали в
тялото на наркодилъ-
ра и той починал на
място от тежката
кръвозагуба.

Бабаитът, нападнал студентка
до ЖП гарата, остава в ареста
Любомира ПЕЛОВА

Софийският апела-
тивен съд е потвър-
дил мярката за неот-
клонение „задържане
под стража“ спрямо Г.
Николов, обвинен за
извършено от него
престъпление по чл.
199, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс, съоб-
щиха от пресцентъра
на институцията.

Николов е бил прив-
лечен към наказател-
на отговорност на
13-ти ноември тази
година от Окръжна
прокуратура – Пер-
ник по обвинение за
грабеж, извършен от
него през май  2017 г.

Около 20:40 часа в
подлеза близо до ЖП
гарата в Перник, об-
виняемият пресрещ-
нал А.А., която се връ-

щала от София след
лекции в УНСС. Сту-
дентката носела на
врата си сребърно
синджирче и текстил-
на верижка с полускъ-
поценен камък, които
привлекли внимание-
то на Николов. Той по-
сегнал към тях и ги
издърпал. Успял да
отнеме едно от бижу-
тата, което впос-
ледствие изхвърлил и
избягал от местоп-
рестъплението.

Пострадалото мо-
миче подало сигнал в
полицията. По време
на проведен разпит
студентката подроб-
но описала своя напа-
дател. След проведе-
ните оперативно-из-
дирвателни мероп-
риятия извърши-
телят на престъпно-

то деяние е бил уста-
новен. Николов е бил
разпознат от студен-
тката, но въпреки
това не се е признал
за виновен.

Съдът е оставил
без уважение жалбата
на обвиняемия за из-
менение на марката
му за неотклонение
„задържане под стра-
жа“ в по-лека, като е
приел доводите на
прокурора, че има обо-
сновано предположе-
ние, че Николов е из-
вършил престъпле-
нието, в което е об-
винен.

Предходните му
осъждания, отново за
престъпления про-
тив собствеността,
сочат, че има вероя-
тност да извърши но-
во престъпление.
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