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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
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

път доказа, че музика-
та и песента са в сър-
цето й .Публиката бе-
ше очарована от из-
пълненията на Радка
Алексова и танцьори-
те и музикантите от
ансамбъла и оркестъ-
ра "Граовска младост",
както и от професио-
налната танцова фор-
мация "Асти Денс".

Организаторите на
фолклорния оркестър
бяха приветствани с
поздравителен адрес
от кмета на Община
Перник Вяра Церовска.

"Благодаря ви от
сърце затова, че изпъл-
вате света около нас с
повече красота и из-

Äîàéåíèòå íà ãðàîâñêèÿ ôîëêëîð âçðèâèõà ïóáëèêàòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.60 лв.

Петък, 27 април 2018 г., бр. 79 /6427/ год. XXVЦена: 0,60 лева

Св. свщмчк Симеон,
брат Господен

Чакалнята
ни чака

Международното положение винаги ид-
ва като компенсация на вътрешното. В
България нещата са се закучили по много
фронтове, дърлянето между политиците
върви с ускорени темпове, обаче надник-
нем ли в голямата Европа - поднасят ни
цветя и рози. И не само безкрайните воая-
жи на премиера, който изръшка Балканите
като същински просвещенски апостол,
ами и от самото сърце на континента ни
подадоха благ пръст за пореден път. Един
от големите шефове в Еврокомисията и
вчера ни възрадва, че заедно с румънците
до месеци влизаме в чакалнята на еврозо-
ната. Погледнато перспективно - да об-
меняме левовете в евро.

Това добре, обаче приказката за лъжли-
вото овчарче е твърде устойчива в род-
ния политически фолклор. Чакалнята ни
чака, обаче и ние чакаме чакалнята. В тази
замръзнала поза са ни поставили други ев-
робратя, които няколко пъти си казаха
вече тежката дума и тя не беше свързана
с цветя и рози. Освен ако оня оптимист
от Еврокомисията не се е изпуснал на бан-
кет или е взел пари да ни прави реклама
докато сме европредседатели. После ще
изчетка следващия. Ние сме свикнали и ще
си чакаме влака за Еврозоната, пък ако не
дойде - ще продължим да ръшкаме из Бал-
каните.

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 250

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Сред гостите на концерта беше Негово Преосвещенство епископ Поликарп
Светла ЙОРДАНОВА

Доайените на граов-
ската песен и фолклор
в Пернишко разтър-
сиха Двореца на кул-
турата с уникални из-
пълнения, които вдиг-
наха публиката на кра-
ка. Юбилярките Пав-
лина Горчева, която
тази година навърши
80 години и 70-годиш-
ната Лиляна Галев-
ска,изпяха емблема-
тични песни, харак-
терни за нашия край.

Славеят на народна-
та музика и солистка
на ансамбъла за народ-
ни песни и танци "Фи-
лип Кутев" Сорина Бо-
гомилова за пореден

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

dlv.si@abv.bg

Кримка отмъкна 400 лева
на жена в баничарница

Любомира ПЕЛОВА
Служители от Второ Районно управление

задържаха криминално проявен за извър-
шен от него грабеж.

В сряда в управлението се оплакала 41-
годишна жена, че мъж й е отнел портфейл, в
който имало 400 лева и други вещи. Това се
случило около обяд, в баничарница, намира-
ща се на улица "Архитект Йордан Миланов"
в областния град. Извършителят издърпал
портфейла и избягал. Полицаите блокирали
района и много бързо белезниците щракна-
ли около ръцете на криминално проявения
43-годишен перничанин Ю.Х. Мъжът е за-
държан за 24 часа по Закона за МВР.

Започнато е досъдебно производство и
работата 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

Наградиха най-добрите в конкурса
"Мария Смилова"
Любомира ПЕЛОВА

Наградиха лауреатите на петнаде-
сетия юбилеен национален литера-
турен конкурс "Мария Смилова". Тази
година участниците бяха над 140
ученици от цялата страна, а темите
на конкурса бяха "…Бългapия цялa
ceгa нaзи глeдa, тoя вpъx виcoк e: тя
щe ни cъзpe, aкo би бeгaли: дa мpeм пo-
дoбpe!..."; "Зa кaквo ce бopexa дeдитe
ни пpeди 140 гoдини и зa кaквo ce
бopим днec ниe? " paзкaзи, cтиx-
oтвopeния и eceтa зa нaшaтa
дeйcтвитeлнocт, както и се дoпy-
cкaха твopби нa cвoбoднa тeмa.

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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Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

“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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ÈÇÏËÀÙÀÍÅÒÎ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈÒÅ
ÇÀÏÎ×ÂÀ ÎÒ 8-ÌÈ ÌÀÉ

ÏÅÐÍÈÊ ÍÀ ÑÅÄÌÎ ÌßÑÒÎ
ÏÎ ÑÌÚÐÒÍÎÑÒ Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ

ÍÎÂ ØÀÍÑ ÇÀ „ÑËÀÂÀÒÀ”
ÇÀ ÎÑÒÀÂÀÍÅ Â ÃÐÓÏÀÒÀ

ящество. Приемете
моите искрени благо-
дарности към вашата
всеотдайност и гол-
яма любов към всичко
българско и родно! По-
желавам ви от сърце да
продължавате да пее-
те и танцувате, а ние
да ви се радваме и да се
зареждаме с онзи особе-
н дух и енергия, които
само изкуството може
да дари на човека!", от-
прави пожелания в поз-
дравителния си адрес
кметът. Сред гостите
на концерта беше Него-
во Преосвещенство
епископ Поликарп- Но-
вият викарий на Со-
фийска епархия.

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
гр. Перник, ул.Благой Гебрев №38
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Íàãðàäèõà íàé-äîáðèòå â êîíêóðñà „Ìàðèÿ Ñìèëîâà”
Матей Шопкин благодари на читалищното ръководство и кмета на Радомир за подкрепата

Официално открива-
не на тържествената
церемония направи
председателя на жу-
рито Матей Шопкин.
Той благодари на еки-
па на читалище „Нап-
редък 1895“ за всеот-
дайността и на кмета
на община Радомир
Пламен Алексиев за
моралната и материал-
на подкрепа. Специал-
ната награда на общи-
на Радомир получи
Ана-Мария Бойкова от
СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ за стихотво-
рението „Моето град-
че“.

Наградени бяха:
ПЪРВА ВЪЗРАСТО-

ВА ГРУПА - ПОЕЗИЯ
Поощрения:
1. Георги Илианов

Михайлов – II „В” клас,
НУ „Архимандрит Зи-
новий”

за стихотворенията:
„Беля” и „Пролет”

2. Юлия Теодорова
Тодорова – ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”-
Варна

за стихотворението:
„Нашата родина”

Трета награда:
Самуил Любомиров

Петров – II „В” клас, НУ
„Архимандрит Зино-
вий”

за стихотворението:
„Пролет”

Втора награда:
ЖАНЕТ ЖИВКОВА

СТОЯНОВА – IV КЛАС
– ЛК”КАСТАЛИЯ” -
ВАРНА , ЛК „Каста-
лия”

за стихотворението:
„Родина”

Първа награда:
ИВАНА НИКОЛАЕ-

ВА за стихотворение-
то: „Сезони”

ПЪРВА ВЪЗРАСТО-
ВА ГРУПА – ПРОЗА

Поощрения:
1. Йордан Димитров

– IV „В” клас, НУ „Ар-
химандрит Зиновий” -
Радомир

за приказката: „Дар
от сърце”

2. Кристина Любос-
лавова Начева – IV „В”
клас, НУ „Архиман-

дрит Зиновий” - Радо-
мир

за: „Легенда за тем-
ното езеро”

Трета награда:
Даниел Димитров

Бояджиев – III „в”
клас, ОУ „Васил Апри-
лов” - Варна

за разказа: „Вода –
извор на живот”

Втора награда:
АЛЕКСАНДЪР БИ-

СЕРОВ ЕВЛОГИЕВ –
4”б” КЛАС – ОУ”
ХРИСТО СМИРНЕН-
СКИ”

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим днес
ние?”

Първа награда:
ЕМИЛИ РАДОСЛА-

ВОВА КИРИЛОВА – 4
„б” КЛАС – НУ”АРХ.
ЗИНОВИЙ”

за есето: „България”
ВТОРА ВЪЗРАСТО-

ВА ГРУПА – ПОЕЗИЯ
Поощрения:
1. Хава Шабан Хайт –

VI клас, СУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” гр. Зе-
мен

за стихотворението:
„Училище - светили-
ще”

2. Мириям Тихомиро-
ва Тихомирова – VII
клас, СУРИЧЕ „Д-р Пе-
тър Берон”- Перник

за стихотворението:
„Гняв”

Трета награда на:
Огняна Рашкова – VII

клас, СУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” гр. Зе-
мен

за стихотворението:
„Моето училище праз-
нува днес”

Втора награда:
ДОБРОМИРА ХРИС-

ТИЯНОВА МИТКОВА -
-ОУ”ЧЕРНОРИЗЕЦ
ХРАБЪР” – 7 КЛАС

за стихотворението:
„Два братски народа”

Първа награда:
БОРИСЛАВА РИЗО-

ВА - 5 „а” КЛАС – ОУ”-
ХРИСТО СМИРНЕН-
СКИ”ГР. РАДОМИР

за стихотворението:
„Пролет”

ВТОРА ВЪЗРАСТО-
ВА ГРУПА – ПРОЗА

Поощрения:

1. Каролина Кирило-
ва Владимирова –VI
„А” клас, ОУ „Христо
Смирненски” - Радо-
мир

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

2. Никол Николаева
Николова – VI „Б” клас,
ОУ „Христо Смирнен-
ски” - Радомир

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

Трета награда на:
Полина Пламенова

Любенова – V клас, СУ
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий”- Радомир

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

Втора награда:
ВИКТОРИЯ ЕМИЛО-

ВА ИВАНОВА – 6”А”
КЛАС – ОУ”ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ”

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

Първа награда:
ДИМИТЪР ИВАНОВ

ДИМИТРОВ – 7”Б” –
ОУ”СТЕФАН КАРА-
ДЖА” – ВАРНА

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

ТРЕТА ВЪЗРАСТО-
ВА ГРУПА – ПОЕЗИЯ

Поощрения:
1. Никол Орлинова

Иванова – IX клас, ТПГ
„Никола Йонков Вап-
царов” - Радомир

за стихотворенията:
„Забравена душа”

2. Анна Яворова Ка-
менова – VIII клас,
ТПЧЕ „Симеон Радев”
- Перник

за цикъла: „Миниа-
тюри” , „Последната
есенна врана”, „Самот-
ни пеперуди”, „Няма
мисли”, „В огледалото
– късани ризи”

Трета награда на:

Здравната карта създала
три сериозни проблема

Силвия ГРИГОРОВА
 В същността си Здравната карта пред-

ставлява ограничение на броя болни,
които вие може да лекувате и Здравна-
та каса ще плати. Това заяви пред БНТ
председателят на Центъра за защита на
правата в здравеопазването д-р Стойчо
Кацаров.

Той даде и конкретен пример - отделе-
ние по вътрешни болести с разкрити 10
легла до този момент. „Според Здравна-
та карта тези легла стават 5, това озна-
чава, че вие месечно може да отчетете 5
болни, а не 10 както досега“, заяви д-р
Кацаров. „В крайна сметка ще отчетете
два пъти по-малко, отколкото досега сте
могли да отчитате - това е идеята на
Здравната карта, Здравната каса да
плати за лечението на по-малко болни“,
обясни той.

Според него вторият проблем, свързан
с картата е, че се намалява броят на
болните, които могат да бъдат отчетени
по скъпите клинични пътеки. „Освен, че
се намалява общият брой легла, се на-
малява и броят на легла от най-високото
трето ниво на компетентност - драстич-
но, три пъти почти. Това също значи по-
малко плащане от Здравната каса, за-
щото по-малко скъпи пътеки ще бъдат
отчетени в Здравната каса“, посочи д-р
Кацаров.

За него третият голям проблем е, че
Здравната карта районира пациентите,
защото изчисленията в нея са по облас-
ти „Следователно, ако аз трябва да се
лекувам, трябва да го направя в района,
в който живея“, заяви той.

По думите на д-р Кацаров за НЗОК не
би трябвало да има значение колко са
болниците и леглата, след като тя запла-
ща за преминал болен. „Тоест, от нейна
гледна точка има значение колко са
болните, а не колко са болниците или
болничните легла. Ако искат да раз-
крият още 100 болници, никой няма да
им плати, това си е техен проблем“, по-
сочи той.

Д-р Кацаров посочи, че контролът в
системата никога няма да е ефективен,
ако в него не участва самият пациент.
„Когато пациентът смята, че не е леку-
ван правилно, достатъчно или че са му
взели неправилно пари, да може да по-
даде веднага сигнал до НЗОК и осигу-
рителят да провери дали жалбата е ос-
нователна или не и ако е основателна,
да не плати“, заяви той. Според него то-
ва ще даде възможност не само за по-
добър контрол, ни и подобряване на от-
ношенията между болниците и пациен-
тите.

Като цяло решителната промяна в сек-
тора ще дойде с премахването на моно-
пола на Здравната каса и изборът не са-
мо на лечебно заведение, но и къде да
се влагат здравните вноски, смята пред-
седателят на ЦЗПЗ. Според него здрав-
ните власти трябва да признаят, че има
доплащане, но да направят така, че то е
да поносимо.

Габриела Георгиева
Жаблянова – VIII клас,
СУ „Св. Св. Кирил и
Методий” гр. Земен

за стихотворението:
„Училищен приятел”

Втора награда:
ВИЛИНА СВЕТОС-

ЛАВОВА ЙОРДАНОВА
– 9 КЛАС ГПЧЕ”СИ-
МЕОН РАДЕВ” – ПЕР-
НИК

за стихотворението:
„Първият слънчев ден”

Първа награда:
ТИХОМИР ГЕОР-

ГИЕВ ТИХОМИРОВ – 9
„Б” – ТПГ”Н.Й.ВАПЦА-
РОВ” – РАДОМИР

за стихотворението:
„Борба”

ТРЕТА ВЪЗРАСТО-
ВА ГРУПА - ПРОЗА

Поощрения:
1. Катрин Миросла-

вова Стоянова – X „Б”
клас, ПГТ „Юрий Гага-
рин” - Радомир

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

2. Екатерина Димит-
рова Свеченова – XII
клас, ПГИТ „Проф. д-р
Асен Златаров” - Пет-
рич за есето: „Моята
България”

Трета награда на:
Ина Валентинова

Христова – XI “A” клас,
ТПГ „Никола Йонков
Вапцаров”- Радомир

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим днес
ние?”

Втора награда:
ИВЕЛИНА ВАЛЕН-

ТИНОВА ДЕЯНОВА –
11 „А” КЛАС –ПГТ
„Ю.ГАГАРИН”

за есето: „За какво
се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим днес
ние?”

Първа награда:
КИРИЛКА ПЕТРОВА

ГУГУШЕВА – 10 КЛАС
– СУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”
– ПЕТРИЧ

за есето: „Свободата
днес”

Специални награди:
1. СПЕЦИАЛНА НАГ-

РАДА НА ИМЕТО НА
МАРИЯ СМИЛОВА –

ЗА КОЛЕКТИВНО
УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ-
ЦИТЕ ОТ VI-ТО
СУ”СВ.СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” – ПЕРНИК,
ЗА КНИЖКАТА ИМ
СЪС СТИХОТВОРЕ-
НИЯ, ЕСЕТА И ИЛЮ-
СТРАЦИИ, ПОСВЕТЕ-
НА НА 140 – ГОДИШ-
НИНАТА „ОТ ЕДНО
ВЕЛИКО ВРЕМЕ”

3. СПЕЦИАЛНА НАГ-
РАДА НА ОБЩИНА
РАДОМИР - АНА-МА-
РИЯ БОЙКОВА – 10
„А” – СУ”СВ.СВ.КИ-
РИЛ И МЕТОДИЙ” –
РАДОМИР , ЗА СТИ-
Х О Т В О Р Е Н И Е Т О :
„Моето градче”

4. СПЕЦИАЛНА НАГ-
РАДА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ, РАДОМИР –

МАРИЯ ДРАГОМИРО-
ВА МАРТИНОВА - VII
„А” КЛАС – ОУ”ХРИС-
ТО СМИРНЕНСКИ”, ЗА
ЕСЕТО: ЗА КАКВО СЕ
БОРЕХА ДЕДИТЕ НИ
ПРЕДИ 140 ГОДИНИ И
ЗА КАКВО СЕ БОРИМ
ДНЕС НИЕ?”

5. СПЕЦИАЛНА НАГ-
РАДА НА ИМЕТО НА
МАРИЯ СМИЛОВА –
ДИАНА ГЕОРГИЕВА
СЛАВЕЙКОВА – XI „Б”
КЛАС – ТПГ”Н.Й.ВАП-
ЦАРОВ” , ЗА ЕСЕТО:
ЗА КАКВО СЕ БОРЕ-
ХА ДЕДИТЕ НИ ПРЕДИ
140 ГОДИНИ И ЗА
КАКВО СЕ БОРИМ
ДНЕС НИЕ?”

6. Специална награ-
да на Общински исто-
рически музей - Ве-
личка Петрова Зер-
дашка, СУ „Димитър
Матевски” – Пловдив,
за разказа на истори-
ческа тема: „Капчица
… кръв”

7. Специална награ-
да на МКИЦ „Европа” -
Бояна – Мария Бойко-
ва Василева, V „А”
клас, ОУ „Христо
Смирненски” – Радо-
мир, за приказката:
„Вълшебната диаде-
ма”

8. Специална награ-
да на Дирекция „Кул-
тура, образование и
социални дейности” -
Радина Иванова Але-
ксандрова, ОУ „Христо
Смирненски” – Радо-
мир, за есето: „За как-
во се бореха дедите ни
преди 140 години и за
какво се борим ние
днес?”

9. Откритие на XV- ия
литературен конкурс -
Божидара Мариянова
Йотова, IV клас, ОУ
„Йордан Йовков” –
Варна, за разказа:
„Бисерко”

10. Специална награ-
да за популяризиране
на четенето-

Валентина Димитро-
ва Владимирова VI „б”
клас СУ „Св.Св.Кирил
и Методий” - Радомир ,
за есето”Радомир-
моят роден град”

10. Специална награ-
да за стихотворение в
проза-

Филип Башлийски-
IV”б” кл. ОУ „Христо
Смирненски” – Радо-
мир за стих.”О, Бълга-
рийо”

Наградени презента-
ции: 1. Първа награда -
Христиана Ивова - 6 а
клас ОУ “Христо Смир-
ненски: - Радомир

2. Втора награда -
Ивайло Николаев То-
доров - 4 б клас ОУ “Х-
ристо Смирненски: -
Радомир

3. Трета награда - Ан-
тония Богданова Кири-
лова - 8 клас СУ
“Св.Св. Кирил и Мето-
дий” - Земен

4. Поощрение - Дари-
на Боянова - 3 г клас
ОУ “Христо Смирнен-
ски: - Радомир
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Това предвиждат новите учебни програми за 2020 година

Добрата новина: Повече сватби
и по-малко разводи в Пернишко

Светла ЙОРДАНОВА
През 2017 г. в област Перник са регис-

трирани  324 юридически брака - с 28 пове-
че от предходната година, а коефициентът
на брачност  е 2.6‰., това съобщават от Те-
риториалната статистика в Перник.

От там уточняват, че 83.6% от всички ре-
гистрирани бракове (271) са сред населе-
нието в градовете. Най-много бракове са
сключени от двойки във възрастовия ин-
тервал от 25 до 29 години (25.0% от мъжете
и 28.4% от жените). Средната възраст при
сключване на първи брак за мъжете е 30.9
години и 27.9 години за жените.

Броят на разводите през 2017 г. е 139 и е
с 24 по-малък от този през 2016 година. От
всички прекратени бракове 77.0% се от-
насят за населението в градовете. Най-
много бракове са разтрогнати между
двойки във възрастовия интервал от 40 до
49 години (50.4% от мъжете и 36.7% от же-
ните). Средната възраст при развод за мъ-
жете е 43.8 години и 40.7 години за жените.

Светла ЙОРДАНОВА
Що е “европейски

гражданин”, за какво
служат институции-
те на Европейския
съюз, какви форми на
собственост същес-
твуват и кои са гло-
балните проблеми на
съвременността - та-
кива теми ще изучава-
т зрелостниците по
новия предмет “граж-
данско образование”.
Това става ясно от
проектите на нови
учебни програми за
последните два класа
от средното образо-
вание, обявени  от
просветното минис-
терство. Те трябва
да влязат в сила през
учебната 2020/21 г.,
като първите, които
ще ги изпробват, са
сегашните седмоклас-
ници (тогава те ще са
в 11-и клас).

Учениците в 11-и и
12-и клас занапред
няма да изучават 12
задължителни пред-
мета, а само 6 - бъл-
гарски език, литера-
тура, математика,
чужд език, физическо
възпитание и спорт и
новия - гражданско об-
разование. Останало-
то време, което се “о-
свобождава”, ще се из-
ползва за профилира-
на подготовка, като

изборът, който даде
законодателят, е
между 11 профилира-
щи предмета.

Както досега, и в
двата последни класа
на средното образо-
вание съдържанието
по литература оста-
ва изцяло българско.
З а д ъ л ж и т е л н и т е
произведения обаче
са в пъти по-малко. За
единадесетокласници-
те са подготвени пет
теми. С родното те
ще се запознават чрез
творбите “Железния
светилник” на Д. Та-
лев (досега в 12-и
клас), “Бай Ганьо на
гости” на А. Констан-
тинов и “Кривораз-
браната цивилиза-
ция” на Д. Войников
(досега в 10-и клас).
По темата за приро-
дата са предвидени
“При Рилския манас-
тир” на Ив. Вазов, “С-
пи езерото” на Сла-
вейков и “Градушка”
на П. Яворов. Смър-
тта учениците ще
изучават както досе-
га в произведенията
“До моето първо ли-
бе” на Хр. Ботев и
“Новото гробище над
Сливница” на Ив. Ва-
зов”, но и в “Сватба”
на Н. Фурнаджиев.
Властта и насилието
присъстват чрез “Бо-

рба” (Хр. Ботев), “Ан-
дрешко” (Е.Пелин) и
“Приказка за стълба-
та” (Хр. Смирненски),
а миналото и памет-
та - чрез “Паисий”
(Ив. Вазов), “Нощ” (П.
Яворов) и “История”
(Н. Вапцаров). Извън
програмата остават
редица творби на Ва-
зов, Яворов, Славей-
ков и др.

По математика еди-
надесетокласниците
ще учат степени и ло-
гаритми, решаване на
равнинни фигури и
тригонометрия. По
гражданско образова-
ние пък са предвидени
три големи теми - за
политиката и демок-
рацията, за граждан-
ските права и отго-
ворности и за иде-
нтичностите и раз-
личията в общество-
то. Младежите ще
изучават типовете
власт, ролята на ин-
ституциите, механиз-
мите на властта, ти-
повете демокрация,
видове избирателни
системи и др. Те
трябва да могат да
оценяват негативно-
то влияние на коруп-
ционните практики в
изборния процес, да
осъзнават възмож-
ностите на граждан-
ското общество за

Светла ЙОРДАНОВА
12.7% от ученици-

те в България отпа-
дат, преди да завър-
шат. Това показват
последните данни на
Евростат - за 2017 г.
При момчетата про-
центът е по-нисък -
12 на сто, докато при
момичетата е 13.5%.
По този показател
страната ни е пета в
Европейския съюз, но
отзад напред. Най-
тежко е положението
в Малта (18.6% от-
паднали), Испания

(18.3%) и Румъния
(18.1%).

Отличниците са
Хърватия (3.1%), Сло-
вения (4.3%) и Полша
(5%). Все пак страна-
та ни отбелязва нап-
редък спрямо 2006 г.,
когато 17.3% от уче-
ниците са напускали
училище преждевре-
менно (17.7% момчета
и 17% момичета). Ка-
то цяло процентът
на отпадащи намал-
ява във всички стра-
ни членки, с изключе-
ние на Чехия, където

има увеличение от
5.1% на 6.7%, Румъния
(от 17.9% на 18.1%) и
Словакия (от 6.6% на
9.3%).

Всяка страна членка
си е поставила за цел
постигането на опре-
делен, по-нисък про-
цент до 2020 г. За
България той е 11%.
За разлика от нас, 14
страни членки вече са
постигнали целта си:
Белгия, Дания, Ирлан-
дия, Гърция, Франция,
Хърватия, Италия,
Кипър, Латвия, Лит-

Всеки осми ученик отпада от училище

коригиращо въздей-
ствие на политичес-
ката власт, да позна-
ват различни форми
на гражданско уча-
стие и др. Заедно с
това в края на 11-и
клас от тях се очаква
да познават основни-
те конституционни
права на българите,
както и различни меж-
дународни документи
за правата на човека,
да различават етни-
ческата от граждан-
ска нация, патриотиз-
ма от национализма,
да умеят да работят
с документи и инсти-
туции за защита пра-
вата на малцинства-
та, да разпознават
случаи на дискримина-
ция и т.н.

На изпроводяк от
средното образова-
ние зрелостниците
също ще учат българ-
ска литература, но в
доста по-сбит ва-
риант от досегаш-
ния. Темата за любов-
та те ще анализират
чрез “Аз искам да те
помня все така” на Д.
Дебелянов, “Колко си
хубава” на Хр. Фотев
и “Любов” на Ат. Дал-
чев. За вярата на на-
деждата зрелостни-
ците ще учат от “С-
пасова могила” на Е.
Пелин, “Молитва” на
Ат. Далчев и “Вяра”
на Н. Вапцаров. По те-
мата за труда и
творчеството са из-
брани “Ветрената
мелница” (Е. Пелин),
“Песента на колелета-
та” (Й. Йовков) и “Ба-
лада за Г. Хенрих” (В.
Пасков), а за избора и
раздвоението - “Две
души” (Яворов), “По-
томка” (Е. Багряна) и
“Честен кръст” (Б.
Христов). Сред произ-
веденията, които от-
падат, са “Антих-
рист” на Е. Станев,
“Снаха” на Г. Карасла-
вов, “Хоро” на А.
Страшимиров, “Ве-
чната и святата” на

Е. Багряна и много
други.

По математика зре-
лостниците ще учат
статистика (сред но-
вите понятия са хис-
тограма, полигон, ве-
роятност , статис-
тическа и акумулира-
на честота и др.), ура-
внения, неравенства
и екстремални задачи.
По гражданско обра-
зование планираните
теми са власт и дър-
жава, гражданите и
икономика и глобални-
те проблеми. 12-клас-
ниците ще трябва да
разпознават различ-
ните типове полити-
чески устройства,
компетентностите
на местната и цен-
тралната власт, да
оценяват значението
на социалните парт-
ньори при вземането
на властови решения
и др. Задължително
ще е да се ориенти-
рат в структурата и
функциите на мес-
тните, държавните и
европейските инсти-
туции (ЕП, ЕК и др.),
да познават значение-
то на организирано-
то гражданско общес-
тво и формите на
протест. Завършва-
щите следва да раз-
глеждат публичния
бюджет като основен
инструмент за иконо-
мическа, финансова и
социална политика, да
познават формите на
собственост, що е то
пазарна икономика,
кои са основните ха-
рактеристики на па-
зара на труда и как да
се представят пред
работодател, кои са
основните трудови,
социални и осигури-
телни права и т.н.
Сред задачите им е да
оценяват глобалните
проблеми на съвре-
менността като те-
роризъм, ксенофобия,
етническо напреже-
ние, радикализация и
др.

Изплащането на пенсиите
за май започва от 8-ми

Силвия ГРИГОРОВА
Изплащането на пенсиите през май 2018

г. от Националния осигурителен институт
ще започне на 8 май (вторник) и ще прик-
лючи на 21 май (понеделник). Това инфор-
мираха от Териториалното поделение на
НОИ в Пер-
ник. От там
поясниха, че
периодът на
плащане на
м а й с к и т е
пенсии е
съобразен с
предстоящи-
те празнични
и почивни
дни в началото на месеца.

Чрез пощенските станции пенсиите ще
се изплащат съобразно изготвените графи-
ци, които ще бъдат обявени предварително
във всяка една от тях.

Преводите на сумите за майските пенсии
по сметки на пенсионерите, които получа-
ват пенсиите си по банков път, ще бъдат из-
вършени на 8 май 2018 г.

От „Български пощи“ информираха, че на
1-ви, 6-ти, 7-ми и 24-ти май 2018 година по-
щенските станции няма да работят. На 5-ти
май пощенските станции ще работят с ра-
ботното време за съботен ден.

Радомирец подкарал
нерегистриран мотопед

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец ще отговаря за шофиране на не-

регистриран мотопед, съобщиха от полицията.
На 22 април, в общинския център бил прове-

рен мотопед „Сузуки“, управляван от местния
жител М.А. на 57 години. Органите на реда ус-
тановили, че превозното средство не е регис-
трирано по надлежния ред в Република Бълга-
рия.

М.А. вече е привлечен като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение „подписка“.

ва, Люксембург, Холан-
дия, Австрия и Слове-
ния. Също за разлика
от положението в ро-
дината ни, в повече-
то страни делът на
отпадналите момче-
та е по-голям от то-
зи на напусналите
преждевременно мо-
мичета. Изключения-
та са България, Унга-
рия, Румъния и Слова-
кия. Друга основна
цел на Стратегия
2020 в частта за об-
разованието е пови-
шаване дела на хората

със завършено висше
образование до 40%
сред населението на
възраст 30-34 г. Тук
отново не блестим -
шести сме, но отзад
напред. Зад нас са са-
мо Румъния, Италия,
Хърватия, Малта и
Унгария. Все пак има-
ме увеличение - от
23.2% през 2002 г. на
32.8% през 2017-а.
Целта ни е до 2020 г.
да достигнем 36%.

Средният процент
за ЕС е 39.9% също за
2017 г.
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Годишно в региона умират 2 450 човека

Светла ЙОРДАНОВА
И през 2017 г. ни-

вото на общата
смъртност се за-
държа високо.
Броят на умрелите
е 2 445 души.

Спрямо предходната
година броят на ум-
релите се увеличава
с 50 случая. Коефи-
циентът на обща
смъртност  в об-
ласт Перник е

1 9 . 9 ‰ ,
п р и
15.5‰ об-
що за
страната,
с о ч а т
д а н н и т е
на Тери-
ториална-
та ста-
т и с т и к а
в Перник.

С м ъ р -
тността
сред мъ-
ж е т е
( 2 1 . 4 ‰ )
продължа-
ва да бъде
по-висока

в сравнение със
смъртността сред
жените (18.4‰).
През 2017 г. продъл-
жават и силно изра-
зените различия в
смъртността сред

градското и селско-
то население. Кое-
фициентът на смър-
тност е по-висок в
селата (30.5‰) от-
колкото в градове-
те (17.0‰).

По ниво на коефи-
цента на  смър-
тност на население-
то област Перник се
нарежда на седмо
място, след облас-
тите Враца (20.1‰),
Кюстендил (20.7‰),
Габрово (20.9‰), Ло-
веч и Монтана - по
21.1‰, и Видин
(22.7‰). В седем об-
ласти смъртността
е по-ниска от обща-
та за страната, ка-
то най-ниска е в Со-
фия (столица) -
11.6‰.

През 2017 г. в об-
ластта  са починали

5 деца на възраст до
една година, а кое-
фициентът на дет-
ска смъртност е 5.4
на 1000 живородени
деца. През 2016 г.
коефициентът на
детска смъртност в
областта е бил
5.3‰.

Област Перник е
сред единадесетте
области, в които
коефициентът на
детска смъртност е
по-нисък от средния
за страната (6.4‰).
Най-нисък е в облас-
тите Видин - 1.7‰,
и София (столица) -
2.6‰. Най-висока
стойност на коефи-
циента на детска
смъртност е регис-
трирана в области-
те Добрич (12.9‰) и
Сливен (12.6‰).

Официално: 16 ВУЗ-а вдигат таксите
Светла ЙОРДАНОВА

Правителството утвърди таксите за кан-
дидатстване и обучение в държавните вис-
ши училища за учебната 2018/2019 година.
Те са определени въз основа на предложе-
нията на академичните ръководства на
висшите училища.

Намаление на такси за студенти се ре-
гистрира единствено при СУ "Св. Климент
Охридски". Те са с най-големи стойности
при специалностите от професионално нап-
равление "Физически науки" и за специал-
ността "Ядрена химия". В редовна форма
на обучение годишните такси са 200 лв.
(при 750 лв. за настоящата учебна година),
а в задочна форма на обучение са 100 лева
(при 300 лева за тази година). СУ "Св. Кл.
Охридски" обаче увеличава таксите за но-
воприети студенти в професионалните нап-
равления "Администрация и управление",
"Право", "Психология", и "Филология".
Увеличението за редовната форма на обу-
чение е в границите 40-61 лв., а за задочна
форма - 100-160 лв. Единствено в профе-
сионално направление "Социални дейнос-
ти" се отчита по-голямо увеличение в за-
дочната форма - 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти
в 17 държавни висши училища - Универси-
тет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, ШУ
"Епископ Константин Преславски", ТУ - Со-
фия, ТУ - Варна, УАСГ - София, МГУ - Со-
фия, ЛТУ - София, МУ - София, МУ - Варна,
УНСС, Икономически университет - Варна,
НМА "Проф. Панчо Владигеров", НАТФИЗ
"Кр. Сарафов", АМТИ - Пловдив, НСА, ВСУ
"Л. Каравелов" и УниБИТ.

В 16 висши училища се увеличават так-
сите за обучение в някои професионални
направления средно с 11,7 на сто.

В ПУ "Паисий Хилендарски" се увелича-
ват таксите с по 40 лв. във всички профе-
сионални направления, с изключение на
тези в "Администрация и управление", "Ту-
ризъм", "Икономика" и направленията от
природните науки, математика и информа-
тика, както и техническите науки. Във ВТУ
"Св. Св. Кирил и Методий" увеличението е
с 50 лв. само за новоприети студенти в про-
фесионално направление "Педагогика" -
редовна и задочна форма. В техническите
университети увеличение има в Габрово -
от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до
30 лв. в задочна форма, а студентите в
ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във
всички професионални направления.

В медицинските университети повише-
ние на таксите има в Пловдив и в Плевен.
За първия университет таксите се повиша-
ват с 250 лв. в направленията "Медицина",
"Фармация" и "Стоматология" - за ² курс
редовна форма на обучение. При втория
университет се наблюдава увеличение от
50 лв. до 100 лв. в различните професио-
нални направления.

От 6% до 8% е увеличението на таксите
за всички специалности в РУ "Ангел Кън-
чев", с изключение на тези от социалните,
стопански и правни науки. Увеличението в
ЮЗУ "Неофит Рилски" е от 11 до 24 про-
цента.

При сравнителния анализ на досегашни-
те такси и предложенията на висшите учи-
лища за новата учебна година е установе-
но, че при девет държавни висши училища
размерът на таксите за обучение на докто-
ранти се увеличава средно с 13,1% (от 20
лв. до 300 лева). При 24 държавни висши
училища и БАН няма промяна в размера
на таксите за обучение на докторантите.

Търсят се шивачи, охранители,
строители и продавачи

Силвия ГРИГОРОВА
След като миналата седмица предлага-

ните на трудовата борса в Перник свобод-
ни работни намаляха незначително, то
през тази те се увеличиха, макар и само с
2  и достигнаха 91. Свободните места за
безработни висшисти са без промяна. И
тази седмица са 4.

Все още са актуални предложенията  за
работа на 9 шивачки за село Дивотино,  9
охранители за София,  8 общи работници
за строителство на сгради в Радомир и 7
заварчици.

Освен тях  Бюрото по труда в Перник
предлага работа на: 1 медицинска сестра,
2 бармани, 2 работници за рециклиране на
отпадъци,  1 стрелочник-маневрист,  2 по-
мощник-готвачи,  5 продавач-консултанти,
1 сервитьор, 1 продавач-консултант на зе-
ленчуци, 1 рентгенов лаборант, 1 социа-
лен работник, 1 пакетировач, 2 озелените-
ли, 1 шофьор-пласьор, 1 юрист консулт по
проект Ново работно място до 29 години, 3
военнослужещи, 3 продавач-консултанти
на нон стоп, 4 пласьори на стоки/млечни
продукти/, 4 търговски представители на
млечни продукти, 1 служител в пощенска
станция, 1 касиер на гише в пощенска
станция, 1 пощенски раздавач, 3 сметосъ-
бирачи, 5 шофьори на автобус, 2 помощ-
ник в кухня, 1 фермер-животновъд, 5 зас-
трахователни агенти на граждански дого-
вор, 1 шофьор на тежкотоварен автомо-
бил, 1 психолог, 1 технолог.

 Напоследък се наблюдава цикличност
в предлаганите на трудовата борса сво-
бодни места- една седмица намаляват, а
на другата се увеличават. Това доказва
че трудовият пазар в региона е много мо-
билен.  Анализирайки предлаганите от
Бюрото по труда в Перник  свободни мес-
та,  трябва да отбележим, че тази седмица
преобладава търсенето на кадри предим-
но  в обслужващите дейности, а след това
в промишлеността.  Сред най-търсените
професии  тази седмица са шивачите, ох-
ранителите и заварчиците, работниците в
строителството и  продавач-консултантите.

И  тази седмица се запазва тенденцията
хората със средно и по-ниско образова-
ние да имат по-големи шансове да си на-
мерят работа. На тях Бюрото по труда
предлага 87 свободни места, а на безра-
ботните висшисти- 4.

Съвременни технологии правят
по-ефективна полицейската дейност
Любомира ПЕЛОВА

Националните зве-
на за контакт на Ев-
ропейската мрежа на
полицейските техно-
логични служби (EN-
LETS) проведоха своя-
та редовна пленарна
среща в София на 25
и 26 април. Делегати-
те направиха преглед
на дейностите за
създаване на условия
за широк достъп до
модерни технологии
на правоприлагащите
служби в борбата с
престъпността.

Отчитайки, че съв-
ременните възмож-
ности създават и но-
ви рискове, участни-
ците обсъдиха разви-
тието на техноло-
гиите в работата по
приоритетни теми
като обществена за-
щита, киберсигур-
ност и информацио-
нен анализ.

"Престъпността
не само няма граници,
но и се възползва от
всички най-съвремен-
ни технологии. Дей-
ността ви е важна,
защото вие въвежда-
те съвременни тех-
нологии в работата
на правоприлагащите
органи и по този на-
чин повишавате капа-
цитета за предот-
вратяване на прес-
тъпни действия и за
адекватна реакция
при престъпления",
каза при откриване
на срещата замес-
тник-министърът на
вътрешните работи
Милко Бернер. От
името на Българско-

то председателство
той оцени високо
ефективния принос
на ENLETS към дейнос-
тите на Работна гру-
па "Правоприлагане"
чрез изграждане на
всеобхватна мрежа за
работа със съвремен-
ни технологии в поли-
цейската работа.

В контекста на об-
съденото взаимодей-
ствие между правоох-
ранителните органи,
индустрията и изсле-
дователските орга-
низации, делегатите
споделиха становище-
то, че сериозните
предизвикателства
за сигурността, пред
които е изправен ЕС,
изискват обединени-
те усилия във всички
области от взаимен
интерес. Те обмениха
идеи за бъдещо ус-
тойчиво сътрудни-
чество с оглед опти-
мизиране на противо-
действието на прес-
тъпността.

Хармонизираните
европейски концепции
и практиките за при-
лагане на национално
равнище също бяха
във фокуса на диску-

сиите. България пред-
стави част от свои-
те най-добри практи-
ки - развитието на
ТЕТРА-мрежата на
МВР, системата за ви-
деонаблюдение, както
и  географската ин-
формационна система
(GIS) като платформа
в подкрепа на правоп-
рилагащи операции и
вземане на стратеги-
чески решения.

Европейската мре-
жа на технологични-
те служби за правоп-
рилагане (ENLETS) под-
крепя полицейската
дейност на първа ли-
ния и борбата срещу
сериозната и органи-
зираната престъп-
ност чрез система-
тизиране на изисква-
нията, анализ и пови-
шаване на осведоме-
ността относно но-
вите технологии и
най-добри практики.
Тя е точката за кон-
такт на европейски-
те технологичните
служби. България е
една от основателки-
те на формата EN-
LETS и член групата
от нейното създава-
не през 2008 г.



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

Петък, 27 април 2017 г., брой 79 /6427/ 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 - 52 000 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 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
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 - 58 000 лв.
4. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 75 000 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. Боксониера, Център, тавански етаж, топла вода - 150 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

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
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                 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



Колко често трябва да под-
стригвате косата си? Как се поя-
вяват белите коси? Вижте какво
гласят 5 популярни мита за ва-
шата коса.

НЕ ПОЛЗВАЙТЕ СЕШОАР
Един от най-разпространените

митове, свързани с вашата коса,
твърди, че е по-добре да я оста-
вите след баня да изсъхне сама,
вместо да ползвате сешоар. Наг-
ряването на косъма наистина се
отразява на неговата здравина,
но ако го ползвате умерено и
правилно, няма опасност да му
навредите. Всъщност евентуал-
ните вреди от сешоара са по-
върхностни, докато ако оставите
косата да съхне на въздух, оказ-
вате натиск върху структурата
на косъма, тъй като от водата ко-
сата натежава. Някои фризьори
съветват да ползвате сешоар,
когато косата е полувлажна, и

винаги дръжте уреда под ъгъл вместо директно насочен към нея.
ПЪРХОТЪТ Е ПРИЗНАК ЗА СУХ СКАЛП
Това е невярно твърдение и често пърхотът дори е признак на

склонна на омазняване коса. Друг път може да е предизвикан от
неподходяща козметика или премиване. За да се справите с поя-
вата му, по-добре ползвайте медицински шампоан.

ЧЕСТОТО И РЕДОВНО ПОДСТРИГВАНЕ ВОДИ ДО ПО-БЪРЗ РАС-
ТЕЖ

Разпространен мит е, че ако подстригвате косата си средно на 6
седмици, тя ще расте по-бързо. Истината е, че подстригването мо-
же да я направи по-здрава, защото отстранява заплетените и из-
тощени краища, но няма никакво влияние върху скоростта на
растежа. Все пак космите на косата растат от скалпа надолу, а не

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

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 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
Отдаваме под наем

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48

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

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".
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

5 мита за вашата коса
обратното.

СТРЕСЪТ ПРИЧИНЯВА БЕЛИ КОСИ
Белите коси са резултат от нормален процес на стареене или от

наследствена обремененост. С годините организмът произвежда
по-малко меланин, а именно неговите молекули са свързани с
цвета на косата. Когато косата посивее, това означава, че нивата
на меланин са се понижили значително.

СМЕНЯЙТЕ ШАМПОАНА, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ КОСАТА
Ако сте доволни от шампоана, който ползвате, нямате никаква

причина да го заменяте с друг. Мит е, че ползването на един и
същи шампоан продължително време ще започне да вреди на
косата. По-скоро се ориентирайте според нейните нужди - дали
трябва да я хидратирате, подхраните и подсилите и според това
решете дали има смисъл да сменяте шампоана.
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О Б Я В А
За свикване на общо събрание на ЛРС "Перник"

Управителният съвет на ЛРС "Перник" Гр. Перник на основание
чл.26 ал.З от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на
02.06.2018 г./събота/ от 10.30 часа в сградата на сдружението гр.
Перник ул. "Кракра" №15 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на УС на ЛРС "Перник" за периода 2017-2018 год.
2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за периода
    2017-2018 год.
3. Избиране на нови членове за ОС на НЛРС - СЛРБ.
4. Приемане на плана за работа на ЛРС "Перник" за периода
    2018-2018 год.
5. Приемане на бюджета на ЛРС "Перник" за периода 2018год.
6. Разни.
При липса на кворум за провеждане на Общото събрание

съгласно чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един
час по-късно на същото място, при същия дневен ред.

Председател на УС:
/ Виктор Вучков /

О  Б  Я  В  А
“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника

за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т.1.1 от
Заповед № РД- 08 - 180/10.04.2018г. на Главния изпълнителен
директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия
и Заповед № РД – 00- 423/12.04.2018 г. на Директора на РУ „Западен
регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
следния собствен имот: „Помещение с площ 20,31 кв.м. на
партерния етаж  на административната сграда на ОПС Прник,
пл. „Кракра” № 1, гр. Перник 2300“,  за срок от 3 години.

Начална месечна наемна цена 180 /сто и осемдесет/ лева
без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в
случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието –
открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия ) ден след
датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в
един ежедневник, от 11:00 часа, в сградата на ОПС Перник - гр.
Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Перник - гр.
Перник, пл. „Кракра” № 1 или от РУ „Западен регион“, гр. София,
ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до
деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в
размер на 30 / тридесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в
касата на ОПС Перник или на касата на РУ „Западен регион“преди
получаването й. Тръжна документация се закупува до деня,
предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в
размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата
на ОПС Перник или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен
регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за право на оглед
,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на
търга.

Заявления се подават  в срок до 10:30 часа в деня на
провеждане на търга в деловодството от ОПС Перник - гр. Перник,
пл. „Кракра” № 1.

Повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на ОПС
Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала,  на 7-мия
(седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите
условия.

За контакти: Бистра Стаматиева, 0878925017

Президентът: Стратегическата перспектива на
България е да задълбочи европейската си интеграция

Стратегическата перспектива на България е да задълбочи евро-
пейската си интеграция, а това е невъзможно да се случи без при-
съединяване в бъдеще към Еврозоната. Това не е въпрос на жела-
ние, а цел, която трябва да се постигне на основата на реална подго-
товка и извървян път.

Това заяви президентът Румен Радев на среща днес с Валдис Дом-
бровскис, зам.-председател на Европейската комисия за еврото и
социалния диалог. Държавният глава посочи, че страната ни се нуж-
дае от ясен план за действие, анализ на поетите ангажименти, както
и оценка на риска от въвеждането на еврото, съобщиха от прессек-
ретариата на държавния глава.

Румен Радев отбеляза, че за българите би било полезно да се за-
познаят с опита на други европейски държави, преминали по съ-
щия път. Важно е, без въпросите да се политизират, да има обектив-
на информация как еврозоната ще повлияе върху темповете на ико-
номическо развитие и в каква степен това би помогнало за изравн-
яването на жизнения стандарт на българските граждани с този на
гражданите на други държави-членки.

От своя страна Валдис Домбровскис заяви, че има механизми, кои-
то страната може да приложи за мониторинг на цените, така че да се
избегне спекулативното им увеличаване. За гладкото протичане на
процеса на присъединяване Европейската централна банка е пред-
ложила проект на Пътна карта, която очертава основните етапи на
процеса, до присъединяването на България към Механизма ЕРМ 2.

През последните две десетилетия България постигна положител-
ни резултати във фискалната си стабилност след въвеждането на
валутния борд, а страната ни е покрила финансовите изискванията
за приемане в Европейския валутен механизъм, беше отбелязано на
срещата. "Осъзнаваме, че решението за приемането ни в Еврозона-
та зависи от Европейската централна банка и от страните членки, но
във вътрешно икономически план е необходимо да се работи за по-
вишаване на доходите", подчерта още Румен Радев.

Президентът и еврокомисар Дамбровскис обсъдиха необходимите
стъпки за влизане на страната ни в Европейския валутен механи-
зъм, както и Европейския банков съюз и в частност т.нар. Механи-
зъм за близко сътрудничество. „Европейската комисия не взима ре-
шението за влизането в Еврозоната, но ние може да подкрепим стра-
ните в усилията им в тази посока“, увери Валдис Домбровскис.

ЕК предлага масово поставяне
на ваксини срещу морбили

Европейската комисия представи препоръки за повишаване на сът-
рудничеството в ЕС за борба срещу болестите, предотвратими чрез
поставянето на ваксини, съобщиха от Европейския център за про-
филактика и контрол върху заболяванията.

Благодарение на ваксините всяка година между един и три милио-
на души остават живи. Световната здравна организация е на мне-
ние, че през следващото десетилетие ваксините ще спасят живота
на още 25 милиона души. Въпреки това в някои държави от ЕС се
наблюдава разпространение на морбили и други болести, водещи
до смърт, но предотвратими с поставянето на ваксини.

ЕК предлага да се разработят и изпълнят планове до 2020 г., като
се заложи цел най-малко 95 на сто от гражданите да получат вакси-
на срещу морбили; да се въведат редовни проверки за поставянето
на ваксини в училищата и на работните места; да се създаде евро-
пейски информационен портал до 2019 г., където да се предоставя
обективна и прозрачна информация за предимствата и безопаснос-
тта на ваксините; да се намалят възможностите от недостиг на вак-
сини чрез създаването на хранилище за данни на ЕС с информация
за запасите и потребностите; да се осигури необходимото обучение
на всички здравни работници.

По последни данни на Европейския център за профилактика и контрол
върху заболяванията (ECDC), броят на случаите на морбили продължава
да расте в много държави от ЕС и Европейското икономическо прос-
транство. От 1 март 2017 г. до 28 февруари 2018 г. чрез Европейската сис-
тема за наблюдение е докладвано за 14 813 случая на морбили.

РЗИ: Правото на децата да бъдат здрави стои по-високо от правото
на родителите да избират ваксини

В 86 на сто от случаите, за които има данни дали болните са били
ваксинирани, се оказва, че те не са имали ваксина. Всяка година
най-малко 40 000 души умират от грип, понякога заради липсата на
поставена ваксина.

Предложението ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС и се очаква да
бъде прието до края на годината. След това на всеки три години ЕК
ще съобщава за постигнатия напредък.
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 Днес ще се открие възможност да си изясните
редица въпроси, чието осъществяване стоеше
пред вас през изминалите дни, но не успяхте да се
заемете с това. Липсата на диалог в отношения-
та ви с колеги, делови партньори или познати в
професионалната сфера може да попречи на раз-

витието, на което се надявате.

 Днес се включете активно в дейностите, от
които може да извлечете каквато и да било пол-
за. Стремете се да организирате реализацията
на инициативите си по начин, който ще ви позво-
ли да разполагате и с достатъчно свободни часо-
ве за пълноценен отдих. Не се поддавайте на как-

вито и да било манипулации.

 Днес моментът е изключително благоприятен
за пътувания с цел осъществяване на контакти,
както и за подписване на договори, които биха
могли да окажат трайно въздействие. Опитайте
да следвате целесъобразен начин на живот. Отка-
жете се от свой вреден навик. Избягвайте да го-

ворите за проблемите си и мислете положително.

 Днес избягвайте недоразуменията. Стремете
се да бъдете ефективни, когато започвате как-
вито и да било промени в личен план.

Развитията днес няма да благоприятстват де-
ловите контакти и планове. Правете това, което
ви помага да се освободите от стреса и поражда у

вас добри мисли и чувства.

  Днес много от вас ще постигнат прогреса на
който се надявате от известно време. Действай-
те по начин, който ще ви позволи да бъдете вът-
решно удовлетворени от постигнатите резул-
тати. Не поемайте неправдани рискове в мате-
риалната сфера. Опрете се на изградения си ав-

торитет и професионализъм.

 Днес пътувайте и се забавлявайте както наме-
рите за добре. Задълбочено обмислете страте-
гиите си за началото на новата работна седмица.
Опитайте да преразгледате финансовото си по-
ложение. Денят е за равносметка, опрощение и
любов. Добре е да си върнете дълговете, да проя-

вите милосърдие и състрадание.

 Днес много от вас ще се радват на добри печал-
би и на готовносттта на приятели да застанат
зад идеите ви и да ви подкрепят по подобаващ на-
чин. Поддържайте здравословното си състояние в
отлична форма. Имайте предвид, че много от вас
ще срещнат ярка личност, която може буквално

да завърти главата ви от пръв поглед.

 Днес разпределете ангажиментите си. Имай-
те предвид, че новото начало не винаги е синоним
на по-дълъг път до заветната цел. Въздържайте
се от ненужни коментари и не обсъждайте нико-
го. Консумирайте плодове, зеленчуци и млечни
продукти, които днес се усвояват напълно.

Някакво известие може да ви развали настроението.

  Днес пътувайте и се забавлявайте както на-
мерите за добре. Взимайте самостоятелно ре-
шенията, отнасящи се до личния и професионал-
ния ви живот. Сътрудничеството с някого ще ви
помогне да се освободите от тревогите. Пред-
стоят ви нови развития в бизнеса. Не се преумор-

явайте.

 Днес не проявявайте излишна екстраваган-
тност в личен и материален план, тъй като, ако
нарушите стабилността в тези две направления,
ще ви бъде трудно да постигнете отново нужна-
та стабилност. Имате шанс за повишаване не са-
мо на доходите, но и на позицията ви, бъдете дру-

желюбни и по никакъв повод не проявявайте гордостта си.

 Днес спокойно реализирайте деловите си наме-
рения. Постарайте се да не поемате излишни рис-
кове, особено ако не знаете какъв ефект ще ока-
жат върху вас. Стремете се да организирате
реализацията на инициативите си с последова-
телност и добрите резултати няма да закъс-

неят.

 Днес подредете програмата си така, че да се
справите с текущите си задължения от делови и
от личен характер. Действайте целенасочено, за
да намерите разрешение на определено свое зат-
руднение. Направете цялостна равносметка за
финансовото си положение, за да успеете да нап-

равите отдавна желани промени и покупки за дома си.
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БФС ще увеличава броя на отборите във Втора лига

Íîâ øàíñ çà „Ñëàâàòà” çà îñòàâàíå â ãðóïàòà

БФС твърдо е решил
да въведе нов формат
на Втора лига от след-
ващия сезон. Почти си-
гурно броят на тимо-
вете във втория ни
ешелон ще бъде увели-
чен до 20. Остава това

да бъде обсъдено и
официализирано на
следващия Изпълком,
който се очаква да е
след около месец.Ос-
новната дилема е дали
да е една група от 20
отбора или две по 10 -

Западна и Източна, за
да се намалят разходи-
те на клубовете около
пътуванията им из
страната. Така освен
четирите победителя
в Третите лиги още
няколко аматьорски

клуба се очаква да полу-
чат покани за участие.
Сред тях са Севлиево и
Спартак Варна. Никъде
засега не се казва обаче
колко отбора ще изпад-
нат тази година. Спо-
ред сега действащия
регламент те са чети-
ри, а радомирския
„Струмска слава” е
точно над чертата с
една точка повече от
следващите го „Мари-
ца” и „Оборище”, кои-
то никак не са се при-
мирили с изпадане-
то.На първите вече е
било съобщено от Зо-
налния съвет във Вели-
ко Търново за същес-
твуващата вероя-
тност, като е бил об-
съден най-вече финан-
совият въпрос. През
лятото пък стадио-
нът на соколите ще бъ-
де основно ремонти-
ран от държавата и не
е изключено варненци
също да станат част

от Втора лига за 100-
годиш-нината си, коя-
то е в края на август.
Хебър Пазарджик, кой-
то в момента е на три
точки зад лидера на
Югозапад ФК ЦСКА
1948, също се очаква да
получи покана.БФС е
питал и някой от ти-
мовете в елита за еве-
нтуално създаване на
дублиращи отбори.
Сред опциите са Лев-
ски, Берое и Ботев
Пловдив. Преди време
от "Герена" имаха по-
добно намерение. В мо-
мента с втори тим
във втория ни ешелон
е само Лудогорец. Пре-
ди два сезона такива
имаха още Литекс и
ЦСКА. Развитие по
въпроса с промените
във Втора лига се оча-
ква да има в началото
на месец май, За послед-
но през сезон 2011/12
имаше две Б групи - Из-
точна и Западна."

Предстоящи мачове и съдийски
назначения
Втора лига 27-ми кръг
28 Апр 2018 г. Събота 17:00 ч.
Несебър - Струмска слава
ГС:    Валентин Георгиев Станчев
АС1:    Владимир Здравков Хубенов
  АС2:    Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов
СН:    Стоян Иванов Вътев
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Литекс
ГС:    Вангел Борисов Вангелов
  АС1:    Петър Димчев Стойчевски
  АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов
СН:    Йосиф Петров Ронков
Марица - Царско Село
ГС:    Петър Кирилов Костадинов
  АС1:    Даниел Пенчев Йорданов
  АС2:    Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Владимир Йорданов Владимиров
 ФК Оборище Панагюрище - ФК Ботев
Гълъбово 1945
ГС:    Георги Милков Гинчев
    АС1:    Никифор Деянов Велков
АС2:    Здравко Веселинов Николов
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов
СН:    Тихомир Димитров Костовски     .
Ботев Враца - ПФК Лудогорец АД II
ГС:    Ангел Детелинов Баялцалиев
  АС1:    Николай Георгиев Попниколов
  АС2:    Любин Живков Димитров
4-ТИ:    Николай Валентинов
Малджански
СН:    Георги Владимиров Игнатов
 . Събота 18:30 ч.
Черноморец Балчик - ОФК Поморие
ГС:    Георги Николов Кабаков
  АС1:    Светослав Колев Енчев
 АС2:    Атанас Иванов Делчев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Милко Илиев Георгиев
  Монтана - ФК Созопол
ГС:    Никола Павлов Петров
  АС1:    Димитър Божидаров Стоилов
  АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Румен Красимиров Христов
СН:    Красимир Драганов Драганов
 30 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
Локомотив София - ФК Локомотив Горна
Оряховица
ГС:    Християна Красимирова Гутева
 АС1:    Мирослав Максимов Иванов
  АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Цанко Костадинов Миндалов
СН:    Александър Костадинов
Костадинов
Трета лига
28-ми кръг
Събота 16,00 часа
Ботев 1937 (Ихтиман) - Марек 1915
(Дупница)
Септември (Симитли) - Сливнишки герой
(Сливница)
Пирин (Гоце Делчев) - Банско (Банско)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Балкан
1929 (Ботевград)
ЦСКА 1948 (София) - Хебър 1918
(Пазарджик)
Свобода 2011 (Пещера) - Миньор
(Перник)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Чавдар (Етрополе)
Вихрен 1925 (Сандански) - Пирин 1941
(Разлог)
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) -
Германея (Сапарева баня)

Обявиха цените на билетите
за мача ЦСКА – „Хебър”

ЦСКА приема тази събота (28 април) Хебър в
най-важния мач за сезона. Ръководството пус-
на в продажба билетите, като промяна на цени-
те няма.Ученици (до 18 години) ще влизат сре-
щу 2,50 лева. Пенсионерите ще плащат по 3,50
лева за стадион „ДИТ“ в Драгалевци. Сектори-
те за останалите остават на познатите цени –
10, 15, 20 и 30 лева. Място във ВИП-зоната
струва 50 лева.Билетите за гостуващата агитка
са на цена от 10 лева (според изискване на
правилника на БФС), като още миналия петък
са изпратени в Пазарджик.Билетите вече са
пуснати в продажба в мрежата на Eventim. Мо-
же да се закупят  ОНЛАЙН или в многобройни-
те търговски обекти в България.Началото на
мача е 16,00 часа, като се призовават фенове
да дойдат поне 30 минути по-рано, тъй като ин-
тересът е огромен.В Драгалевци ги очаква
безплатен паркинг, чисти седалки, перфектен
фудкорнер, нулева вероятност от бомбич-
ки.Лъвчето ще чака децата за снимки, а на по-
чивката ще бъде разиграна поредната награ-
да.

Само един мач наказание за
осакатяването на Каранга

Голмайсторът на
ЦСКА Фернандо Ка-
ранга премина прег-
лед на ядрено магни-
тен резонанс, след
който стана ясно,
че има частично раз-
късване на вътреш-
на връзка на коляно-
то.

"Утре Каранга ще
мине допълнителен
преглед при специа-
лист, след който ще
стане ясно дали се
налага оперативна
намеса и до колко
време ще се възста-
нови", информираха

"червените".На "Ар-
мията" обаче са не-
доволни от решение-
то на Дисциплинар-
ната комисия, коя-
то наказа Хали Тиам
само за един мач
след грубия му фаул
срещу Каранга."Меж-
дувременно искаме
да изкажем огромно-
то си разочарование
от работата на ДК
към БФС и решение-
то, което взеха днес
за наказанието на
футболиста от Лев-
ски, който извърши
умишлено наруше-

ние срещу нашия
футболист. Подоб-
но влизане, очевид-
но целящо тежка
травма, не може да
се тълкува и наказва
толкова безобидно.
Напомняме, че съща-
та тази комисия взе
скандално решение
миналата седмица
като потъпка пра-
вилника си и наложи
минимална санкция
на същия отбор за
хвърлена бомба, коя-
то едва не отне чо-
вешки живот", доба-
виха от ЦСКА.

Григор мина през ада, но отстрани Джазири
Най-добрият българ-

ски тенисист Григор
Димитров играе с ту-
низиеца Малек Джази-
ри в мач от третия
кръг на турнира в Бар-
селона. Гришо ще опи-
та да вземе реванш от
съперника за загубата
си в три сета от Джа-
зири в Дубай в края на
февруари.Срещата за-
почна равностойно и
двамата печелеха пода-
ванията си до петия

гейм. Тогава Джазири
направи пробив, а след
това го затвърди. Гри-
шо успя да върне брей-
ка за 4:4.

След това двамата
печелеха собствените
си сервис-геймове до
6:5 в полза на Димит-
ров. След това бълга-
ринът стигна до три
сетбола при подаване
на тунизийския си съ-
перник, но не успя да се
възползва от тях. Гри-

шо стигна и до чет-
върти сетбол, който
спечели и поведе с 1:0 в
мача.Втората част от
мача започна с ранен
пробив в полза на Джа-
зири още в първия
гейм. След това двама-
та печелеха своите по-
давания. Гришо имаше
шанс да върне брейка в
четвъртия гейм, кога-
то пропусна три брей-
кбола. Равностойната
игра продължи до деве-

тия гейм, когато ту-
низиецът направи нов
пробив. При това на
нула, за да спечели се-
та с 6:3 и да изравни
резултата в мача. В
третата част Григор
отново допусна про-
бев за 1:3, но намери
намин да го върне. В
последните два сервис
гейма нещата не стоя-
ха добре за нашия те-
нисист, който на два
пъти трябваше да

върне изоставане от
0:30, като при 5:6 Джа-
зири имаше и мачбол
при 30:40. В крайна
сметка се стигна до
тайбрек, в който Гри-
гор първи имаше два
мачбола ,но ги пропиля,
при 8:7 до мачбол
стигна и Джазири, но
осмата точка се оказа
последната му в мача,
за да приключи тай-
брека при 10:8 за Ди-
митров.
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42-годишната брезничанка измамила млада жена от Софийско

ЗНАЕХМЕ, ЧЕ ИМА
НАИВНИЦИ НА СРЕДНА
ВЪЗРАСТ, АМА ВЕЧЕ СМЕ
АБСОЛЮТНО СИГУРНИ,

че има и наивнички на средна възраст.
Не е хубаво да се говори за годините
на жените, затова е по-добре да споме-
нем  парите, с които е изгърмяла една
столичанка, подло подхлъзната от мни-
ма граовска адвокатка. Не случайно на
адвокатите се носи славата, че обичат
да послъгват, обаче нашият случай е
по-особен. Щото слъганата е пострада-
ла не от дипломиран юрист, а от самоп-
ровъзгласил се за такъв. И ето ти 2 000
лева фира от личния бюджет. Полиция-
та обаче не спи и положението вече е
на съдебна фаза, където менте адво-
катката ще трябва да упражни позна-
нията си по наказателно право, а не по
семейно. Егати и ситуацията – да бра-
ниш сам себе си с юридически аргу-
менти, след като си заблудил клиента,
че си капацитет да му помогнеш и на
него. Ако въпросната отърве ефективна
присъда, значи се е справила блестящо
и да й връчват дипломата веднага след
делото. Ако я опандизят – да й дадат
Наказателния кодекс в килията да си
доучи.

ОТ ПОЛИЦИЯТА СЕ ПОХВАЛИХА,
ЧЕ ВЕЧЕ НЯМА МЪРДАНЕ, АКО НЯ-
КОЙ ТАРИКАТ ИСКА ДА ИЗКРЪШ-
КА с неплатена глоба. Демек, прегре-
шенията на шофьорите се вкарват в ба-
зата данни заедно с точната дължима
сума и никаква давност не спасява
шмекерите. И след година да ги про-
верят на пътя, ще им открият хитрува-
нето и ще си платят като кумове с лих-
вите. По тая причина е логично над ги-
шетата на КАТ да сложат един хубав
лозунг: „Плащане му е майката!”

И БАНИЧАРНИЦИТЕ СТАНАХА
РИСКОВА ЗА ОБИТАВАНЕ ЗОНА. Не
че в Перник не се е случвало да крадат
портфейли от къде ли не, но това, което
е станало оня ден в Мошино, може да
се квалифицира като удар срещу на-
ционалната сигурност. Щом и в тия за-
ведения, които се посещават обикнове-
но от пенсионери и ученици, нямаш га-
ранция за финансовата си обезпече-
ност, какво ли остава да те срещне бан-
дит на улицата или в парка?

Движението в участъка Боснек – Старо
село на АМ „Струма“ е двупосочно

Силвия ГРИГОРОВА
Временно движението в участъка от

Боснек до Старо село от км 30 до км 33
на АМ „Струма“ се осъществява двупо-
сочно в платното за Дупница. Това инфор-
мираха от Агенция „Пътна инфраструкту-
ра”. От там поясниха, че временната орга-
низация на трафика е поради профилак-
тично обрушване на скатове в платното
за София и осигуряване на безопасно
преминаване в участъка по време на дей-
ностите.

 От АПИ напомнят на шофьорите да ка-
рат внимателно и да спазват стриктно
поставената пътна сигнализация.

Експерт по киберсигурност: Една парола
дава достъп до всичките ви тайни

Любомира ПЕЛОВА
Една парола дава достъп до всичките ви

тайни, данни, близки хора и пари,  заяви
Ваня Палейкова - експерт по киберсигур-
ност и защита на данните, програмен ди-
ректор на сдружение “SAFER - Дигитално
читалище за онлайн сигурност”.

“Хората не си дават сметка, че цифро-
вият свят вече не се различава от истин-
ския живот поради простата причина, че
всички живеем повече онлайн, отколкото в
реалността. А всички грешки и пороци са
многократно засилени в интернет, показ-
ността е много по-голяма и няма връщане
назад”, отбеляза Палейкова.

Тя посочи, че за нея, като експерт по ки-
берсигурност, най-големите проблеми се
случват заради суета. “Вижте всички бе-
зумни тестове от сорта “На коя звезда при-
личаш” или “Кой е принцът за теб”, които
хората масово решават, давайки с охота
личните си данни, само и само всички да
видят, че лявата им вежда има прилика с
Анджелина Джоли. Принципът “Няма без-
платен обяд” важи с особена сила в интер-
нет.

Всички програми, приложения, търсачки,
социални мрежи, чатове, които използвате,
събират данни за вас и ги продават. Тези
приложения са безплатни, точно защото
вие плащате за тях с информацията за се-
бе си.

Вече не е възможно да избягате от гло-
балната мрежа, защото - веднъж в интер-
нет, завинаги в интернет, дори и да изтрие-
те всичките си профили и да се скриете в
гората с телефон с фенерче”, каза специа-
листът.

След 25 май 2018 г., когато влиза в сила
Общият регламент, който регулира защита-
та на лични данни, гражданите ще имат по-
вече права и по-голям контрол над личните
си данни, но, за да се случи това, те трябва
да са активна страна, посочи Ваня Палей-
кова.

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишка рециди-

вистка се изправя
пред съда за измама.

През месец януари
тази година, 42-го-
дишната Г.И., без да
има юридическо об-
разование, се пред-
ставила за адвокат
от името на извес-
тна кантора в столи-
цата и въвела в заб-
луждение 29-годишна
жена от софийското
село Гурмазово. Връз-
ката между двете
жени се осъществила

БХК: Една жена бива убита
на всеки две седмици у нас
Любомира ПЕЛОВА

Застой и дори вло-
шаване при защита-
та на правата на чо-
века в България - Това
показва годишният
доклад на Българския
хелзинкски комитет.
Стряскащи са данни-
те за насилието над
жени. През 2017 г.
има постановени 29
осъдителни присъди
за умишлени убий-
ства на жени. Извър-
шителите са основно
мъже. В почти 40 %
от случаите, жените
са системно малтре-
тирани, преди фатал-
ния край. Сще по-

стряскащо е, че в
много от случаите
жените са търсили
помощ. Подавали са
сигнали в полиция и
прокуратура, но без
резултат.

„Българската дър-
жава не упражнява
адекватен контрол
върху тези насилия.

Тя няма и институ-
ции, например Истан-
булската конвенция,
която да защитава
жените по адекватен
начин и закона за за-
щита от домашното
насилие също има се-
риозен проблем с не-
говото прилагане”,

каза председателят
на БХК Красимир Къ-
нев.

Диляна Ангелова,
също от БХК заяви:
„За съжаление жер-
твите на убийства
нямат своя глас. До-
ри по делата, много
по-често четем вер-
сиите на извърши-
теля и въпреки това
по разкази на близки
се споделя за система
от насилие, която не
е била прекъсната ни-
то чрез интервенция
на власите, нито са-
мите жертви са успе-
ли ефективно да се
защитят”.

през интернет. По-
търпевшата имала
нужда от юридичес-
ка консултация и де-
ло за бащинство и из-
дръжка на дете. Брез-
нишката измамница
поела ангажимент да
я представлява и по-
лучила авансово за
това сумата от 2000
лева. Когато разбра-
ла, че нещата не
вървят, клиентката
й подала сигнал в по-
лицията. Органите
на реда провели мно-
жество действия по

започнатото раз-
следване и истината
около далаверата на
измамницата лъсна-
ла. 42-годишната же-
на е привлечена като
обвиняема и й е нало-
жена мярка за неот-
клонение „задържане
под стража“. Осъ-
ждана е за подобно
престъпление с
влязла в сила условна
присъда.

Работата продъл-
жава съвместно с Ра-
йонна прокуратура –
Брезник.

140 са жертвите на пътни
катастрофи за 2018 година

Любомира ПЕЛОВА
От началото на годината са станали 1764

пътнотранспортни произшествия, при които
са загинали 140 души, а 2248 са пострада-
ли, съобщиха от пресцентъра на МВР.  Ста-
тистиката обхваща 115 дни за първите 4 ме-
сеца от годината.

Един човек е загинал, а 14 са пострадали
при 13 катастрофи в страната само през из-
миналото денонощие, като в София са ре-
гистрирани 2 тежки и 70 леки катастрофи,
при които са пострадали двама души. 

 

Полицията работи вече
с електронния портал
Любомира ПЕЛОВА

МВР работи еле-
ктронен портал за
проверки на издадени
наказателни поста-
новления, фишове и
електронни фишове.

Една от мерките за
справяне с безопаснос-
тта на движението
по пътищата е всеки
нарушител да заплати
наложената му сан-
кция в срок и това да
изиграе превантивна
роля спрямо него и ос-
таналите участници
в движението.

Съгласно последни-
те разпоредби на За-
кона за движение по
пътищата, на шо-
фьор, който не е зап-
латил в законоустано-
вения срок наложени-
те му глоби се отнема
свидетелството за
управление.

За да не се стига до
подобни принудител-

ни мерки, МВР създаде
електронен портал на
адрес https://e-
uslugi.mvr.bgq, където
могат да бъдат напра-

вени проверки за влез-
ли в села наказателни
постановления, фишо-
ве и електронни фи-
шове. Съгласно фун-
кционирането на еле-
ктронния портал, ка-
то критерии за про-
верка трябва да се въ-

ведат номер на свиде-
телството за управ-
ление на МПС и ЕГН.

Когато има постъ-
пили искания за подоб-

ни проверки от ръко-
водители на органи на
държавната и местна
власт за юридически-
те лица, които пред-
ставляват, проверки-
те ще се извършват
от структурите на
МВР.
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