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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
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Дирекция "Жандарме-
рия" и Специализира-
на прокуратура със
съдействието на Бю-
рото за защита на
свидетели към глав-
ния прокурор. Както
"Съперник" писа, то-
гава миньорският
град осъмна под жан-
дармерийска блокада,
претърсени са десет-
ки адреси и се стигна
до ареста на петима-
та бабаити, един от
които е сървайвърът
Марчо Марков. Спо-
ред Румяна Анаудова -
говорител на Главния
прокур Сотир Цаца-
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1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.66 лв.
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Св. вмчца Екатерина.
Св. вмчк Меркурий

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

Две за
едно

Съвместното заседание на българското
и македонското правителство е началото
на дълъг, но славен път към Санстефанска
България. Не случайно медийното прос-
транство ври от подробности какво се е
случило в македонския манастир, където
първите приятели Борисов и Заев пишат
новата история като същински Паисиев-
ци. Впрочем, той и Паисий ни е общ, така
че нищо ново.

Хубавото е друго - че като се събират
по-често, двете правителства започват
да се сливат и затова след някоя година
може да имаме общо правителство. Ако
питате Божидар Димитров - това ще въз-
станови историческата правда. Засега още
мъчим двата народа с две правителства,
обаче светлото бъдеще ни нашепва, че
щом народите не са два, едното прави-
телство е излишно. Или поне комбинация
между тях. Идея - като го закъса Борисов
за министър, да помоли Заев да му коман-
дирова един от своите. Както и обратно-
то. В тоя смисъл България и Македония
имат дълга резервна скамейка, нещо като
разширен национален отбор.

Съединението прави силата, е написано
на нашия парламент, а скоро това може да
стане и на българо-македонската граница.
Която ще ни съедини като премахнем роу-
минга и добутаме братята до ЕС.

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 140

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0887 884 095

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Ще им искат и постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража"
Любомира ПЕЛОВА

Специализираната
прокуратура повдиг-
на обвинения на 5-ма
участници в органи-
зирана престъпна
група за рекет, запла-
хи и нанасяне на те-
лесни повреди на
длъжници към кре-
дитни институции.
По данни на кримина-
листите рекетьори-
те са вилнеели в Пер-
ник и Радомир.

Участниците в бан-
дата са били задържа-
ни на 21-ви ноември
при специализирана
операция на ГДБОП,

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

ров, са били обискира-
ни и два офиса на
фирма в Перник, коя-
то се е занимавала с
отпускането на кре-
дити.

Според събраните
до момента доказа-
телства групата е
действала от януари
2016 г. Ръководи-
телят Марио Е. и уча-
стниците Любомир
С., Марчо Марков, Па-
вел Н. и Кирил П. из-
нудвали длъжници за
суми от 200 до 52 000
лeва.

“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

21-годишна пияна и
без книжка зад волана

Любомира ПЕЛОВА
21-годишно момиче е задържано за шо-

фиране на автомобил без книжка и след
употреба на алкохол.

В сряда вечерта, около 22,20 часа, на
кръстовището на улиците "Юрий Гагарин" и
"Св.св. Кирил и Методий" бил проверен лек
автомобил, шофиран от младата жителка на
областния град В.С. При изпробването й с
техническо средство за алкохол са отчете-
ни 1,64 промила. Униформените установили,
че момичето е без свидетелство за пра-
воуправление. Задържана е за 24 часа с
полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.

Бабата, убила новороденото
си внуче, остава в ареста
Любомира ПЕЛОВА

Софийският апела-
тивен съд вчера е ува-
жил протеста на пер-
нишкия Окръжен съд
относно мерките за
неотклонение на майка
и дъщеря, обвинени за
убийство на новороде-
но дете. Първоинстан-
ционният съд промени
отредената им най-
тежка мярка за неот-
клонение "задържане
под стража" в "подпис-
ка" за двете обвиняеми
- бабата на убитото бе-
бе Ваня Тодорова и май-

ката Симона. Окръжна
прокуратура реагира
незабавно и вчера по-
висшата инстанция ре-
ши, че Ваня ще остане
зад решетките с пос-

На страница 12

тоянен арест, а за Си-
мона е присъден дома-
шен арест. Двете жени
ще отговарят пред Те-
мида за умишлено убий-
ство на новородено.

На страница 12



Съперник2 24 ноември 2017 г. ОБЛАСТТА

Õèò íà òðóäîâàòà áîðñà â Ïåðíèê ñà øèâà÷êèòå
Падат работните места за висшисти

Силвия ГРИГОРОВА
Трета поредна сед-

мица предлаганите
свободни работни
места в региона се
увеличават. Тази сед-
мица те нараснаха с
още 33 и достигнаха
102. За съжаление,
предлаганите свобод-
ните места за безра-
ботни висшисти на-

маляха с 4 и станаха
само 6..

И тази седмица е ак-
туална офертата за
10 кредитни консул-
танти на граждански
договор. Освен това
се търсят 20 шивачи
и 10 кроячи за Перник.

Освен тях Бюрото
по труда в Перник
предложи миналата

Ученически конкурс
"Индустрията в моя град"

Светла ЙОРДАНОВА
Под патронажа на кмета на Община Пер-

ник Вяра Церовска стартира традиционен
ученически конкурс на тема "Индустрията
в моя град" . Организатори са Химикотех-
нологичният и металургичен университет
(ХТМУ) и Българската асоциация на мета-
лургичната индустрия (БАМИ), а спонсори
са фирми от металната индустрия в регио-
на.

Конкурсът се провежда в три възрастови
категории - за ученици от 1-ви до 4-ти клас,
от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12 клас.
Класирането също ще бъде в три катего-
рии, като за всички отличени от ²-во до ²²²-
то място ученици ще бъдат осигурени
предметни награди и грамоти.

Крайният срок за подаване на конкур-
сните предложения е 30 декември 2017 г.

Информация и регистрационен фор-
муляр ще намерите в секция НОВИНИ на
сайта на ХТМУ www.uctm.edu.

Над 138 600 декара с пшеница
има вече в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 138 600 дка с пшеница са засети в

областта до сега, информираха от Облас-
тна дирекция "Земеделие" в Перник. Най-
много площи с жито са засили стопаните
от Радомир- 70 050 дка. Следват общините
Брезник- 35 200 дка, Перник- 23 170 дка,
Трън- 7 610 дка, Земен- 1 800 дка и Кова-
чевци-800 дка.

Увеличават се площите засети с есенен
ечемик. Най- много площи, засети с тази
култура има в община Радомир- 4065 дка.
Следват общините: Брезник-1 730 дка, Пер-
ник- 510 дка, Земен-100 дка и Ковачевци-
60 дка. Само стопаните от Трън до сега не
са засели нито декар ечемик и явно са ре-
шили да се откажат от него.

Слаб е интересът на стопаните от облас-
тта към ръжта. До сега само стопаните от
Радомир са засели 200 дка, а тези от Пер-
ник-40 дка.

Още по-малък е интересът на земеделци-
те от региона към сеитбата на тритикале.
За сега единствени стопаните от Брезник
са засели 100 дка с тази култура.

Повече, в сравнение с миналата година
се очертава да бъдат площите, засети с
маслодайна рапица- 16 590 са те до момен-
та. Най-много рапица за сега да засели зе-
меделците от Радомир- 8 500 дка. След тях
са стопаните от Трън-6 400 дка, Перник. 940
дка, Брезник. 450 дка и Ковачевци- 300
дка.

 Единствени земеделските производите-
ли от Земен са се отказали да сеят рапица
тази година.

седмица работа на:  2
шофьори на товарен
автомобил за между-
народни превози, 3 об-
щи работници, 1 кра-
нист, 2 шофьори на
специален автомобил,
1 шофьор на тежко-
товарен автомобил,
1 медицинска сестра-
социални дейности,  2
автомонтьори, 1 гот-

вач, 1 шлосер-мон-
тьор, 1 продавач-кон-
султант в автокъща,
2 сервитьори,1 учи-
тел по биология и
здравно образование,
5 машинни оператори
фармацефтични про-
дукти, 3 майстори по
производство на хляб,
3 работници в строи-
телството, 2 шофьо-
ри на товарен авто-
мобил 12 и повече то-
на, 1 семеен консул-
тант, 4 работници в
арматурен двор, 2
шлосер-монтьори, 3
оператори на машина-
абкант, щанц,  2 мени-
джъри на екип, 1 авто-
механик, 2 миячи на
превозни средства, 1
ръководител движе-
ние,  1 касиер на бензи-
ностанция, 6 пакети-
ровачи, 2 багеристи, 1
заливач на форми, 1
оператор на пещи за
топене на метал, 3 ра-
ботници спомагател-
на шивашка дейност.

Фактът, че вече
трета седмица сво-

Детски базар отваря
врати в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Детски базар от родители за родители ще

се проведе в Перник на 9 декември от 10
до 15 часа. Инициативата се реализира със
съдействието на Общината и Общинския
младежки дом.

Всеки, който иска да продаде дрехи, иг-
рачки, принадлежности за бебе и всичко
свързано с детето, от които вече няма нуж-
да, но те са достатъчно запазени,за да пос-
лужат на друго семейство, може да се
включи в базара.

Желаещите да участват е необходимо са-
мо да изпратят имейл на
etski.bazar.pernik@abv.bg и организаторите
ще направят връзка с лицето за контакт.

Базарът не е предназначен за фирми, ще
се допускат само физически лица. Таксата
за участие за щанд на базара се определя
на линеен метър. Един метър ще струва 5
лев.

Събраните пари от платените такси за
щандове ще бъдат предадени на директора
на Общинския младежки дом за целите на
сградата.

Всеки, който има нужда от детски дрехи
и аксесоари, може да посети базара и да ги
закупи на доста по-ниски цени. Организа-
торите на прекрасното събитие ви очакват
с куп изненади.

В Радомир - изключителен интерес към
информационна среща, свързана с ЕС
Любомира ПЕЛОВА

Интерес и участие
предизвика последният
от поредицата диску-
сионни форуми, органи-
зирани от Областния
управител Ирена Соко-
лова, посветен на юби-
лейната десета година
от членството на Ре-
публика България в Ев-
ропейския съюз и пред-
стоящото през 2018 го-
дина Българско предсе-
дателство на Съвета
на ЕС.

Кметът на община-
та Пламен Алексиев,
зам.кметът Любка Ди-
митрова, жители и гос-
ти изпълниха двете за-
ли на Младежкия кул-
турно-информационен
център в Радомир, за да
се включат във форума
и да разберат повече за
ротационното ни пред-
седателство и приори-
тетите на страната
ни през първата полови-
на на 2018 г.

Събитието бе откри-
то от Ирена Соколова,
която представи на
присъстващите под-
робна презентация и ак-
центира върху икономи-
ческите и социални пол-
зи от членството ни,
както и институцио-
налната идентичност
на Европейския съюз и
отговорностите ни
през следващата годи-
на.

"Председателството
на Съвета на Европей-
ския съюз ще помогне
страната ни да затвър-
ди своята позиция на
равноправен член на ЕС
и да покаже още от себе
си пред Европа. През те-
зи важни 6 месеца Бълга-
рия ще посрещне всички
европейски лидери и те
ще могат да се запоз-
наят отблизо с нашите
преимущества, исто-
рия, обичаи и ценности"
каза Соколова.

Тя представи и реали-
зираните от община Ра-
домир проекти за пе-
риода 2007-2017. Онагле-
дени бяха едни от най-
мащабните от тях,
свързани с модернизира-
не на образователната
инфраструктура в учи-
лища и детски градини,
както и с реновирането
на дома за стари хора
"Свети Иван Рилски" и
дома за деца лишени от
родителските грижи
"Радост" в село Дрен.

Гостите се насладиха
на подредената изложба
"Бабо, научи ме" с до-
машно приготвени ку-
линарни шедьоври, дело
на ученици от училища-
та в община Радомир, с
помощта на техните
баби и майки.

В дискусиите уча-
стваха над 200 души,
сред които студенти и
ученици, преподавате-
ли, представители на
неправителствения сек-
тор, бизнеса, обществе-
ни институции, гражда-
ни. Те имаха възмож-
ност да дебатират по
теми с европейска насо-
ченост с експерти,
представители на мес-
тната и държавната
власт.

Дискусиите се прове-
доха във връзка отго-
ворностите на облас-
тния управител по Ко-
муникационната стра-
тегия на Република Бъл-
гария за Европейския
съюз 2017 г.

бодните работни
места на пернишка-
та трудова борса се
увеличават, въпреки
че сме в зимен пе-
риод, със сигурност
дава надежда на без-
работните. Ако нап-
равим анализ на пред-
лаганите свободни
места на трудовата
борса в Перник, то
трябва да отбеле-
жим, че тази седми-
ца преобладава тър-
сенето на кадри в об-
служващите дейнос-
ти и промишленос-
тта. В момента от-
ново хит на трудо-
вия пазар се оказват
шивачките.

И през изминалата
седмица се запазва
тенденцията  хората
със средно и по-ниско
образование да имат
по-големи шансове да
си намерят работа.
На тях Бюрото по
труда предлага 96
свободни места, а на
безработните вис-
шисти- 6.
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Ïåðíèê äîìàêèí íà íàöèîíàëåí ôîðóì
Просветният министър заяви, че: Дигитализацията в клас е неизбежна

Светла ЙОРДАНОВА
„Дигитална учебна

среда – ново измерение
в образователния про-
цес“ е темата на кон-
ференцията, чиито до-
макин е Перник и събра
образователни експер-
ти, директори и учи-
тели от цялата стра-
на в Двореца на култу-
рата. Мащабният фо-
рум ще бъде два дни
,днес и утре. Негов ор-
ганизатор е Минис-
терството на образо-
ванието и науката,
Съюзът на български-
те учители, ОУ „Св.
Иван Рилски“ и РААБЕ

На откриването при-
състваха кметът Вяра
Церовска, министъ-
рът на образованието
Красимир Вълчев,
проф. Огнян Наков –

съветника на минис-
търа, областният уп-
равител Ирена Соколо-
ва, зам.-кметът Севде-
лина Ковачева, начални-
кът на РУО Ваня Коко-
нова, председателят
на СБУ Перник Венета
Миланова и директо-
рът на ОУ “Св. Иван
Рилски“ Бойко Свиле-
нов.

„За мен е радост да
съм на тази конферен-
ция . За втори път
през този месец съм в
Перник. Перник винаги
е бил едно добро
място за обсъждане на
актуалните и диску-
сионни теми, които са
в образователната
система. Градът е при-
мер за добра работа и
добро партньорство“-
с тези думи се обърна

към всички министъ-
рът на образованието
Красимир Вълчев.

Той не скри, че навли-
зането на дигитални-
те технологии в клас-
ната стая е неизбежен
процес .

„Дигиталните ком-
петентности са тези,
които ще бъдат необ-
ходими за всяка една
професия . Учениците
трябва да бъдат не
просто дигитални пол-
зватели, а дигитални
създатели, а за да бъ-
дат такива обаче те
трябва да започнат
обучение още в първи
клас.

Учителят, който е
направил неговите
възпитаници да спе-
челят призови места в
състезанията, знае

колко усилия преди то-
ва е положил . Ние като
министерство трябва
да подпомогнем обра-
зователната система .
Трябва да дигитализи-
раме организацията на
учебния процес , изпол-
зването на електрон-
ни дневници , на ин-
формационни системи,
системи за връзка с
родителите“, посочи
министър Вълчев

По негови думи
трябва да има достъп
до електронно четив-
ни варианти на книж-
ните учебници . Диги-
талното оценяване е
също една от области-
те, по които работи
министерството.

Кметът Вяра Церов-
ска сподели, че минис-
търът на образова-
нието Красимир Въл-
чев никога не е пропус-
нал възможността да
се отзове с учителите
и обществеността в
Перник по всички въп-
роси . Тя изказа и спе-
циална благодарност

на Бойко Свиленов за
организацията на фо-
рума.

„За всички нас е важ-
но не само да бъдем в
тон, но и да изпревар-
ваме очакванията на
учениците. Това е едно
от големите предизви-
кателства - учителят
да бъде преди всичко,
защото той е човекът
, по който се мерим ,
пък ние се мерим по
най-доброто и това
показва темата на
днешната конферен-
ция . Надявам се да бъ-
де полезна, да донесе
опит не само за учили-
щата в Перник, но и за
всички в цялата стра-
на“ – с тези думи се
обърна кметът към
участниците

В рамките на два дни
участниците ще об-
съдят най-актуалните
политики на МОН. Те
ще коментират и важ-
ни предложения, които
да се приложат за усъ-
вършенстване на обра-
зователната система.

Настоящи и бъдещи кулинари
заедно по пътя на
съвършенството

Любомира ПЕЛОВА
Под надслов „Заедно по пътя на кулинарно-

то съвършенсво” Професионална гимназия
по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски” в
Перник се включи активно в Европейската
седмица на професионалните умения. Вчера
в учебния корпус на гимназията се състоя
съвместна среща на преподавателите и уче-
ниците, обучаващи се по проект ДОМИНО, и
представители на осемте фирми партньори.
Целта беше да се подпомогнат средношкол-
ците в избора на форма за практическо обуче-
ние, както и да се организират посещения във
фирмите, където бъдещите готвачи и ресто-
рантьори да се запозцнаят с условията на
реалната работна среда, където ще овладяват
и усъвършенстват професионалните си умени-
я.

В срещата участваха главните готвачи на
ресторант „Щастливеца”, хотел-ресторант
„Парк – ин”, хотел „Спенс”, хотел „Хилтън”, хо-
тел „Радисън”, „Виктория Ринг” ЕООД, ресто-
рант „Ловен парк” и хотел „Шератон”. Те да-
доха полезни съвети за професионалното ор-
иентиране на учениците от дуалната форма на
обучение и проведоха заедно с тях практи-
ческо занятие в учебните кухни. Младежите
са 25 и са десетокласници. Пред тях бяха из-
тъкнати предимствата на професионалното об-
разование  за формирането на умения, квали-
фикация и опит, от които се нуждаят младите
в своята личностна и трудова реализация.
Представителите на фирмите партньори по
проект ДОМИНО акцентираха и на възмож-
ностите за по-бързо намиране на работа и ада-
птиране в работна среда на бъдещите майсто-
ри на кулинарията, както и на по-високото зап-
лащане във високотехнологичните сектори ,
какъвто е бързо развиващия се хотелски и
ресторантьорски бранш. Дуалната форма на
обучение улеснява прехода от образование
към заетост. Не по-малка полза имат и фирми-
те, които обучават на практически умения ви-
соко квалифициран персонал и така подпома-
гат интелигентния и устойчив растеж не само
на себе си, но и на цялата икономика.

Съдят пиян шофьор
Жител на брезнишкото село Гигинци зас-

тава пред съда за управление на автомо-
бил в нетрезво състояние.

На 20-ти ноември, около един час след
полунощ, в Гигинци бил проверен лек авто-
мобил «Рено Меган», шофиран от местния
жител С.В. на 57 години. Алкохолната му
проба се оказала положителна – 1,67 про-
мила.

Сега той е привлечен като обвиняем и ра-
ботата продължава съвместно с Районна
прокуратура – Брезник.

Ден на майката във Военно-историческия музей
Светла ЙОРДАНОВА

За първи път, с въл-
нуващи забавления,
Националният воен-
ноисторически музей
в столицата органи-
зира Ден на майката.

Празникът ще се със-
тои на 25 ноември (съ-
бота) 2017 г. от 10.00
до 18.00 ч. Входът за
постоянната хроноло-
гична и външната ек-
спозиция на музея ще

бъде свободен.
След големия успех

на Деня на бащата, му-
зеят обръща специал-
но внимание и на май-
ката в дните преди
настъпващите праз-
ници, когато тя е
сплотяващата сила в
семейството.

Разнообразни атрак-
ции, арт-ателиета,
танци и игри ще за-
бавляват всички роди-
тели и малчугани,
дошли в музея спе-
циално в този ден. Те
ще се докоснат до ма-
гията на рисуването
върху вода с техника-
та „ебро“, с жизнера-
достни цветове ще
могат да оживят мал-
ки камъчета, а най-
сръчните ще събудят
твореца в себе си и ще
могат да си тръгнат
с ръчно направени
воини, балеринки и
оригами. В работилни-
цата за бижута всеки
ще се превърне в ав-
тор на изящни укра-
шения от мъниста, а
обединяващата сила
на хляба ще завладее

малки и големи, които
заедно ще замесят
хляб. Уроци по народни
танци ще представят
красотата на българ-
ския фолклор, а ефе-
ктивните таекуондо
техники за самозащи-
та ще вдъхнат на по-
сетителите само-
чувствие, че са защи-
тени в критична си-
туация. Друга наша ес-
тествена реакция –
смехът, ще бъде пред-
ставена със своята
лечебна сила и как по-
ложително от мето-
дите на смехотера-
пията се повлияват
както децата, така и
възрастните.

Забавления ще има и
за по-любознателните
сред гостите на му-
зея. Те ще могат да
премерят сили в се-
мейна игра с въпроси
от областта на исто-
рията, докато почи-
тателите на модерни-
те технологии ще уп-
равляват роботи по
специално подготвено
трасе с препятствия.

Артистичните уме-

ния както на майките,
така и на децата ще
бъдат провокирани
от театър на движе-
нията – завладяваща
комбинация от песни,
танци и актьорски иг-
ри. Музикалното пъ-
тешествие ще про-
дължи с фрагменти
от бродуейския мюзи-
къл „Ани“, в който
публиката ще бъде
предизвикана да се
включи и да стане
част от героите на
сцената.

Професионален пси-
холог ще представи
лекция за типовете
доминиращи майки, в
която анализира и рол-
ята на свръхпротек-
тивните родители
във формирането на
рисково поведение у
децата. Атмосферата
в празничния ден ще
допълнят и лекциите
за здравословното
хранене и за грижата
за детската кожа. За
финал всички ще мо-
гат да се насладят на
куклената постановка
„Кой ще бъде цар?“.
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Той вече надхвърля 40 милиона лева

Здравко Стойнев с награда
от Зонална изложба "Струма"

Светла ЙОРДАНОВА

Пернишкият художник Здравко Стойнев
получи награда за живопис на XVIII поред
Зонална изложба "Струма", която се със-
тоя тази година в Благоеврад. 113 худож-
ници представиха  над 200 творби в Град-
ска художествена галерия в Благоевград .

Зoнална изложба "Струма" включва
произведения във всички жанрове - живо-
пис, графика, скулптура и приложно изкус-
тво - (дърворезби, керамика). Жури от ек-
сперти определи и присъди 4 равностойни
награди на изявени художници и една спе-
циална награда на Съюза на българските
художници. С награда за живопис бе отли-
чен Пламен Бонев от Благоевград. В съ-
щата категория бе награден и Здравко
Стойнев от Перник. Награда за пластика
получи Георги Андонов от Кюстендил, а от-
личието за млад автор бе връчено на Дим-
ка Ставрева от Благоевград. Наградата на
СБХ взе Спас Цветков от Благоевград.

Жители и гости на Благоевград ще имат
възможност до 15 декември да видят из-
ящните произведения на изкуството, които
поради големия брой са разпределени в
Градска художествена галерия и залите
на Регионалния исторически музей.

Здравко Стойнев е роден в Перник през
1957 г. Средното си образование завър-
шва в Софийската художествена гимна-
зия, а висшето - в Художествената акаде-
мия. Работи в Художествена галерия - Пер-
ник като главен уредник. С проф. Емил
Мирчев бяха удостоени през лятото с пър-
ви награди в художествения конкурс в
Перник, посветен на Васил Левски.

Експозицията бе открита на символична-
та дата - 18 ноември, която съвпада и с
броя на изданията на изложбата, която
обединява таланта на художниците от об-
ластите Благоевград, Кюстендил и Пер-
ник.

Зонална изложба "Струма" стартира за
първи път в Кюстендил на 11 октомври
1977 г. и на нея са представени 70 автори
със 103 творби. Същата година Голямата
награда на изложбата е присъдена на Ели-
ца Тодорова за живопис. На първото изда-
ние на зоналната изложба са отличени още
Любен Гайдаров с първа награда за живо-
пис, Стойне Шаламанов с първа награда
за графика, Емил Попов и Богомил Живков
с първи награди за скулптура и Христо Ба-
раковски с първа награда за декоративно-
приложно изкуство.

Book Days (Книжни дни)
в книжарници "Хермес"

Светла ЙОРДАНОВА
На 24 и 25 (петък и събота) ноември

книжарници "Хермес" обявяват Book Days
(Книжни дни) с големи намаления. Всички
книги на Издателска къща "Хермес" ще
бъдат с 30% отстъпка от коричната цена, а
останалите артикули - с 10%. 50 заглавия
ще се продават с отстъпка от 50%.

Тази година в кампанията отново се
включва и електронна книжарница
"Хермес", където периодът и отстъпките са
същите.

Срокът за доставка на поръчките,
постъпили по време на кампанията, е до
04.12.2017 г.

Зарадвайте себе си или любим човек с
най-добрия подарък - книга!-приканват от
издателството.

Силвия ГРИГОРОВА
38,8 млн. лв. е дос-

тигнал преразходът в
перото за лекарства
за лечение на злокачес-
твени заболявания в
болничната помощ.
Това става ясно от

справката на НЗОК за
изплатени средства
за онколекарства, в
която вече са включе-
ни и изплатените
средства за октом-
ври.

На практика най-

много са месечните
разходи за онкомеди-
каменти тъкмо за от-
миналия месец. През
повечето месеци от
годината сумата ва-
рира между 26-28 млн.
лв. За август и сеп-
тември месечните су-
ми се увеличават на
30 до 32 млн. лв., дока-
то за октомври изпла-
тените средства за
онколекарства възли-
зат на над 33,5 млн.
лв.

 За плащането за ок-
томври бяха освобо-
дени средства от ре-
зерва на НЗОК в раз-

мер на 22 млн. лв. Оча-
ква се следващото
плащане за онкомеди-
каменти да е изцяло
от резерва на НЗОК,
тъй като заложеният
бюджет по перото,
който възлиза на
225,5 млн. лв., вече се
изчерпа.

Минимален прераз-
ход към момента има
и при средствата за
медицински изделия,
прилагани в болнична-
та помощ. Там вече са
похарчени над 800 хил.
лв. повече от заложе-
ния бюджет, а на пос-
ледното заседание на

За несподелените тетрадки, или как
да пренапишем пернишкия сценарий

На  16 ноември в чи-
талнята на библиоте-
ката "Светослав Мин-
ков" в Перник трима
артисти с една обща
цел - промяна, откриха
новата си рубрика
"Тетрадката". Пред
голяма аудитория и
"книгите, които слу-
шат мълчаливо с
голям интерес " се
проведе литературно
четене на лично твор-
чество. Следващите
срещи на "Тетрадка-
та" ще ни запознаят с
хора на изкуството и
творби на млади писа-
тели, като едновре-
менно ни заредят с
много позитивни емо-
ции, вдъхновение и
творчески ентусиа-
зъм. Създателите на
рубриката са лъчезар-
ната Антония Атана-
сова, която е автор
на поезия, разкази и
музика. Също така ра-
боти като преподава-
тел, а романът й "Мо-
но" едва преди броени
дни беше отличен за
най-добра книга на
България в класцията

на Националния цен-
тър на книгата. Иван
Димитров-  поет и
драматург и Кон-
стантин Кучев- музи-
кант и писател,  пода-
риха на присъстващи-
те  разказите, стихо-
ве  и песни.

В деня на открива-
нето направихме блиц
интервю с Иван и
Константин като им
зададохме няколко
въпроса.

Смятате ли, че
чрез силата на слово-
то ще промените на-
шия град?

К.К. Словото е гол-
яма сила, особено в
днешно време. Има
възможността да про-
мени много неща, из-
ключително важно е
за младите хора, кои-
то се стремят към
промяна. Ние продъжа-
ваме да градим с него.

И.Д. Аз вярвам, че
той постоянно се
променя. И промяна-
та няма да дойде са-
мо със словото, но
то определено ще по-
могне. Имам няколко

такива разказа. Пром-
яната е верижна реак-
ция, малките неща са
в основата на голяма-
та промяна, но както
знаетее еволюцията
е бавна.

Ще изяде ли мишка-
та книжката?

И.Д.: Аз лично чета
много електронни че-
тива и се възползвам
от удобствата им, но
не.. няма как да се слу-
чи това.

К.К.: Книга е всичко,
което виждаме, це-
лият свят е една гол-
яма книга,  която е за-
писана всяка една ис-
тория. И тази книга е
причина за съхране-
нието на общуване-
то. Проблемът е, че
толкова много хора не
са прочели нито една
книга през живота си,
а са много ";мъдри и
начетени". Едва ли е
беда, че мишката се
доближава до книжка-
та, даже напротив,
те вървят ръка за ръ-
ка и балансът е да си
вземем и от двете по
малко. Аз мисля, че

мишката не само няма
да изяде книжката,
ами ще я захапе и ще
заживеят заедно.

Бихте ли предпоче-
ли тетрадката пред
компютъра и имате
ли тетрадки, които
не бихте споделили с
никого?

К.К: Аз пиша винаги
в тефтери. Несъмне-
но предпочитам тет-
радката. Не бих изгу-
бил контакта с тет-
радката никога, аз
приемам че  всеки еди-
н пишещ човек е ху-
дожник на листа.

И.Д: Аз пиша на
всичко, предпочитам
тетрадки естестве-
но и писането на ръ-
ка. Последният си раз-
каз го написах с молив,
беше ми нужна една
дузина моливи, но не,
не използвам моливи,
защото ми позвол-
яват да греша и да
поправям, а просто са
добър заместител на
писалките.

Тъй като доста хора

се развълнувааха от
разказа "Пернишко га-
дже", попитахме Иван
Димитров какво е съ-
будило желанието му
да го напише и смята
ли, че всички перни-
чанки са като героин-
ята му. Той сподели,
че е имал бивша прия-
телка от Перник и е
искал да си направи
шега, естествено, че
не вярва в този сте-
реотип, просто сте-
реотипите вършат
полезна работа и мно-
го му допаднала иде-
ята да създаде герой,
който да е толкова
влюбен, че да е готов
на всичко за любима-
та си и дори смъртта
да не му взима страха,
защото се намира до
сродната си душа.
Вкарал типичните
пернишки образи с же-
лание да бъде по-за-
бавно и интересно.

Кристина Иванчева
Клуб по журналис-

тика
при ГПЧЕ"С.Радев"

СПОДЕЛЕНО

надзора бяха отпусна-
ти допълнителни 7,8
млн. лв. за плащане на
медицински изделия
до 10-ти ноември.
Очаква се с плащане-
то за следващия ме-
сец, при запазване на
средномесечния раз-
ход, общият прераз-
ход за годината да
достигне около 10
млн. лв.

Към момента при
плащанията за бол-
нична помощ прераз-
ход няма и допълни-
телни средства от
резерва на НЗОК не са
отпускани.



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, Р.Ц., ет. 2, 72 кв.м, тер., тх. - 31 000 лв.
6. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 75 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.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. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
13. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
14. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
15. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
21. 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

Петък, 24 ноември 2017 г., брой 226 /6328/ 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
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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

Купувам едностаен или двустаен,
обзаведен, тухлен. тел. 0899 963 613

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

К о л к о
и какви
в а к с и н и
ще бъдат
поставе-
ни на бе-
бето ви?
Кога е
препоръ-
ч и т е л н о
ваксини-
р а н е т о
да се от-
л о ж и ?
К а к в о
странич-
ни ефе-

кти може да има след поставяне на
ваксина?

Ваксинирането на децата и то още
през първите им часове след раж-
дането буди много страхове у роди-
телите и много спорове по темата
дали ваксините са полезни или
вредни. И въпреки че ваксините от
имунизационния календар на Бъл-
гария са задължително много роди-
тели отказват да ваксинират децата
си, поемайки тежката отговорност
за бъдещето им здраве.

А за тези от вас, които вярват, че
ваксините са най-доброто решение,
за да предпазите детето си от ко-
варни заболявания, ето няколко
съвета при поставянето им.

Изчакайте с първите две ваксини,
които се поставят в родилния дом, ако бебето ви е с поднормено
тегло (под 2 кг) и изчакайте докато наддаде

ОТЛОЖЕТЕ ВАКСИНИРАНЕТО С 1-2 СЕДМИЦИ, АКО ДЕТЕТО:
    е болно, с температура, течащ нос, зачервено гърло и т.н.
    му никне зъбче, съпроводено с общо неразположение и тем-

пература
    е със симптоми на алергия, кожно заболяване и т.н.
    е се води контактно с вирус на шарка
    е в контакт с вирусно болни (членове на семейството, напри-

мер)
Ваксинирането не се препоръчва за деца с доказани сериозни

алергии и кожни проблеми, много слаба имунна система, непо-
носимост към белтък.

Избягвайте поставянето на ваксините при обявена грипна епи-
демия и ако не може да ограничите контактите на детето си с

външни хора, други деца и прочие социални контакти.
Силна алергична реакция при поставяне на предишна ваксина

е съществено основание за прекратяването на по-нататъшно пос-
тавяне на II, III и IV прием от тази ваксина.

Добави описание
Според имунизационния календар на България има ваксини,

които се поставят по две наведнъж, но много педиатри съветват
това да не се прави, тъй като все още незрялата имунна система
на бебето е подложена на голямо изпитание. Единсвеното важно
е всички задължителни ваксини да бъдат поставени до 2-годиш-
на възраст. Така че по-добре изберете варианта, при който вакси-
ните се поставят през най-малко един месец времеви диапазон
една от друга.

Но пък също така не е добре интервалът между ваксините (осо-
бени тези, които са комбинация от няколко приема) да е твърде
голям, тъй като това може да намали ефекта от имунизацията.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОСТАВЯНЕТО НА ВАКСИНА
Повишаването на телесната

температура, както и получава-
нето на оток на мястото, където
е инжектирана ваксината, са
съвсем в реда на нещата. Ето
защо много педиатри препо-
ръчват след поставянето на
ваксина детето да приеме ед-
нократна доза сироп за пони-
жаване на температурата.

В по-редки случаи се случва
децата да развият кожна але-
ргия, която се изразява в за-
червена, сърбяща и шуплеста
кожа.

ВАКСИНИ ПО ЖЕЛАНИЕ
Има и ваксини, които може да

поставите по ваш избор на де-

тето си в пър-
вата половин
година след
р а ж д а н е т о .
Такава нап-
ример е вак-
сината срещу
р о т а в и р у с н а
и н ф е к ц и я ,
която се пос-
тавя през ус-
тата на два
приема през
интервал от
три месеца.

Ваксиниране на бебе - правила и препоръки
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Община Брезник, на основание заповед № _ РД 2- 972/21.11.2017
г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска
собственост:

I. Описание на имота за търга и начална тръжна цена:
1. Приземен етаж от построената в УПИ XLV „За кметство,

читалище, Здравен дом и ресторант” в кв. 13 по РП на с. Банище,
община Брезник  триетажна масивна сграда със ЗП 204 кв.м /двеста
и четири кв.м./ Имота е актуван с АОС №699/14.07.2011г. Начална
тръжна цена  за 55 кв.м, 35.00 лв облагаеми с ДДС. ²². Вид
на търга: С явно наддаване.

III. Начин на плащане на наема: До 30-то число на месеца за
текущия месец. За февруари – до 28 число, а за декември – до 24
число.

IV. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят
такива: да няма задължения към Общината.

V. Дата, място и час на провеждане на търга: 07.12.2017 г.
от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VI. Дата, място и час на провеждане на повторния търг:
14.12.2017 г.  от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.

VII. Специални изисквания към участниците, когато това се
налага от вида и предназначението на обекта – да използват имота
по предназначение.

VIII. Размера на депозита –  10 % от обявената цена. Внася се
от 04.12.2017 г. до 16.00 часа  на 05.12.2017 г. в касата на общината
или по банков път. За повторния търг – от 11.12.2017 г. до 16 ч. на
12.12.2017 г.

IX. Стъпка при явно наддаване: до 10 % от обявената цена.
X. Други тръжни условия –  за участие в търга следва да се

подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в срока
на подаване на депозита. На търга се представя документ за
самоличност или пълномощно.

   Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля
Малинова, Иванка Василева.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник/П/

Отнемат  регистрацията на колата,
ако не мине технически преглед

Парламентът прие окончателни промени в Закона за МВР, с които ре-
гистрацията на автомобилите, които не издържат годишния технически
преглед, ще бъде отнемана.

Според измененията, внесени от Министерски съвет, МВР и Изпълни-
телна агенция „Автомобилна администрация“ да обменят технически дан-
ни за регистрираните превозни средства и за периодичните им прегле-
ди. В случаите, когато се установи опасна техническа неизправност, аге-
нцията ще уведомява ведомството, за да бъде временно отнета регис-
трацията на неизправния автомобил. МВР ще има задължението да уве-
доми собственика.

След отстраняване на опасната техническа неизправност и след като
неизправното превозно средство е преминало периодичен технически
преглед, агенцията ще уведомява МВР и ползването му ще се разрешава
отново. За целта няма да се осъществява нова процедура за неговата
регистрация. За целите на регистрацията на превозните средства ще мо-
же да се извършва и обмен на информация с държавите - членки на Ев-
ропейския съюз.

С други промените от догодина се регламентира и тестовото внедрява-
не на системата eCall. Това е спешно повикване към тел. 112, направено
от превозно средство при катастрофа. Системата подава спешен сигнал
при задействане на въздушните възглавници на автомобила и подава
автоматичен сигнал за точното време и място на катастрофата. Системата
може да бъде задействана и ръчно, като сигналът се пренася чрез мо-
билните мрежи и може да осъществява звукова връзка между пътници-
те в превозното средство и най-близкия център за приемане на спешни
повиквания. Засега това ще важи само за новопроизведени автомоби-
ли, които вече задължително трябва да имат такава система.

ЕК: Здравеопазването в България
не намалява предотвратимата смърт
Българската здравна система не е ефективна в намаляването на пре-

дотвратимата смъртност - например сърдечно-съдови заболявания, рак,
диабет и незаразни болести.

България има най-високата смъртност от мозъчно-съдови заболява-
ния (например инсулт) в ЕС и отчита много малък брой на преживелите
ракови заболявания.

Това се посочва в доклад, представен от Европейската комисия и със-
тавен главно по официалните национални статистически данни, предос-
тавени на Евростат и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие. Системата на здравеопазването в България е изправена ед-
новременно пред няколко големи предизвикателства, пише в докумен-
та. България отчита втората най-ниска продължителност на живота в ЕС
(след Литва) и някои тревожно високи равнища на опасно за здравето
поведение (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване), както и
бързо застаряващо население, недостиг на медици и ниски разходи за
здравеопазване.

От 2008 г. е постигнат известен напредък в областта на здравната про-
филактика и ранното откриване на хронични болести. Финансирането на
здравеопазването се определя с ниски общи разходи, както и с много
високи преки плащания от пациентите. България изразходва по-голямата
част от ресурсите си за лекарствени средства и болнична помощ. Пър-
вичната помощ може да бъде подобрена и повече случаи могат да бъдат
лекувани в амбулаторната и извънболничната помощ, пише в доклада.

Достъпът до здравни услуги остава труден, като около 12 на сто от бъл-
гарите нямат осигуровка, а големите преки плащания на пациентите зас-
трашават достъпа до здравни грижи за уязвимите групи, включително
ромите, домакинствата с по-ниски доходи и възрастните хора.

Освобождаването от някои потребителски такси не защитава хората от
неофициалните плащания за лечение. Необходимостта да изминат раз-
стояние, за да стигнат до лекар, също създава пречки пред достъпа до
здравеопазване, особено за хората в групите с по-ниски доходи. Отчита
се недостиг на лекари в малките населени места и на медицински сестри.
Специалистите в сферата на здравеопазването се местят в други държа-
ви, в търсене на по-добри възможности за развитие и по-добро запла-
щане. Същевременно комисията отбелязва, че от гледна точка на край-
ния бюджет, българските домакинства харчат най-много за здравеопаз-
ване в целия ЕС. Преките плащания от пациентите са най-високите в Ев-
ропа и са три пъти над средните на континента.

Според доклада в България се наблюдава висок брой на приетите в
болница ненужно, което е белег за слабо развито доболнично здравео-
пазване. Според експертите поне 20 на сто от приетите в болница у нас
могат да се лекуват у дома.

Отбелязва се, че причините за това са основно две - финансовите сти-
мули болниците да приемат пациенти и желанието на пациентите да пос-
тъпят в болница.

Тютюнопушенето и затлъстяването допринасят най-много за лошото
здраве на българите.

Честотата на съобщенията за туберкулоза е два пъти по-висока от сред-
ната за ЕС.

По официални данни на сърдечно-съдовите и раковите заболявания
се дължат над четири пети от всички смъртни случаи в България.

Детската смъртност у нас е с над 80 на сто по-висока от средната за
Европа.

Очакваната продължителност на живота се е увеличила, но остава под
средната за ЕС.

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план–
парцеларен план и план за регулация и застрояване /ПУП-ПП и ПРЗ/
за обект: Площадка за напорен водоем V=1000м3 в поземлен
имот с идентификатор 55871.510.1131 по КККР на гр.Перник
и трасе и сервитут на водопровод с Ф 110 РЕ, кв. КАЛКАС,
гр. Перник.

Проектът за ПУП-ПП и ПРЗ е обявен в „Държавен вестник”
бр. 92 от 17. 11. 2017 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник”, считано до 17. 12. 2017 г.
заинтересованите могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж 12,
сградата на община Перник и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
17.11.2017 г.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за

устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план–
парцеларен план и план за регулация и застрояване /ПУП-ПП и ПРЗ/
за обект: Площадка за напорен водоем V=300м3 в поземлен
имот с идентификатор 55871.502.598 по КККР на гр.Перник и
трасе и сервитут на водопровод с Ф 110 РЕ, кв. ДРАГАНОВЕЦ,
гр. Перник.

Проектът за ПУП-ПП и ПРЗ е обявен в „Държавен вестник”
бр. 92 от 17. 11. 2017 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник”, считано до 17. 12. 2017 г.
заинтересованите могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж 12,
сградата на община Перник и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
17.11.2017 г.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
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  Днес е изключително важно да се заемете са-
мо с най-належащите делови ангажименти. Не
пренебрегвайте потребността си от пълноценен
отдих, защото това е единственият начин да
поддържате отлично здраве. Изградете си стра-
тегия за посрещане на бъдещите житейски пре-

дизвикателства!

 Днес е добре да определите какви са желания-
та ви. Не лъжете себе си, а още по-малко – близ-
ките хора около вас. Вслушвайте се в съветите,
които ви дават, бъдете либерални и добри. Раз-
ширяване на информираността ви е предимство,
от което не бихте желали да се лишите, но това

си го знаете.

 Днес инициативата за взимането на редица
важни въпроси в живота ви трябва да бъде изцяло
във ваши ръце. Много от вас ще постигнат дъл-
гоочакваното признание за годините, изпълнени с
труд. Стремете се към постигане на хармония
между физическото си и емоционално състояние.

Възможностите ви ще се увеличават.

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

нимания ще ви накарат да се почувствате добре.

 Днес самотните представители от знака ще
бъдат застигнати от приятни известия, които
може коренно да променят досегашния ви ритъм
на живот. Постарайте се да разрешите същес-
твуващ проблем от битов характер. Предложени-
те от вас инициативи ще срещнат одобрение. С

усилията си ще помогнете и други хора да продължават напред.

 Днес сведете разходите си до минимум. Момен-
тът може да окаже изключително важен за вас,
особено ако в последно време планирате да напра-
вите промени в живота си. Всякакви крайности
днес могат да водят до сериозни неприятности.
Подарете си нещо приятно. Не се преуморявайте

в нищо и се погрижете по-добре за нуждите си.

 Днес вземете мерки, ако се чувствате изморе-
ни или в недостатъчно добра кондиция. Имайте
предвид, че, ако изпитвате колебание, ще се от-
далечавате от развитието, което се надявате
да постигнете. Ще се посветите на хората и за-
ниманията, които обичате. Анализирайте пове-

дението си.

 Днес не се страхувайте да поставите ново на-
чало в живота си. Неизвестността е повод за из-
вестни притеснения, но не и за страхове! Важно
е да останете верни на себе си и да постъпвате
по разум и съвест, без да наранявате нечии инте-
реси. С доволство ще отбележите поредната си

реализация, която ще подобри настроението ви и има защо.

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

решите, непременно го направете.

 Днес се вслушвайте в интуицията си и ще бъ-
дете приятно изненадани колко по-лесен може да
бъде животът ви в лично и в професионално отно-
шение. Важно е на всяка цена да избягвате риско-
ваните ходове в материалната сфера. Планирай-
те предстоящо свое пътуване. Отхвърлете тре-

вожните мисли и не се поддавайте на чуждо влияние.

 Днес голяма част от вас ще вземат важни ре-
шения, с които в най-скоро време ще дадете по-
сериозен тласък на живота си. Много от вас ще
получат заслужени овации за подкрепата, която
сте оказали в миналото на близък. Денят е заре-
ден с много негативизъм и лесно може да влезне-

те в противоречия и конфликти.

 Днес моментът е неблагоприятен да започнете
работа по инициативи, за които ви липсва доста-
тъчно опит. Обмисляйте как да изпълнявате ан-
гажиментите си така, че да се справите с тях в
определените за това срокове. Разумът трябва
да е водещ във взаимоотношенията ви с интимна-

та половинка.
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„Чуковете” приемат в събота „Сливнишки герой”

„Ìèíüîð” ñ ïðîáëåìè â çàùèòàòà Скримов показа  дъщеря си
Пернишката волейболна звезда Тодор

Скримов и половинката му Силвия Зубева
най-после показаха дъщеря си Ася.Скримов
и определяната у нас като Най-секси учител-
ка пуснаха фотоси на 3-месечната си рожба в
социалните мрежи, а милите думи не закъсн-
яха."Малката е уникална като баща си", по-
бърза да похвали близките си приятели друг
наш волейболен национал - Теди Салпаров.
Към честитките се включи и неговата прия-
телка - актрисата Ралица Паскалева, която
написа, че са "прекрасни", а националът Ва-
лентин  Братоев допълни - "Супер сте!".

Кристиян Ковачев
напусна „Миньор”.

Футболистът се
изявява като напа-

дател, но не можа да
се наложи като ти-

туляр в отбора,
който в този мо-
мент се води от Ве-
нелин Трайков. Той
пристигна в Перник
за да подсили напа-
дението на отбора,
но изявите му като
нападател не са убе-
дителни и напосле-
дък е резерва на Ран-
гел Абушев. От ос-
таналите футбо-
листи със сигур-
ност мача срещу
„Сливнишки герой”
пропуска и Мирослав
Иванов, който нат-
рупа пет жълти кар-
тона и е наказан с
лишаване  от състе-
зателни права за ед-
на среща.

Травма има и Ай-
кут Рамадан, След

мача  срещу отбора
на „Марек” миньор-
ци получиха поредна-
та глоба от 125 ле-
ва за поведение на
феновете по време
на срещата и натру-
паха над 1000 лева
от глоби, с които
вероятно ще са ре-
кордьори в групата
по принос към хазна-
та на Зоналния съ-
вет на Българския
футболен съюз. Ма-
чът срещу отбора
на „Сливнишки  ге-
рой”, както и оста-
налите срещи от
този кръг са от
14,00 часа, миньор-
ци, както обикнове-
но, домакинстват
на „Стадиона на ми-
ра”.

Предстоящи мачове
Трета лига
Югозападна група
17-ти  кръг
25 ноември 2017, събота, 14:00 ч:
Балкан 1929 (Ботевград) - Ботев 1937
(Ихтиман)             -
Хебър 1918 (Пазарджик) - Банско (Банско)
-
Миньор (Перник) - Сливнишки герой
(Сливница)               -
Чавдар (Етрополе) - Марек 1915 (Дупница)
-
Пирин 1941 (Разлог) - Септември (Симитли)
-
Германея (Сапарева баня) - Пирин (Гоце
Делчев)             -
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Рилски
спортист 2011 (Сам)   -
Вихрен 1925 (Сандански) - ЦСКА 1948
(София)                -
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Свобода 2011 (Пещера

„Партизан” и „Буря”
си вкараха шест гола
В мач от последния есенен кръг домакини-

те от Ярджиловци и техните гости от Кошаре-
во направиха зрелищен мач, в който си вка-
раха доста голове. Гостите откриха резултата
още в шестата минута, но това остана послед-
ното им попадение в тази част на играта. До-
макините изравниха в 22-та минута чрез Бо-
жидар Миленов , а след още седем вече бяха
напред в резултата след попадението на Па-
вел Асенов. През втората част доминацията
на футболистите от Ярджиловци продължи и
те вкараха две нови попадения съответно в
67-та минута чрез Божидар Миленов и десет
минути по-късно, когато точен беше Радослав
Петров. След още две минути Денис Иванов
от „Буря” върна един гол, но това беше всич-
ко в този интересен мач, завършил при резул-
тат 4:2 в полза на „Партизан”.

Волейболистите играят в Монтана
Отборът на „Ми-

ньор” ще изиграе сре-
щата си от деветия
кръг на първенство-
то на Суперлигата
по волейбол в Монта-
на срещу едноимен-
ния местен тим. Пер-
ничани гостуват в
петък от 18,00 часа
в зала „Младост”. До-
макините са едни от
най-добре представ-

ящите се отбори в
групата и до предиш-
ния кръг нямаха загу-
ба. Те регистрираха
единствения си неус-
пех  в мача си в Раз-
лог срещу местния
„Пирин” с 0:3, но про-
дължада да е сред во-
дещите два тима в
групата. В отбора на
„Миньор” всички са
здрави и треньорът

Петьо Драгиев ще
може да разполага с
пълния си състав. В
останалите мачове
един срещу друг се
изправят  „Арда” –
„Нефтохимик”, „Чер-
но море” – „Левски”,
„Марек Юнион Ивко-
ни” – ЦСКА, „Тетевен
волей” – „Пирин” и
„Добруджа” 07 – „Хе-
бър”

„Светля” заби 7 попадения във вратата на „Студена”
Отборът на

„Светля” записа
убедителна победа,
която го остави на
две точки от върха
в почти окончател-
ния вариант на таб-
лицата за есенния
дял на първенство-
то.

Вариантът е поч-
ти, защото има да

се изиграят още
няколко отложени
срещи.

Белгин Бейджетов
откри головата се-
рия с попадение още
в четвъртата мину-
та на мача, а до края
успя да оформи и
хеттрик. По две по-
падения за домаки-
ните отбелязаха

Йордан Станимиров
и Кирил Йорданов, а
почетният гол за
гостите вкара  То-
дор Здравков в 60-
та минута на мача.
Така „Светля” прик-
лючва есента на
втора позиция с 23
точки ,а „Студена”
е на седмо място с
девет.

Водачът „Пирин” с пореден
убедителен успех

Земенският „Пирин” ще е първи в есенното
класиране след като в Бела вода регистрира
осмия си успех от девет изиграни мача срещу
„Рудничар”. Гостите направиха много силно
първо полувреме, в което отбелязаха три гола
без да получат нито един. В 17-та минута Ка-
лоян Чорбаджийски откри головата им сметка,
а след още сне Атанас Джамбазов вкара вто-
рото попадение . Голът на Даниелс Стаменов в
28-та минута на практика приключи интригата
в мача. През второто полувреме двата отбора
си размениха по един гол,дело на Даниел Ста-
менов за гостите в 46-та минута на мача и Да-
ниел Златков за домакините в 51-та минута на
срещата. Така „Пирин” победи  с 4:1 и ще зи-
мува на върха с 25 точки актив, а домакините
от „Рудничар” имат само победа и равенство,
плюс седем загуби, което ги праща на послед-
ното място с четири точки.

„Енергетик” издържа едно полувреме срещу”Спортист”
Отборът на „Енер-

гетик” продължава
разочароващото си
представяне в есе-
нния дял на първенс-
твото като допусна
осма загуба в десе-
тизиграни мача.
Вярно е,че този път
това беше срещу во-
дача в таблицата на
временното класира-
не „Спортист”, но

миналата година
точно „Енергетик”
игра финал и загуби
злощастно от „Ме-
талург” сред изпъл-
нение на дузпи. Гос-
тите откриха резул-
тата в 19-та мину-
та чрез Ивайло Те-
мелков, а след още
десет Александър
Станев изравни.
Първото полувреме

завърши при резул-
тат 1:1, но през
второто отборът
на „Спортист” до-
минираше на терена
и вкара три гола.
Отново Ивайло Те-
мелков отбеляза ед-
но попадение, а
Ивайло  Славов вка-
ра на два пъти,за да
оформи крайното
1:4
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Ще им искат и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража”

ВЧЕРА ЖИВУЩИТЕ В
ЦЕНТЪРА НА ГРАДА ПЕР-
НИЧАНИ СЕ ЧУДЕХА дали
няма да стане като лани. Е,

не точно като лани, а като тая година
януари месец, когато всички помним,
парното спря в най-студените дни и
добре че хората позамръзнаха, та не
вдигнаха масови граждански бунтове.
Повод за тия кофти разсъждения ни да-
де спирането на парното поради авари-
я. Нещо много дълго взеха да се про-
точват тия аварии и добре че топлофи-
цираните граждани извадиха луд къс-
мет със сравнително мекото време, та
работите се укротиха бързо. Иначе ми-
сълга за януарския мраз направо вле-
деняваше. И как да е иначе, когато зи-
мата още не е започналаа реално, а
парното спира вече два пъти изневиде-
лица и не символично. Предвид пред-
сказанията на метеоролозите, че се за-
дава мека зима, топлофикаторите си-
гурно работят спокойно и не се напъват
с извънреден труд. Щом ония са каза-
ли „мека”, защо да я втвърдяват с об-
яснения, срокове и гаранции? Само че
януари скоро ще дойде, а заедно с не-
го и мисълта за лани по това време.

ЗАСЕГА ПЕРНИК УБЕДИТЕЛНО
ВОДИ НА ОСТАНАЛИТЕ ОБЛАСТНИ
ЦЕНТРОВЕ по брой посещения на об-
разователния министър. За няма и ме-
сец два пъти. Което е хубаво. Ако ще
се оправят бакиите на тази система,
какво лошо всичко да почне от Пер-
ник? А ако Перник наистина е по-нап-
ред с материала, отколкото други голе-
ми градове, ето ти повод за мощно бие-
не в гърдите. Което и да е вярно от две-
те, министерските визити тук са знако-
ви. Че образованието е проблем, за
който перничани дават мило и драго да
го решат като същински отличници. По-
не така прозвучаха думите на министър
Вълчев вчера, който засипа пернишка-
та образователна система с любезнос-
ти и хвалебствия като същински дипло-
мат от европейска класа. Лошото е, че
утре ако стане издънка, министърът ще
се разлюти защо е хабил бензина на
служебната кола да бие път до Перник
без полза. Ама това е в бъдеще неоп-
ределено време. Днешното определено
е добро за местното образование, кое-
то има министерски бонус.

Бабата, убила новороденото
си внуче, остава в ареста

Т р а г е д и я т а ,
която потресе

Перник, се разигра на 13-ти август, ко-
гато в Областната дирекция на МВР бе
получен сигнал за намерено трупче на
новородено в междублоково прос-
транство в пернишкия квартал „Тева”.
На място незабавно беше  пратена по-
лиция и Спешна помощ.

След аутопсията стана ясно, че мом-
ченцето е родено живо и здраво, в къ-
щи. Ваня е помагала при раждането на
дъщеря си Симона, а по-късно изхвър-
лила детето през терасата на жилище-
то на седмия етаж в блок 4, обитавано
от двете жени, и то издъхнало от мно-
жество травми, получени при падането
от голямата височина.

До трупа на бебето бе била открита и
плацентата, също хвърлена от 7-я ета-
ж.

96% от катастрофите
са по вина на водачите

Любомира ПЕЛОВА
Нашата статистика показва, че 96% от

катастрофите стават по вина на шофьо-
рите, заяви началникът на “Пътна поли-
ция” комисар Бойко Рановски. По думи-
те му, основният фактор, който влияе на
пътно-транспортната обстановка това е
поведението на водача на пътя, но то се
изгражда през годините преди той да е
седнал зад волана.

“След това стигаме до обучението,
което не е на необходимото ниво - има и
хора, които не ги обучават както трябва.
Предлагат се шофьорски курсове за
300 лв., което е нереална цена, за да се
проведе курс по всички правила и изи-
сквания. Това са курсове, които се про-
веждат фиктивно и тези хора излизат
необучени. След това излизат на пътя и
се вижда какво се случва”, категоричен
бе Рановски. 

Той обясни, че eдна от мерките, които
ще предприеме “Пътна полиция”, е аг-
ресивните водачи да бъдат призовавани
в районното и да им бъде правена пълна
проверка.

По думите на Рановски, два пъти пове-
че в сравнение с миналата година са за-
ловените с наркотици зад волана.

“Ние сме един основен фактор, който
може да повлияе чрез контрола, но
няма как на всеки завой, на всеки кило-
метър, на всеки участък, където стават
тежки катастрофи, да има постоянно по-
лицейско присъствие. Това, което ние
предприемаме, с контрола, който осъ-
ществяваме, с това, че налагаме близо
1 млн. санкции годишно ние вършим
дейност, която влияе на водачите, но не
сме единствените, които можем да им
повлияем”, заяви началникът на “Пътна
полиция”.

Според него, неправилното изпревар-
ване, навлизането в лентата за насрещ-
но движение и превишената скорост са
основните причини за възникване на те-
зи тежки пътно-транспортни произшес-
твия.

Бойко Рановски съобщи, че в момента
КАТ разполага с 24 стационарни и 148
мобилни камери. Има сключен договор
за доставка на нови 28 преносими каме-
ри.

Текат сроковете за тази доставка и се
надяват преди Нова година да бъдат
доставени и да бъдат пуснати в употре-
ба. Текат и процедури за допълнителни
56 преносими и 15 стационарни камери,
уточни още комисар Рановски.

При най-малко за-
бавяне на плащания-
та жертвите били
заплашвани, че ще
бъдат пребити, ко-
лите им - запалени, а
къщите им - взриве-
ни. Един от постра-
далите е бил запла-
шен с насочен в гла-
вата пистолет, че
ако не плаща лихви-
те, ще бъде убит не
само той, но и жена
му и детето му.

Силовите събира-
чи на дългове сами
налагали допълни-

телни лихви заради
просрочия, за да се
облагодетелстват.
Част от жертвите
им са били малтре-
тирани физически.

В хода на разслед-
ването са използва-
ни СРС. Разпитани
множество свиде-
тели, петима от
тях са дали показа-
ния пред съдия. Спо-
ред Арнаудова
някои от свдетели-
те са поискали и
закрила от Бюрото
за защита на свиде-
телите, тъй като
се страхували, че

ако проговорят, жи-
вотът им ще е зас-
трашен, притесн-
явали се и за близки-
те си.

С постановления
на прокурор от Спе-
циализираната про-
куратура на пети-
мата задържани е
наложено прокурор-
ско задържане до 72
часа. Вчера в Спе-
циализирания нака-
зателен съд бе вне-
сено искане за нала-
гане на мярка за
неотклонение „За-
държане под стра-
жа“ за всеки от тях.

Изгоряха 250 бали слама
Любомира ПЕЛОВА

250 бали слама са
изгорели при пожар в
земенското село
Жабляно.

Пламъците лумнали
около 1 часа минала-
та нощ. Два екипа на
пожарната се отпра-

вили към местопроиз-
шествието. Огънят
обхванал навес със
слама, собственост
на местен жител.

Въпреки усилията
на огнеборците са
унищожени 250 бали.
Причината за пожара

не е установена. Слу-
жители от РУ – Радо-
мир и местния поли-
цейски участък ще
извършат оглед на
местопроизшествие-
то.

Работата по случая
продължава.
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При спасителни операции –
доброволци и полиция заедно
Любомира ПЕЛОВА

Парламентът въ-
веде понятието “е
Call” за спешни по-
виквания на тел.
112. Промени и реда
за оказване на спеш-
на помощ, като до-
пусна доброволци и
сдружаване с МВР.

Депутатите прие-
ха на второ четене
текстове от проме-
ните в Закона за
МВР, с които се из-
меня и Законът за
Националната сис-
тема за спешни по-
виквания.

Съгласно разпо-
редбите “е Call” е
спешно повикване
от превозно средс-
тво на номер 112,
направено автома-
тично за осъщест-
вяване на звукова
връзка между път-
ниците в превозно-
то средство и най-
подходящия център
за приемане на спеш-
ни повиквания.

Парламентът удъ-
лжи с още около една
година срокът, в
който Министер-
ският съвет трябва
да приеме решение
за пренасочване на
повикванията на но-
мера 150, 160 и 166
към центровете на
112.

С промени в Закона
за МВР парламен-
тът даде възмож-
ност на доброволни-
те формирования за
реакция при бедс-
твия и аварии да се
сдружават за реша-
ване на общи въпро-
си и за постигане на
цели от взаимен ин-
терес.

МВР ще може да
предоставя на На-
ционалното сдруже-
ние на доброволци-
те за безвъзмездно
ползване помещения
- държавна собстве-
ност, необходими за
изпълнението на
дейностите му.

С други промени се
разширяват право-
мощията на Главна-
та дирекция “Гра-
нична полиция”, коя-
то ще може да осъ-
ществява оператив-
н о - и з д и р в а т е л н а
дейност и разслед-
ване на престъпле-
ния. Полицейските
органи в рамките на
дирекцията ще мо-
гат да съпровождат
лица, за които е из-
дадена заповед за
краткосрочно нас-
таняване на основа-
ние Закона за чуж-
денците. Органите
за пожарна безопас-
ност и защита на

населението ще осъ-
ществяват дейнос-
тта си в екипи от
минимум трима слу-
жители. В населени
места с население до
5000 души ще се до-
пуска осъществява-
не на дейността и в
екипи от двама слу-
жители, реши парла-
ментът. МВР ще
сключи нови догово-
ри за осъществява-
не на пожарогаси-
телна и спасителна
дейност и държавен
п р о т и в о п о ж а р е н
контрол на АЕЦ “Ко-
злодуй”, “Мини Ма-
рица-изток”, ТЕЦ
“Марица-изток 2” и
Летище София, как-
то и на сгради или
части от сгради,
ползвани от БНБ, ре-
шиха още депутати-
те. С  новите дого-
ворни отношения
ще може да се осво-
боди допълнително
числен състав, кой-
то да покрие вакуу-
ма в системата. Така
ще бъдат осигурени
около 70 служители,
които да запълнят
недостига в пожар-
ните участъци, и да
се създаде възмож-
ност в населени мес-
та до 5000 жители
да има по двама по-
жарникари.

От страница 1


	SP226_01INT
	SP226_02
	SP226_03
	SP226_04
	Sp226_05
	Sp226_06
	Sp226_07
	Sp226_08
	Sp226_09
	Sp226_10
	SP226_11
	SP226_12 INT

