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Кметът поздрави за Димитровден
именници и строители!

Любомира ПЕЛОВА
Вчера кметът на община Перник д-р Вяра Церовска поздрави с

професионалния им празник проектанти, архитекти, строителни инже-
нери и работещите в сферата на строителството.

"Бъдете здрави, влагайте душа и сърце в сътвореното и занапред.
Блaгoдapя ви, чe зaeднo c вac paбoтим aктивнo зa peaлизaциятa нa

знaчими инфpacтpyктypни пpoeкти, кoитo пpoмeнят oбликa нa Перник
и пoдoбpявaт кaчecтвoтo нa живoт нa xopaтa.

Пожелавам ви да не губите дръзновението и хъса си за работа и да прос-
лавяте занаята. Да утвърждавате авторитета на професията - Строител!

Нека Свети Димитър ви дава мъдрост, сила и вяра, за да успеем, за
по-добро бъдеще за всички нас.

Честит празник и на всички именници! Бъдете здрави и обичани и с
гордост носете прекрасното си име" се казва в специалния поздрав
на градоначалника.

домирци, които по от-
колешна традиция на
Димитровден отдават
почит на небесния пок-
ровител на града -
Св.Димитър. Негово
светейшество присъс-
тва на тържествена
Света литургия в мес-

Áúëãàðñêèÿò ïàòðèàðõ Íåîôèò áëàãîñëîâè ðàäîìèðöè
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.65 лв.

Петък, 27 октомври 2017 г., бр. 206 /6308/ год. XXIVЦена: 0,60 лева

Св. мчк Нестор.
Преп. Димитрий

Басарбовски

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

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

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

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

Дни за
въпроси

Дните за траур заради потопа в Бур-
гаско, както е традиция, са съпроводени
с въпроса кой е виновен. И понеже по вре-
ме на траур човек може малко да размис-
ли, започва да търси логичния отговор.
Някои им го намериха и преди траура -
дъждът е виновен.

Така е! Ако не беше тоя проклет дъжд,
нямаше да има ни жертви, ни инфрас-
труктурни поразии, ни човешки траге-
дии. Бързо и лесно виновникът бе посо-
чен с пръст. И някак между другото се
спомена, че ще се прави проверка на язо-
вирите, реките, деретата и какво ли още
не. Защо въобще трябва да се лъжем - че
ще проверяват качеството на инфрас-
труктурата. Нали виновникът вече е
ясен - дъждът.

И понеже на съда всичко е известно, се-
га остава да влезе убитият /с извинение
за черния хумор/. Няма да е чудно, ако
някой напише постановление, с което да
забрани дъждовете в Бургаско, водата в
празните язовири и строежа на къщи в
ниските части на населените места. И
този престъпник - дъждът - да си получи
заслуженото наказане според българско-
то строго, но справедливо законодателс-
тво. Толкова министри са в Бургаско - да-
но все някой го хване. Само да не хване ви-
новника за шлифера.

Валентин ВАРАДИНОВ

20 / 210

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0887 884 095

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Негово светейшество поздрави за Димитровден и перничани чрез кмета Церовска
Любомира ПЕЛОВА

Вчера миряните от
Радомир имаха двоен
празник. Те честваха
Деня на града и в праз-
нични ден тук за пръв
път пристигна българ-
ският патриарх Нео-
фит. Той поздрави ра-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

Елена се роди на празника
на Перник, кметът готви
подарък за родителите

Любомира ПЕЛОВА
Навръх Деня на град в Перник се ро-

ди момиченце, което бе наречено с
красивото име Елена.  Малката прин-
цеса проплака в 15.55 часа на 19 ок-
томври.

Щастливите родители  - Ани и Краси,
са счетоводители . За тях това е първа
рожба . Малката Елена е с перфектни
мерки - 2 600 кг и 46 см.

По традиция Община Перник ще под-
помогне младото семейство. Подаръ-
кът ще бъде лично връчен от кмета
Вяра Церовска.

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÐÀÄÎÌÈÐ ÏÐÀÇÍÓÂÀ
ÄÅÍß ÍÀ ÃÐÀÄÀ

ÇÀÑÅÄÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÍÈßÒ
ÑÚÂÅÒ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

„ÊÀËÎßÍ – ËÀÄÈÌÅÊÑ” Ñ
ÌÍÎÃÎ ÎÒËÈ×Èß  ÎÒ ÑËÎÂÅÍÈß

тната Света обител
"Св.вмчк. Димитрий",
отслужена за здраве и
благополучие на мир-
яните. Той бе посрещ-
нат пред храма от кме-
та на община Радомир
Пламен Алексиев и за-
местниците му Любка
Димитрова и именника
Димитър Димитров.

"Св.Димитър е дос-
тоен за всяко наше по-
коление, той отдаде
живота си за Исус
Христос като негов
апостол", заяви пред
прпълнилите храма
миряни Неофит. Него-
во Светейшество поз-
драви църковното нас-
тоятелство, общин-
ската управа на Радо-
мир, всички миряни.

На страница 2
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Ðàäîìèð îòáåëÿçà ïðàçíèêà íà ãðàäà – Äèìèòðîâäåí!
Сашо Борисов е новият му почетен гражданин

Любомира ПЕЛОВА
Слънчев и усмих-

нат, пълен с прекрас-
но настроение бе
вчерашният празни-
чен ден за радомир-
ци.

Площадът бе пъ-
лен с хора, които
нямаха търпение да
започне официално-
то празненство за
Деня на града, който
по отколешна тради-
ция събира гости от
близо и далеч навръх
Димитровден.

Малко след 11 часа
под звуците на на-
ционалния химн на
централния площад
„Свобода” в града
средношколците от
местните учебни за-
ведения издигнаха в
синьото небе българ-
ския трибагреник,
флагът на Европа и
знамето на Радомир.
По традиция беше
отслужен водосвет
за здраве и благо-
денствие в центъра
на града.

Множго хубави
емоции у домакини и
гости събуди сти-
хотворението, напи-
сано специално за
празника от почет-
ния гражданин на Ра-
домир поетът Геор-

ги Евдокиев „Свети
Димитър”.

А гостите бяха
много. Сред тях бяха
и кметът на община
Перник Вяра Церов-
ска и нейния екип,
председателят на

ОбС в Перник Иво
Савов, зам.облас-
тнит управтели Иво
Иванов и Васил Пав-
лов, кметът на Зе-
мен Димитър Соти-
ров, зам.кмета на об-
щина Брезник Мраиь

Добренска, почетни
граждани на Радо-
мир, представители
на бизнеса в община-
та.

В своето празнич-
но приветствие кме-
тът на община Радо-
мир Пламен Алексиев
пожела на всички жи-
тели и гости здраве,
благополучие, ра-
дост! „Пpиeмeтe
мoитe пoздpaви пo
cлyчaй дeня нa гpaд
Paдoмиp – Ди-
митpoвдeн! Бъдeтe
живи и здpaви,
блaгoпoлyчни и
paдocтни. Heкa
бъдeм зaвлaдeни oт
миcъл зa дyxoвнocт,
вяpa и кyлтypa.
Пpизнaтeлeн cъм нa
вceки eдин oт вac,
кoйтo, oбpъщaйки
пoглeд нaзaд, нaмиpa
дoбpa дyмa зa
нaпpaвeнoтo в

нaшия гpaд. Желая на
всички вас да бъдете
благословени, радос-
тни, успешни. Нека
се прославя нашият
град, така както го
правят нашите уче-
ници, които завър-
шват с отличие. Вие
сте нашата гордост
и аз благодаря искре-
но“, сподели с вълне-
ние кметът на Радо-
мир Пламен Алексиев.
Той изрази
б л а г о д а р -
ност към
с т р о и т е л и -
те, учители-
те и всички
дейци, дали
своя принос

за разви-
тието на Об-
щината. И
нeкa бъдeм
вoдeни oт
миcълтa, чe
cъгpaдeнoтo
ocтaвa зa
п o к o л e н и я
нaпpeд, каза
още в офи-

Българският патриарх
Неофит благослови радомирци

Радомир е щас-
тлив с такива све-

щенослужиели, които работят заедно и
принасят добър плод, каза патриархът. Той
произведе в протойерей свещеника на
храма отец Александър и му пожела на до-
бър час.

Храмовият празник на църквата
“Св.вмчк.Димитрий” - Димитровден, се е
утвърдил като празник на Радомир. Чер-
квата е посторена през 1866 година.

Вчера тук вълнението бе особено голямо
за осеммесечният Димитър, който е най-
малкият носител на името на светеца, и не-
говата майка Антония. Засмяното момчен-
це е първа рожба за семейство Алексови.
Със съпруга ми искахме да дадем хубаво
българско име на детето си, а какво по-
подходящо от Димитър – светецът ще зак-
риля града ни, ще закриля рожбата ни , на-
речена на него, не криеше вълнението си
Антония. Нейният съпруг Михаил е предсе-
дател на Районния съд в Перник, а мом-
ченцето им вчера получи благословия
лично от българския патриарх.

Икона на светеца бе приготвила като дар
за патриарх неофит и художничката Веска
Чакърова от Друган, която е изписала та-
мошната църква, сътвореното от ръката й

може да се види и в много други храмове,
сподели кметът на общината Пламен Але-
ксиев.

Вчера Негово Светейшество патриарх
Неофит поздрави и кмета на Община Пер-
ник Вяра Церовска, която бе сред гостите

на Радомр по случай празника Димитров-
ден. Той отправи благословия към младите
хора и всички жители на Перник. „ Христо-
вата безусловна и никога неотпадаща лю-
бов да се възцари в сърцата ни и тя да ни
ръководи във всички наши дела и решени-
я“, каза патриарх Неофит.

Кметът Вяра Церовска не скри вълнение-
то си от срещата с негово Светейшество и
каза, че тази благословия е важна за всич-
ки българи и за всички хора.

Главата на българското православие
Неофит вчера благослови празнуващите
радомирц, но не забрави в мъдрите си сло-
ва и страдащит. Той сподели, че изказва
съболезнования на близките на загинали-
те при трагедията в Бургаско и се моли за
спасение на душите им.

циалния си  поздрав
радомирският градо-
началник.

Радомирци и техни-
те гости бяха поз-
дравени от името на
областния управи-
тел Ирена Соколова

от зам.облас-
тния пурав-
тиле Иво
Иванов. Ра-
домир е град,
който има
своите тра-
диции, пази
своите цен-
ности и не
отстъпва на
редица евро-
пейски градо-
ве. „Уверена
съм, че вие
все така упо-
рито ще про-
дължите да
работите за
по-нататъш-
ното утвър-
ждаване на
Радомир, за
развитието
на неговия
потенциал”,

бе посочено в нароч-
ното поздравление
на губернатора. Со-
колова пожела Св.Ди-
митър да продължи
да закриля града и не-
говите хора.

„Благодаря за въз-
можността да изка-
жа своето уважение
към труда, упори-
тостта и постигна-
тите резултати от
Общинското ръко-

от страница 1

водство на Радомир,
за да бъде градът
различен, но и да за-
пази своята исто-
рия, да утвърждава
и развива традиции-
те на своя край. Нека
вашият патрон св.
Димитър ви защита-
ва и закриля“, споде-
ли пред стотиците
събрали се гости
кметът на Община
Перник Вяра Церов-
ска. Тя отправи по-
желание за един не-
забравим празник.

Поздравителни ад-
реси бяха получени
от Красимир Велчев
и д-р Александър Але-
ксандров, Станислав
Владимиров и Любо-
мир Бонев, зам.пред-
седателя на Народно-
то събрание Валери
Жаблянов, кметове
на населени места
от различни краища
на България.

От сцената кме-
тът Алексиев и
председателят на
ОбС Светослав Кири-
лов връчиха знака на
града на почетния
гражданин на град
Радомир за 2017 го-
дина Сашо Борисов

Наградени бяха и
млади спортисти,
участници в тради-
ционния футболен
турнир „Христо Ра-
дованов”.

Денят на града
продължи с богата
празнична програма.
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Çàñåäàâà Ðåãèîíàëíèÿò ñúâåò çà ðàçâèòèå
Област Перник отново бе негов председател

Любомира ПЕЛОВА
И вчера продължи

двудневното заседа-
ние на Регионалния
съвет за развитие /
РСР/ на Югозападен
район /ЮЗР/. На съ-
битието, което се
председателства от
Ирена Соколова, при-
състват заместник
министрите на вът-
решните работи
Стефан Балабанов и
на културата Румен
Димитров, както и
всички областни уп-
равители на области-
те от ЮЗР.

През първия ден от
заседананието дирек-

торите на дирекции
от всички минис-
терства представиха
дейността им по сек-
тори. За постижения-
та и предизвикателс-
тва разказаха кмето-
вете на общини в ра-
йона, представители
на университети, на
Търговско-промишле-
ната палата, Българ-
ска стопанска камара,
неправителствения
сектор, браншови и
неправителствени
организации и други.

" С всяко свое изда-
ние Съветът цели да
подобрява админис-
тративната, иконо-

мическата, инвести-
ционната и социална
среда в региона, като
включва най-важните
и значими теми за
всички на терито-
рията на ЮЗР. Днес
сме на прага и на  бъл-
гарското председа-
телство на Съвета
на Европейския съюз.
Председателство, за
което всички ние но-
сим отговорност.
Ние имаме и важен ан-
гажимент освен да
развиваме и да се гри-
жим за областите,
които управляваме,
но и да запознаем
тяхното население с

приоритетите на
държавата ни по вре-
ме на първите шест
месеца на 2018 г.
През това време ще
имаме уникалната
възможност да пре-
зентираме по подоба-
ващ начин специфики-
те на всеки един ра-
йон и докажем пред
Европа и света тех-
ните предимства",
приветства присъс-
тващите Ирена Соко-
лова.

На заседанието бе-
ше представена меж-
динната оценка на Ре-
гионалния план за раз-
витие на Югозападен
район за периода 2014
- 2020 г. Членовете на
съвета обсъдиха и
очертаха  мерки за по-
вишаване ефектив-
ността на планиране-
то и партньорство-
то между заинтересо-
ваните страни.
Oбщият извoд oт
мeждиннaтa oцeнкa е,
чe Югозападен paйoн
e пpивлeкaтeлнo
мяcтo зa живeeнe,
бизнec и тypизъм, c
дoбpи ycлoвия зa
кoмyникaция и cъx-
paнeнo пpиpoднo и
кyлтypнo нacлeдcтвo.

Сред значимите те-
ми, засегната по вре-
ме на заседанието,
бяха подготовката на
българското предсе-

дателство, индика-
тивната програма на
предстоящите съби-
тия в периода януари
- юни 2018 г., приори-
тетни направления и
очаквани резултати.

В рамките на диску-
сията зам.-министъ-
рът на вътрешните
работи Стефан Бала-
банов подчерта, че
югозападният регион
като единствен та-
къв на три граници -
Сърбия, Гърция и Тур-
ция, има добра коор-
динация с граничещи-
те държави. Той об-
ясни, че бежанската
вълна у нас е овладяна
и е подсигурена регио-
налната сигурност по
време на Председа-
телството на Съве-
та на ЕС.

Членовете на съве-
та обсъдит още въз-
можностите за канди-
датстване по Опера-
тивна програма "Раз-
витие на човешките
ресурси" 2014 - 2020 г.
и други програми на
Министерство на
труда и социалната
политика, както и
състоянието на про-
фесионалното обра-
зование в Република
България,  приорите-
тите, новостите и
мерките за удовлет-
воряване нуждите на
пазара на труда.

Закопчаха агресивен
рецидивист в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен е задържан от слу-

жители на Второ РУ - Перник
В сряда служители на полицията задър-

жали 27-годишният А.П. във връзка със за-
почнато досъдебно производство. Мъжът
бил във видимо неадекватно състояние и
при настаняването му в помещенията за за-
държане проявил агресия и счупил камера
за видеонаблюдение и повредил патронник
на входна врата.

Той е познат е на органите на реда с
кражби и грабежи. Задържан е за 24 часа с
полицейска мярка и е започнато досъдебно
производство по чл. 216 от НК за унищожа-
ване и повреждане.

Пред Темида за "трева"
Любомира ПЕЛОВА

20-годишен зас-
тава пред Темида
за притежаване на
наркотични ве-
щества.

На 3-ти октомври
тази година, слу-
жители на Второ

районно управление задържали 20-годиш-
ния М.К. от областния град. При направения
му личен обиск в районното управление, у
него било намерено и иззето пакетче с ма-
рихуана и тегло около един грам.

Сега младият мъж е привлечен като об-
виняем и му е наложена мярка за неоткло-
нение "подписка".

Близо 67 000 декара с пшеница
са засети до сега в областта
Силвия ГРИГОРОВА

Близо 67 000 дка засе-
ти с пшеница има до се-
га в областта, инфор-
мираха от Областна
дирекция "Земеделие" в
Перник. Най-много пло-
щи засети с жито има
в землището на общи-
на Брезник- 27 500 дка.
Следват общините: Ра-
домир- 23 560 дка, Пер-
ник- 11 500 дка, Трън- 1
950 дка, Земен -1 650
дка, Ковачевци- 800 дка.

Постепенно напред-
ва и сеитбата на есе-
нния ечемик. До момен-
та в областта са засе-
ти общо 4 595 дка с та-
зи култура. Най-много
площи с ечемик са засе-
ли стопаните от Радо-
мир- 2 705 дка. Следват
земеделците от общи-
ните: Брезник- 1 730
дка, Земен- 100 дка и Ко-
вачевци-60 дка. До мо-
мента само стопаните
от Перник и Трън не са
засели нито декар с
ечемик.

Определено слаб ин-
терес проявяват сто-
паните от областта

към сеитбата на ръж.
Единствените, които
са засели площи с тази
култура са стопаните
от Радомир- 200 дка и
Перник-40 дка.

Още по-слаб е инте-
ресът към сеитбата
на тритикале. С тази
култура до сега са засе-
ти само 100 дка.

За сметка на това
пък, площите, засети с
маслодайна рапица та-
зи година се очертава
да са повече в сравне-
ние с миналата. До мо-
мента с тази култура
са засети общо 12 250
дка. Най-много рапица
са засети в община
Трън- 5 800 дка. След-

ват общините: Радо-
мир- 4 850 дка, Перник-
800 дка, Брезник- 500
дка и Ковачевци- 300
дка. Само стопаните
от Земен очевидно та-
зи година са се отказа-
ли да сеят рапица.

Според агроспециа-
листите, есенната кам-
пания в региона до мо-
мента върви нормално.
С приключването на
прибирането на рекор-
тата от пролетници-
те и освобождаването
на площите от тях, зе-
меделците в областта
ще съсредоточат уси-
лията си към форсира-
нето на сеитбата на
есенните култури.

80% от децата у нас
учат в опасни сгради

Светла ЙОРДАНОВА
Около 80% от децата у нас учат в сгради,

неотговарящи на нормите за безопасност и
това е една от причините за агресия в учи-
лище. Това заяви детският психолог Иван
Игов, който участва в кръгла маса на тема
"Родителите - конфликтите - агресията и
закрилата на децата", организирана в На-
родното събрание. Иван Игов посочи още,
че мярката за двусменен режим на работа
на училищата е въведена още през 1972
година като временна мярка и от тогава
досега в сгради строени за 300-600 деца
учат по 1500-2000 ученика. Паралелките
пък набъбват до 30-32 деца при норма 26.

Над 50% от учениците изпитват страх от
лошите хигиенни условия и не ходят до
тоалетна в училище. Училищният климат в
средните училища включва деца от шест
възрастови групи, затворени в общо прос-
транство. Всичко това оказва сериозно
влияние върху децата, обяснява Игов. Спо-
ред психолога е отнето правото на равно
образование и обучение на две смени при
40 минути часове. Друг проблем е, че де-
цата на седем и осем години учат неща,
които не разбират, защото не са узрели за
този тип познание.

Решенията, които той предложи, са свърза-
ни със създаването на подкрепяща училищ-
на среда, така че в едно училище да учат до
500 деца, на една смяна, така че те да са
близки по възраст, а учебното съдържание
съобразено с възрастовите разбирания.

Иван Игов посочи, че агресията сред мла-
дежите може да е вътрешна и външна. По
думите му ние по-често говорим за външни-
те изяви на агресията и рядко за агресията,
насочена навътре. Така в България всяка
година има между 40-50 деца на възраст
до 18 години, които проявяват суицидно по-
ведение, изтъкна детският психолог и доба-
ви, че то трудно се забелязва, защото мла-
дежът е тих, скромен, притеснен. Игов
поощри мярката на просветното министерс-
тво за психолог във всяко училище.

По думите му е необходимо създаване на
система за помощ и подкрепа, при която
децата да могат да продължат напред, взи-
майки решенията как да продължат живота
си. По време на дискусията стана ясно, че
тежкото съдържание на учебниците като
проблем датира още от далечната 89-та го-
дина, но за разлика от тогава сегашните де-
ца не владеели технологията на ученето.

Така се налагало студенти в първи курс
да учат с частни учители за първите си из-
пити. Друг проблем е, че една трета от се-
мействата в България се справят агресив-
но с проблемите, възникнали помежду им.
Това е социален модел, който се пренася и
сред децата.

Като огромен проблем сред подраства-
щите бе отчетен кибертормозът - свързан с
електронните средства за комуникация -
мобилен телефон, интернет. Кибертормозът
води до много голям риск от дългосрочни
негативни последици, същевременно той е
недобре разбиран, подценяван и недоста-
тъчно управляван става ясно от думите на
Игов. "Кибертормозът - той е нещо, което се
надгражда, свързан с агресията и тормоза.
Оказва се, че пасивността също е форма на
агресия. Нашето послание като държава
към децата също е агресивно. Така дете -
обект на тормоз много лесно прибягва към
самоубийство", изтъкна психологът.

Три са основните форми на тормоз - фи-
зически, вербален и социален - изразяващ
се в изолиране, игнориране, клюки, слухо-
ве, настройки, шпиониране, разрушаване
на връзки, кибертормоз.

Кибертормозът е труднопроследим, пов-
семестен, подценяван, влияе на отноше-
нията на живо, изисква техническа грамот-
ност, почти невидим за непосветените.

Негови конкретни форми са по мобилен
телефон - заплахи, обиди, псувни и др. - пи-
сане на неприятни неща в интернет - зле-
поставяне, настройване на другите, со-
циални мрежи, представяне за друг човек,
компютърни вируси и кражба на самолич-
ност, обясни специалистът.
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Òúðñÿò ñå øîôüîðè, øèâà÷è è ìîíòàæíèöè
Хората със средно и по-ниско образование по-лесно намират работа

„Мис Свят 2017“ Вероника
Стефанова отпътува за Китай

Светла ЙОРДАНОВА
Българската претендентка за „Мис Свят

2017“ Вероника Стефанова отпътува за Ки-
тай, където на 18 ноември ще се проведе
финалът на престижния конкурс за красо-
та. 25-годишната хубавица бе изпратена на
летището
от близки
и прияте-
ли, както и
от лицен-
зианта на
конкурса
С т р а х и л
Гановски,
който се
очаква съ-
що да кац-
не на тери-
торията на
източната
страна за
грандиоз-
ната пос-
ледна ве-
чер от надпреварата. Терен на „Мис Свят“
тази година ще даде китайският град
Саня, а за голямата титла Стефанова ще се
съревновава с над 120 претендентки. Пред
журито Вероника ще се представи не само
на котешката пътечка, но ще заложи и на
таланта си в класическия балет. Благотво-
рителната кампания на българската краса-
вица, свързана с конкурса, пък е в полза
на борбата с анорексията. Със задачата да
насърчава млади момичета да не избират
лесния път към отслабването тя се заема,
след като сама изживява от първа ръка
трънливия път на възстановяването от бо-
лестта. В дългосрочните планове на моде-
ла влиза и създаването на социален цен-
тър за психично здраве, фокусиращ се,
както върху хранителни разстройства, така
и върху други зависимости.

Силвия ГРИГОРОВА
След като две поред-

ни седмици, макар че
навлязохме в есенно-
зимния период, свобод-
ните работни места се
увеличаваха, то през
тази седмица те намал-
яха с 12 и достигнаха
163. Редуциран е и
броят на предлаганите
свободните места за
безработни висшисти,
макар и само с 1 и дос-
тигна 11. На трудова-
та борса тази седмица
се търсят: 10 монтаж-
ници на електрически
елементи,  7 сервитьо-
ри по проект „Нова ра-
ботно място”, 10 шо-
фьори на специален ав-

томобил, 16 шивачи.
Освен тях, Бюрото

по труда предлага ра-
бота на:  2 механошло-
сери,  1 инженер КИП и
А, 3 машинни операто-
ри на изделия от бе-
тон, 1 работник в
кухня, 1 работник поп-
равка на гуми и джан-
ти,  1 семеен консул-
тант, 1 социален ра-
ботник, 2 миячи на
МПС, 1 чистач ЖП със-
тав, 1 изпълнителен
секретар в офис по
проект „Ново работно
място”, 2 компютърни
оператори по проект,
1 специалист контрол-
ни функции в деловодс-
тво по проект, 1 архи-

вист по проект,  2 шо-
фьори на международ-
ни превози,1 възпита-
тел,  3 бармани по
проект „Ново работно
място”, 3 аниматори
по проект, 1 работник
в кухня по проект, 3 по-
мощник-готвачи по
проект, 1 продавач раз-
носна търговия по
проект, 1 чистач-хигие-
нист по проект, 2 за-
готвители на химични
смеси, 1 учител на деца
с езиково-говорни на-
рушения, 1 огняр, 5
складови работници, 2
техници на електричес-
ки системи, 1 барман, 1
сервитьор,  2 монтаж-
ници на метални на
конструкции, 2 общи
работници, 1 инженер
по автоматизация на
производството, 1
технически организа-
тор,  2 бармани-рецеп-
ционисти, 5 машинни
оператори на Абкант
машина, 2 снабдители-
доставчици, 6 кранис-
ти, 3 електрошлосери,
1 учител по изобрази-

телно изкуство на ?
щат, 6 работници за
обработка на стъкло, 8
шофьори на специален
автомобил, 3 шофьори
на тежкотоварен ав-
томобил, 3 машинст
ПСМ, 2 машинисти на
еднокофов багер, 1 про-
давач-консултант, 4
машинисти оператори
ГТЛ, 1 тракторист, 4
работници по под-
дръжка, 3 работници в
мини, 1 медицинска сес-
тра, 1 социален работ-
ник, 1 учител чужди
езици-начален етап, 2
шофьори на товарен
автомобил-междуна-
родни превози, 2 амто-
монтьори, 2 готвачи, 1
огняр, 1 шлосер-мон-
тьор, 1 крояч текстил
1 пакетировач,  1 арма-
турист.

Един бегъл поглед
върху предлаганите
свободни места на
трудовата борса в
Перник показва, че все
още преобладаващата
част от търсените
кадри са в областта на

обслужващите дейнос-
ти.  Тази седмица има
твърде много оферти
за шофьори с различна
квалификация- 23 на
брой са предложенията
за тях.  Не е за пренеб-
регване  и повишеното
търсене на работници
в промишленото
производство. Фак-
тът, че новата учебна
година стартира, ес-
тествено намали зна-
чително броя на сво-
бодните места за педа-
гози. В момента Бюро-
то по труда търси са-
мо двама. Тази седмица
сред търсените са
още: шивачи, готвачи,
сервитьори,  монтаж-
ници на ел.елементи и
други. И през изминала-
та седмица се запазва
тенденцията  хората
със средно и по-ниско
образование да имат
по-големи шансове да
си намерят работа. На
тях Бюрото по труда
предлага 152  свободни
места, а на безработ-
ните висшисти- 11.

Ограничават употребата на наргилета
Силвия ГРИГОРОВА

Работната група,
инициирана от Минис-
терството на здравео-
пазването,  разработи
и предложи промени в
нормативни актове,
засягащи регулацията
на употребата от не-
пълнолетни лица на рас-
тителни смеси за пуше-
не с наргиле и тяхното
разпространение, посо-
чи здравният минис-
тър Николай Петров.
Той поясни, че  ще се
пристъпи към бърза за-
конодателна инициати-
ва.

Предложенията в За-
кона за здравето ка-
саят разширяване на
забраната за тютюно-
пушене в закритите об-
ществени места и на
някои открити общес-
твени места, като се
регламентира забрана
за пушене на тютюне-
ви и свързани с тях из-
делия. Забраната за пу-
шене ще обхване и нар-
гилетата. Предвижда
се управителят на обе-
кт, който е допуснал
пушене на тютюневи
изделия и свързани с
тях изделия в обекта,
да бъде санкциониран.
При системно наруша-
ване на забраната за пу-
шене е предвидено и
спиране експлоатация-
та на съответния обе-
кт за определен срок.
„Считаме, че това ще
окаже необходимото
възпиращо и възпита-
ващо въздействие и ще
мотивира собствени-

ците да не допускат пу-
шене в стопанисваните
от тях обекти. Предла-
га се също така да се
разшири кръгът на кон-
тролните органи с цел
постигането на по-ефе-
ктивен контрол“, ко-
ментира здравният ми-
нистър.

В Закона за тютюна,
тютюневите и свърза-
ните с тях изделия се
правят предложения за
промени в дефиниция-
та на „изделия, свърза-
ни с тютюневите изде-
лия“, така че да бъдат
включени и изделията
за наргиле, несъдържа-
щи тютюн.

Чрез изменение на За-
кона за закрила на дете-
то се забрани предлага-
нето и продажбата на
деца на изделия, свърза-
ни с тютюневите изде-
лия, наред със забрана-
та за предлагане и про-
дажба на тютюневи из-
делия.

Промените в Закона
за акцизите и данъчни-
те складове са свързани
с разширяване опреде-
лението за тютюневи
изделия, като се поя-
сни, че смесите за пуше-
не с наргиле (водна лу-
ла), също попадат в об-
хвата за облагане на
тютюневите изделия.

Здравка Евтимова с номинация за
литературната награда „Перото”-2017

Светла ЙОРДАНОВА
Здравка Евтимова е сред номинираните

за литературната награда „Перото”- 2017г.
в категория „Проза”. Перничанката е но-
минирана  със „Юлски разкази” , издаде-
ни от Издателска къща „Жанет 45”. В тази
категория тя „мери сили” с още двама на-
шумели и утвърдени прозаици- Милен Рус-
ков -  „Чамкория” и Момчил Николов –
„Последната територия”.

Литературен клуб „Перото” ще връчи го-
дишните си награди за трета поредна го-
дина.  Събитието ще се състои на 2 ноем-
ври и ще бъде своеобразно продължение
на празничните чествания по случай Деня
на народните будители.

Награда „Перото“ ще получат творци с
принос към българския литературен кон-
текст, избрани сред номинираните в пет ка-
тегории: „Детска литература“, „Поезия“,
„Проза“, „Превод от български на чужд
език“ и „Дебют“. Ще бъде връчена и Наг-
рада за цялостен принос. Селектираните
заглавия са в периода 1 юли 2016 г. – 1
юли 2017 г.

Номинациите за наградата са гласувани
от жури в състав: проф. д-р Амелия Личе-
ва, проф. Милена Кирова, доц. Дария Кара-
петкова, доц. Дарин Тенев, Георги Иванов,
Марин Бодаков, Аксиния Михайлова, Свет-
лозар Желев и Михаела Петрова.

Перник събира талантливи
деца от цяла България

Светла ЙОРДАНОВА
Перник събира талантливи деца от цяла

България.Младите таланти ще се изявят ид-
ната година на първия по рода си пленер в
града. Инициативата се реализира със съ-
действието на кмета на Община Перник Вяра
Церовска и директора на Държавната аге-
нция за закрила на детето Офелия Кънева.

„Идеята беше поставена при посещението
на г-жа Кънева на празника на града - 19 ок-
томври. Инициативата ще намери своето раз-
витие и съвсем скоро ще направим организа-
цията . Талантливите деца от Перник и от дру-
ги градове в страната ще участват със свои
картини в творческата проява. Надявам се
това да мобилизира всички, които обичат да
рисуват и пленерът да бъде интересен за
тях“, коментира кметът Вяра Церовска.

Забраняват рекламите на ГМО
продукти и ”вредни храни”

Силвия ГРИГОРОВА
Изрично се забранава рекламата на гене-

тично модифицирани храни и на храни, за
които има нормативно въведени ограниче-
ния за употреба от деца. Забраната се въ-
вежда с нов Закон за храните, приет на пър-
во четене от парламента. Намерението е но-
вият закон да гарантира “висока степен на
защита на здравето и интересите на потреби-
телите по отношение на храните и да осигури
прилагането на правото на ЕС и национални-
те мерки в областта на храните”. Законът
регламентира основните изисквания към
опаковането, етикетирането и рекламата на
храните.

Предвижда се информацията за храните,
включително информацията на етикета, да
се представя на български език. Въвежда се
изрична забрана за реклама на генетично
модифицирани храни и на храни, за които
има нормативно въведени ограничения за
употреба от деца, посредством реклами или
търговски съобщения, насочени към детска
аудитория, в които участват деца или пред-
ставят деца, консумиращи тези храни.



ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 4(5), ТЕЦ, 1 тер, 52 кв.м, тх., подобр. - 52 500 лв.
2. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
3. Двустаен, Ид. център, ет. 3, 72 кв.м, с обзавеждане, лукс - 63 000 лв.
4. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
5. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., тх. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с ползване на двор - 30 000 евро
9. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
11.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ - 49 000 евро
13. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Петък, 27 октомври 2017 г., брой 206 /6308/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      коментар - 60 000 евро

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

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

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

НАЕМИ:

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

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

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

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

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

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

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 500 лв.

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

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Мошино, ет. 9, ТЕЦ, ЕПК, тер. - 35 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 300 евро
8. Изток ет. 7, панел,
       ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
       70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
       ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 18 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 800 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

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

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл.,

ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.

2. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

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

тел.0893/37 20 40

Собственик
продава:

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

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

(до винпром) 076/60 85 85

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи

3 бр. работнички
за 2-сменен режим на работа

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

в двора на бившия “Феромагнити”

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050; 0888
137 885

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

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

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

Бразилките винаги са оценявани като едни от най-красивите же-
ни на планетата. Безупречен шоколадов тен, блестяща
коса и увереност са само част от техните предимства. В
основата на тяхната тайна за безупречен вид се крият
грижите, които започват да полагат още от ранна възраст
и които постепенно превръщат в житейска рутина. Ето и
на какво се доверят бразилките при грижата за външния
си вид:

Пясък
Бразилките използват пясъка от плажа като скраб за тя-

ло. Финните частици на пясъка помагат за подобряването
на циркулацията на кръвта, премахват замърсяванията и
разрушават мастните клетки.

Акай и годжи бери
Тези две растения се отглеждат най-вече в Бразилия и

са много ценени от местните и считани за супер храна.
Консумацията на плодовете на акай и годжи бери не само
подобряват състоянието на кожата, но също така предот-
вратяват появата на бръчки и несъършенства по нея.

Масло от бабасу
Маслото от бабасу има сходни на кокосово масло свой-

ства. То се извлича от палмата Бабасу, която бразилците
наричат „дървото на живота“. Векове наред бразилките
използват това масло, за да подхранват кожата си, тъй
като то има способността да я хидратира и омекотява, без
да я прави мазна.

Без четка за коса
Един от триковете на бразилките за красива коса е да се

решат възможно най-рядко. След като измият косата и

Интересно и забавно

Тайните за красота на горещите бразилки
поставят балсам или масло, те прекарват пръсти през косата
и я оставят да изсъхне естествено. От време на време срес-
ването е възможно под душа, но не и при суха коса.

Кокосова вода
Кокосовата вода е много популярна освежаваща напитка,

особено подходяща за тропическия климат на Бразилия. Тя
съдържа съединения, наречени цитокинини, за които е уста-
новено, че имат ефект против стареене на кожата. Освен то-
ва течността в зелените кокосови орехи е пълна и с важни
минерали, като магнезий, цинк и желязо, както и пълния на-
бор от витамини от група В. Всички те са жизненоважни за
здравето на кожата. За да се увеличи ефекта от приема на
кокосова вода, тя може да се използва и външно вместо ло-
сион за лице, като се нанася с помощта на памучен тампон.

Авокадо и пламъци
Бразилските дами харчат огромни суми за грижа за коса-

та. Една от тайните им за гладка и здрава коса, независимо
от типа й, е маската с авокадо. Авокадото увлажнява сухата
коса и изглажда нацъфтелите краища. Намачкайте едно зря-
ло авокадо и  го нанесете върху скалпа и косата, поставете
шапка за къпане и оставете за 30 минути преди изплакване.

Освен маските за коса бразилците имат и по-екстраваган-
тна терапия, така наречената велатерапия. Това не е нищо
друго освен изгаряне на косата. То се случва по контроли-
ран начин, разбира се, като целта е да се отървете от нацъф-
телите и повредени краища. Според експертите тази проце-
дура наистина работи.
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Проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на
децата в неравностойно положение в община Брезник"

Договор BG05M2OP001-3.001-0041-С02
ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Размерът на предоставената безвъзмездна помощ  е 260 305.57
лева. Проектът стартира на  27.07.2016 г. и е с продължителност 26 месеца.

Непосредствено след започване на учебната 2016/2017 година стартира
реализирането на дейности, насочени към  постигането на значими и
устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция на деца
от маргинализирани общности от община Брезник, включително роми и
постигане на следните специфични цели:

Спец. цел 1. Подобряване на образователната среда и повишаване
качеството на обучението в ДГ "Брезица" чрез допълнителни занимания
по български език и подобряване на условията за равен достъп до
предучилищна подготовка и възпитание - Резултат: Сформиран екип от
3 учители/преподаватели за провеждане на допълнителни обучения и
занимания по български език, изготвени и утвърдени планове и графици
за допълнителни обучения, сформирана целева група от деца,
разпределени 3 - 4 г.(една група), 4 - 5 г.(една група) и 5 - 6 г.(една група)
и проведени обучения, предвидени за учебната 2016/2017 година, вкл. и
летния ваканционен период, доставени материали и консумативи  и други
ДМА под прага на същественост за обезпечаване на учебно -
техническите средства за провеждането на допълнителни занимания по
български език, обхванати;

Спец. цел 2. Взаимно опознаване на децата от различни етноси и
възпитаването им в дух на толерантност - Резултат: Сформиран екип от 6
учители/преподаватели и 6 помощен персонал/технически сътрудници,
сключени договори, изготвени планове и учебни графици за
предвидените извънкласни форми, сформирани целеви групи и
провеждане на извънкласни дейности в клуб "Изкуството е магия", клуб
"Танци" и клуб "Малки спортисти" с деца на възраст 4 - 5 г.(по една група)
и деца на възраст 5 - 6 г.(по една група) за всеки клуб поотделно. По
двете дейности са обхванати общо 94 деца на възраст 3-6 г., от които 25
са роми.

Спец. цел 3. Работа с родители и включване на родителите във
възпитателния процес - Резултат: Сключени договори с експерти:
консултант родители и медицински/социален работник, проведено
индивидуално консултиране на 73 родители, от уязвими семейства, от
които 33 от ромския етнос, групово консултиране на родители чрез
проведени през този период три кръгли маси и три обучителни семинара.

Спец. цел 4. Създаване на условия за успешна социализация на децата
от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход.

Резултат: Изпълнени мероприятия от Програмата за културна и
социална интеграция за 2016 г.-2018 г. Мултикултурен обмен - проведени
5 екскурзии до природна/историческа и 2 посещения на куклен театър с
участници 70 за всяко мероприятие (деца и родители от целевите групи)
и 5 тържества по случай български и ромски празници.

Приключила дейност по изготвянето на Общински план за действие
за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-
икономическо положение в Община Брезник (2016 - 2020 г.)

За осъществяване на основната и специфични цели на проекта,
дейностите продължават и през новата учебна 2017/2018 г. като ще бъдат
обхванати нови участници в целевите групи.

Успешното завършване на предвидените по проекта дейности ще
доведе до изграждането на работещ устойчив модел за интеграция на
децата от ромския етнос и тези от неравностойни семейства в община
Брезник.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Договор № BG05M2OP001-3.001-0041-С02, Проект  "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в
неравностойно положение в община Брезник", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за

интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Горанов: Болничните категорично няма да се намаляват
Болничните категорично няма да

се намаляват догодина. Идеята, обе-
зщетенията за болест през първите
три дни да бъдат по-малки, отпадна
като мярка в Бюджет 2018. Това зая-
ви пред журналисти министърът на
финансите Владислав Горанов.

Идеята на правителството бе да
ореже болничните за първите 3
дни. Предложението предвижда-
ше работодателите да изплащат
само 50% от надницата, вместо 70,
както е сега. От НОИ смятат, че по
този начин ще намалеят фалшиви-
те болнични.

И бизнесът, и синдикатите обаче
се обявиха против и заявиха, че
така ще бъдат наказани истински-
те болни и това, което трябва да
се направи, е да се засили контро-
лът върху лекарите, които издават
фалшиви болнични.

Вчера синдикати и бизнес об-
съждаха във финансовото минис-
терство параметрите на държав-
ната сметка за догодина. Повече-
то социални партньори оценяват
социалната насоченост на разхо-
дите през 2018-а, но все още не са
взели решение дали ще под-

крепят бюджета или не. КНСБ об-
явиха, че няма да го подкрепят
твърдо и утре излизат на протест.

"Аз не виждам особен смисъл в
техния протест, но това им е рабо-
тата. Иначе държавата каквото е
могла да свърши, го е свършила.
Не виждам причина за промени
между първо и второ четене. Ру-
тинен не знам, но не е толкова ат-
рактивен и забавен като алтерна-
тивата му, но затова пък осигур-
ява функционирането на държа-
вата. Реформа се прави със сигур-
ност с този бюджет най-малко в

Президентът: Сигурността
на гражданите е приоритет

Навременната реакция при
миграционни кризи и сигурнос-
тта на европейските граждани
трябва да бъдат водещи прио-
ритети за ЕС.

Ясното дефиниране и утвър-
ждаване на принципа на соли-
дарността в Европейския съюз
и подобряването на общата ев-
ропейска политика в областта
на предоставяне на убежище
ще бъдат ключови теми по вре-
ме на Българското председа-
телство на Съвета на Европей-
ския съюз.

Това заяви президентът Румен Радев, който вчера на „Дон-
дуков“ 2 проведе среща с европейския комисар по въпроси-
те на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димит-
рис Аврамопулос.

Акценти в разговора бяха създаването на механизми за реак-
ция при внезапен миграционен наплив към европейските гра-
ници и мерките на общоевропейско ниво, които следва да бъ-
дат предприети за гарантиране на сигурността на гражданите
на Съюза, без да се нарушават техните права.

Димитрис Аврамопулос заяви, че Европейската комисия въз-
лага високи надежди на страната ни в ръководенето на пре-
говори в областта на предоставянето на убежище и гаранти-
рането на сигурността по време на председателството ни.

„България има опит в защитата на границите, тя е една от
страните на „фронтовата линия“ на миграционните потоци към
Европа и беше подложена на сериозен миграционен натиск
през последните години. Европейската комисия ще предос-
тави на българските власти техническа подкрепа и експерти-
за. Уверен съм, че в ключово време за Европа, България ще
бъде запомнена като страна, изпълнила дълга си да утвържда-
ва европейските ценности“, заяви комисар Аврамопулос.

Той предупреди, че всяка държава членка трябва да поеме
отговорност за предотвратяването на нови кризи, тъй като миг-
рационният проблем не би могъл да бъде разрешен оконча-
телно и завинаги. Комисар Аврамопулос потвърди, че Бълга-
рия покрива техническите критерии за присъединяване към
Шенгенското пространство и изрази надежда, че и в рамките
на Съвета на ЕС в кратки срокове ще бъде постигнат консен-
сус за пристъпване към пълноправно членство на страната
ни в безвизовото пространство.

„Съществуването на неписани критерии за присъединява-
не към Шенгенското пространство не е честно спрямо евро-
пейските граждани“, категоричен беше държавният глава Ру-
мен Радев. Президентът заяви, че за България присъединява-
нето към Шенген не е само въпрос на подобряване на сигур-
ността, но и е обвързано с подобряване на инвестиционната
среда в региона и гарантиране на оптимални условия за биз-
неса.

Премиерът Бойко Борисов проведе също среща с еврокоми-
саря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис
Аврамопулос и с еврокомисаря по правосъдие Вера Йоурова.

Основна тема на разговора бяха приоритетите по време на
Българското председателство в областта на правосъдието и
вътрешните работи. Разгледани бяха въпросите за функцио-
нирането на новата европейската прокуратура, сигурността на
външните граници, системата за убежище, пакета по Регламен-
та от Дъблин, както и мерките за борбата с тероризма.

По време на срещата беше анализирана геополитическата
ситуация в Европа, като двамата еврокомисари изтъкнаха по-
ложителната роля на българския премиер за мира и сигур-
ността в държавите от Западните Балкани.

Димитрис Аврамопулос и Вера Йоурова бяха категорични,
че България ще бъде много успешен председател на Съвета
на Европейския съюз.

сектора на средното образование
и с ресурса, който се дава там най-
малкото се надяваме да се подоб-
ри качеството на средното обра-
зование", допълни Горанов.

По-рано здравният министър
Николай Петров заяви в отговор
на въпрос дали е възможно да се
лимитира издаването на болнич-
ни листове, че не може да се мис-
ли за такъв вариант, а да се търси
друго решение. Проверяват се
местата, в които са установени
драстичен брой издадени болнич-
ни листове, допълни още той.
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 Днес опитайте да изпълните всички текущи
задачи както в професионален, така и в личен
план. В материално отношение е важно да бъдете
внимателни. Бъдете обективни към грешките и
пропуските си. Ще ви се разкрият истинските
причини, които са възпрепятствали работата ви

до сега. Освободете се от товара на миналото.

 Днес в професионалната сфера докажете, че
на вас може да се разчита. Много от вас ще ис-
кат да се справят с конкретен проблем, същес-
твуващ в отношенията ви с партньора в любов-
та – това ще бъде възможно, ако подходите пра-
вилно. Казаното ще има отношение и към реали-

зация на подготвяно събитие.

 Днес разпределете ангажиментите си аде-
кватно спрямо свободното време, с което разпо-
лагате, като вземете предвид и потребността
си от пълноценен отдих. В случай че се налага да
направите някои размествания се съобразете и с
личните си приоритети. Погрижете се и за близ-

ките си, като им осигурите повече спокойствие и комфорт.

 Днес негативизмът може да ви изиграе лоша
шега. Опитайте да не предприемате ходове, кои-
то застрашават сигурността ви. Отделете дос-
татъчно време за пълноценен отдих и ще бъдете
изненадани от постигнатото. Пътувайте и се за-
бавлявайте както намерите за добре. В служебни-

те си ангажименти ще се съобразите с обстоятелствата.

 Днес си създайте добри условия на работното
място. Моментът за много от вас ще бъде от из-
ключителна важност, тъй като част от вас ще
вземат съдбовно решение, което ще внесе трай-
ни промени в живота ви. Ако забележите свои не-
достатъци и грешки непременно се поправете.

Денят е благоприятен за работа в колектив.

 Днес подкрепата и съветите, дадени ви от ин-
тимната половинка, ще бъдат от огромна помощ
за вас, особено ако сте имали възможност да ра-
ботите върху нещата заедно. Важно е обаче да
направите разлика между служебните ангажи-
менти и личните си взаимоотношения. Погледне-

те на случващото се от добрата му страна.

 Днес моментът е подходящ да поставите ново
начало в работата си. Успешен ще бъде стартът
и за тези от вас, които за избрали да се заловят
с някакъв вид обучение. Използвайте времето и
за нововъведения, ще срещнете подкрепа на идеи-
те си и без затруднения ще ги осъществите. Вие

също бъдете полезни на онези, които търсят вниманието ви.

 Днес моментът е благоприятен да планирате
инициативи, които ще ви донесат значителни
ползи. Постарайте се да конкретизирате какви
очаквания имате. Направете нещо повече за лю-
бовта. Няма да загубите и ако не планирате ни-
що, а се пуснете по течението и прекарате пове-

че време сред природата.

 Днес не се съмнявайте в лоялността на своята
половинка, защото рискувате да влезете в
спорове, които и двете страни биха били
наранени. Дайте лично пространство на човека до
вас и няма да съжалявате. Без да рискувате
излишно, търсете по-добрият начин, който чака

да бъде открит.

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

работа и то с лекота, но щадете здравето си.

 Днес съсредоточете усилията си върху изпъл-
нението на задълженията си от делови характер.
Моментът е подходящ и да планирате промяна в
живота си. Укрепете здравето и физическата си
форма. Подновеното ви сътрудничество с хора
от вашата сфера на интереси ще се отрази по-

ложително на делата ви.

 Днес не оставайте безразлични към молбите,
които ви отправя интимната половинка или член
на семейството. Постарайте се да обмислите
точна и ясна стратегия, с която да осъщест-
вявате плановете си. Промени и преобразования
ще отбележат начало на нов период за вас. Ако

считате, че сте прави действайте.
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Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Светла ЙОРДАНОВА

Страницата подготви Яне Анестиев

5 златни, 8 сребърни и 6 бронзови медала спечелиха перничани
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Миналата седмица
в град Велене се про-
веде престижният
международен тур-
нир Словения Оупън
2017,В него участва-
ха над 450 състеза-
тели от Словения,
Австрия , Румъния,

Сърбия, Гърция, Бъл-
гария, Босна и Херце-
говина , Чехия, Сло-
вакия,Уелс,. 17 -Със-
тезателите от
СК"Калоян Ладимекс'
взеха участие .Бълга-
рия бе представена
от сборен отбор от

няколко клуба , Фол-
кан –Благоевград,
"Калоян Ладимек –
Перник ," Один" -Па-
нагюрище, Пловдив и
Севлиево. Пернишки-
те състезатели по-
казаха своята класа и
донесоха най- много

медали за България
5-златни , 8 сребър-
ни и 6- бронзови ме-
дала , с което се на-
редихме отборно на
първо място. СК" Ка-
лоян- Ладимекс" е име
не само в България
но и на международ-
ната сцена, затова
доказват много
бройните завоювани
международни отли-
чия Иван Богданов
Кирилов- златен ме-
дал на спаринг до 35
кг/ сребърен на фор-
ма и Купа за най тех-
ничен състезател
Александър Антонов
Огнянов -златен ме-
дал на спаринг до30
кг Ивет Бойкова Ва-
силева –златен медал
до 45кг/ сребро на
форма Калоян Лечев
–сребърен медал на
спаринг до 45 кг
Кристина Славева –
старша възраст зла-
тен медал до 70кг/
сребро на форма
Фердина Николаева –

младша възраст зла-
тен медал на спаринг
до 46кг/ бронз на
форма Виктория
Иванова – деца сре-
бърен медал на спа-
ринг до 25кг/брон-
зов на форма Кон-
стантин Симеонов –
младша възраст сре-
бърен медал на спа-
ринг+75 / бронз на
форма/ златен на
отборно спаринг
Ивелин Иванов –
старша възраст сре-
бърен на спаринг
дом 51кг/ златен на
отборно спаринг Ва-
силена Борисова –
старша възраст
бронзов на форма
Кристиян Петров-
бронзов на спаринг
до 40 кг Йоана Бори-
сова -Сребърен на
спаринг до 45кг Ми-
рослав Георгиев –
младша- Сребърен на
спаринг до 51кг
Кристиян Игнатов –
мъже - бронзое на
спаринг до 64кг

Иван Пенчев ще свири на „Славата”
Съдийската комисия към БФС обяви наз-

наченията за предстоящия през уикенда
13-и кръг във Втора лига. В една от най-ин-
тересните срещи Локомотив София посре-
ща Царско Село, а срещата бе поверена на
Неделчо Гаджалов. Литекс гостува на Чер-
номорец Балчик, а двата отбора ще бъдат
изведени от Димитър Желязков. Ето и оста-
налите назначения за този уикенд. Иван
Пенчев ще ръководи мача във Враца меж-
ду лидера „Ботев” и „Струмска слава”.Съ-
дийска назначения за 13-ия кръг във Втора
професионална лига:

28 октомври 2017 г. събота 14:45 ч.
Локомотив София - Царско Село
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов
АС1: Веселин Мишев Добриянов
 АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Николай Георгиев Нанев
28 октомври 2017 г. събота 16:00 ч.
Ботев Враца - Струмска слава
ГС: Иван Георгиев Пенчев
АС1: Стефан Делчев Делчев
 АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
28 октомври 2017 г. събота 16:00 ч.
Монтана - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Деница Павлова Крумова
28 окт 2017 г. събота 16:00 ч.
Марица - ФК Созопол
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб
 АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Пламен Руменов Ванков
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Тихомир Димитров Костовски
28 октомври 2017 г. събота 16:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК

Локомотив Горна Оряховица
ГС: Николай Валентинов Малджански
АС1: Даниел Жаниев Цолов
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Любомир Йорданов Войков
28 октомври 2017 г. събота 16:00 ч.
Черноморец Балчик - Литекс
ГС: Димитър Иванов Желязков
 АС1: Мирослав Николаев Симеонов
 АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Милко Илиев Георгиев
29 октомври 2017 г. неделя 15:00 ч.
Несебър - ОФК Поморие
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Станислав Лазаров Станев
АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Стоян Иванов Вътев
30 октомври 2017 г. понеделник 15:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ПФК

Лудогорец АД II
ГС: Димитър Михайлов Михайлов
 АС1: Радостин Зафиров Шиков
 АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Галина Лазарова Донева

Димитър Кузманов на четвъртфинал в Лима
Димитър Кузманов

се класира на четвър-
тфиналите на Чалан-
джъра на червени кор-
тове в Лима (Перу) с
награден фонд 50 000
долара. Мико победи
със 7:6(8), 6:3 поставе-
ния под №4 Роберто
Карбалес Баена (Испа-
ния), който е №99 в
света.Срещата започ-

на лошо за Кузманов,
който губеше с 1:4 и
два пробива в първата
част. Националът на
България за „Купа Дей-
вис“ успя да върне два-
та брейка и вкара сета
в тайбрек. В него Мико
отрази сетбол на Кар-
балес Баена при 5:6 и
спечели следващите
три точки за 8:6.Във

втората част Кузма-
нов успя да постигне
три брейка и да спече-
ли сета, а с това и ма-
ча за 2 часа и 5 мину-
ти.  Това беше първи
успех на българина над
тенисист от Топ 100
на ранглистата.Ма-
чът беше повторение
на финала на Европей-
ското първенство при

Волейболистите гостуват на ЦСКА
Отборът на ЦСКА

ще гостува в петък
от 17,00 часа  в зала
„Васил Симов” в София
на тима на ЦСКА. Пре-
ди срещите от този

пети кръг столичани
имат 2 победи и две за-
губи, а в последния
кръг отстъпиха с 2:3 в
Разлог на местния „Пи-
рин”. Миньорци в пре-

дишния кръг хвърлиха
бомбата с 3:1 срещу
шампиона „Нефтохи-
мик” и сега ще излязат
с повишено самочувс-
твие срещу противни-

ка си. Един мач от кръ-
га вече се изигра
.„Нефтохимик” над-
деля над „Черно море”
с 3:1. В останалите ма-
чове един срещу друг

се изправят „Арда” –
„Добруджа” 07, „Мон-
тана” – „Тетевен во-
лей”, „Левски” – „Пи-
рин” и „Марек Юнион
Ивкони”  - „Хебър”.

Трета лига
Югозападна група
13-ти кръг
Събота, 16,00 часа
Сливн.герой – Ботев
Банско – Марек
Балкан – Септември
Хебър – Пирин(ГД)
Миньор – Рилски сп.
Чавдар – ЦСКА 1948
Пирин – Свобода
Германея – Беласица
Елин Пелин - Вихрен

„Чорни” продължава
с пълен актив

Единственият тим, който продължава
без загубена точка от началото на пър-
венството в група „А” 1 на областния
шампионат е брезнишкия „Чорни”. В
седмия кръг на първенството брезничани
спечелиха минимално с 1:0 срещу гости-
те от „Буря”(Кошарево).

Единственото попадение в мача вкара
Емил Панталеев в 49-та минута. След по-
бедата брезничани да еднолично пър-
ви,”Буря” е на седмо място с актив от 6
точки.

18-годишните през
2011 година, където
Кузманов загуби.Това е
пета поредна победа
за Димитър Кузманов
в Лима.

Той започна от ква-
лификациите, където
отстрани Хуан Игна-
сио Лонгредо от Ар-
жентина и боливиици-
те Федерико Зебалос и

Хуго Делиен. В първия
кръг на основната схе-
ма Кузманов елиминира
след тричасова битка
Марсело Алеваро от
Салвадор.На четвър-
тфиналите Мико ще
играе срещу поставе-
ният под №5 Марко
Чекинато (Италия),
който е №108 в све-
товната ранглиста.

Поредна загуба на юношески национали
Юношеският нацио-

нален отбор на Бълга-
рия до 16 години загуби
с 0:2 от Македония в
контрола.Македония
поведе преди почивка-
та, а капитанът им

Иван Николов удвои
преднината на гостите
през второто полувре-
ме. Преди два дни двата
отбора изиграха още ед-
на контрола, която за-
върши 1:1. И в двата

двубоя България и Ма-
кедония показаха, че са
далеч от европейското
ниво. Позитивното е,
че има доста време до
квалификациите дого-
дина.

Божинов не играе, но пее та се къса
Валери Божинов се за-

върна към едно от люби-
мите си занимания – да
пее в колата си. Напада-
телят, който в момента
е без отбор, публикува в
Инстаграм видео, на кое-

то си припява сръбска пе-
сен.След като дълго време
клиповете на Божигол
бяха на хита на Цеца –
„Трепни“, сега той се е
прехвърлил на Неда Укра-
ден и нейното хитово из-

пъление от 2008 година
„Неда, Неда“.Божинов
продължава да бъде в Бел-
град със своята половинка
Биляна Дол, където се
готви за следващия си от-
бор и поддържа форма.
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Той е посветен на 115-та му годишнина

ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НА-
ЧИН НА ЖИВОТ ИСКА
ЖЕРТВИ. Изкупление чрез
велосипеди. Страхотната

реклама, която се направи на велоа-
леята и свързаната с нея двигателна
активност доведе дотам някои перни-
чани да луднат по колелетата. Направо
да полудеят. И видят ли колело, първа-
та им работа е да си направят сметка
как да го свият. И друг път е ставало
дума, че велосипедите станаха по-ат-
рактивна стока за крадене и от автмо-
билите. Може би защото нямат авкокас-
ко и джипиес. Пример в това отноше-
ние виждаме в днешната криминална
хроника. Четирима юначаги от квартал
„Изток” забърсали пет колела от пар-
терния етаж на жилищен блок. Някак
трудно ще ни се получи да живеем като
европейци. Казват, че на Запад това
превозно средство даже не го заключ-
ват като го паркират до входната врата
на жилищната кооперация. При нас и
да го заключат – все тая. Затова хора-
та ще продължат да си катерят велово-
зилата по асансьорите, да ги влачат по
стълбите и да ги крият от хорски очи
като златно съкровище. Любопитното
обаче е и друго – как четиримата са
духнали с пет колела едновременно.
Един трябва да е карал две. И щом по-
лицията ги знае вече кои са, да го иде-
нтифицира, а съдът да му друсне двой-
на присъда - европейска...

ПРИКАЗКАТА ЗА ТРИМАТА БРА-
ТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА НАМЕРИ
СВОЕТО ПЕРНИШКО ПРЕВЪПЛЪ-
ЩЕНИЕ в приказката за тримата айду-
ци и шишето ракия. Нищо юначно и
приказно няма в тая история, обаче е
факт. Нашите апаши комай паднаха
твърде ниско. Просто излагат занаята.
Та бива ли тримцата да ги сгащи охра-
ната с цифром и словом една бутилка
открадната ракия. Та при патакламата
после строшили джамовете на входна-
та врата, които са по-скъпи от самата
бутилка. Е, докъде щеше да им стигне
това шише? По двеста грама на човек.
Поне всеки по бутилка да беше доко-
пал, та да си заслужат боя, който са от-
несли на излизане. Чудно е сега как
ще намерят членове и параграфи в На-
казателния кодекс да установят прес-
тъплението – за една водна чаша ракия
на човек.

Четирима пред Темида за
серия кражби на колела

Любомира ПЕЛОВА
Четирима ще отговарят пред закона

за поредица от кражби на велосипеди.
През месец май тази година, от вхо-

дове на жилищни блокове в перниш-
кия квартал „Изток“ изчезнали 5 вело-
сипеда, всеки на стойност между 209 и
324 лева.

Служители на Второ районно управ-
ление започнали разследвания. След
проведени множество оперативно-из-
дирвателни и процесуално-следствени
действия било установено, че  автори
на деянията са трима 15-годишни и 19-
годишният Ц.С. Тийнейджърите са
привлечени като обвиняеми. На непъл-
нолетните е наложена мярка за неот-
клонение „надзор от родител“, а на
Ц.С. „подписка“.

Работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Перник.

Общината поздрави
талантливата певица
Николета Станойкова

Светла ЙОРДАНОВА
Заместник-кметът на Община Перник

Севделина Ковачева днес връчи специа-
лен подарък на талантливата и прекрасна

певица Нико-
лета Станой-
кова. Прия-
тната изнена-
да от Мтел е
по повод
блестящото
участие на
нашата звез-
да в праз-
н и ч н а т а
програма за
Деня на гра-
да – 19 ок-
томври.

Ковачева
пожела на

младото момиче преди всичко много здра-
ве и още повече успехи на сцената.

„Благодарим ти за емоциите, които ни
създаде в празничния ден. Надявам се да
продължим нашето прекрасно сътрудни-
чество“, сподели още зам.-кметът.

Николета Станойкова е гордостта на Пер-
ник, която прослави града ни с невероя-
тния си глас. Красивото и талантливо моми-
че беше една от фаворитките на публиката
в кастингите „Гласът на България“ и „Х
Фактор“.

Светла ЙОРДАНОВА
С голям концерт

Духовият оркестър
в Перник ще отбеле-
жи 115 години от
основаването си.
Честването ще бъде
на 2-ри ноември от
18 часа. Това ще бъ-
де и акцентът в
т а з г о д и ш н и т е
Ноемврийски музи-
кални дни, организи-
рани от ОК „Дворец
на културата”.

За празничния кон-
церт сме подготви-
ли изключително ин-
тересна програма за
перничани. След кон-
церта ще се състои
и тържественото
именуване на залата
на Духовия оркес-
тър на името на
дългогодишният ди-
ригент на оркестъ-
ра Христо Тонев,
съобщи диригентът
на оркестъра Три-
фон Трифонов. На
събитието ще при-
съства и съпругата
на маестро Тонев.

Преди това обаче
публиката ще може
да се наслади на из-
ключителната кон-
цертна програма.
Ще бъде изпълнена
пиесата на маестро
Христо Тонев- „При-
казка за Граово”. То-
ва е единствената в
страната пиеса, на-
писана специално за
гайда и духов оркес-
тър, поясни Трифо-
нов. За солисти са
поканени изключи-
телните и обичани
от перничани Елена
Механджийска и
Юлияна Трифонова.

Ще има и много из-
ненади в празничния
концерт. Една от
тях ще бъде изпъл-
нението на едно пар-
че на Карлос Санта-
на,  в което ще се
включи преподава-
телят по китара в
ОШИ Даниел Пет-
ров.

Публиката ще чуе
и един изключите-
лен дует от най-ви-

сокия и най-ниския
инструмент в оркес-
търа- пиколо и ту-
ба.

Известният бате
Енчо пък ще изпее
заедно с музиканти-
те стара фолклорна
песен от Южна Ита-
лия.

В цялото музикал-
но великолепие ще се
включат и балерини-
те от Обединения
детски комплекс,
както и народните
певици Силвия Си-
меонова и Виктория
Митова .  Интерес-
но ще бъде и начало-
то- с марша „Под
флага на родината”
със солист Орлин
Бебенов.

Духовият оркес-
тър в Перник е пър-
вият граждански ор-
кестър в България.
Очаква се на тър-
жеството на 2-ри
ноември оркестъ-
рът на бъде поче-
тен с високи нацио-
нални отличия.

Успех на радомирски полицаи
Любомира ПЕЛОВА

Само за ден радо-
мирски полицаи съб-
раха доказателства и
привлякоха като об-
виняем местен жи-
тел, направил опит
за кражба.

Престъплението е
извършено малко
преди полунощ на 24
октомври, когато
мъж проникнал в къ-
щата на радомирец

през незаключена
входна врата. Собс-
твениците усетили
шум и задържали на
място неканения
гост. Пристигнали-
те полицаи иденти-
фицирали извърши-
теля – 33-годишния
радомирец С.Я., кой-
то направил опит да
открадне часовник и
други вещи.

Той е познат е на

полицията предимно
с кражби, за някои от
които е изтърпявал
ефективни присъди.
Привлечен е като об-
виняем и е задържан
за срок от 72 часа с
прокурорска мярка.
Предстои да му се ис-
ка постоянен арест.

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

Трима в ареста за грабеж
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи задържаха трима за
грабеж

Около 17,15 часа завчера на тел. 112 бил
подаден сигнал от охраната на  голям мага-
зин в областния център, че момчета напра-
вили опит за грабеж и счупили стъкло на

обекта. Пристигна-
лите на място по-
лицаи идентифи-
цирали и задържа-
ли 20-годишния
С.П. от Велико Тър-
ново, дупничанина
Ц.Б. на 21 години и
18-годишният пер-
ничанин Б.Л. Мла-
дежите опитали да

изнесат от магазина бутилка ракия. Охрана-
та ги забелязала и при опит за проверка на
входа, единият от тях се опитал да удари
гарда и счупил стъклопакета на плъзгаща
се врата. Задържани са за 24 ч. с полицей-
ска мярка.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Анкетират учениците
в Перник за наркотици
Светла ЙОРДАНОВА

Експертите от Пре-
вантивно-информа-
ционния център за-
почнаха посещения
във всички училища
на територията на
Община Перник. Ини-
циативата стартира
в началото на учебна-
та и включва раздава-
не на информационни
материали и анкети-
ране на учениците за
проучване на нагласи-
те им спрямо употре-
бата на наркотични
вещества.

Темата на анкетата
е “Проучване на пот-
ребностите и жела-
нията, за да направим
училището интерес-
но за нас и времето
прекарано в него да

бъде приятно”. Всич-
ки отговори на учени-
ците ще бъдат обо-
бщени от специалис-
тите в ПИЦ и получе-
ните данни ще пока-
жат какво е интерес-
но и любопитно за
подрастващото поко-

ление.
До момента са посе-

тени VI СУ “Св .Св. Ки-
рил и Методи”, СУ” Д-
р Петър Берон” , X ОУ
“Алеко Константи-
нов” и XI ОУ “Елин Пе-
лин”. Проучването
продължава.
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