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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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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

нието "Най-добър
млад озеленител"и
спечелиха трето
място в отборното
класиране между 12
отбора от цялата
страна.

Те са подготвиха по
време на практика в
магазин "Пандора" от
наставника- Мариан
Гебов и преподавател
инж. Соня Виячка.

Десетата Панорама
на професионалното
образование в Бълга-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.58 лв.
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Св. ап. и ев. Марк.
Св. Македоний

Жени
и вино

Представители на някакъв Европей-
ски младежки форум върло се възмути-
ха, че на  мероприятието им в София
домакините яко ги почерпили с твърд
алкохол и полуголи танцьорки. Тия ев-
ромлади акъл имат ли? Знаят ли си ин-
тересите или ще се правят на интерес-
ни със задна дата? Те къде мислят, че
се намират, та сега раздухват в евро-
пейската преса моралистичните си
проповеди?

Че ако бяхме им подсигурили концерт
на Азис, примерно, по-щастливи ли щя-
ха да си тръгнат от България? Така си
го разбираме ние европредседател-
ството - жени и вино. И древните рим-
ляни наблягаха на тия две неща и само
каква империя изградиха! България е
гостоприемна страна, това и баш ев-
ропеецът Юнкер ще им го каже. Той,
например, защо не се оплака от шише-
то ракия, дето му го подари Волен Си-
деров? Какъв смисъл има една конфе-
ренция по български, ако не я полеем
подобаващо и не я изтанцуваме чака-
рака на масата? Като европредседате-
ли имаме и по-големи отговорности. А
ако ония  мамини синчета от Европа не
могат да носят на пиене и жени, повече
да не стъпват в България. Юнкер ни е
достатъчен.

Валентин ВАРАДИНОВ

180 / 260

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, кратък
дъжд

Те станаха трети сред 12 отбора от цяла България
Светла ЙОРДАНОВА

От 19 до 21 април
2018г. в гр. Пловдив
се проведе Десета па-
норама на професио-
налното образование.

Ученичките от
ПГТС "Арх. Йордан
Миланов" гр. Перник
- Биляна Тодорова,
Александра Станче-
ва, Ванеса Божилова,
специалност Парко-
во строителство и
озеленяване, взеха
участие в състеза-

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

dlv.si@abv.bg

Още един зад
волана почерпен

Любомира ПЕЛОВА
Поредното бързо производство за шо-

фиране след употреба на алкохол е за-
почнато в Перник, съобщиха от пресцен-
търа на Областната дирекция на полиция-
та.

Около 17 часа в първия работен ден от
седмицата бил получен сигнал за въз-
никнало леко пътнотранспортно произ-
шествие в пернишкия квартал "Тева".
При изпробване на единия от водачите,
62-годишният М.В., за алкохол с техни-
ческо средство били отчетени 1, 62 про-
мила. Мъжът, шофирал "Фолксваген
Голф", отказал кръвна проба за химичен
анализ.

Бил е задържан за 24 часа по Закона за
МВР и работата по случая продължава.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

Изтича срокът за плащане с
отстъпка на данък "сгради"
Любомира ПЕЛОВА

Остава само седми-
ца до крайния срок, в
който данъкоплатци-
те в община Перник
могат да ползват 5%
отстъпка за данък
сгради и МПС, напом-
ни директорът на Ди-
рекция "Местни при-
ходи и такси" Ивета
Боянова.  По думите
й, към момента 30%
от гражданите и биз-
неса са си платили те-
кущите задължения.

"Перничани имат
шанса да платят
своите налози до 30
април 2018 година. Не-
ка всички проявят
отговорност и да се

възползват от  от-
стъпката, както и да
си платят старите
задължения, за да из-
бегнат съдебни дей-
ствия ", обясни Боя-
нова и допълни, че
няма промяна в данъ-
ците и таксите.

Събраните средс-

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com
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Â ÑÚÁÎÒÀ ÙÅ Å ÃÎËßÌÎÒÎ
ÏÐÎËÅÒÍÎ ×ÈÑÒÅÍÅ

ÌÈÐÎËÞÁÀ ÁÅÍÀÒÎÂÀ
ÃÎÑÒÓÂÀ Â ÅÇÈÊÎÂÀÒÀ

ÊÈÊÁÎÊÑÜÎÐÈÒÅ ÍÈ
ÎÁÐÀÕÀ ÌÅÄÀËÈÒÅ

рия, която  се прове-
де в Международен
панаир Пловдив,  уче-
ници от професионал-
ните гимназии в цяла-
та страна демонс-
трираха  знания и уме-
ния.

В националните кръ-
гове на състезанията
взеха участие над 300
ученици от над 100
професионални гимна-
зии от цялата стра-
на, които мериха сили
в 11 професии.

тва ще бъдат разход-
вани за поддръжка на
инфраструктурата и
по приветлива град-
ска среда.

Задълженията към
общинската хазна мо-
гат да се внасят в
брой, чрез пощенски за-
пис или по банков път.
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• Ïðåäëàãà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè íà ëåêè àâòîìîáèëè,• Ïðåäëàãà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè íà ëåêè àâòîìîáèëè,• Ïðåäëàãà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè íà ëåêè àâòîìîáèëè,• Ïðåäëàãà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè íà ëåêè àâòîìîáèëè,• Ïðåäëàãà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè íà ëåêè àâòîìîáèëè,
  âñè÷êè òîâàðíè àâòîìîáèëè, àâòîáóñè, ìîòîöèêëåòè,  âñè÷êè òîâàðíè àâòîìîáèëè, àâòîáóñè, ìîòîöèêëåòè,  âñè÷êè òîâàðíè àâòîìîáèëè, àâòîáóñè, ìîòîöèêëåòè,  âñè÷êè òîâàðíè àâòîìîáèëè, àâòîáóñè, ìîòîöèêëåòè,  âñè÷êè òîâàðíè àâòîìîáèëè, àâòîáóñè, ìîòîöèêëåòè,
  òîâàðíè àâòîìîáèëè ñúñ ñåðòèôèêàò ¹1, ¹2, ¹3  òîâàðíè àâòîìîáèëè ñúñ ñåðòèôèêàò ¹1, ¹2, ¹3  òîâàðíè àâòîìîáèëè ñúñ ñåðòèôèêàò ¹1, ¹2, ¹3  òîâàðíè àâòîìîáèëè ñúñ ñåðòèôèêàò ¹1, ¹2, ¹3  òîâàðíè àâòîìîáèëè ñúñ ñåðòèôèêàò ¹1, ¹2, ¹3
• Çàñòðàõîâêà ÃÎ çà âàøèÿ àâòîìîáèë• Çàñòðàõîâêà ÃÎ çà âàøèÿ àâòîìîáèë• Çàñòðàõîâêà ÃÎ çà âàøèÿ àâòîìîáèë• Çàñòðàõîâêà ÃÎ çà âàøèÿ àâòîìîáèë• Çàñòðàõîâêà ÃÎ çà âàøèÿ àâòîìîáèë
• Âñè÷êè âèäîâå çàñòðàõîâêè çà âàøèÿ àâòîìîáèë è äîì• Âñè÷êè âèäîâå çàñòðàõîâêè çà âàøèÿ àâòîìîáèë è äîì• Âñè÷êè âèäîâå çàñòðàõîâêè çà âàøèÿ àâòîìîáèë è äîì• Âñè÷êè âèäîâå çàñòðàõîâêè çà âàøèÿ àâòîìîáèë è äîì• Âñè÷êè âèäîâå çàñòðàõîâêè çà âàøèÿ àâòîìîáèë è äîì
• Áúðçà è êîðåêòíà ðàáîòà• Áúðçà è êîðåêòíà ðàáîòà• Áúðçà è êîðåêòíà ðàáîòà• Áúðçà è êîðåêòíà ðàáîòà• Áúðçà è êîðåêòíà ðàáîòà
• ÒÅË: 0899 114 834• ÒÅË: 0899 114 834• ÒÅË: 0899 114 834• ÒÅË: 0899 114 834• ÒÅË: 0899 114 834



Съперник2 25 април 2018 г. ОБЛАСТТА

Çàïî÷âà ãîëÿìîòî ïðîëåòíî ÷èñòåíå
Тази година акцията ще е на 28 април

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник за-

почва традиционна-
та си кампания за
пролетно почиства-

не на междублокови-
те пространства -
зелени площи, пло-
щадки, алеи, тротоа-
ри и улични платна в

населените места. Та-
зи година тя ще се
проведе на 28 април
от 10 часа , в нея ще
се включи и общин-

Силвия ГРИГОРОВА
 С 200 човека е на-

маляло населението
на община Трън от
началото на тази го-
дина до сега. Това ин-
формира на послед-
ната сесия на Об-
щинския съвет в
пограничния
град кме-
тът Цве-
т и с л а в а
Ц в е т к о в а .
Тя посочи
брошура на
Н а ц и о н а л -
ния статис-
тически ин-
с т и т у т .
Според за-
м е с т н и к
кмета на об-
щ и н а т а
Катя Божи-
дарова, една
част от те-
зи хора са се
преместили
да живеят на друго
място, но по-голяма-
та част са починали.
”Проблемът е, че на-
селението в община-
та застарява с всяка
изминала година, а
младите търсят
препитание в Перник
или София”, поясни
Божидарова. Кметът
на Трън допълни,  че
заради непрекъсна-
тото намаляване на
населението, Общи-
на Трън не може да
кандидатства по
много европейски

програми, със средс-
твата от които би
могла да реши много
важни социални проб-
леми, за които пари-
те от общинския бю-
джет недостигат. Тя
информира, че по
данни на Национал-

ния статистически
институт населе-
нието на община
Трън наброява общо
3 993 човека. От тях
2026 са мъже и 1967
са жени.

Според работещи
в Община Трън, реал-
ният брой на населе-
нието, което пос-
тоянно живее в
трънско е по-малък.
Причината за това
е, че има хора, които
живеят в други гра-
дове, но все още по
регистрация се

С 200 човека е намаляло населението на
Трънско от началото на годината до сега

Двойно скочили болните от
заразни заболявания в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Продължават да намаляват болните от

остри респираторни заболявания в ре-
гиона, информират от Регионалната
здравна инспекция. В периода от 2 до 8
април са констатирани 10 случая при 13
за предходната седмица. Заболевае-
мостта е 13,49 %oo, при средна за стра-
ната 45,01%oo.

За сметка на това двойно са се увели-
чили болните от заразни заболявания-
20 при 10 за предходната седмица.

Намалели са заболелите от скарлатина
в областта. През този период е констати-
ран само 1 болен от Перник, при 4 за
предходната седмица.

Значително са се увеличили заболели-
те от варицела. Регистрираните случаи
са 11, при само 1 за предходната седми-
ца. От Перник са 9 от заболелите и 2 от
село Драгичево.

Регистрирани са и 2 случая на болни
от туберкулоза- 1 от Перник и 1 от село
Красава, община Брезник.

Наблюдава се незначително увеличе-
ние на болните от ентероколит- 5, при 4
за предходната седмица. От тях 3 са от
Перник и 2 от Радомир.

Установен е и 1 болен от ротавирусен
ентерит от Трън.

В периода от 2 до 8 април здравните
инспектори са извършили 80 проверки.
От тях 33 са свързани със спазването на
забраната за тютюнопушене в заведе-
ния за обществено хранене.

Здравната инспекция продължава
ежедневния мониторинг на питейната
вода в областта. Взети са 98 проби от
питейна вода в различни населени мес-
та в региона, за да се установи дали тя

отговаря на изискванията на Наредба
№9.

Освен тях са взети и 160 проби от ат-
мосферния въздух, за да се установи
дали наличието на фини прахови части-
ци е в допустимите норми.

водят в Трън. Оче-
видно демограф-
ският проблем в пог-
раничната община се
задълбочава с всеки
изминал ден. Селата
в най-голямата по
територия в област
Перник община неп-

рекъснато обезлюд-
яват. Имайки пред-
вид, че тя е външна-
та граница не само
на България, а и на
Евросъюза, очевидно
е, че държавата
трябва да предприе-
ме решителни мерки
в борбата с обезлюд-
яването на община
Трън. Липсата на
перспектива за рабо-
та и развитие кара
младите хора в Трън
да си търсят късме-
та в Перник и София
или извън страната.

ската администра-
ция.

„ И н и ц и а т и в а т а
обединява нашето
желание да живеем и
работим в среда по-
добра от вчерашна-
та. Моят апел е, все-
ки от нас да осъзнае
своята гражданска
отговорност“, спо-
дели кметът Вяра
Церовска. 

По думите й това
ще помогне на жите-
лите да осъществят
по-лесно пролетното
почистване, което е
характерно за сезо-
на. 

„Кампанията е ор-
иентирана и към
всички организации и
институции на тери-
торията на града.Тя
ще обхване районите
„Западен парк“, хижа
„Славей“ и крепос-
тта „Кракра“. Сбор-
ните пунктове на ак-
цията ще бъдат -
подходът при стъл-
бището на „Западен
парк“; паркинга при

Над 20 милиона лева е платил ДФЗ за
хуманно отношение към птиците у нас

Силвия ГРИГОРОВА
От края на март ДФ „Земеделие“ е из-

платил общо 20 620 952 милиона лева на
112птицевъди по мерките от схемата
„Помощ за реализирането на добровол-
но поети ангажименти за хуманно отно-
шение към птиците“.

Държавната помощ има за цел да под-
крепи земеделските стопани за реали-
зиране на доброволно поети ангажимен-
ти за хуманно отношение към животните
в сектор „Птицевъдство“. Подпомагане-
то се предоставя годишно за покриване
на разходи или пропуснати доходи на
земеделски стопани – птицевъди, които
се ангажират да прилагат една или по-
вече от мерките за период от най-малко
5 години.

Допустими за подпомагане са следни-
те птици по видове и категории: кокош-
ки – носачки (от 16-та до 78-ма седми-
ца); родители от кокошия вид (от 18-та
до 60-та седмица); бройлери един обо-
рот; пуйки за угояване; гъски; патици
един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).

Започва конкурсът за активните
общини „Най-зелена община“

Любомира ПЕЛОВА
Започва приемането на екологични ин-

формационно-образователни проекти за
участие в конкурса „Най-зелена община“ за
2018 година.

Всички 83 общини-партньори на компа-
нията за управление на отпадъци от опаков-
ки имат шанса да спечелят финансиране за
свой информационно-образователен проект,
насочен към разделното събиране и опазва-
не на околнат среда. За целта трябва да
представят разработен проект за повишава-
не информираността на гражданите за пол-
зите от разделното събиране на отпадъци от
опаковки, за природата, човешкото здраве
и качеството на живот  в общината. 

Условията на конкурса могат да се видят
http://ecopack.bg/naizelenaobshtina/

Наградата за проект, представен от гол-
яма община, е 25 000 лв., за  средна община
– 15 000 лв., а  за малка община – 10 000 лв.  

Общините, които желаят да участват в
състезанието, трябва да подадат проектите
си до 10 декември 2018 г. Победителите ще
станат ясни през януари 2019 г.

Конкурсът „Най-зелена община“ се орга-
низира от „Екопак България“ за четвърти
път. Основната цел на конкурса е да разви-
ва и подобрява системите за разделно съ-
биране на отпадъци от опаковки, като даде
възможност на всяка община да разработи
и представи проект съобразен с нейните
нужди. Фокусът е върху информационно-
образователни инициативи и програми с цел
да се повишат познанията на гражданите по
отношение на разделното събиране на отпа-
дъци от опаковки, да се запознаята с права-
та и задълженията им залегнали в национ-
талното законодателство, да научат повече
за ползите от рециклирането и опазването
на околната среда, да се мотивират за по-
активно зелено поведение.

През 2017 г. в конкурса взеха участие 19
общини. 

 Проектите се оценяват от авторитетно жу-
ри по различни критерии, сред които прила-
гане на иновативен подход, устойчивост,
екологична ефективност и социална прием-
ливост.

местността „Мечка-
та“ и спирката при
крепостта „Кракра“
/ул. „Средец“/“, об-
ясни кметът. 

Във връзка с пред-
стоящата ежегодна
кампания за пролет-
но почистване ще
вземат участие и по-
чистващите фирми
в града.  От Община
Перник приканват и
жителите на града
да вземат активно
участие, като молят
събраните отпадъци
да се складират на
площадките за сме-
тоизвозване.

Всички граждани,
кметове на населени
места, директори на
държавни и общин-
ски учреждения, же-
лаещи да се включат
в мероприятието,
могат да получат чу-
вали, ръкавици и мас-
ки в сградата на Об-
щина Перник, ет. 13,
ст. 5 - Християн Але-
ксов (отдел “Еколо-
гия”).
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Тя уважи поканата на клуба по журналистика

Работят по възстановяването
на градския парк в Радомир

Любомира ПЕЛОВА

Проверка за извършената работа по въз-
становяване на градския парк в Радомир
извършиха кметът на Община Радомир
Пламен Алексиев, заедно с Председателя
на Общински съвет Светослав Кирилов.
Съвместно обсъдиха идеите си и предстоя-
щите ремонтни дейности.

До момента е подновена асфалтовата
настилка на парковите алеи, както и ограж-
денията.

Ръководството информира, че предстои
изграждане на осветителна система и мон-
тиране на пейки, също така отправя апел
към гражданите за опазване чистотата на
града.

Косят зелените площи
Любомира ПЕЛОВА

Община Радомир започна планово косе-
не на тревните площи в града. Приоритетни
са дворните пространства на детските гра-
дини, училищата и централната градска
част. Следва и поетапно косене на остана-
лите квартали. Паралелно с това се почис-
тват междублоковите пространства и гра-
динки от отпадъци.

Община Радомир реагира на подадените
сигнали от граждани относно наличието на
змии в града. От администрацията съобщи-
ха, че са взети необходимите мерки. Трети-
рани са тревните площи в градския парк,
предстои обработка и на тези в двора на
Младежкия дом в града. Използвания пре-
парат е безвреден за хора, поясниха от об-
щинската администрация.

Светла ЙОРДАНОВА
На 20 април в ГПЧЕ

"Симеон Радев" се про-
веде среща с Миролю-
ба Бенатова по покана
на Клуба по журналис-
тика в училището.Тя
беше част от инициа-
тивата "Журналисти

в училище" на
фонд"Валя Крушкина"
и ФРГИ, осъщест-
вявана за пета поред-
на година в парт-
ньорство с национал-
ните медии.Тема на
разговора бяха фал-
шивите новини и ме-

дийната гра-
мотност.

Участници-
те в клуба по
журналистика
към ГПЧЕ "Си-
меон Радев"
к а н д и д а т с -
тваха и тази
година за уча-
стие в ини-
ц и а т и в а т а .
Досега  в гим-
назията гос-
туваха Тат-
яна Ваксберг
и Иван Бед-
ров.

Милена Исаева,  пре-
подавател по българ-
ски език и литерату-
ра в езиковата гимна-
зия, е и  ръководител
на училищния клуб по
журналистика. В него
редица ученици нами-
рат вдъхновение да

изберат журналисти-
ката за свой кариерен
избор. А това се дъл-
жи на активността
на учениците и уча-
стието им в различни
инициативи, свърза-
ни с журналистиката.
Една от тях е инициа-
тивата "Журналисти
в училище", благода-
рение на която от
две години насам уче-
ниците канят за сре-
ща-разговор журна-
лист, чиято работа
следят и от когото
искат научат повече
за професията.

За пръв път канди-
датстват през 2016
г., когато са придоби-
ли медиен опит и има-
т за гърба си собс-
твен училищен вес-
тник и реализирано
собствено телеви-

зионно предаване.
След натрупания опи-
т, според г-жа Исаева,
учениците вече са го-
тови да вляза в света
на голямата журна-
листика.

По време на среща-
та учениците питат,
а журналистът отго-
варя. Срещата проти-
ча без предварителен
сценарий. Обстанов-
ката е неформална и
предразполагаща уче-
ниците да питат за
всичко, което ги въл-
нува. Най-голямата
полза от срещата е,
че учениците науча-
ват от първо лице
как да оценяват по
критичен начин ме-
дийните послания и
продукции и как да
разпознават фалши-
вите новини.

Служителите в РЗИ ще получават
актуализирани възнаграждения

Силвия ГРИГОРОВА
В абсолютни цифри бюджетът на регио-

налните здравни инспекции (РЗИ) за раз-
ходи за персонал тази година е увеличен
от 25 млн. лв. на близо 30 млн. лв., това оз-
начава, че предвидените средства, които
трябва да бъдат усвоени за увеличение на
възнагражденията са с 1/6 повече. Това ка-
за зам.-министър Бойко Пенков на среща с
представители на здравните инспекции.
"Всички тези пари вече са преведени по
бюджетите на РЗИ и хората ще получат по-
лагащото им се", подчерта д-р Бойко Пен-
ков.

Той обясни, че причината, поради която
служителите на РЗИ не могат да получат
18%-то увеличение, е от чисто нормативен
характер. Проблемът е, че процедурата за
увеличение на възнаграждението, съглас-
но Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация, е обвързана
с атестационната оценка. Оценките обаче
са присъдени през месец януари тази го-
дина и за съжаление те са такива, че на
много места не позволяват увеличението
да надхвърли 10%. Поради тази причина
здравното министерство обмисля работе-
щите в РЗИ да получат полагащото им се
под формата на допълнително материално
стимулиране (ДМС). Това стана ясно от ду-
мите на зам.-министъра.

Представителите на РЗИ изразиха при-
теснението си относно принципите и еве-
нтуалните изкривени практики при форми-
рането на допълнително материално стиму-
лиране. В тази връзка д-р Бойко Пенков
пое ангажимент МЗ да извърши спешен
анализ както на заплатите по нива на пер-
сонал, на присъдените атестационни оце-
нки, които са определящи за увеличението
на възнагражденията, така и на вътрешни-
те правила за формиране на трудовото въз-
награждение във всяко РЗИ. "По отноше-
ние на правилата за допълнително мате-
риално стимулиране - ще направим опит да
обърнем пирамидата, така че не ръковод-
ните кадри да получават най-голямо ДМС,
а то да отива за работещите на терен", бе-
ше категоричен д-р Бойко Пенков. Анали-
зът ще покаже и основателно ли е притес-
нението на служителите на РЗИ, че на мес-
та има свръх голяма концентрация на ръ-
ководен състав, за сметка на оперативен
персонал.

Кръшни хора ще се вият
в Перник тази събота

Светла ЙОРДАНОВА
Кръшни хора ще се

вият в Перник тази
събота 28-ми април,
когато започва Фол-
клорното надиграване
за любителски клубове
"Приятели чрез тан-
ца". В него ще се вклю-
чат клубове от стра-
ната, изучаващи бъл-
гарски народни хора.
Задължително условие
за участие в конкурса
е участниците да не са

професионалисти.
Надиграването се

провежда в два разде-
ла- Фестивална прог-
рама и Конкурсна
програма. Във фести-
валната програма клу-
бовете изпълняват
две автентични хора
с времетраене до 6
мин. , а участниците
са разделени  в 3 въз-
растови групи- Дет-
ска -до 15 години (ми-
нимум 70% от уча-

стниците са на въз-
раст до 15 години);
Младежка - 15 - 25 го-
дини (минимум 70%
от участниците в
групата да са на тази
възраст) и Смесена -
без ограничения на
възрастта.

В Конкурсната прог-
рама  клубовете из-
пълняват обработка
на хоро с времетраене
до 4 мин. , като хо-
реографското реше-
ние трябва да започ-
ва с автентичния об-
разец на хорото. Уча-
стниците са разпре-
делени в същите въз-
растови категории.
Групите имат право
да участват само в
един от разделите.
Организатор на съби-
тието е Танцова къща
"Приятели чрез тан-
ца" - Перник.

Млади социалисти с дарение за
Международния ден на книгата
Любомира ПЕЛОВА

Млади социалисти
дариха книги на Кри-
зисния център в квар-
тал Калкас и читали-
щето в село Витанов-
ци по случай Междуна-
родния ден на книгата
и авторското право. В
Кризисния център со-
циалистите дариха ли-
тература за кандидат
гимназисти и учебни
пособия и материали,

а във Витановци бъл-
гарска и чуждестран-
на литература. Пред-
седателят на органи-
зацията Йордан Мали-
нов припомни, че тази
инициатива на млади-
те социалисти е тра-
диционна. "Читалищ-
ните библиотеки днес
сякаш са забравени.
Много млади хора
въобще не четат и не
купуват книги. Много

младежи дори не са
влизали в библиотека.
А те са убежище, бо-
гатство, съкровищни-
ца. Искаме с тази наша
инициатива да стиму-
лираме четеното и
обогатяването на
библиотеките - както
читалищните, така и
домашните, защото
книгите са безценен
дар", каза още Мали-
нов.



Съперник4 25 април 2018 г. ОБЩЕСТВО

ÌÎÑÂ: Íå ïàëåòå îãúí â çàùèòåíèòå òåðèòîðèè
В Пернишко те също не са малко и трябва да ги пазим!

Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с набли-

жаване на летния се-
зон и покачването на
т е м п е р а т у р и т е ,
МОСВ напомня, че се
увеличава опаснос-
тта от възникване
на пожари в защите-
ните и заети от ес-
тествени екосисте-

ми с висока природо-
защитна стойност
територии.

“Призоваваме граж-
даните да не палят
огън извън определе-
ните и обозначени за
това места и да не
разпалват и хвърлят
в огъня леснозапали-
ми изкуствени мате-

рии, масла и други за-
палителни течности.
Да не палят треви и
растителни отпадъ-
ци с цел почистване-
то на терена и по ни-
какъв повод да не из-
гарят отпадъци сред
природата”, заяв-
яват от МОСВ.

В случай на пожар
незабавно трябва да
се подаде сигнал на
112 или на телефони-
те на Районните
служби по пожарна и
аварийна безопас-
ност, Дирекциите на
националните парко-
ве, Регионалните ин-
спекции по околна
среда и води и Горски-
те стопанства. Съг-
ласно заповед, изда-
вана всяка година от
министъра на околна-
та среда и водите,
периодът от 1 април
до 31 октомври е оп-

ределен за пожароопа-
сен сезон в защитени-
те територии изклю-
чителна държавна
собственост.

Документът регла-
ментира мерките,
които трябва да
предприемат струк-
турите на МОСВ във
връзка с превенцията
и гасенето на пожари.
Дирекция „Национал-
на служба за защита
на природата“, дирек-
циите на национални-
те паркове и регио-
налните структури
на МОСВ –РИОСВ
предприемат необхо-
димите превантивни
мерки за опазването
от пожари на защи-
тените територии –
резервати, поддържа-
ни резервати и На-
ционални паркове.

В Пернишка област
защитените терито-

рии също не са малко.
Те вклюйчват част
от природен парк Ви-
тоша между селата
Боснек, Горна Диканя,
Кладница, Рударци и
Чуйпетлово, мес-
тността „Острица”,
Чокльова бато край
радомирското село
Байкалско, „Белите
кладенци” между село
Кралевдол и Радомир,
находището на мухо-
видна пчелица в Голо
бърдо край радомир-
ското село Червена
могила, трънското
ждрело на река Ерма,
пещерата „Духрлата”
краю Боснек, естес-
твеното находище на
див божур и вековна-
та дъбова гора в мес-
тността „Янкьовец“
край радомирското
село Извор, района на
Лялинци, Трънско и
др.

55% от българите не планират
да ходят на лятна почивка

Любомира ПЕЛОВА
40% от пълнолетните българи планират

да ходят на почивка това лято, а повече
от половината (55%) не планират, сочи
социологическо проучване на “Тренд”.
5% са тези, които не знаят или все още
не са взели решение за почивка летния
сезон.

В демографските разбивки, се регис-
трират по-високи нива на планиране на
почивка това лято сред младите групи –
18-29 г. и 30-39 г., както и сред живее-
щите в Столицата. Хората на възраст
над 60 години и живеещите в селата, са
сред тези, които в най-малка степен
планират да почиват това лято, което
може да се обясни с по-трудната мобил-
ност, финансови причини и здравослов-
но състояние.

Основната причина сред посочилите,
че не планират да ходят на почивка това
лято, е липсата на финансови възмож-
ности (70%), като тук се регистрира и
динамика спрямо образователния ста-
тус – тези с висше образование и жи-
веещи в Столицата в по-малка степен
изтъкват финансовия аргумент.

Една пета от българите, които не пла-
нират почивка това лято, декларират, че
не са ходили на почивка през летния се-
зон от между 5 и 10 години. Висок е
процентът и на тези, които декларират,
че не са ходили на почивка през лятото
повече от 20 години, като спрямо въз-
растовите разбивки, си личи, че това са
в най-голяма степен хората над 70 годи-
ни.

Всеки четвърти от деклариращите, че
планират почивка това лято, посочва
чужбина като избрана дестинация. За
51% от планиращите, водеща опция е
българското Черноморие, а 13% пък по-
сочват почивка в планината. За плани-
ращите да ходят в чужбина на почивка
това лято, най-предпочитаното място е
Гърция (58%), а след това е Турция
(18%). Близостта на двете ни съседки е
едно възможните обяснения за тези
нагласи, както и икономически по-из-
годните оферти, които предлагат двете
държави. Всеки трети от планиращите
да почива в чужбина обаче посочва, че
основната причина да избере да почива
извън България, са по-качествените ту-
ристически услуги. Всеки пети пък на-
мира по-добри ценови оферти от тези в
България.

За всеки четвърти (25%) курортът/ са-
мото място е водещ критерий при плану-
ване на почивката им. Вторият водещ
мотив за избор е цената на нощувките –
19%, а наличието на ол инклузив пакети
е водещо за избора при 13% от планира-
щите.

Цената на нощувките е в най-малка
степен водеща като мотив за живеещи-
те в София, което е обяснимо с оглед на
по-високите доходи в Столицата. Други
13% от планиращите, споделят, че се
водят от това да е „тихо и спокойно“.
Спрямо възрастовите категории се отчи-
та, че „тишината и спокойствието“ е во-
дещ критерий най-вече при хората над
60 години.

38% от българите, планиращи да почи-
ват това лято, са на мнение, че през пос-
ледните години България става по-доб-
ро място за летен туризъм, а 19% са на
мнение, че става по-лошо място. Близо
половината от българите (46%), планира-
щи почивка това лято, са на мнение, че
българските туристи, в сравнение с чуж-
дестранните, не са еднакво обслужвани
и не получават същото качество. 37% не
споделят това мнение.

Плащаме милиони за нарушени човешки права
Любомира ПЕЛОВА

Държавата е натова-
рена да следи за реда и
сигурността. Съвре-
менното разбиране за
държавата предполага
минимална намеса на
властта в живота на
гражданите и максимал-
на свобода за упражн-
яване на правата и
свързаните с тях убе-
ждения. Това се анализи-
ра в материал на Инсти-
тута по пазарна иконо-
мика.

А стигне ли се до на-
меса или принуда, то
репресията следва да
бъде минимална и под-
чинена на критерии за
запазване личността и
достойнството. Ето
защо, човекът, въздиг-
нат като върховна цен-
ност, има право да съди
държавата си, когато
тя се отнася зле с него.
Съдът се явява гарант
и пазител на правата
ни. В международен план
това е Европейският
съд по правата на чове-
ка, а стандартите, за
които той следи са раз-
писани в Европейската
конвенция за правата на
човека, приета от Бъл-
гари през 1992 г. Конвен-
цията урежда стандар-
та минимум за правата
и свободите на гражда-
ните. Разбира се, в Бъл-
гария дали поради ин-
ституционалния упадъ-
к на последните десети-
летия, дали поради дру-
ги незнайни фактори се
наблюдава култ към ме-
га спец акции на поли-
ция, прокуратура и
служби и службогонци
всякакви. В тези ефирни
зрелища предполагае-
мият извършител на
престъпление получава

веднага и категорично
възмездие от струк-
турите - те са всемо-
гъщи и изключват въп-
роси за изследване на
вината и разните му
там права. Обявеният
моментално за прес-
тъпник хем е малко по-
набит, хем е силно уни-
зен и тълпата е довол-
на. През изминалата
седмица с високо вни-
мание бе удостоена
кметицата на столич-
ния район “Младост”.

Криворазбраната
концепция за държава-
та над всичко, държа-
вата като върховна
ценност и слабостта и
към репресивния й апа-
рат, обаче, струва па-
ри, при това зрители-
те данъкоплатци еже-
годно плащат за това.
Защото от престара-
ване за пред камерите и
централните емисии
същите структури ми-
нават границата на до-
пустимото - помним в
първото правителс-
тво на ГЕРБ репликите
на един прокурор кой е
абсолютен престъп-
ник, помним голи хора
по белезници и т.н. Тази
седмицата си припом-
нихме всичко това с
държаната кметица
пред спортното ми-
нистерство, запушва-
нето на устата й с ръ-
ка от служител с маска,
отказа своевременно
да получи право да пол-
зва адвокат и т.н. Да се
запита човек кому е
нужно това? Но 10 ми-
нути зрелищен ефир на
акция, след осъждане-
то на България за уни-
зително отношение и
засегнато право на ли-
чен живот, струват

много пари на държава-
та. Сметката от “мега
акциите” на Цветан
Цветанов като вътре-
шен министър сочи 222
828 евро. Това е за 7 зре-
лищни ареста или по 63
000 лева за полицейски
екшън от 5-10 минути.
Тук са имената на Гуца-
нови, Алексей Петров,
Тони Костадинов, Попо-
ви и още няколко.

Не е много за българ-
ския данъкоплатец, вид-
но може и още. Но тези
данни сриват мита за
твърдението, че свръх-
добрите министри и
други си вършат безуп-
речно работата, а пос-
ле съдът им е крив. От
“ Аз ги хващам, те ги
пускат” накрая се полу-
чава “Аз ги хващам, вий
им плащайте”.

Като се вгледаме вни-
мателно в сумите към
тях трябва да добавим
и разходите по техни-
ческото обслужване на
кампаниите - струпва-
нето на 10-15 автомо-
била на епизод, възнаг-
раждения за въоръже-
ните мъже, предвари-
телни тренировки,
среднощни оперативки
и не на последно място -
похабеният автори-
тет на оперативните
лица - полицаи и проку-
рори. Разбира се, като
всяка мега продукция и
тук има сцени и дей-
ствия, невлезли в цен-
тралните емисии нови-
ни, които издават ло-
шата подготовка на ос-
новните действащи ли-
ца. Но пък са докумен-
тирани в осъдителни-
те решения на ЕСПЧ.

Например при поли-
цейската акция срещу
дома на Гуцанови поли-

цията десетина мину-
ти не е успяла да отво-
ри входната врата въп-
реки употребата на
“щанга, лост и кози
крак”.

В делото «Славов сре-
щу България» съдът
счита за “особено пора-
зителен факта, че сили-
те на реда са предприе-
ли, на два пъти, въз-
произвеждане на аре-
ста на този жалбопода-
тел пред неговите
близки и с цел да полу-
чат видео репортаж,
който е бил предоста-
вен след това на медии-
те. Този втори дубъл е
само 44 197 евро (86
574 лева). Къде не сме ги
дали?

Като основно право
на гражданите е това
никой да не може да бъ-
де подложен на нечо-
вешко или унизително
отношение съгласно чл.
3 от Конвенцията. Пра-
во на всеки гражданин е
да упражни и правото
си на защита - да се за-
щитава лично или да
ползва адвокат по свой
избор. В случая със зпо-
лучната кметица като
да не са спазени тия
стандарти. За унизи-
телно според практика-
та на ЕСПЧ се приема
всяко задържане, което
причинява мъчителна
тревога и безпомощ-
ност у жалбоподателя,
способни да го унижат
и да го принизят в собс-
твените му очи и в те-
зи на близките му.

Съдът приема, че ло-
шото третиране се
преценява от продъл-
жителността на лошо-
то третиране, от фи-
зическите или психоло-
гически последици, как-

то и (понякога) от по-
ла, възрастта и здра-
вословното състояние
на жертвата. Съдът е
отсъждал, че дадено
отношение е “нечовеш-
ко”, когато е било пре-
думишлено налагано в
продължение на часове
и е довело до телесни
наранявания или силни
физически и психологи-
чески страдания. Съ-
дът е приемал, че даде-
но отношение е “унизи-
телно”, когато създава
у жертвите чувства на
страх, мъчителна тре-
вога и малоценност,
способни да ги унижат
или принизят. Това опи-
сание идеално пасва в
сцените с кметицата
на софийската Мла-
дост. И може и скъпо да
ни излезе.

Но осъдителните ре-
шения срещу държава-
та, за разлика от спец
акциите, се почитат с
убедително политичес-
ко мълчание.

От 2012 г. насам ми-
нистърът на правосъ-
дието представя за
одобрение годишен док-
лад относно изпълне-
нието на решенията на
ЕСПЧ срещу България.

Последният такъв
доклад е приет от дей-
стващото 44-то На-
родно събрание през
февруари 2018 г. и от-
чита състоянието на
делата за 2016 г. :

-960 100 евро или 1
877 800 лева са плаща-
нията по казусите, за
които държавата се е
споразумяла;

-854 800 евро или 1
671 800 лева са плаща-
нията, на база на осъди-
телни решения;

-3 549 600 лв. общо.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 4, преустроена, рем., ТЕЦ - 42 500 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - по договаряне
9. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
11. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
22. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2 - 59 000 евро
23. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
26. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен - 300 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 70 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 60 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. 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

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

12. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
13. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
14. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
15. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
16. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
17. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 25 април 2017 г., брой 77 /6425/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/ 620 696; 0878/ 620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 5, ремонтирана - 44 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, преустр. в Дв., ТЕЦ, тер.,
    средна, юг - 32 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2 - 67 000 лв.
6. Двустаен, Център, 56 кв.м, ет. 2, тх. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тх., 57 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 1 - 36 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8 - 29 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3 -  46 500 лв.
12. Тристаен, ул. Струма, 98 кв.м, ет. 4 - 52 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок - 81 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Тристаен, Радомир, Център, ет. 2 - 30 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
22. Спешно Двустаен, София, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 67 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Г. Бучино, сутерен, етаж, таван, гараж,
       ЗП:72 кв.м., двор:1100 кв.м - 32 000 евро
25. Къща, Даскалово, два етажа с по три стаи,
      таван, баня, WC, гараж - 95 000лв.
26. Самост. къща, Ид. център, 110 кв.м, мазе и етаж,
      двор: 600 кв.м - 56 000евро
27. Луксозна къща, Тева, два етажа, двор: 500 кв.м - 83 000 евро
28. Нова къща, Байкушева, 2012г., 290 кв.м, двор: 320 кв.м - 80 000 евро
25. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м,
      тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
26. Парцел, Даскалово, 700 кв.м, до Кметството, ток, вода, равен - 37 000 лв.
27. Парцел, Студена, 660 кв.м, ток, вода, равен - 14 000 евро
28. УПИ, Клепало, 497 кв.м - 26 000 лв.
29. УПИ, Мало Бучино, 3 дка - 10лв/кв.м
30. УПИ, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
31. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
3. Офис, ИЦ -   90 лв.
5. Тристаен, Тв.ливади, напълно обзаведен  - 300 лв.
6. Офис, ул. Хр. Смирненски, 50 кв.м, баня, WC, ПВЦ дограма,
    ет. 1, след основен ремонт, с всички разрешителни - 150 лв.

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
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, Център - до 35 000 евро
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 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 30 000 лв.
3. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 50 000 лв.
3. Тв. ливади, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
4. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 23 000 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, ет. 3, непрех., ПВЦ - 65 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 86 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

17. УПИ, Мошино, 340 м2, при Поликлиника - 42 евро/м2

18. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 м2; 546 м2      - 11 500 лв.; 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 м2 - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. УПИ 535 кв.м, 352 м2, 456 м2, с.Банкя, Трънско - 15лв./м2

27. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Магазин, Център, 60 м2, нов - 350 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 40 000 лв.

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

10. Къща гр. Батановци, 2 етажа, гараж,

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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

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

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

 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

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Къща, сутерен, етаж и таван,
до 7-мо у-ще, 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 - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",

панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.

тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

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 
Силвия Седевчева



Търсим общ работник и продавач-
консултант за магазин за месо на
фирма “Дековис” ООД, гр. Перник,
ул. “Ю. Гагарин”, до магазин
“Хранкомерс”. Тел. 0893 566 496
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

категории С и С+Е - с надница 70 лв.,
ел.монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно- строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000, 0889 338
388 или на адрес “Кралевски път” №1
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам комплект обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око) - 35 лв.. Тел. : 088 594 9293
Продавам казани за ракия. Тел.:

0886 928 101

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 масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013
Продавам дворно място в гр.

Перник, ул. “Протожерица” 149А,
слънчево с прекрасен изглед към
града и планините. Тел.: 0877 533
558
Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789
Продавам в с. Блатешница къща

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963

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

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента е
работеща книжарница, но може да
бъде офис или друг вид бизнес.
Тел.: 0898520537

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954

Отдаваме под наем
производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48
Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885
Давам двустаен апартамент под

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

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

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на щанци.
Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - отдел "Човешки ресурси".

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

Сезонът на баловете набли-
жава и повечето абитуриентки
вече са избрали своята рокля.
Пазаруването на обувки за ба-
ла обаче се случва малко по-
късно. Затова решихме да съ-
берем на едно място полезни
съвети в полза на всяка аби-
туриентка.

Тези съвети могат да бъдат
успешно приложени и при па-
заруването на официални
обувки за специален повод.

КОЙ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ
ЦВЯТ?

Когато говорим за цветя на обувките за бала, най-общо имате 4
варианта: неутрален цвят, обувки в цвят, съобразен с аксесоари-
те, обувки с блясък и в синхрон с роклята.

1. Обувки в неутрален цвят
Най-предпочитаният избор са обувките в неутрален цвят. Те по-

магат на роклята да изпъкне, без да я засенчват. От друга страна
имате много по-голям избор на модели. И не на последно място,
можете да ги носите и след бала.

2. Обувки, съобразени с аксесоарите
Класически вариант е обувките ви да са съчетани по цвят и ма-

терия с аксесоарите (най-често клъча). В този случай ви препо-
ръчваме да закупите клъча и обувките от един и същи магазин, за
да е комбинацията перфектна.

3. Обувки в същия цвят като роклята
Можете да изберете да носите обувки, които са в същия цвят ка-

то вашата рокля. Трябва обаче да внимавате обувките да пасват
перфектно на роклята. В противен случай ще изпъкват по неп-
риятен начин. За да се уверите, че избирате правилния цвят, по-
молете шивачите от ателието да ви дадат парче плат от абитуриен-
тската рокля, с което да обикаляте магазините за обувки.

4. Обувки с блясък
Обувките с блясък са предпочитан вариант от много абитуриен-

Интересно и забавно

За абитуриентките: Как да изберем обувки за бала?
тки. Те внасят елегантност във визията и могат да направят по-
пищна визията, ако роклята ви е по-семпла. Внимавайте обаче
как съчетавате бляскавите обувки. Ако роклята ви е по-пищна
или с много блясък, избягвайте този вид обувки.

ВИСОКИ, НИСКИ ИЛИ НА ПЛАТФОРМА?
Тук всичко зависи от личните ви предпочитания. Най-елеган-

тни са обувките на висок и тънък ток. Те издължават не само кра-
ката, но и цялото тяло, регулират стойката и ви "принуждават"
да ходите изправени. Изберете леко повдигнат модел в предната
част за повече удобство.

Обувки с платформа ви препоръчваме, ако роклята не е толко-
ва строго елегантна, а по-скоро модел в бохо стил.

Ниските обувки са резервният чифт, който много абитуриентки
носят на бала. Ако обаче сте достатъчно висока и роклята ви е
по-дълга, или просто предпочитате балеринки, можете да зало-
жите на този модел.

САНДАЛИ ИЛИ ОБУВКИ
Обувките са задължителни, ако роклята ви е строго елегантна.

На малко по-ефирните модели повече подхождат сандали. Ако
държите да носите роклята си с чорапи или чорапогащник, ви
съветваме да изберете затворени обувки. Съчетанието чорапо-
гащник и сандали не изглежда много елегантно. А и често стъпа-
лото, обуто в чорап/ чорапогащник се хлъзга в сандала.

НЯКОИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ОБУВКИТЕ ЗА БАЛА
- Изтъркайте подметките с шкурка
За да танцувате спокойно цяла вечер, без да се хлъзгат обувки-

те ви на дансинга, изтъркайте подметките им с шкурка. Това ще
ги направи доста по-удобни за танци през цялата вечер.

- Помогнете на кожата да се отпусне със сешоар
Ако кожата на обувките ви е твърда, обуйте ги и включете се-

шоара. Топлата струя ще помогне на кожата да омекне и да се
оформи по крака ви.

- Увийте третия и четвъртия пръст с лейкопласт
Между четвъртия и петия пръст на крака има нерв, който при-

чинява болка, когато върху него има натиск. Точно такъв натиск
се получава, когато носите обувки на висок ток. За да облекчите
стъпалата си, залепете един за друг двата пръста.
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ОБЯВА
за КОНКУРС

за заемане на длъжността
„директор“ на Общински исторически музей – Трън

Със заповед №РД 05-177 от 24.04.2018 г. на основание чл.91 от
Кодекса на труда и чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на
културата Община Трън обявявя конкурс за заемане на длъжността
„директор“ на Общински исторически музей – Трън при следните
условия:

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността :
1.Образование –висше с образователно-квалификационна степен

„магистър”
                    по специалност от професионално направление :
                                       „история и археология“
2. Допълнителна квалификация и/или специализация в областта

на :
                                             музейното дело
3. Професионален опит: 3 години работа (в музей)
4. Специални знания и умения: компютърна грамотност

                Предимство е владеенето на чужд език.
     5. Други изисквания :
- да е дееспособен български гражданин;
- да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено

престъпление;
- да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява

професия;
- да няма влязло в сила наложено наказание „уволнение”;
- да притежават управленска компетентност, която да включва

способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и
очаквани резултати;

- да притежават организационна компетентност, а именно
способност за планиране и организиране на дейността и
осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване
на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

- да имат комуникативна компетентност и умение за работа в
екип;

- да познават и прилагат българското законодателство в
областите посочени в длъжностната характеристика.

II. Характер на работата :
1. Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на

Общински исторически музей гр.Трън и го представлява в рамките
на определените му правомощия.

2. Организира и контролира основната дейност по издирване,
изследване, изучаване,идентификация, придобиване,
документиране, архивиране, съхраняване, опазване, реставрация,
консервация и социализация на културното наследство в региона;

3. Провежда държавната и общинска политика по опазването и
представянето на културното наследство в общината;

4. Организира и контролира събирането, анализирането,
обобщаването и предоставянето на информация, свързана с
опазването на културните ценности и музейното дело;

5. Следи за спазването на нормативните актове по съхраняването,
отчетността, консервацията, реставрацията и представянето на
движимото културно наследство от страна на работещите в музея;

6. Организира разработването и участието в реализирането на
програми и проекти, свързани с консервация и реставрация на
паметници на културата;

7. Оказва съдействие при изработване на материали за Трън
свързани с историческото наследство, културния туризъм и
представящи града като привлекателна туристическа и културна
дестинация;

III. Заплащане:
1. Формиране на основната работна заплата:
Съгласно вътрешните правила за работната заплата на Община

Трън (общинската администрация) – 700,00 лв..
2. Допълнителни възнаграждения:
Съгласно вътрешните правила за работната заплата на Община

Трън (общинската администрация) – процент за годините
професионален опит в тази област.

IV. Начин на провеждане на конкурса :
1. Защита на концепция за развитието на Общински

исторически музей – Трън за срок от три години(подробно
разработена първата година), която се представя в пет екземпляра,
подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не
повече от 5 страници и съдържа, както следва :

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея;
основни проблеми на функционирането му;

а) тенденции и възможности за развитието на музея като
културно-просветен център и научен институт и мястото му в
националната музейна мрежа;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните
резултати в управлението, финансирането, структурата и
организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по
комплектуването, опазването и представянето на музейните
фондове, научно-изследователската, образователната и
популяризаторската дейност на музея;

д) етапи за реализация на концепцията.
2. Събеседване

V. Необходими документи :
В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите

да представят в деловодството на Община Трън, пл.”Вл.Тричков”
№ 1, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса
2. Документ за самоличност – оригинал(за справка) ;
3. Документ за придобито образование, специалност,

квалификация и/или специализация, които се изискват за
длъжността – оригинал(за справка) и копие;

4. Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /
трудова, осигурителна или служебна книжка/ – оригинал(за
справка) и копие;

5.CV.
Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран

превод на български език и след необходимото признаване и
легализация от съответните оправомощени органи в Република
България.

При подаването на документите на всички кандидати се
предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната
длъжност.

За допълнителна информация – тел.0886 - 979712

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616; факс 077787315

www.tran.bg      obshtina_tran@mail.bg

Автоинспектори искали
подкупи по 300-600 евро
Над 10 служители на ДАИ-Благоевград са задържани при спе-

циализирана операция на ГДБОП, ДАНС и Спецпрокуратурата.
"Касае се за организирана престъпна група от длъжностни ли-

ца, служители на Областния отдел на "Автомобилна администра-
ция" - Благоевград.

Лицата са участвали в организираната престъпна група с ко-
ристна цел, като са искали и са получавали суми под формата на
подкуп от представители на транспортни фирми, за да не със-
тавят наказателни постановления на нарушители на транспор-
тните фирми", каза на брифинг Петър Белчев - наблюдаващ про-
курор от Специализираната прокуратура.

По думите му, исканите подкупи са между 300 и 600 евро.
"Към момента се извършват активни процесуално-следствени

действия, задържаните са над 10 човека. Работим с колегите ак-
тивно, след събирането на достатъчно доказателства, ще преце-
ним на кои да повдигнем обвинения и конкретния състав от НК",
каза още прокурор Белчев.

"Акцията е подготвяна от достатъчно дълъг период от време,
за да документираме извършените от тях престъпления.

Разследването е в много ранен етап и всякаква допълнителна
информация би нарушила тактиката на разследването.

Разследването се провежда в пълен обем с всички възможни
способи, но не мога да коментирам кога, къде и как.

Акцията е започнала тази сутрин в 9 часа и се очаква да про-
дължи до късните часове на деня.

Към момента няма повдигнати обвинения, допълни прокурор
Белчев.

Съдът обяви за издирване 11
афганистанци за бунта в Харманли
Харманлийският районен съд не даде ход на делото за бунта в мес-

тния регистрационно-приемателен център за бежанци. По него обвин-
яеми са 21 афганистанци, сред които четирима непълнолетни за хули-
ганство.

След обявяването на карантина и затварянето на лагера, на 24 ноем-
ври 2016 година в него на два пъти избухнаха стълкновения между сто-
тици търсещи международна закрила настанени и силите на реда.

Според държавното обвинение обвиняемите са извършили неприс-
тойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно
неуважение към обществото, като деянието им се отличава с изключи-
телна дързост и цинизъм и е съпроводено със съпротива към органите
на властта. Нанесени са и щети за над 85 000 лева според обвинителния
акт.

В досъдебното производство са разпитани 62-ма свидетели. Изготве-
ни са експертизи, сред които 21 съдебномедицински. Материалите за
причинени телесни повреди на полицейски служители по време на кон-
фликта са отделени в две други дела, съобщи по-рано прокуратурата.

На разпоредителното заседание днес на процеса не бе даден ход. На
подсъдимата скамейка бяха изправени само 10 от 21-те обвиняеми, кои-
то са задържани под стража в лагера от закрит тип в Любимец. Трич-
ленният състав на съда поиска справка за местонахождението на оста-
налите подсъдими и ги обяви за издирване, като разпореди компетен-
тните органи да не допускат те да напускат страната.

Ако те не се явят на следващото заседание на 5 юни, ще бъдат съдени
задочно. В кулоарите на Темида подсъдими заявиха, че не се чувстват
виновни при положение, че в бунта са участвали още стотици мигран-
ти.
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 Днес трябва да проявите предпазливост и вни-
мание към всички дела, с които се заемате в про-
фесионалната сфера. Постарайте се да опреде-
лите какви са приоритетите ви. Пътуванията
ще станат източник на положителни емоции. В
голяма степен постигнатото до сега ще ви обна-

дежди и мотивира.

 Днес не поставяйте ограничения пред хората,
които обичате. В същото време е добре да си да-
дете ясна сметка дали вие самите бихте искали
да бъдете поставяни в подобна ситуация. Погри-
жете се по-добре за спокойствието и здравето
си, всяка загуба на енергия днес води до изтоще-

ние. Денят е подходящ за очистителни процедури.

 Днес много от вас ще достигнат до изводи,
които със сигурност ще ви помогнат да намери-
те най-правилния подход. Не загърбвайте потреб-
ността си от пълноценен отдих. Освободете се
от товара на миналото си и ще получите нови си-
ли за бъдещи начинания. Отворете сърцето си за

любовта. Денят е подходящ за придобиване на нови знания.

 Днес избягвайте да проявявате фалш както
при контактите със заобикалящите, така и във
взаимоотношенията си с интимната половинка. В
случай че ви обхванат съмнения от ревност на
всяка цена трябва да овладеете слабостите си. В
професионален план ще постигате целите си, ако

им се посветите с повече работа.

 Днес пътувайте за удоволствие. С постоян-
ство ще успеете да се справите и с конкретен
проблем от личен характер. Отделете повече
време за размишления и не прибързвайте в нищо.
Следете за знаците по пътя си. С повече такт
ще избегнете конфликти в семейството. Окаже-

те помощ на приятели, вслушайте се в мнението им.

 Днес не се лишавайте от нищо, което ви носи
положителни емоции. В любовта следвайте ин-
туицията си. Опитайте да се заобикаляте с по-
ложително настроени към живота особи. Денят
притежава магически свойства, произнесените
на глас думи могат да се сбъднат. В работен план

се съсредоточете върху приключване на започнатите задачи.

 Днес ще разполагате достатъчно време за пъл-
ноценен отдих, особено ако през изминалите дни
сте успели да изпълните деловите си ангажимен-
ти. Пътуванията ви по работа също ще бъдат из-
ключително благоприятни на този етап. Ще ус-
пявате в начинанията си, ако сте честни и спра-

ведливи в отношенията.

 Днес внимавайте да не се превърнете в лесна
мишена на измама. Опитайте да следите отбли-
зо финансовите си въпроси. Избягвайте да прави-
те големи покупки. Каквито и подбуди да имате
днес, бъдете внимателни в думите, защото изре-
ченото на глас може да се претвори в живота ви.

Молитвите се сбъдват.

 Днес не поемайте неоправдани рискове на ра-
ботното си място и в материален план. В случай
че искате да инвестирате в ново начинание,
трябва да сте наясно какви резултати реално
може да постигнете. Ще почувствате магията
на деня, ако сте внимателни в мислите и изрече-

ните на глас думи.

 Днес това, че вече сте постигнали някои от це-
лите си, ви създава удобство, а и основание да
смятате, че може да нарушите някое и друго пра-
вило, само за да затвърдите заетите от вас по-
зиции. Имайте предвид обаче, че тази ваша нагла-
са може да се окаже нож с две остриета. Ще се

справите с отговорностите си.

 Днес използвайте по адекватен начин това, с
което разполагате. Стремете се да организира-
те и да осъществявате делата си така, както ви
диктува здравият разум. В случай че получите
конкретен съвет от приятел или познат, то на
всяка цена преценете доколко може да бъде от

полза за вас и да предприемете нужния ход.

 Днес много от вас ще се освободят от вът-
решното напрежение, които изпитваха по отно-
шение на финансовата си стабилност. Обърнете
внимание на малките детайли, които ще ви
спестят лутанията. Желателно е да планирате
предстоящите си делови ангажименти, както и

пътуванията, без значение от какъв характер са те.
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13 финала изиграха състезателите на KL-kickboxing club Pernik

Êèêáîêñüîðèòå íè îáðàõà ìåäàëèòå

Перничани  се завър-
наха  с 21 медала от
турнир за купа ИККЕН,

който се проведе на
22.04. 2018 г. в бивша-
та зала СИКОНКО в

гр.София, в стиловете -
лайконтакт, киклайт
пойнфайтинг, лоукик и
фулконтакт, над 650
състезателя от 30 клу-
ба. От пернишкия клуб
участваха 29 състеза-
теля -12 от KL-kickbox-
ing club Перник и 17 от
СК”Калоян-Ладимекс”За
сетен път доказваме че
СК”Калоян-Ладимекс”  и
KL-kickboxing club са ко-
вачница за шампиони.
Юношите на кикбоксо-
вия клуб, под ръководс-
твото на Калоян Кири-
лов - главен треньор и
президент на Калоян –
Ладимекс, дадоха заявка,
че на татми дисципли-
ните в кикбокса трябва
да се съобразяват с
Перничани.Перниш-
кият клуб изигра 13 фи-
нала, които бяха със
състезатели на домаки-

ните на  най- големият
клуб” ИККЕН ” , също
така и с водещи клубо-
ве от кикбокса, като
от тях спечелихме 4-
златни , 9-сребърни и 8-
бронзови медала.За се-
тен път доказваме че
таекуон-до е най-доб-
рият спорт  за децата
от 4-13годишни, който

ги подготвя и изгражда
като бойци в Таекуон-до
и кикбокса Най- радос-
тното е , че клубът
СК”Калоян-Ладимекс”
направи впечатление
както на  съдиите и ор-
ганизаторите така и
на родителите на наши-
те съперници със своя-
та игра и възпитание.

Григор Димитров е
имал тежко заболява-
не, заради което едва
не се е отказал от те-
ниса. Това разкриха
пред „ШОУ” близки
до най-добрия българ-
ски тенисист за всич-
ки времена.Става
въпрос за инфекциоз-
на мононуклеоза - ос-
тра инфекциозна ви-
русна болест, харак-
теризираща се с по-
вишена температура,
фарингит, генерали-
зирано уголемяване
на лимфните възли,
засягане на черния
дроб и слезката и
своеобразни измене-
ния в бялата кръвна
картина. Известна

Слави Гоцев опита да се замрази
Френският Тур

стартира с труден ус-
пех участието си в по-
луфиналите на волей-
болното първенство,
след като се наложи с
3:2 гейма над Аячо.
След срещата играчи-
те получиха ззаслуже-
на почивка и я изпол-
зваха за въстановява-
не пред втория мач.
Волейболният ни на-
ционал Светослав Го-
цев, който този сезон
носи екипа на Тур, пък
реши да опита нови
предизвикателства.За

релаксация, централ-
ния блокировач избра
хита сред спортисти-
те - криотерапия. Той
релаксира при - 190 гра-
дуса. В социалните

мрежи веднага се поя-
ви снимка от интерес-
ното му изживяване и
разбира се, се превърна
в хит сред последова-
телите му.

Пернишки таекуондисти
заминаха за Естония

Състезатели на Спортен клуб „Калоян Лади-
мекс“ отпътуваха за столицата на Естония, къ-
дето ще участват в Европейското първенство
по Таекуон-ДоITF. Спортният форум ще се про-
веде от 24 април до 29 април в град Талин, къ-
дето се очаква сили да премерят над 600 със-
тезатели от 30 държави. Националите, които
ще защитават честта на страната ни, спортния
клуб и града ни са:

Кристина Славева – девойки старша въз-
раст;

Василена Борисова – девойки старша въз-
раст;

Фердина Николаева – девойки младша въз-
раст;

Ивелин Иванов – юноши старша възраст;
Антон Миланов – юноши младша възраст;
Константин Симеонов – юноши младша въз-

раст;
Иван Кирилов – деца 12-13 години;
Кристиян Петров – деца 12-13 години.
Те ще участват в дисциплините спаринг, са-

моотбрана и форма. С тима ни пътува и Иво
Иванов – кондиционен треньор на национал-
ния отбор по Таекуон-ДоITF.

Григор се преборил с мононуклеоза
още като „болест на
целувката”, защото
се предава със слюн-
ка.

При някои лечение-
то е повече от бла-
гоприятно, но при
други се провлачва с
месеци, та и с години.
Любопитното е, че
доста тенисисти са
имали инфекциозна
мононуклеоза. Сред
тях е и легендарният
Роджър Федерер. Не-
говият организъм
обаче е успял да съз-
даде достатъчни ан-
титела, които са се
преборили с коварна-
та болест. Други оба-
че прекратяват
преждевременно ка-

риерата си като Ро-
бин Сьодерлинг, нап-
ример. Шведът беше
считан за един от го-
лемите таланти, но
се оттегли от корта
на 31 години.„Моно-
нуклеозата ме съси-
па. Исках да поиграя
тенис поне още два-
три сезона, но лека-
рите бяха категорич-
ни”, призна наскоро
финалистът от „Ро-
лан Гарос” през 2009
година.Анди Родик и
Петра Квитова са са-
мо част от другите с
това заболява-
не.„При Григор неща-
та не бяха никак доб-
ре. Диагнозата беше
поставена преди око-

ло 4-5 години. Всичко
започна преди уча-
стието му на US
Open. Гришо едвам из-
кара турнира, след
което бе обявено, че
е прекарал грип. Но
беше нещо доста по-
сериозно. Болестта
го удари най-вече в
черния дроб. Имаше
огромна вероятност
Гришо да бъде извън
игра за дълъг период
от време. Даже се го-
вореше за край на ка-
риерата му. А тогава
той беше още много
млад. За щастие сил-
ният му организъм и
най-вече отличният
лекарски екип, който
се грижеше за здраве-

то му, помогнаха да
се оправи”, поясниха
източници на тигъра
на печата.„Първона-
чално един доктор
от чужбина отсече,
че нещата са зле и
прогнозира, че са
нужни цели три годи-
ни, за да се излекува
Григор напълно. Това
много стресира Гри-
шо и хората около не-
го. Добре че не се слу-
чи. Добре че думите
на лекаря не се сбъд-
наха. Иначе Димитров
нямаше да развие ка-
риерата си и да пос-
тигне успехи. За къс-
мет успя да се изле-
кува”, добавят ин-
форматорите ни

 Златни медалисти са :
Виктория Иванова деца до 26кг –
пойнфайтинг
Мартин Велев –юноши до 70 киклайт
контакт
Мирослав Георгиев –юноши до 57 лайт
контакт
Даниел Войнов- юноши до 57 киклайт
контакт
 Сребърни медалисти са:
Калина Драгомирова, Петя Стефанова, Ивет
Василева,Криста Чушева,Деян Златанов,
Христо Янчев,Борис Симеонов,Веселен
Георгиев , Мирослав Георгиев,
Бронзови медалисти са:
Михайл Симеонов, Борис Симеонов, Христо
Крумов, Теодора Веселинова, Ники Йотов,
Калоян Рударски, Дарио Тасев, Мартин
Велков

Областно футболно първенство
Група „А” 1
18-ти кръг
Резултати:
Витоша – Ерма 2:2
Буря – Чорни 2:3
Ботев – Легия 2:3
Бенковски – Енергетик 2:3
Партизан – Китка 3:1
Класиране:
1. ФК Чорни 30-7 37 т.
2. ФК Спортист 44-10     36
3. ФК Ерма 43-15 34
4. ФК Витоша 30-14     34
5. ФК Легия 33-24     23
6. ФК Енергетик 23-29     19
7. ФК Партизан 23-38     14
8. ФК Буря 20-30     13
9. ФК Китка 26-45     12
10. ФК Ботев 23-42     10
11. ФК Бенковски 12-53     2
Група „А” 2
18-ти кръг
Резултати:
Пирин – Студена 2:0
Дружба – Верила 2:3
Черногорец – Светля 3:1
Върба – Вихър 0:3
Левски – Рудничар 4:1
Класиране:
1. ФК Черногорец 60-15     38 т.
2. ФК Светля 65-15     35
3. ФК Пирин 34-14     34
4. ФК Металург 51-20     33
5. ФК Верила 36-30     26
6. ФК Студена 38-46     20
7. ФК Вихър 21-36     18
8. ФК Левски 21-64     15
9. ФК Дружба 20-37     13
10. ФК Рудничар 21-50     8
11. ФК Върба 10-50     7

„Енергетик” с
поредна победа
Отборът на „Енергетик” продължава с чу-

десното си представяне през пролетния сезон
на група „А” 1 от областното футболно пър-
венство и в 18-ия кръг надделя като гост над
отбора на „Бенковски” в Копаница. Домаки-
ните откриха резултата в 30-та минута , но три
минути преди края на първото полувреме Ан-
тоан Александров изравни. В началото на вто-
рата част отново домакините излязоха напред
в резултата, но неостаряващият Емил Геор-
гиев възстанови равенството в 68-та минута.
Четири минути по-късно Антоан Алексанров
вкара втория си гол в мача, а до края футбо-
листите на „Бенковски” не успяха да изра-
ботят голов отговор,. Така срещата завърши
при резултат 3:2 за отбора на „Енергетик”
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Ще ги има след промени в закона, обяви вътрешният министър Валентин Радев

ТАЯ ГОДИНА КЪРЛЕ-
ЖИТЕ ДОСТА ПОДРАНИ-
ХА. ОЩЕ НЕ СЕ Е ЗАП-
РОЛЕТИЛО, КАКТО СЕ

КАЗВА, и го изби на летни температу-
ри, та градинските гадини взеха да да-
ват ядове на мало и голямо. Пред ин-
фекциозните кабинети комай има пос-
тоянно присъствие от пациенти с кър-
леж под кожата. Хубавото на лошото е,
че управата взема превантивни мерки
по въпроса. От седмица насам из пар-
кове и градинки бръмчат моторни ко-
сачки, подстригват избуялата без вре-
ме трева и навяват надежда за без-
кърлежно бъдеще. Това обаче е капка
в морето. По-скоро капка в тревата.
Щото ако сега косенето и пръскането
започнаха още през април, до август
това упражнение ще трябва да се пов-
тори поне още три пъти. Дано има пари
за тия народополезни дейности, че
кърлежите друга работа си нямат. Са-
мо няколко дена да ги оставиш на ми-
ра и веднага се развихрят. Затова уп-
равата да си направи точен разчет на
парите за кърлежи, щото си спомняме
какво стана лани. В някои квартали ко-
сенето беше еднократен акт някъде
през май и до края на лятото тревата
избуя до пояс. Където може да се
скрие цяла глутница улични псета, ка-
мо ли някакви си невидими кърлежи.

ПОРАДИ ЛИПСА НА АЛТЕРНАТИ-
ВА ПЕРНИШКИТЕ ШОФЬОРИ ПОЧ-
НАХА ДА ПУБЛИКУВАТ СНИМКИ
НА КРАТЕРИТЕ, по които движат ко-
лите си всеки ден. Още преди месец
им беше обещано експресно изкър-
пване на най-кошмарните участъци и в
интерес на истината някъде се получи.
Обаче никой не беше питал хилядите
шофьори откъде минават най-често, та
там да запълнят ямите. Безбройните
вътрешни квартални улички са нещо
като шосейната яма на Перник. Дупка
до дупка. И докато се примъкнеш до
царския ремонтиран път, усещаш как
зъбите ти тракат от неравностите, а
някъде даже чуваш стържене на жел-
язо, не от пломбите, а от ламарините
на колата. Темата винаги е стояла от-
ворена като устата на вечно мрънка-
щите шофьори. И за да я затворят по-
не временно, да вземат и да продъл-
жат акцията по изкърпването на ас-
фалта, щото ни се струва, че привърши
твърде скоропостижно. Снимките, пуб-
ликувани в социалните мрежи, не са
за спомен, а за поука.

Единадесет месеца затвор
за държане на амфетамини

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин влиза в затвора заради

дрога. По обвинителен акт на Районна
прокуратура – Перник подсъдимият
К.Е. е бил предаден на съд за незакон-
но държане на високорискови нарко-
тични вещества. Това е престъпление
по чл. 354а, ал.3 от Наказателния ко-
декс.

На 9 декември миналата година, в
сградата на полицията в Перник, под-
съдимият е държал в бельото си метам-
фетамин, разпределен в два обекта.

Той се е признал за виновен и е
сключил споразумение с прокурор в
пернишката Районна прокуратура, кое-
то съдът е одобрил.

С определение на съда му е наложе-
но наказание от единадесет месеца
„лишаване от свобода“ при първонача-
лен строг режим на изтърпяване.

Определението на съда има характер
на влязла в сила присъда.

Съдят шофьор без книжка
Любомира ПЕЛОВА

24-годишен жител на региона ще бъде из-
правен пред Темида за шофиране на авто-
мобил без книжка.

Престъплението е извършено на 24 фев-
руари тази година, уточниха от пхресцентъ-
ра на Областната дирекция на МВР. Брез-
нишки полицаи спрели за проверка „Ауди
А3“, управлявано от 24-годишния местен
жител Б.С. Оказало се, че си е позволил да
управлява возилото в едногодишният срок
на лишаването му от правоуправление по
административен ред.

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

Любомира ПЕЛОВА
Освен краткосроч-

ните мерки срещу
футболното хули-
ганство, които об-
явиха от МВР, ще
има и дългосрочни,
обяви министърът
на вътрешните ра-
боти Валентин Ра-
дев. Ако се наложи
законът ще бъде
пренаписан изцяло,
каза още Радев. Спо-
ред него, полицията
постепенно трябва
да се оттегли и да
не е на стадиона, за-
щото ние не сме най-
футболната държа-
ва в света.

Валентин Радев по-
сочи, че трябва да
се направят проме-
ни в Закона за фут-
болното хулиганс-
тво или пък нов за-
кон. “Ако толкова
промени се налагат
нека направят нов
закон. Има някаква
чернова готова.
К р а т к о с р о ч н и т е
мерки бяха в лицето
на представители-
те на БФС да до-
пълнят с камери с
голяма резолюция.
Вчера са направени
опитите, увеличава-
ме проверките...
Следващата мярка е

След три гафа на пътя -
пак на изпит за книжка
Любомира ПЕЛОВА

Всеки автомобил
да има техническо
досие, нов шофьор-
ски изпит при три
поредни нарушения
на пътя и по-високи
глоби. Това са само
част от промените,
записани в три
проектозакона.

Кои от тях ще за-
сегнат най-много
шофьорите?

Според предлагани-
те промени, седем са
тежките нарушения,
при които ще се от-
нема шофьорската
книжка. Сред тях са
употребата на алко-
хол, организиране на
гонки, както и шофи-
ране в аварийната
лента или в насрещ-
ното платно. Нака-
занията ще бъдат
различни, според на-
рушенията. А при
повторно такова,
ще стават и все по-
сурови.

Глобите за преви-
шена скорост и алко-
хол не се предвижда
да се променят, ка-

то най-високата ос-
тава тази за уча-
стие или организира-
не на гонки - 3000 лв.
Увеличават се обаче
глобите за премина-
ване на червен све-
тофар и неправилно
паркиране. В първия
случай санкцията
става 150 лева, а при
паркирането - 100 ле-
ва.

При три тежки на-
рушения в рамките
на две години, шо-
фьорът ще трябва
да се явява отново
на изпит за книжка.
Друго предложение е
всеки автомобил да
има досие, където се
записва цялата ин-
формация за техни-
ческото състояние,
претърпените ка-
тастрофи, километ-
ража и направените
ремонти. Идея, коя-
то подкрепят и от
Института по път-
на безопасност. Осо-
бено, когато става
въпрос за стари ав-
томобили.

Над 80% от авто-

мобилите втора ръ-
ка у нас били катас-
трофирали, а след
козметичен ремонт,
родните търговци
ги пускали на пазара,
твърдят от Инсти-
тута. От Асоциа-
цията на вносители-
те са категорични,
че автомобилите им
били в безупречно
състояние, а всяка
кола минавала през
оторизиран сервиз.
Не така обаче, било
в сивия сектор, кой-
то държи почти по-
ловината пазар, уто-
чняват те.

От Института по
пътна безопасност
предлагат нов дър-
жавен орган да кон-
тролира състояние-
то на старите коли.
Прегледа в оторизи-
ран сервиз да бъде
задължителен, пре-
доставянето на 6-
месечна гаранция и
възможност за връ-
щане на автомобила
до седмица - също.
Практика отдавна
позната в Европа.

да увеличим хората.
Ще отделим допъл-
нително хора за
сметка на други съ-
бития”, каза минис-
търът.

Всичко това ще
бъде описано в зако-
на, има и експерти,
които да изчистят
нещата, уточни Ра-
дев и допълни, че ед-
но от нещата това
е идентификация, а
на този мач са ох-
ранявали частна
фирма и полицията.

Валентин Радев ка-
за, че състоянието
на полицайката след
инцидента с бомбич-
ката на стадиона се
подобрява и скоро
ще се лекува вкъщи.
След няколко месеца
? предстои още една
операция.

“Едно 24-годишно
момиче едва не загу-
би окото си, нямате
си представа колко
народ трябваше да
бъде разпитан. Не
ме интересува на
кой отбор е фен, ни-
то искам да му
помня името. Аз
помня името на Гер-
гана. Такова нещо не
може да се случва”,
категоричен беше
министърът.

Вътрешният ми-
нистър коментира и
случая със задържа-
нето на кметицата
на “Младост” Десис-
лава Иванчева. По
думите му, изпълн-
ява се това, какво-
то нареди прокура-
турата, казват - ние
присъстваме. Ние
сме там, защото та-
ка е решила прокура-
турата, аз не реша-
вам дали е правилно,
или не. Ние не можех-
ме да бъдем по-ек-
спедитивни, защото
това означаваше да
оставим хората от
прокуратурата да
действат сами, каза
още Радев.

“Продължаваме да
издирваме двамата
избягали от Цен-
тралния софийски
затвор, проверява-
ме много сигнали. В
момента намаляват
сигналите, но полу-
чаваме още. Някои
акции даже се даваха
и по телевизиите.
Няма гаранция, че не
са напуснали грани-
ците на страната,
но и да са извън Бъл-
гария с червена бю-
летина ще ги хва-
нем”, заяви още ми-
нистър Радев.

Любопитно: 62 процента
от българите се чувствали
щастливи, сочи проучване

Любомира ПЕЛОВА
Едва 38 процента от българите смятат, че

повечето неща, които се случват в живота
са справедливи. Това сочи проучване на
Европейската комисия за оценката на
гражданите на Европейския съюз за спра-
ведливост. Значително по-висок е средният
процент за европейците, 53% от които са на
мнение, че животът им е справедлив.

В добро здраве твърдят, че са 61 на сто
от българските граждани и 78 на сто от ос-
таналите в ЕС.

Щастливи се чувстват 83 процента от хо-
рата в ЕС и 62 процента от българите.

Почти двойна е разликата в отговорите на
въпроса за усещането за равни възмож-
ности за напредък в живота - 58 на сто от
хората в ЕС се чувстват на равен старт с
останалите, докато в България на това мне-
ние са едва 32 на сто.

Според проучването българите поставят
на водещо място необходимостта да бъдат
здрави, за да напреднат в живота (73 на
сто срещу 48 на сто в ЕС).

“Да познаваш правилните хора”, за да
постигнеш напредък, е отговорът на 22 на
сто от останалите европейци и на 56 на сто
от българските участници в допитването.

“Да имаш късмет” е отговорът на 21 на
сто от хората в ЕС и на 60 на сто от българи-
те.

“Да имаш политически връзки” отговарят
10 на сто от европейците и 37 на сто от бъл-
гарските участници.

Мнозинството българи (91 на сто) и евро-
пейци (84 на сто) заявяват, че различията в
доходите са твърде големи.

Мнозинството у нас и в останалата част от
ЕС (81 на сто) са на мнение, че за да се
промени това, правителствата трябва да
вземат мерки.
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