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Св. мчк Арета. Св.
Богородица "Всех
скорбящих радост"

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

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

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

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

МВР пред
чужденците

Канските усилия, които прави държа-
вата да не се изложим пред чужденци-
те догодина на европредседателство-
то, не струват и пукнат грош, ако по-
лицаите спазят обещанието си да про-
тестират за пари и тогава. Полицаите
са хора на честта, обаче и джентъл-
менството си има граници. Не е като
Европа без граници преди да вдигнем
телените огради.

В диалога между МВР синдиката и ми-
нистъра има нещо сбъркано. Полицаи-
те искат 15 процента увеличение на
заплатите още от тази година. Минис-
тър Радев обещава 15 процента от до-
година, ама не за всички. Двете страни
работят с два различни календара. Си-
гурно важните еврогости ще бъдат в
ролята на арбитър да кажат кой е ве-
рен. И ако ще задаваме дневния ред на
Евросъюза, направо ще шашнем брюк-
селските бюрократи. Като наизлязат
ония ми ти протестиращи полицаи по
жълтите павета, няма кой да пази ви-
сочайшите особи. МВР ще излезе с ло-
зунгите си пред чужденците и излага-
цията е готова. Ни ремонтът на НДК
ще ни спаси от резила, ни родопските
гайди. Затова управляващите да по-
мислят за внос на полицаи, по възмож-
ност нестачкуващи.

Валентин ВАРАДИНОВ

40 / 120

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

Облачно с дъжд

Тя подари 1000 евро, 10 000 лева, 500 долара и златни бижута на мошениците
Любомира ПЕЛОВА

Брезничанка е измаме-
на с голяма сума пари.
Приложена й е работе-
щата в последно време
схема с провеждаща се
полицейска операция.
Престъплението е из-
вършено в края на мина-
лата седмица, когато на
телефона на 72-годиш-
на брезничанка се оба-
дил мъж, който се пред-
ставил за следовател и
поискал съдействие за
залавяне на телефонни
измамници. Мъжът на-
редил на жената, да съ-

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

Перничанин пред правосъдието
заради контрабандни цигари

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин застава пред съда за притежа-

ване на контрабандни цигари.
През месец април тази година, служители на

Областнвата дирекция на МВР проверили мазе
на улица "Лом" в областния град, стопанисва-
но от 39-годишният К.Г. Вътре били намерени и
иззети 224 кутии цигари без акцизен бандерол
на обща стойност около 1700 лева. По данни на
експерти, дължимият акциз към държавата е
малко над 900 лева.

К.Г. и друг път е залавян с акцизни стоки без
бандерол, за което е бил осъждан с влязла в
сила присъда. Привлечен е като обвиняем и го
грози наказание "лишаване от свобода" от 2
до 8 години. Работата продължава съвместно с
Районна прокуратура - Перник.

бере всичките налични
пари и ценности и да ги
сложи в торбичка и ги
остави пред дома си.
По-късно жената била
заплашена от непоз-
нат, че ще дойдат в до-
ма й и ще извършат
жестоки престъпления.
Лековерната и изплаше-
на пенсионерка така и
направила.Събрала 1000
евро, 10 000 лева, 500
долара и златни накити
и ги оставила пред дома
си. След като повече ни-
кой не я потърсил, се
обадила в полицията.

"Благодаря за високия
професионализъм и отговорност!"

Любомира ПЕЛОВА
Специална благодарност на всички институции за

високия професионализъм и проявената отговор-
ност по време на празника на Деня на града - 19 ок-
томври изказа кметът на Перник д-р Вяра Церовска.

"Благодаря за осигурената перфектна организа-
ция на Областната дирекция на МВР, че не бяха до-
пуснати инциденти, които да помрачат празника
на града и да стресират перничани и гостите до-
пълнително", сподели кметът Вяра Церовска.

Тя благодари и на фирмите с чиято помощ се реа-
лизираха много инициативи. Даренията на "АБС Инженеринг" ЕООД, "Ас-
фалтинг" ООД, "Селект мюзик медия" ООД, "ДЗЗД Перник Комунал",
"Грийнуей груп" ЕООД, "Еко Грийн Билд" ЕООД и мобилният оператор
Мтел допринесоха за слънчевото настроение на празника.

"Благодаря на всички за перфектната организация , съдействието във
всеки един момент и оказаната помощ.

Надявам се и за в бъдеще да продължим успешно установените кон-
такти. Желая Ви ползотворна работа сили и енергия във всяко начина-
ние!" заяви кметът Церовска.
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СТР. 11

ÐÀÄÎÌÈÐ ÑÅ ÃÎÒÂÈ
ÇÀ ÄÅÍß ÍÀ ÃÐÀÄÀ

ÔÅÉÑÁÓÊ ÑÚÁÐÀ
ÂËÞÁÅÍÈ ÎÒ ÃÈÌÍÀÇÈßÒÀ

„ÌÈÍÜÎÐ” ÇÀÃÓÁÈ
Ñ ÐÀÍÅÍ ÃÎË ÎÒ ÖÑÊÀ 1948

Започнато е досъдеб-
но производство и ра-
ботата продължава.

От полицията отно-
во напоят на граждани-
те, да не се доверяват
на непознати и по ника-
къв повод да не дават
пари на ръка. В дейнос-
тта си, полицията не
търси подобни услуги
от хората. По-младите
да предупредят по въз-
растните и да осъ-
ществяват контрол
над тях. В подобни слу-
чаи да се търси съдей-
ствие на тел. 112.
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Ðàäîìèð ñå ãîòâè çà Äåíÿ íà ãðàäà
По традиция той се отбелязва на Димитровден
Любомира ПЕЛОВА

Радомирци са в
трескава подготовка
за Деня на града, кой-
то по отколешна тра-
диция се отбелязва на
Димитровден, на 26-
ти октомври.
Свети Димитър
е небесният пок-
ровител на гра-
да. На този ден
радомирци от-
белязват и хра-
мовия празник на
църквата "Св.
вмчк Димитрий"
съществуваща
от 1966 година.
Затова пак по
традиция офи-
циалните тър-
жества за Деня
на града ще за-
почнат с тър-
жествен водос-
вет, чието нача-
ло е обявено за
11 часа. Малко
по-късно домаки-
ни и многоброй-
ните гости, кои-
то те посрещат
всяка година, ще
се веселят с из-

пълненията на Виев-
ската фолклорна гру-
па. В следобедните ча-
сове пък ще могат да
се насладят на концер-
та на танцовите със-
тави от общината,

който е наречен "Ви-
то се хоро извило..."

Пищно лазерно шоу
е друга аткрация на
празника. То ще започ-
не в 19 часа, е заслуга
на Малин Миланов -

Над 2 300 килограма е средният
добив от картофите в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Прибрана е реколтата от над 70 на сто

от площите, засети с картофи в облас-
тта, информираха от Областна дирекция
"Земеделие". Средният добив от декар
в областта до момента е 2 316 кг.

Първи приключиха с изваждането на
картофите стопаните от Брезник. От за-
сетите в общината 367 дка са получени
477 т картофи при 1 300 кг среден добив
от декар.

В Ковачевци, където тази година зас-
яха най-малко площи с картофи- 70 дка,
също приключиха с изваждането им. От
тях са получени 90.3 дка картофи при 1
290 кг среден добив от декар, който е
най-ниския за сега в областта.

В Земен също приключиха с изважда-
нето на картофите. От засетите в общи-
ната 450 дка са получени 630 т продук-
ция при 1 400 т продукция.

Стопаните от Трън, който тази година
засяха най-много площи с картофи- 1
950 дка, вече са успели да приберат ре-
колтата от 1 740 дка. От тях са получени
5 220 т продукция при 3 000 кг среден
добив от декар, който е най-високия в
областта.

Земеделските производители от Радо-
мир са успели да реколтират 1050 дка
от общо засетите в общината 1 485 дка.
В складовете си до сега радомирци са
прибрали 2 100 т картофи при 2 000 кг
среден добив от декар.

По информация от Областната дирек-
ция, от засетите в региона 4 322 дка, до
сега е прибрана реколтата от 3 677 дка,
от които са получени 8 517.3 т картофи.

Правят портал с безплатни
електронни учебници

Светла ЙОРДАНОВА
Над 45% от училищата имат свободен

интернет, който покрива до 85% от клас-
ните стаи. Тези данни изнесе просвет-
ният министър Красимир Вълчев. Той
съобщи, че просветното ведомство ра-
боти по създаването на електронен пор-
тал с учебно съдържание. Предвижда
се в него да бъдат публикувани еле-
ктронни учебници и помагала по новите
учебни програми, а учениците да могат
да ги използват безплатно. Тази година
например за първи път има одобрени
електронни варианти на учебници за
втори, шести и осми клас.

"Това не са просто PDF версии на уче-
бниците, а интерактивни приложения и
вече се използват от децата", обясни
министърът. По думите му това, което
ще направи МОН, е "своеобразно хра-
нилище или портал" на въпросните об-
разователни ресурси през следващата
година. Тази година МОН отпусна 10.2
млн. лв. за подобряване на възможнос-
тите за електронно обучение в школата
и за внедряване на нови обучителни
методи. Сред очакваните резултати от
нея е записано "финансиране на 100%
от училищата на бюджетна издръжка с
интернет свързаност", а крайният срок
за това е 31 декември 2017 г. Абсолют-
но същата цел фигурираше и за 2016 г.

Монти от група ICE
CREAM и Петя Алекса
от DANY LASER
SHOW. И пак по тра-
диция, Денят на града
ще завърши с илюми-
нации, които ще оза-

Започва Европейска олимпиада по статистика
Светла ЙОРДАНОВА

Националният ста-
тистически инсти-
тут съвместно с Ев-
ростат и 11 държави -
членки на ЕС, започна
подготовката на Евро-
пейската олимпиада по
статистика (ЕОС),
която ще се проведе
по време на Българско-
то председателство
на ЕС - от края на януа-
ри 2018 г. до средата
на май 2018 година,
съобщиха от Терито-
риалната статистика
в Перник.

Предварителният
етап на олимпиадата
беше проведен през
учебната 2016/2017 го-
дина. На състезанието
се явиха 59 отбора от
цялата страна, 44 от
тях се класираха за

втория кръг. Задачата
на журито не беше лес-
на. Всеки отбор се беше
постарал, наред със зна-
нията и техническите
умения учениците бяха
вложили творчество и
желание да се пред-
ставят добре. На от-
борите, класирани на
първо, второ и трето
място, бяха раздадени
награди на обща стой-
ност 6 000 лева.

Съгласно регламента
ЕОС ще се проведе в
два кръга - Национален
и Европейски, и с две ка-
тегории ученици от
средното образование:
ученици от Х - ХII клас и
ученици от VIII - IX клас.

 Състезанието от-
ново ще бъде отборно,
като всеки отбор ще
се състои от един до

трима ученици с учи-
тел ментор. Допълни-
телна информация за
ЕОС можете да наме-
рите на сайта на оли-
мпиадата: https://
www.nsi.bg/eso2018/

За да участвате в
олимпиадата, важното
е да сте убедени, че
всеки може да намери
числата, които са му
нужни, без да е ек-
сперт по статистика,
и чрез тях да научи  ин-
тересни неща за живо-
та на хората.

Защото, както е ка-
зал А. Л. Боули, "Знание-
то по статистика е
като знанието по чуж-
ди езици или алгебра -
може да докаже своята
полезност по всяко
време и при всички об-
стоятелства!"

Читалище "Елин Пелин - 1903"
откри новия творчески сезон

Читалището навлезе в своя 115-ти худо-
жествено-творчески сезон.С малко тър-
жество беше предшествано откриването.
Председателят на читалището Йордан Ди-
чев откри с кратко слово тържеството и
поздрави самодейците. Той направи кра-
тък отчет за изминалата година  като изтък-
на добрите постижения, между които се от-
кроява концертът, посветен на Великден-
ските празници, с участието на Ансамбъла
за песни и танци от гр.Враня - Република
Сърбия, тържествата посветени на 1-ви
юни - Международния ден на детето,  под-
готовка и провеждането на Международ-
ния ден на възрастните хора - 1-ви октом-
ври. Много добра беше работата и на биб-
лиотеката, където се съхраняват 74 000 то-
ма литература. Библиотеката разполага с
художествена и друга литература от пове-
че от 100 години. Впечатляващо развитие
на клуб "Родознание". Под мотото "Велика
България" бяха посетени редица истори-
чески места в България и чужбина. Уча-
стниците в екскурзиите силно се впечатли-
ха от посетените обекти. Добри успехи има
и вокална група "Колорит" с ръководител
Петър Симеонов, която участва в редица
концертни програми, а на фестивала в
гр.Бяла, който е национален за читалища-
та, групата беше специално отличена и за-
воюва първо място. Предстои участие във
фестивала "Мара Врачанка", където група-
та е лауреат преди две години в гр.Враца.

И предстоящия сезон ще бъде много на-
ситен с различни прояви и всичко ще бъде
посветено на една значителна годишнина
на читалището.115 години тази културна
институция е била стожер на мало и гол-
ямо , на всички хора, много преди Перник
да бъде обявен за град и до сега!

На добър час!
Председател на читалището

Йордан Дичев

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

С 20% орязват парите за болничен отпуск
Силвия ГРИГОРОВА

С 20% ще намалее размерът на обезщетението, което работодате-
лите дължат на работниците си при първите три дни болнични. Тази
мярка е залегнала в проектобюджета за догодина.

До момента работодателите изплащат 70% от дневната заплата
при първите три дни, но от 2018 този дял вече ще бъде 50%.

Тази корекция в Кодекса за социално осигуряване имаше за цел да об-
лекчи бизнеса. Въпреки това обаче работодателските организации от-
ново поискаха оставката на социалния министър Бисер Петков.

Причината са заложените в социалния бюджет увеличения на мини-
малните осигурителни прагове и минималната работна заплата. Не бе-
ше изпълнено и искането на бизнеса за отпадане на клас "прослужено
време" от формирането на трудовите възнаграждения. От догодина
минималната работна заплата ще стане 510 лева.

Същевременно в проектобюджета на НОИ се предвижда увеличаване
на обезщетенията през втората година на майчинството на 380 лева,
вдигане на минималното дневно обезщетение при безработица на 9 ле-
ва, вместо както е в момента 7.20 лв. и максималният размер на също-
то да бъде 74 лева.

рят нощното небе
над Радомир.

На празника ще бъде
обявен и новият поче-
тен жител на Радо-
мир. Това ще е тре-
ньорлът по футбол

Сашо Борисов
Христов.

А ден по-рано,
на 25-ти октом-
ври, в музея на
В о й н и ш к о т о
въстание ще
бъде открита
изложбата "Бъл-
гарската иконо-
пис и християн-
ски изкуства".

Пак на празни-
ка бе посветен
и проведения на
17 и 18 октом-
ври футболен
турнир на име-
то на Христо
Радованов.

Организато-
рите канят
всички да се
включат в праз-
ника на Димит-
ровден и да се
з а б а в л я в а т
заедно.



Съперник 324 октомври 2017 г.ПАНОРАМА

Facebook ñúáðà âëþáåíè îò ãèìíàçèÿòà
Райна напуснала Перник заради мъжа на сърцето си

Светла ЙОРДАНОВА
46-годишните Райна

Методиева и Тодор
Минков от Велико
Търново дадоха втори
шанс на гимназиална-
та си любов, която в
училище била невъз-
можна. През 2016 го-
дина пътищата им се
пресекли и се оказало,
че искрата между тях
още не е угаснала. И
двамата имат деца
от предишните си
връзки, преживели са
много драми и неприя-
тности, но днес са
щастливи и се радват
на живота заедно.
Казват, че никога не е
късно да потърсиш

любовта и да обичаш.
Благодарни са на се-
мействата си за проя-
веното разбиране и
съвременното въз-
приемане на стеклите
се обстоятелства
около тяхната връз-
ка.

“По онова време не
ни беше позволено
открито да демонс-
трираме чувства и
любовното поведение
се считаше за срамно.
Когато родителите
ми научиха за отноше-
нията ми с Тодор, поч-
ти се отрекоха от
мен и ме заклеймиха“,
разказва Райна. Кога-
то се влюбили, била

на 16 години. До за-
вършването на сегаш-
ната Хуманитарна
гимназия тайно се
срещали, но след това
не успели да издър-
жат на изпитания,
които ги сполетели
заради връзката им.
Тодор казва, че него-
вото семейство не
искало да приеме лю-
бимата му, защото
била от ниските со-
циални слоеве и не от-
говаряла на положе-
нието му в общество-
то. Райна се омъжила
на 21 години и замина-
ла за Перник, а Тодор
минал под венчилото
година по-късно, но

останал да живее в
старата столица. Бог
дарил всеки от тях с
деца – нея с момче, а
него с две дъщери. “И-
зглежда съдбата има
чувство за хумор, за-
щото моят съпруг
беше заможен и нико-
га не сме имали финан-
сови проблеми. Тодор
обаче не успя да се
реализира като успе-
шен инженер и затова
цял живот работи в
сферата на електро-
техниката. Не припе-
челвал много и започ-
нали чести скандали с
жена му, които раз-
клатили отношения-
та им“, споделя тя.
След 15 години семеен
живот Тодор се раз-
вел. Дъщерите му ос-
танали да живеят с
майка им в общото се-
мейно жилище, а той
се изнесъл на кварти-
ра. Драматично се
развили нещата и при
Райна, въпреки че
нямала финансови
проблеми. Нейният
съпруг се разболял от
рак и починал преди 7
години. Останала вдо-
вица и живяла извес-
тно време със своя
син, който в момента
е студент в УНСС.
Миналата година То-
дор случайно открил
Райна във фейсбук.
По негови думи време-
то не било оставило

следи върху нея и тя
продължавала да е все
така красива. Веднага
я познал и изпратил
покана за приятелс-
тво. Така двамата
подновили контакт и
започнали да си пи-
шат всеки ден. Пос-
редством ежедневна-
та комуникация стоп-
лили отново отноше-
нията си. Когато спо-
делили случилото им
се, стигнали до заклю-
чението, че няма
пречки да се видят на
живо. Тодор отишъл
до Перник, за да пият
кафе. Срещите им
станали няколко пъ-
ти в месеца, докато
не решили да дадат
втори шанс на връз-
ката си. “Така и не мо-
жах да свикна с Пер-
ник, затова с радост
приех поканата за
съвместно съжителс-
тво с Тодор във Вели-
ко Търново.

Чувствам се отно-
во като тинейджър-
ка, макар да са минали
30 години от първи-
те ни трепети”,
твърди Райна. Тодор
сподели, че децата на
двамата приели из-
ключително лесно но-
вата връзка и прояви-
ли разбиране. В момен-
та Райна си търси ра-
бота и имат планове
да наваксат изгубено-
то време.

Провериха състоянието
на клиники в „Пирогов“

Силвия ГРИГОРОВА
 Да се осигурят средства, за да започне

поетапен ремонт на клиниките по кардиоло-
гия и вътрешни болести в УМБАЛСМ „Пиро-
гов“. Този ангажимент пое министърът на
здравеопазването проф. Николай Петров,
след като направи проверка на състоянието
на клиниките, които са едни от най-старите
в лечебното заведение и десетки години не
са ремонтирани. Покривът тече, стаите са
препълнени с пациенти, по стените има му-
хъл. Така изглеждат част от помещенията в
кардиологичната клиниката на Пирогов, в
която има 44 легла, 20 лекари, 44 сестри и
14 санитари. Има идеен проект за ремонт и
преустройство на клиниките, който възлиза
на 2 300 000 лв. От 10 г. се води кореспон-
денция с институциите за необходимостта
от спешен ремонт, но до момента няма
реакция, коментира проф. Мария Миланова,
координатор на специализирания терапев-
тичен комплекс, част от който са клиниката
по кардиология и клиниката по вътрешни
болести.

Според здравния министър важното е в
случая да се види какви средства ще бъдат
отпуснати за капиталови разходи на минис-
терството на здравеопазването за 2018 г.,
както и колко ще струва всеки един етап от
ремонта. По думите му идеята е до средата
на следващата година да се пристъпи към
реални ремонтни дейности.

Министър Николай Петров провери и до
къде е стигнал ремонтът на детските отде-
ления, който се очаква да приключи в близ-
ките дни.

Циганският език влиза в училище,
търсят се преподаватели
Светла ЙОРДАНОВА

Деца от малцинс-
твата вече ще могат
да учат в училище
майчиния си език, ако
пожелаят. Това ще
става по 2 часа сед-
мично  под формата
на СИП, ЗИП или фа-
култативни форми.
МОН вече е готов с
учебни програми по
езиците на най-голе-
мите общности -
турски, ромски, ар-
менски и иврит.

И досега различни
документи позвол-
яваха принципно изу-
чаването на майчин
език в клас, но на
практика нямаше ин-
струменти, чрез кои-
то това да стане.
Възможността е за-
легнала и в новия за-
кон, в резултат на
което се пристъпва
към създаването на
учебни програми по
четирите езика с об-
хват 7 г. за всеки от
тях. По този начин
ще се гарантира еди-

нен подход и съизме-
римост на знанията,
обясни зам.-минис-
тър Таня Михайлова.

Тя уточни, че не е
задължително майчи-
ният език да се изу-
чава от 1. клас. Зато-
ва програмите са за
първа година и след-
ващите 6. Така мате-
риалът  може да за-
почне да се препода-
ва в който и да е
клас. Структурира-
нето му ще улесни
учителите, катего-
рична е Михайлова.
Преподаватели от
Пловдивския универ-
ситет са писали
програмата по тур-
ски, техни колеги от
други вузове съста-
вили по ромски и ар-
менски, за иврит по-
могнал екипът на
134. СУ „Димчо Де-
белянов” в София,
където единствено у
нас се преподава то-
зи език.

Това са много спе-
цифични знания,

призна Таня Михайло-
ва. Програмите са об-
съдени на среща в
Пловдив, защото
тук съществува мно-
гообразието на всич-
ки тези етнически
общности и е пос-
тигната толеран-
тност между тях.

Изучаването на
майчиния език в клас
няма да е обвързано
с получаване на сер-
тификат  за ниво A1,
А2, B1, B2 и нагоре.
Това е възможност,
която даваме на те-
зи общности да за-
пазят своя език и
култура, каза  Михай-
лова. Тя не се ангажи-
ра с позиция доколко
има интерес. Ако же-
лаещите се окажат
много, ще възникне
проблем кой да пре-
подава. Учителите
по майчин език намал-
яват, в Кърджали
например са се сто-
пили от стотина до
около 30, посочи зам.-
министърът.

Повече пари за образование,
здраве и сигурност през 2018г.

Любомира ПЕЛОВА
В бюджет 2018 повече пари ще има за

образование, сигурност и здравеопаз-
ване и социалната сфера. Предвидени
са пари за бойна техника и АМ “Стру-
ма”.

Приоритетите в Бюджет 2018 са фоку-
сирани върху мерки, свързани с про-
дължаване на реформите в сектор „Об-
разование“, с отбраната и сигурността,
социалната и здравна политика, както и
провеждането на Председателството на
Съвета на ЕС през първата половина на
2018 година. Запазва се целта за нисък
дефицит и финансова стабилност.

С Бюджет 2018 се осигурява подкре-
па за педагогическите специалисти и
привличане на млади хора в професия-
та. Продължава стартиралото през 2017
г. увеличение на възнагражденията на
педагогическия персонал в системата
на средното образование с цел постига-
не двойно увеличение на размера на
средствата за възнаграждения до 2021
г., предвидено в управленската програ-
ма на правителството.

С цел обвързване на финансирането с
качеството на образованието от 2018 г.
ще се извърши промяна в системата на
делегираните бюджети, като финанси-
рането няма да зависи само от броя на
децата и учениците, а и от броя на пара-
лелките, от спецификата на региона, в
който се намира училището, а в по-дъл-
госрочен период и от качеството на об-
разователния процес.

С Бюджет 2018 са осигурени средс-
тва за инвестиционни проекти за придо-
биване на авиационна техника и на мно-
гофункционални модулни патрулни ко-
раби.

Предвижда се увеличаване на разхо-
дите за персонал. Военният министър
Красимир Каракачанов заяви, че за ар-
мейски заплати ще бъдат заделени 100
млн. лева повече.

В МВР за заплати влизат допълнител-
ни 55 млн. лв., но не всички служители
ще получат еднакво повишение на зап-
латите.

В социалната сфера от 1 януари 2018
г. е предвидено увеличение на обезще-
тенията за отглеждане на малко дете от
една до две годишна възраст.

През 2018 г. се предвижда продължа-
ване на финансирането на социалните
услуги „Личен асистент“, „Социален
асистент“ и „Домашен помощник“ за
подобряване качеството на живот на хо-
рата с увреждания, както и на деца,
които се нуждаят от постоянна грижа в
ежедневието си.

Предвидено е и увеличение на средс-
твата за персонал за социалните работ-
ници.

В сферата на здравеопазването за
2018 г. е предвидено допълнително пра-
во на разходи в размер на 400 млн. лв.
по бюджета на НЗОК. Като приоритетни
направления и дейности остават спеш-
ната медицинска помощ, електронното
здравеопазване, майчиното и детско
здравеопазване, асистираната репро-
дукция, лечебните заведения за бол-
нична помощ, както и лекарствената по-
литика.

Допълнителни разходи са предвидени
и за спешна медицинска помощ.

През планирания период са разчетени
средства за реализиране на основната
част от големи проекти по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна ин-
фраструктура” 2014-2020 г., като лот 3.1
и лот 3.3 от АМ „Струма“, рехабилитация
на железопътната инфраструктура и
разширение на метрото в София.

Оперативна програма „Региони в рас-
теж” също се характеризира със серио-
зен размер на разходи за инфраструк-
тура.
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Дори и в държавните ВУЗ-ове има отлив на желаещи да следват

"Активни потребители":
БАБХ си мълчи за маслото

в търговската мрежа
Силвия ГРИГОРОВА

Българската агенция по безопасност на хра-
ните(БАБХ) няма желание да сътрудничи. То-
ва заяви Богомил Николов, председател на
асоциация "Активни потребители". Тръгнахме
съвместно с БАБХ и след като се разбра, че
агенцията няма желание да сътрудничи, им
изпратихме писмо.Това стана още през 2014 г.
Тогава те ни казаха, че сме аматьори, че не
тестваме където трябва, обясни още Нико-
лов."Щом няма желание - насила ли да сът-
рудничим? Няма никакъв диалог. Нормално е
държавният орган да вземе отношение относ-
но картината с маслото на българския пазар,
но него го няма. Спомнете си какво беше с
двойния стандарт, с фипронила в яйцата.
Цялата агенция беше строена по телевизиите,
а сега отсъства. Не мога да си обясня", каза
още председателят на асоциация "Активни
потребители" в интервю по БНТ. Експертът
алармира, че Асоциацията няма достъп до
ресторантите и детските градини. "Там се оча-
ква контролът да се осъществява от Агенция-
та по храните и затова е важно да има диалог.
Защитавайки потребителите може по-точно да
посочим къде трябва да се отиде и да се про-
вери, защото много често дейността е като
стрелба с халосни патрони. Това е тенденция,
не е инцидент. "Николов уточни, че резултати-
те от проби за качеството на маслото, които са
дадени за изследване в БАБХ, трябва да из-
лязат на 23 октомври.Той каза, че специфич-
ния аромат на маслото не може да се имитира
изцяло, а консистенцията му трябва да бъде
твърда, имитиращите продукти са малко по-
меки. "Цветът го докарват. Друг индикатор за
некачественост е когато маслото е много бле-
до", обясни още Николов. Според тест на "Ак-
тивни потребители" пет марки масло на бъл-
гарския пазар са с груби нарушения в състава
си. Пробите са взети през август, 2017 година
от склад за хранителни продукти в Несебър и
обект в Бургас. В изследваните марки масло
вложените мазнини са между 40-67%, остана-
лото е вода и хидрогенни мазнини.От изслед-
ваните 10 търговски марки, в 3 е открито не-
регламентирано влагане на немлечни мазни-
ни. Това са съответно 10-грамова опаковка на
"Маркенбугер ЕООД" (производителят, посо-
чен на опаковката на кашона, е друг - "Мил-
текс КК ЕООД", Варна) и две марки от 125 гр
масло ("Чепеларе" и "Хранинвест"), произве-
дени от "Хранинвест ЕООД", с. Кичево, област
Варна. Количеството на използваните немлеч-
ни мазнини варира от 40 до 60% спрямо обща-
та масленост. При две от търговските марки -
тези на компания "Хранинвест", допълнително
е установено и влагане на големи количества
вода.

Подобрена е сигурността на
ел.захранването на над 7000 клиенти

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България подобри си-

гурността на електрозахранването в столич-
ния район "Оборище". Компанията подмени 4
кабела средно напрежение на общо стойност
123 000 лева.  Новите съоръжения ще доставят
електроенергия на 7 000 клиенти на дружес-
твото между улиците "Шипка" и "Оборище". В
резултат ще бъде намален рискът от възниква-
не на аварии и ще се съкрати значително сро-
кът за тяхното отстраняване.През октомври
ЧЕЗ Разпределение стартира 33 инвестицион-
ни проекта за подобряване на сигурността на
електрозахранването в Западна България. 15
от тях компанията реализира в София.Извън
столицата най-мащабният проект, който стар-
тира през октомври е в област Монтана - там
ще бъде подобрена сигурността на електро-
захранването чрез реконструиране на еле-
ктроразпределителната мрежа ниско напре-
жение. В Благоевградска област ще бъде из-
вършена подмяна на кабел 20 киловолта и из-
граждане на тръбна мрежа в с. Елешница, об-
щина Разлог. В Козлодуй ще бъдатподменени
кабели средно напрежение на стойност 96 хил.
лева, а в с. Черквица, област Плевен, ще бъде
извършена реконструкция на мрежа ниско
напрежение на стойност 65 хил. лева.През
2017 г. ЧЕЗ Разпределение извършва мащаб-
на инвестиционна програма с цел подобрява-
не на услугата за своите клиенти.

Светла ЙОРДАНОВА
Невероятно или не,

но цели 40% от места-
та за първокурсници
в университетите в
България остават не-
заети. Това показва
справка на просветно-
то министерство за
реализирания план-
прием към края на сеп-
тември. Причината
основно се крие в лип-
сата на желаещи да за-
пишат специалност в
частните универси-
тети. Там цели 62%
от предвидените мес-
та са незаети, докато
при държавните ВУЗ-
ове под 20% от от-
критите места не са
били заети. Дори и в
държавните ВУЗ-ове
обаче има отлив на
желаещи да запишат
специалност - с 5% по-
голям, отколкото пре-
ди година. От МОН
посочват, че данните
са само ориентиро-
въчни, тъй като на
много места пред-
стои приемането на
студенти за степен
"магистър след бака-
лавър". Тази година
местата за държавно
субсидирани студен-
ти намаляха с 8%, или
с близо 4000. По дър-
жавна поръчка бяха
отпуснати 45 679
места. За сметка на

орязания държавен
прием платеното
обучение беше увели-
чено от 8784 на 12
хиляди първокурсни-
ци. За частните вузо-
ве местата тази го-
дина са 16 159 при 16
373 преди година.

По предварителни
данни броят на прие-
тите за 2017/18 г.
студенти е 43 550
души общо в държав-
ни и частни универ-
ситети, което е
58.9% от план-прие-
ма, или 41% от места-
та все още не са за-
пълнени. В държавни-
те ВУЗ-ове засега са
приети 37 275 първо-
курсници, което е
81.6% от утвърде-
ния прием. При час-
тните университе-
ти картината е дос-
та тревожна - 6275
приети студенти,
или едва 38.83% из-
пълнение на приема.
Изцяло запълнена е
квотата в 8 от общо
37 държавни висши
учебни заведения. То-
ва са главно специали-
зирани висши учили-
ща - Академията на
МВР, Академията за
музикално, танцово и
изобразително изкус-
тво, Висшето воен-
номорско училище "Н.
Й. Вапцаров", Военна-

та академия "Г. Ст.
Раковски", Национал-
ната спортна акаде-
мия, Медицинският
университет във Вар-
на, както и Икономи-
ческият университе-
т - Варна и Стопанска-
та академия в Сви-
щов. Също на високо
ниво са Великотър-
новският универси-
тет (97% реализиран
прием), медицинските
университети в Пле-
вен (96%), Пловдив
(99%) и София (93%),
НАТФИЗ (98%), Плов-
дивският у-т (93%),
УниБИТ (93%), Софий-
ският университет
(89.9%).

Три от държавните
университети, под-
готвящи специализи-
рани кадри, особено
нужни за икономика-
та ни - като инжене-
ри, металурзи, архи-
текти и др., - засега
не са успели да за-
пълнят дори наполо-
вина отпуснатите им
бройки. Най-зле е по-
ложението в Техничес-
кия университет -
Габрово. Въпреки че
тази година местата
за студенти по дър-
жавна поръчка там
бяха намалени с 67 (от
997 на 930), ВУЗ-ът
към момента е успял
да привлече едва 25

души - доста стран-
но, имайки предвид, че
миналата година той
успя да изпълни план-
приема си на 96%. Хи-
микотехнологичният
и металургичен уни-
верситет (ХТМУ) засе-
га е приел само 255 ду-
ши, или 35% от от-
пуснатия прием (об-
що 718), отново при
орязани 151 утвърде-
ни бройки спрямо м.г.
Висшето училище по
телекомуникации и
пощи в столицата
пък засега е с 49% из-
пълнен прием. Тук ка-
бинетът е отпуснал
28 повече места от
миналата година, но
вероятно и след 30
октомври универси-
тетът няма да може
да стигне нивото си
от тогава (близо
89%). Студенти все
още търси УАСГ - за-
сега там са записани
547 първокурсници,
което е едва 56% реа-
лизиран прием. Малко
по-добре е положение-
то във Висшето
строително училище
"Л. Каравелов", къде-
то засега приемът е
оползотворен на бли-
зо 60%. Няма особен
наплив и за Минно-
геоложкия универси-
тет, в който засега
са започнали да учат
395 души (62%) при
възможност за 679
души. УНСС засега е
със 77% изпълнен
прием - а миналата го-
дина бе запълнил
всички бройки. В 7 от
14-те частни универ-
ситета засега празни-
те места са над 60%.
Сред тях са Европей-
ското висше училище
по икономика и мени-
джмънт (8% реализи-
ран прием), Европей-
ският политехничес-
ки университет (за-
пълнен на 16%), Бур-
гаският свободен
университет (28%),

Международното вис-
ше бизнес училище
(30.9%), Колежът по
туризъм - Благоев-
град (36%), Колежът
по мениджмънт, тър-
говия и маркетинг в
София (40.7%) и Вис-
шето училище по ме-
ниджмънт (37%). Най-
добре от частните
вузове стои Нов бъл-
гарски университет -
близо 74% реализиран
пример. Американ-
ският университет в
България към момен-
та е с почти наполо-
вина незапълнени мес-
та.

От МОН все още не
са събрали окончател-
ни данни за приема по
професионални нап-
равления.

Просветният ми-
нистър Красимир Въл-
чев обаче коментира,
че засега е известно,
че само 4 от 36-те
направления, обявени
от кабинета за прио-
ритетни и съответ-
но получаващи повече
средства, са успели да
запълнят отпуснати-
те им квоти на 100%.
Това са теория и уп-
равление на образова-
нието, военно дело,
теория на изкуства-
та и ветеринарна ме-
дицина (изненада за
експертите).

Във всички остана-
ли 32 приоритетни
направления, сред кои-
то математика, аг-
рарни и инженерни
науки, металургия,
транспорт, електро-
техника и т.н., вероя-
тно ще се обучават
по-малко студенти,
отколкото м.г. От
МОН тепърва ще ана-
лизират резултати-
те, но вече обмислят
провеждане на инфор-
мационна кампания за
популяризиране на
важните специалнос-
ти, за които няма кан-
дидати.

Професионалистите по здравни грижи  ще стачкуват
Силвия ГРИГОРОВА

Професионалистите по здравни грижи ще организират
национален протест. Той ще бъде факт, ако сега, при из-
готвянето на бюджета за здравеопазване, не бъдат пред-
видени достатъчно финансови средства за дейностите
по здравни грижи. Това заявяват в отворено писмо до
президента, премиера, председателите на парламента и
здравната комисия и здравния министър от Българската
асоциация на професионалистите по здравни грижи. От
там предупреждават още, че последната реакция на със-
ловието ще бъде национална стачка, която ще парализира
системата на здравеопазване.

Исканията на организацията се повтарят от години, а
в отвореното си писмо от там са ги формулирали в пет
точки, а те са: Осигуряване на стартова заплата, равна
на 3 минимални заплати за страната; Диференцирано зап-
лащане на труда, съобразно придобитата квалификация;
Приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия
брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски

асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови ла-
боранти спрямо броя на пациентите в болниците, в каби-
нетите, в лабораториите, децата в детските ясли, гради-
ни и училища, в домовете за медико-социални грижи и във
всички структури, където специалистите полагат висо-
коквалифициран труд на ръба на оцеляването; Осигурява-
не на условия за участие в задължителните форми на про-
дължаващо обучение- гарантиран отпуск и финансиране;
Създаване на възможности за повишаване на обществе-
ния престиж на професиите и привличане на повече млади
хора към тях.

"Сега, когато се решава бюджетът на Република Бълга-
рия, ние заявяваме своите основни искания, за да ни има,
за да се усъвършенстваме и българските граждани гаран-
тирано да получават безопасни и качествени здравни ус-
луги. Не искаме да застрашаваме националната сигурност,
поради невъзможността да упражняваме професиите си",
се отбелязва в писмото, подписано от председателя на
БАПЗГ Милка Василева.



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. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
9. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
10. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
11. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
12. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
13. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
14. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
15. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
16. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
17. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 4(5), ТЕЦ, 1 тер, 52 кв.м, тх., подобр. - 52 500 лв.
2. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
3. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, ет. 4–4№, ТЕЦ, 2 тер., добър вид- 63 000 лв.
4. Двустаен, Ид. център, ет. 3, 72 кв.м, с обзавеждане, лукс - 63 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
6. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., тх. - 52 000 лв.
8. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с обзавеждане - 30 000 евро
10. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ - 49 000 евро
13. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, 2 ет., РЗП 144 м2, двор 480 м2,
     лукс обзавеждане - 79 000 евро
20. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
21. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
22. Къща, Даскалово, двор: 608 кв.м,
     РЗП: 144 кв.м, 2 етажа, мн. подобрения, с обзавеждане - 130 000 лв.
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
24. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.

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, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
7. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
12. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
13. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
11. 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

Вторник, 24 октомври 2017 г., брой 203 /6305/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

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

    сайдинг, двор: 325 кв.м - 53 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, Каменина, ЗП: 70 м2,
     двор 400 м2 - 60 000 лв.
6. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
10. Стара къща, Д. Раковец и
       УПИ 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, с. Турковци, къща,
      сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
       УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
12. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
13. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 35 000 лв.
14. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
17. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 10 000 евро
27. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал и инструменти - 100 лв.
4. Гараж, масивен, Център, 20 кв.м - 50лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 500 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. Мошино, ет. 9, ТЕЦ, ЕПК, тер. - 35 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 300 евро
8. Изток ет. 7, панел,
       ремонт с обзавеждане - 65 000 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. - 18 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 800 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.
2. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
    сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
3. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,

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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 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.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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. Гарсониера, Мошино, тх./пл.,

ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.

2. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

 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

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

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

тел.0893/37 20 40

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи

3 бр. работнички
за 2-сменен режим на работа

0885 230 813 или на място:
фирма “Микропакт”,

в двора на бившия “Феромагнити”

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 - 19 680 евро
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.



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

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

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

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

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

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

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

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

Изгубена диплома на Мария
Никодимова Мирчева, №84790,
рег.№202626/2001 г. на ЮЗУ "Неофит
Рилски", да се счита невалидна

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

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

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

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

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

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

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

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

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи 3 бр. работнички за
2-сменен режим на работа. 0885 230
813 или на място: фирма “Микропакт”,
в двора на бившия “Феромагнити”

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

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

Единият е богат, а другият го
обичам. Често се налага да се
превръщаш в доказателство на
твърдението, че идеално щастие
няма, но решение – винаги съ-
ществува. Чувствата и нуждите
понякога потеглят в коренно раз-
лични посоки и тогава се появя-
ва проблемът, наречен избор.

ДИЛЕМАТА
Номер едно идва със скъпа ко-

ла, с огромен букет кървавочер-
вени рози и пред очите на завиж-
дащите ти приятелки те отвежда
на обяд в шикозен ресторант. С
него не те е срам да се подвиза-
ваш в обществото, напротив –
горда си, че той е избрал именно
теб, затова интересът му трябва
да се поощрява, но... В колата, в
ресторанта, в стаята, дори в лег-
лото, докато си с него, мислите ти
летят към съвсем друг мъж – но-
мер две, когото обичаш.

Този, вторият, твоят любим, съв-
сем не е богат и изобщо не е тол-
кова добре устроен както първият.

Но, Господи, каква скука само
изпитваш с богаташчето! Направо
нетърпимо!

Образцовата му изрядност прида-
ва на срещите ви непоносим вкус:
„Така ли предначертано и чинно
предстои да изживея живота си“
ужасено се питаш мислиш ти.

И всеки ден все повече започваш да мислиш за любимия мъж.
Шумните ви спорове, милите примирия, красивата ви връзка със

спонтанни екскурзии на автостоп, стихове, полски цветя – всичко
това кара пеперудите в стомаха ти истински да се бунтуват.

Домът на първия е като образцова аптека, докато на любимия те-
кат крановете, разхвърляно е, все неща, които винаги са те докар-
вали да истерия, но в същото време осъзнаваш, че това са малка
част от причините, заради които го обичаш.

Към онзи, богатия, принципно ти също се отнасяш добре. Той е
красив, добър, умен, честен и искрен. И се терзаеш вътрешно, че
не си достатъчно внимателна към него. Всеки ден, благодарение
на положението му в обществото, изживяваш нелоши, безгрижни,
моменти, смееш се, получа ваш подаръци.

Но щастлива ли си? Не! И не можеш да си, просто защото си оби-
чана и, чувствайки, че няма как да предложиш същото в отговор.
Единствено уважение съвсем не е достатъчно.

ИЗБОРЪТ
Вариантите не са много, свеждат се до два да се върнеш при

Любимия, зарязвайки Богатия, или да оставиш всичко, както е в
момента.  Но е трудно да направиш избора си, а още по-трудно
да го осъществиш. Практичните ти познати те съветват да забра-

виш гладника и да се ориенти-
раш към успелия, привеждайки
съвсем логични аргументи. Ро-
мантичните ти приятелки пък са
убедени, че най-важното нещо е
любовта, а богатството е преход-
но.

РЕШЕНИЕТО
Преди всичко – не слушай нито

едните, нито другите, а седни и си
събери мислите. Живот с човек,
който  би решил финансовите ти
проблеми, е съблазнително пред-
ложение. Но дали този човек
наистина е настроен на вълна се-
мейство? Или той се интересува
най-вече от секса с теб?

Познаваш ли близкото му об-
кръжение. Ако отговорът ти е по-
ложителен, може би намеренията
му са по-сериозни, отколкото си
мислиш.

Но има и друг момент, обърни
внимание как той харчи парите
си, с желание и кеф ли се разде-
ля с тях и напомня ли ти при
всеки удобен случай стойността
на поднесения подарък. Един от
най-разпространените проблеми
на жените на богаташите е, че
често са без лични средства. От
живота в златна клетка без въз-
можност дори да си поръчаш
такси сама и да отидеш на кафе
с приятелки, ще ти се иска да

избягаш още след първия месец.
ТАКА ЧЕ, КАКВО СТАНА С ЛЮБОВТА?
И тук въпросителните не са малко. Преди всичко по каква при-

чина твоят любим не е успял в живота? Ако е млад, то положе-
нието е поправимо, но ако клони към четирийсете и продължава
да е романтик в дънки, който мисли, че сандвич сред природата е
по-добър вариант от обяд в приятен ресторант, който взима заеми
от приятели и пътешества на автостоп замисли се. Такъв човек не
би могъл да ти е опора, нито сериозен пример на бъдещите ви де-
ца. И това в най-добрия случай.

В по-лошия – след няколко години веселият безделник ще се
превърне във вечно мрънкащо човече, прекарващо по-голямата
част от времето си на дивана пред телевизора, в тиранин, обсип-
ващ те с упреци.

Всичко е в твоите ръце, а и в главата ти. С такъв сериозен из-
бор, пред който съдбата е решила да те изправи, не си струва да
бързаш с решението.

Бъди безпощадна, не оправдавай никого, спомни си моментите,
които са те изправяли на кътни зъби и в двата случая. И не забра-
вяй – за един ден не можеш да решиш кое „да“, кое „не“. Времето
е пред теб.

Интересно и забавно

Богат или беден, любов или сигурност?

разни
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Мъж се сби с маскирани,
нахлули в дома му

Мъж се сби с трима маскирани, нахлули в дома му, за да го ог-
рабят, докато съпругата му се обади в полицията. Пишман грабите-
лите са задържани и обвинени.

В събота около 2.52 ч. на тел. 112 се обадила уплашена жена от
плевенското село Бръшляница. Тя обяснила, че мъже с шапки на
главите и маски на лицата са разбили входната врата и стъкла на
прозорци на къщата й.

След като нахлули вътре, маскираните влезли във физическа
схватка със съпруга й и отправяли заплахи с искане за пари, съоб-
щиха от пресцентъра на МВР.

Подплашени от обаждането в полицията, нападателите направи-
ли опит да избягат, но били задържани в друг имот в селото от отзо-
валите се незабавно на сигнала полицейски екипи от РПУ-Пордим.

Установена е самоличността им – местни жители на възраст 32, 31
и 29 години. При оглед на място са открити и иззети веществени
доказателства. Работата на разследващите по случая продължава
в рамките на образуваното досъдебно производство.

Окръжната прокуратура в Плевен е повдигнала обвинение на три-
мата арестувани. Те ще остават в ареста за 72 часа с постановление
на наблюдаващия прокурор. Внесено е и искане до Окръжния съд
в Плевен за налагане и на тримата на постоянна мярка за неоткло-
нение.

Термин ”бременни хора” вместо
”бременни жени” иска Лондон

Лондон е поискал от
ООН да замени в офи-
циалните си документи
терминологията, отнас-
яща се до бременни.

Министерството на
външните работи /
МВнР/ на Великобри-
тания е помолило
ООН да замени в доку-
ментите на организа-
цията термина "бре-
менни жени" с неут-
ралното понятие "бре-
менни хора" от уваже-
ние към транссексуал-
ните.

"Ние решително под-
държаме правото на
живот на бременните
жени и бихме помоли-
ли Комитета по права-
та на човека на ООН

да не лишава от това право и бременните транссексулни", е изтък-
нал прессекретарят на британското външнополитическо ведомство.

МВнР на Великобритания е предложило да се направят изменения
в Международния пакт за граждански и политически права на ООН,
целящи включване в категорията на бременните и транссексуалните.

"Таймс" съобщава само за двама забременели транссексуални във
Великобритания досега.

Правителството на Великобритания обсъжда също възможността
за самостоятелно изменение на пола в документите за самоличност,
без за това да е необходимо медицинско потвърждение.

Изданието напомня, че през август тази година гражданите на Ка-
нада получиха възможност да посочват в паспортите си "неутра-
лен" пол.

От 2019 година и самолети ще
се борят с градушките у нас

От 2019 г. 90% от територията на България ще бъде защитена от
градушки, съобщи директорът на изпълнителната агенция "Борба с
градушките" инж. Ваньо Славеев.

Съществуващата система, която наброява девет командни пункта
и 200 ракетни площадки (в областите Видин, Монтана, Враца, Пле-
вен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен), ще се доразвие с
още два полигона - край Хасково и Казанлък-Карлово. Така ракет-
ните площадки ще станат 262 с 11 командни пункта от 2018 година.

През 2019 г. ще се използва и самолетният способ за градозащи-
та, който ще обхваща останалата част от страната, в която попада и
област Русе. За целта ще бъдат разположени още радари, които да
обезпечават с метеорологична информация системата. Те са и най-
скъпата част, обясни Славеев.

Той коментира, че самолетният способ също е ефективен. При не-
го надеждността на защитата е 60 %, докато при ракетния е 70 %.

"Самолетният способ е много по-евтин от ракетния. Не си заслу-
жава да се хвърлят толкова много пари само за 10 процента по-
голяма ефективност", каза Славеев.

Той обясни, че системата няма да обхване останалите 10 процента
от територията на България, тъй като това са буферни зони на приг-
ранични райони. По думите му се обмисля споразумение със Сър-
бия, Македония и Румъния за зона от взаимен интерес на полети с
цел осъществяване на градозащита - т.е. самолетът да може да нав-
лиза 10 км в чужда територия.

Славеев коментира, че след изграждането на системата се об-
мисля и събирането на такса от земеделските производители за ус-
лугата "градозащита".

Той участва в Русе на среща със земеделски производители от ре-
гиона, на която присъстваха депутати и кметове на общини в областта.

Председателят на Съюза на Дунавските овощари Николай Колев
обясни, че градушките тази година са нанесли сериозни пораже-
ния върху овошките. По думите му освен плодовете ледените късо-
ве са засегнали и клоните, където е плодната пъпка, което ще дове-
де до нисък добив и през идната година.

По време на срещата земеделски производители поискаха и в об-
ласт Русе да се прилага ракетен способ за противоградна защита и
това да стане възможно по-скоро.

По данни на областната дирекция "Земеделие" 130 260 декара със
земеделска продукция са засегнати от бурите и градушките в Ру-
сенско в периода от началото на юни до началото на септември
тази година. От тях 9393 декара са напълно унищожени.

В Гърция ще отнемат книжки за
говорене по GSM и хвърлен фас

Министерството на транспорта в Атина внася за гласуване про-
мени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат много
по-тежки санкции.

В категорията "високо рисково поведение" влизат вече - говоре-
не по мобилен телефон при шофиране, изхвърляне на цигара от
автомобила, спиране на места за инвалиди, каране в резервната
лента, както и движение на тирове в крайно лява лента.

Заедно с високите глоби за тези нарушения ще се отнемат и книж-
ките на водачите, и номерата на автомобила. При първо нарушение
- за два месеца, при второ - за четири, а при трето нарушение вода-
чите отиват на изпит.

Статистиката на пътните произшествия в Гърция показва, че мно-
го от катастрофите са следствие именно от тези нарушения, моти-
вираха се от Министерството на транспорта.

Министър Христос Спирдзис заяви, че по-високите санкции са в
насока да се спре поведението на много шофьори, които "плащат
глоби и продължават с нарушенията".

Няма да разследват шефа на кабинета на Румен Радев
Софийска градска прокуратура

отказа да образува разследване за
нерегламентиран достъп до класи-
фицирана информация от начални-
ка на кабинета на президента.

Според държавното обвинение
липсват данни за извършено прес-
тъпление и недопускане на нару-
шения от страна на Иво Христов,
както се твърди в сигнала, подаден
преди време срещу него от тога-
вашния депутат от ГЕРБ Антон То-
доров.

Според него, при изпълнение на
функциите му на член на Времен-
ната комисия за проучване изпъл-
нението на процедурата по избор
на нов тип боен самолет, се е запоз-
нал със секретна шифрограма от

посолството ни във Вашингтон, ад-
ресирана до Христов, въпреки че той
няма достъп до секретна информа-
ция.

Прокурор от СГП обаче извършил
лична проверка, при която е уста-
новено следното: На 26.02.2017 г. в
администрацията на президента е
постъпила грама от МВнР, съдържа-
ща класифицирана информация,
представляваща „държавна тайна“,
маркирана с гриф за сигурност „Сек-
ретно“. Документът е регистриран в
съответния входящ регистър и е
предоставен на главния секретар на
администрацията на Румен Радев -
Димитър Стоянов.

В хода на проверката е установе-
но, че макар в документа, съдържащ

класифицирана информация, да е
посочено име на получател - Иво
Христов, той не му е предоставян от
регистратурата, тъй като няма дос-
тъп и не е преминал съответните изи-
скуеми по закон обучения.

Фактът, че е посочено конкретно
лице като получател върху доку-
мент, съдържащ класифицирана ин-
формация, не задължава служите-
лите от регистратурата да му го пре-
доставят. Установено е, че незави-
симо дали документът е адресиран
до началника на кабинета, в случай,
че съдържа класифицирана инфор-
мация, той се докладва на главния
секретар, каквото е сторено и със
секретната грама, уточниха от про-
куратурата. В администрацията на

президента са спазени всички изи-
сквания на законодателството и не
са установени нарушения при об-
работването и съхраняването на
класифицирана информация, как-
то и условията и реда за предос-
тавяне на достъп до нея, завършва
съобщението.

Преди две седмици самият Румен
Радев коментира в интервю за БНТ:

"Проверката да открие нищо, за-
щото Иво Христов не е имал дос-
тъп до нито един класифициран до-
кумент. Няма отказ за достъп на
Христов до секретна информация,
защото той не е подавал искане за
такъв. Работата му не налага достъп,
ако му потрябва, ще подаде доку-
менти".
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 Днес направете необходимото, за да се справи-
те с възникнал пред вас проблем в личен план. Пос-
тарайте се да откриете отговори на въпроси,
които от известно време ви вълнуват. Денят е
подходящ за пътуване и уреждане на финансови и
търговски въпроси. Ден за оздравяване и лечение.

Избягвайте тежката храна и алкохола.

 Днес приемете съветите, които приятел ви
дава, но в крайна сметка сами вземете необходи-
мото крайно решение. Финансовото ви положение
ще се съхрани сравнително стабилно. Правете
добро на ближните, не се карайте и не се ядосвай-
те за нищо. Обвързването ви с чужди задачи мо-

же да ви създаде умора и напрежение.

 Днес работата в тясно сътрудничество ще ви
позволи в движение да решите редица важни за
вас делови въпроси. Постарайте се изключител-
но точно и ясно да формулирате какво очаквате
от колеги и делови партньори, за да се придвижва-
те по-лесно и бързо напред в развитието си. Об-

щуванията днес могат да ви натоварят повече.

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

простират възможностите ви.

 Днес много от вас ще получат прозрения по
въпроси, които отдавна ви вълнуват. Постарай-
те се да съставите изключително добър план на
работа и за почивка за предстоящите делнични
дни. Не взимайте и не давайте пари назаем! За-
почнатите през този ден дела ще ви носят добри

резултати сега и за в бъдеще.

 Днес съсредоточете усилията си върху сфери-
те, в които може да постигнете развитие. Нап-
равете точен разчет на приходите и на разходи-
те си и поддържайте отличен баланс в материал-
ната сфера. При други от вас предстоят новос-
ти от битов, професионален и личен характер.

Има неща, които не бива да пренебрегвате.

 Днес не поемайте ангажименти, за които ви
липсват необходимите необходимите познания.
Част от вас в личен план ще бъдат застигнати
от приятни известия. Отнасяйте се с внимание
към всичко значимо за вас и разчитайте знаците
по пътя си. В семейството ще имате хубав повод

за празнуване.

 Днес проектите на много от вас ще са на път
да се осъществят. Преценете добре ли сте под-
готвени да посрещнете новостите, които ви се
предоставят в материално отношение. В случай
че ви липсват познания и необходимия ресурс, то
трябва на всяка цена да се откажете да пред-

приемате каквито и да било ходове.

 Днес преодолейте страховете си от евентуал-
но обвързване в любовта. В случай че се открие
възможност, не се колебайте да преосмислите
какво точно целите – така ще постигнете и ще
надхвърлите предварителните си очаквания. Осъ-
ществявайте всякакви промени с разум. Ще оста-

нете поласкани от приятелски жест.

 Днес е важно по-голямата част от вас да пре-
карат на открито, а най-важното е да се освобо-
дите от напрежението и стреса, на който бяхте
подложени в личен или в делови план. Въведете
ред в бита и се потопете в рутината на домаш-
ните грижи. Ако сте активни ще свършите много

работа и то с лекота, но щадете здравето си.

 Днес се освободете от ангажиментите, които
само допълнително утежняват и без това запъл-
нената ви вече служебна програма. Стремете се
да следвате стриктна организация, с която ще
приключите навреме изпълнението на част от
задълженията си. Моментът е благоприятен за

водене на делови преговори.

 Днес не си позволявайте каквито и да било вол-
ности в деловата и в материалната сфера, особе-
но ако искате да съхраните стабилността си.
Стремете се да преценявате точно хората, кои-
то избирате за свои партньори. Много от вас ще
се нуждаят от признание в прякото си обкръже-

ние.



Съперник 1124 октомври 2017 г.СПОРТ

Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Коментари и
анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Владимир Цонев,
Любка Пешева

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала сиПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Яне АНЕСТИЕВ

Страницата подготви Яне Анестиев

200 фенове подкрепяха перничани в Драгалевци

„Ìèíüîð” çàãóáè ñ ðàíåí ãîë îò ÖÑÊÀ 1948

„Миньор” загуби
нелепо гостуването
си на лидера ЦСКА
1948 в Драгалевци с
1:2.

Домакините се

бяха постарали и
предложиха отлична
организация за дву-
боя, а феновете от
Перник показаха как-
во значи история и

обич към любимия
отбор.

Около 200 перни-
чани не спряха да
подкрепят „чукове-
те“ и нарушиха спо-

койствието в баров-
ския квартал с мощ-
ното „Аре Миньо-
ро!“.Срещата започ-
на зле за момчетата
на Данаил Бачков,
които получиха гол
още във 2-та мину-
та.

Центриране от
фаул попадна в зона-
та между двамата
централни защитни-
ци на „чуковете“ и
Герман Петров се
разписа, въпреки че
останаха съмнения
за засада.

П о п а д е н и е т о
стресна гостите и
внесе несигурност в
редиците им. ЦСКА
1948 обаче не се въз-
ползва от ситуация-
та и пропусна някол-
ко добри възможнос-
ти за гол чрез Емил
Гъргоров, Йоан Ма-
ринов и Андон Гуще-
ров.Едва в края на

полувремето „жъл-
точерните“ се око-
питиха и от своя
страна бяха близо
до попадение, но
вратарят на „черве-
ните“ извади удар
на Илиан Илиев от
фаул.

В началото на вто-
рата част ЦСКА
1948 удвои предни-
ната си.

Влади Гогов се под-
хлъзна при изнасяне
на топката, което
позволи на домаки-
ните да изведат
Йоан Маринов на
чиста позиция за
2:0.Две минути по-
късно обаче Миньор
се върна в мача.
Кристиян Ковачев
се пребори за топка-
та дълбоко в поло-
вината на домакини-
те и с удар по трева
намали резултата.За
съжаление,

Ученик от Спортното
вкара на „Левски”

Юношите старша възраст на Миньор пос-
тигнаха познат резултат на „Герена“ и побе-
диха домакините си от Левски с 1:0. Това
бе първа загуба за „сините“, които оглав-
яват класирането в Югозападната зона.
Момчетата на Иво Славчев показаха харак-
тер, въпреки съдийството и заслужено стиг-
наха до победата.Единствения гол в мача
вкара  ученикът от Спортно училище „Олим-
пиец” Стивън Милчев 25 минути преди
края.След срещата младите надежди на
Миньор пожелаха успех на батковците си
от първия тим, които в неделя гостуват на
лидера в Трета лига ЦСКА 1948.

Несебър победи с
1:0 като гост
Струмска слава и
продължава силното
си представяне през
този сезон на Втора
лига. Голът за гос-
тите отбеляза Ни-
колай Костов в 60-

Злато, сребро и два бронзови медала от европейско за СК „Перун”
Две възпитанички

на  Спортен клуб
„Перун”  и треньор-
ката Галина Венева
спечелиха медали от
европейското пър-
венство по сумо,
което се проведе в
Полша. При 14-го-
дишните  в катего-
рия до 50 кг Стефа-
ни Веселинова, която
е ученичка в ПМГ
„Христо Смирнен-
ски” направи три чу-
десни победи и стиг-
на до златния медал.
Андреа Георгиева

от  ГПЧЕ „Симеон Ра-
дев”. имаше малшан-
са на старта да
срещне рускиня, коя-
то я победи, но след
това я изведе в репе-
шажите до две сре-
щи и  мач за бронзо-
вия медал.

Андреа спечели и
приключи с отличие
участието си в пър-
вия ден на първенс-
твото. В следващия
ден  двете пернишки
момичето участваха
в по-горната възрас-
това група, до 16 го-

дини. Въпреки че са
доста по-малки от
опонентките си ,
двете отново стиг-
наха до отличията  -
Стефани спечели
сребърен медал, а Ан-
дреа дублира бронза
си от предишния
ден. На връщане две-
те са имали късмета
за пътуват в един
самолет с Кубрат
Пулев и не са пропус-
нали възможността
да се щракнат с из-
вестния ни боксьор
за спомен.

Втора лига
12-ти кръг
Резултати:
Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив
1929 (София) 1:0 (1:0)
  [1:0 Ивайло Тодоров 17'],
Струмска слава 1927 (Радомир) - Несебър
(Несебър) 0:1
  [0:1 Николай Костов 65']
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик 1962 (Бургас)

2:0
  [1:0 Христо Кирев 59', 2:0 Иван Анг.Иванов
83']
Царско село 2015 (София) - Марица 1921
(Пловдив) 2:0
  [1:0 Светослав Диков 4', 2:0 Мартин Димов
44']
Созопол (Созопол) - Монтана 1921
(Монтана) 0:5
  [0:2 Борислав Балджийски 27',47'; 0:4
Мирослав Антонов 56',62'; 0:5 Петър
Атанасов 86']
  [чк: Стоян Мантаров (С) 78']
Лудогорец 1945 II (Разград) - Ботев (Враца)

4:1
  [2:0 Жуниньо Кишада 50',54'; 3:0
Денислав Александров 62', 4:0 Венцислав
Керчев 68',
   4:1 Венцислав Керчев 81'-аг]
Поморие (Поморие) - Черноморец (Балчик)

1:1
  [1:0 Живко Петков 47', 1:1 Мирослав
Начев 88']
* - в Бургас заради подмяна на тревното
покритие на Градски стадион в Поморие.
Ботев (Гълъбово) - Оборище (Панагюрище)

1:2
  [1:0 Антонио Георгиев 5', 1:1 Фернандо
Енрике 9', 1:2 Ерай Карадайъ 46']

Класиране:
 1. Локомотив 1929 (София) 24:12 25
2. Ботев (Враца) 17:10 24
 3. Царско село 2015 (София) 22:12 24
4. Несебър (Несебър) 22:17 20
 5. Оборище (Панагюрище) 14:9 20
 6. Монтана 1921 (Монтана) 18:9 20
 7. Черноморец (Балчик) 17:13 19
 8. Литекс (Ловеч) 14:14 18
 9. Ботев (Гълъбово) 13:13 17
10. Локомотив (Горна Оряховица)

20:21 16
11. Лудогорец 1945 II (Разград) 19:21 15
12. Марица 1921 (Пловдив) 16:22 13
13. Поморие (Поморие) 13:15 12
14. Струмска слава 1927 (Радомир)

15:23 12
15. Созопол (Созопол) 10:23  8
16. Нефтохимик 1962 (Бургас)12  6:26  4

“Славата” падна от Несебър в Радомир
та минута на среща-
та от 12-ия кръг на
надпреварата.Мом-
четата на Николай
Жечев показаха мно-
го желание за победа
и се наложиха над ко-
равите домакини от
Радомир.По този на-

чин "делфините" ве-
че дишат много спо-
койно с комфортен
актив от 20 точки и
четвърта позиция
във временното кла-
сиране. Струмска
слава пък е с 12 на
12-о място.

Адриан Андреев с титла в Испания
Младият ни тени-

сист Адриан Андерев
спечели титлата на
турнира в Санхенко
(Испания).Надпрева-
рата е за юноши и

девойки до 18 год.
от втора категория
на ITF.

Във финалната
среща Андреев побе-
ди с 6-4 6-3 Войчек

Марек от Полша.
Адриан абсолютно

категорично и заслу-
жено спечели титла-
та в Испания.

В пет изиграни ма-

ча нашето момче не
загуби нито един
сет. Преди финална-
та среща Андреев
победи убедително
на полуфинал с 6-2 6-

1 Джулио Зепиери от
Италия, а на четвър-
тфинал Адриан раз-
громи с 6-1 6-0 Да-
ниел Родригес от
Португалия
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Между 25 и 45 са делата за лекарски грешки годишно

ПЕРНИК НАИСТИНА СЕ
ПРЕВЪРНА В ПРИКАЗЕН
ГРАД. СТАНА ТАКА - ТРИ
ДНИ ЯЛИ, ПИЛИ И СЕ ВЕ-

СЕЛИЛИ. Вярно, вече свикнахме на
джумбурето, свързано с Деня на града
и мезенето в комбина със сръбска му-
зика, ама тая година бихме всякакви
рекорди. Просто надминахме себе си.
Това със сръбската музика не иска ко-
ментар. Всеки уважаващ себе си пер-
ничанин е закърмен с песните на Ша-
бан, Зоран, Мирослав, Весна Змиянац,
Цеца и кой ли още не. Навалицата на
празника не я коментираме, щото
трябва да броим до много. Ами яденето
и пиенето? Тук перничани написаха но-
вата си приказка. Едва ли някой е
смогнал да преброи кюфтетата и кебап-
четата, които вмирисаха даже базалто-
вите плочки на площада. Човек имаше
усещането, че цял месокомбинат рабо-
ти за прехраната на празнуващите. За
бирата иска ли питане - тя вървеше ка-
то на морето в разгара на лятото. Като
споменахме за пенливата течност сме
длъжни да отбележим, че при повторно-
то си връщане към природата тя тради-
ционно вмириса сенчестите околопло-
щадни пространства, но дъждът вече
изми всичко и градската управа може
да не се притеснява по тоя деликатен
въпрос от хигиенно естество. Най не е
за вярване обаче откъде перничани из-
вадиха толкова пари за пиячка и кльо-
пачка. И сега ако някой промъца, че е
беден, с винкел трябва да го бият през
зъбите. Ония ми ти скари бяха сложили
цифри като на Виенското изложение. А
опашките по дълги от цените. Иди го
разбери нашенеца перничанин. Дай му
скара да пушляви, бира да се пени и
сръбско да бичи - па го гледай как жи-
вее! Като на тридневна царска сватба в
приказките. Даже и един ден отгоре.

ФЕНОВЕТЕ НА МИНЬОР НЕ ГИ Е
ЯД, ЧЕ ПАДНАХА ОТ ЦСКА, НО НЕ
МОГАТ ДА СЕ ПРИМИРЯТ, ЧЕ ГИ
ВЗЕМАТ за боядисани врабчета, като
им пробутват рекетьорски скъпи билети
при гостуването. Значи, за феновете на
домакините пропускът е 3,50, а перни-
чани трябва да се бръкнат три пъти по-
дълбоко - с десетарка. Някои се канят
да си търсят правата по съдебен ред.
Съветваме ги да размислят. Та нали ка-
то бием сме велики, а като паднем съ-
дията е п...ст. Да не чуем тия скандира-
ния и в съда.

Задържаха обявен
за издирване с дрога

Любомира ПЕЛОВА
На 20-ти октомври, малко преди полу-

нощ, в пернишкия квартал „Твърди лива-
ди“ бил проверен 28-годишинят К.Т. от се-
ло Ябълково. Полицаите установили, че
мъжът  е обявен за издирване във връзка
с влязла в сила присъда. При направения
му личен обиск, у него били намерени и
иззети стъклено шишенце, съдържащо
светло прахообразно вещество. При нап-
равения полеви тест същото реагирало на
наркотичното вещество „кетамин“.

И жител на областния град е задържан
за притежаване на наркотици.

Акцията е проведена от служители на
сектор „Противодействие на криминална-
та престъпност“ при ОДМВР – Перник. На
20 октомври, в пернишкото с. Кладница
спецполицаите проверили 32-годишния
перничанин Р.Б. В него били намерени и
иззети около 0, 30 гр. марихуана и 0, 50 г.
амфетамин. Задържан е за 24 часа с по-
лицейска мярка.

Полицаите не отстъпват –
искат 15 % скок на заплатите

Любомира ПЕЛОВА
Служителите на МВР не отстъпват от

исканията си. Затова в края на миналата
седмица стотици полицаи от цялата
страна се събраха на площад „Народно
събрание“ на национален протест с ис-
кане за увеличаване на заплатите с
15%.

„Протестните действия ще продължат
и занапред, но те вече ще бъдат с по-
малко хора и с повече плакати на ан-
глийски език, за да четат чужденците“,
каза председателят на Синдикалната
федерация на служителите на МВР Ва-
лентин Попов. Той уточни, че ако се на-
ложи, ще протестират и по време на Бъл-
гарското председателство на Съвета на
Европейския съюз.

Говорител на протестиращите съобщи
от импровизираната трибуна, че пред-
стои протест в Берлин на 1 ноември, къ-
дето на пресконференция ще бъдат от-
правени послания към управлението на
България, но повече информация за то-
ва ще бъде оповестена през следващи-
те дни.

„Исканията ни не са се изменили, те
са същите, добави шефът на СФСМВР
Попов. “Достатъчно ясно формулирани
три искания, с които и седемте синдика-
та в МВР започнаха протестни действия
през юли. Увеличение на заплатите на
служителите с 15% тази година, подчер-
тавам тази година; спешни изменения в
Закона за МВР и започване на работа по
проект за изцяло нов закон за МВР, кой-
то да влезе в Народното събрание през
2018 г”.

Валентин Попов посочи, че компромис
може да се обсъжда в хода на прегово-
ри.

„За компромис и за някакъв опит да
се стигне до някакво взаимно приемли-
во за двете страни решение може да се
говори, но само и единствено в хода на
преговори. Ние до момента такива пре-
говори не сме започнали.

Има заседание на съвета за социално
партньорство, има срещи на представи-
тели на политическото ръководство с
представители на синдикалните органи-
зации, но формални преговори по тези
три искания така и не са започнали или
ако някой твърди, че са започнали, ще
го помоля да обнародва протокол от
тях”, каза Попов.

На протестния митинг пред Народното
събрание бе съобщено, че в европейска
лаборатория е било проведено европей-
ско изследване на българската кубинка
(използваните от полицаите обувки),
което е показало, че тя е с 28 пункта под
европейските изисквания и се е оказа-
ло, че дясната пропуска повече от лява-
та

Любомира ПЕЛОВА
Над 2 200 000 е

броят на хоспитали-
зациите в болница
всяка година. На този
фон делата за лекар-
ски грешки варират
между 25 и 45 годиш-
но.

Жалбите до “Меди-
цински одит” пък са
между 500-700 на го-
дина, каза адвокат
Мария Шаркова, коя-
то е направила из-
следване на съдебна-
та практика по меди-
цински дела от пос-
ледните 10 години.

Шаркова коменти-
ра, че в България все
още няма регистър на
нежеланите събития
в лечебните заведе-
ния и няма как да се

съпостави броят на
жалбите с общия
брой на нежеланите
събития, които еже-
годно се осъщест-
вяват в лечебните за-
ведения.

“Постепенно се уве-
личава броят на заве-
дените дела през пос-
ледните 5 години, кое-
то вероятно се дъл-
жи на по-добра инфор-
мираност у пациенти-
те, както и на повече-
то пациентски орга-
низации”, допълни ад-
вокат Шаркова.

По думите й най-
често пациентите
водят дела заради
твърдения за некачес-
твени посоперативни
грижи, неправилна
диагноза или непра-

вилно лечение. Много
по-рядко дела се
водят заради отказ
от лечение или ненуж-
но извършена манипу-
лация.

Мария Шаркова ак-
центира върху дела
от 35% от делата,
които се завеждат за-
ради „лоша комуника-
ция“. Сред рисковите
специалности са хи-
рургията, акушеро-ги-
некологията, дентал-
ната грижа. От 240
разгледани дела за пе-
риод от 10 години,
18% от тях са все
още висящи.

Всяко трето заведе-
но дело от пациент, е
уважено в съда, показ-
ва изследването на
адв. Шаркова.

Изчезна мъж от Рударци,
семейството моли за помощ!

Любомира пелова
От няколко дни мъж

от село Рударци е в
неизвестност. Близки-
те му го издирват и
молят за съдействие. В

социалната мрежа
беше пуснат
пост с посочен
телефон за връз-
ка.

“Лицето Тодор
Николов е в неиз-
вестност от
21.10.2017г. около
14-15ч. след обяд,
когато е напуснал
дома си в село Ру-

дарци, община Перник.
Мъжът е висок около
160 см., леко плешив с
бяла коса, кафяви очи и
брада на 75 години. Об-
лечен е с тъмен анцуг,

тъмно сива риза и чер-
ни обувки. Лицето
страда от деменция и
паркинсон, случва се и
да халюцинира. Има до-
кументи в себе си и се
предполага, че е отпъ-
тувал за град София.

Молим Ви бъдете
добри и разпростране-
те поста, всякаква ин-
формация ще бъде от
полза.

Може да ми пишете
на лично или да се оба-
дите на посоченият
телефон.

0876307088 Иво”

Трима с бързи производства за алкохол
Любомира ПЕЛОВА

Три бързи произ-
водства за шофиране
след употреба на ал-
кохол са започнати в
Перник, Радомир и
Брезник.

На 21 октомври,
около 1,30 часа, на ул.
„Юрий Гагарин“ в
Перник бил проверен
лек автомобил «Фиат
Пунто», управляван
от 38-годишния жи-
тел на областния
град Б.В. При изпроб-
ването му с техни-
ческо средство за ал-
кохол били отчетени

2,73 промила. Прови-
нилият се шофьор
отказал кръвна проба
за химичен анализ и
бил задържан за 24 ч.

В неделния следобед
в Радомир пък е бил
проверен лек автомо-
бил «Рено Клио», шо-
фиран от 55-годиш-
ния местен жител
Ф.А. Неговата алко-
холна проба също се
оказала положителна
– 1,81 промила. Взета
му е била кръвна про-
ба и е бил задържан
за 24 часа с полицей-
ска мярка.

Пак в неделя, около
21 часа в село Бабица
брезнишки полицаи
проверили лек авто-
мобил «Фолксваген
Голф». Возилото е уп-
равлявал 37-годиш-
ният И.Х. от Перник.
При изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол са от-
четени 2,36 промила.
Отказал кръвна про-
ба за химичен анализ
и бил задържан за 24
ч.

Работата по доку-
ментиране на трите
случая продължава.

Откраднаха “Ауди” А4 в „Изток”
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е от-
краднат от Перник.

Престъплението е
извършено в края на
миналата седмица, ко-
гато в полицията се

оплакал 21-годишен
мъж, че от пернишкия
кв. „Изток“ противо-
законно му е отнет ав-
томобила марка „Ауди
А4“. Органите на реда
предприели действия

за издирване на колата,
като незабавно била
обявена за общодър-
жавно издирване.

Образувано е досъ-
дебно производство и
работата продължава.
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