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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
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
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Софроний Български

Един за
всички

Няма логика в тия избори. Най-заслу-
жилият за депутат в Европарламента -
Бойко Борисов - остана извън него. С
голи ръце, запретнати ръкави и един
джип доказа, че сам воинът е войн. Или
още по-точно - един за всички. Това е
промяната в България - че един човек,
даже да не е мускетар, върши работата
на цяла армия партийци, населени по хо-
ризонтала и вертикала на властта. Чо-
векът - партия, човекът - жрец, чове-
кът - Крали Марко на българската поли-
тика.

Явлението "Бойко Борисов" заслужава
да се учи в катедрите по политология и
обществени науки. Той може да обърне
всичко. И апартаментите с персонален
асансьор, и терасите с джакузита, и къ-
щите за гости и какво ли още не. Даже
ръкавите на бялата си риза може да
обърне. Само джипа не може да обърне,
щото по магистралите му е гладко ка-
то тепсия. Затова сега по списък бая
народ трябва ръка да му целува. И да
почнат пари за паметник да му съби-
рат, щото свърши работата на хиляди
паметници. Жалко само за Брюксел, че и
той се нуждае от обръщане и от зап-
ретнати ръкави. И от един за всички.

Валентин ВАРАДИНОВ

120 / 270

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

Предимно
слънчево

Разликата между тях и победителите – обединението ГЕРБ и СДС, е близо 12 процента
Любомира ПЕЛОВА

36 097 избиратели
от Пернишка област
упражниха правото си
на вот в проведените
на 26 май избори за Ев-
ропейски парламент.
По традиция вай-висо-
ка е била избирателна-
та активност в най-
малката община в ре-
гиона – Ковачевци –
55,98%, с 49,58 процне-
та втори са трънчани,
трети – земенчани, къ-
дето избирателната
активност е била 44,3
на сто. В община Брез-
ник са гласували 38
процнета от избира-
телите, за радомирци

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

dlv.si@abv.bg
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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

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

"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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

процентите са 33,62 и
за Перник -  31 на сто.
Цифрите говорят, че
избирателнаета ак-
тивност в региона е
била 30,7 процента и
това е един от трите
най-високи резулатата
в страната.

Тежка загуба пре-
търпяха на евровота
пернишките социалис-
ти. Според данните на
РИК при 99,23 процен-
та обработени прото-
коли вчера до 12 часа,
за червените са гласу-
вали 27,76 процента
от упражнилите пра-
вото си на вот, а за
ГЕРБ и СДС – 39,52 про-
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Арт Ателие за декупаж събира желаещи

цента. Това прави 12
процента разлика.

Докато на национал-
но ниво ВМРО е чет-

върта политическа си-
ла, с получените
10,47% от вота на има-
щите право на глас в

Апаши се вмъкнаха през
прозореца и обраха къща

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на телевизор и златни накити е

извършена от къща в Перник.
Престъпното посегателство е станало в

неделя през деня, на улица „Ставропол“.
Чрез отваряне на прозорец на първия
етаж е проникнато на втория и са отнети
телевизор и златни накити.

Извършен е оглед от служители на Вто-
ро районо управление и са предприети
действия за установяване на извършите-
лите.

Образувано е досъдебно производство.

Пернишка област тя се
нареждаа на трето
място.

Светла ЙОРДАНОВА
Арт Ателие за де-

купаж за възрастни
и деца над 15 години
ще направи художни-

кът- педагог Анна
Пенчева. Ателието
ще заработи на 22-ри
юни от 10, 30 часа в
Регионалната биб-

лиотека „Светослав
Минков”в Перник.

Желаещите да се
включат в интерес-
ното занимание ще

м о г а т
да нап-
р а в я т
д е к у -
паж на
ч а с о в -
ник, ка-
то из-
п о л -
з в а т
различ-
ни тех-
ники на
състар-
я в а н е .
В с е к и

ще го изработи сам и
ще си тръгне с прек-
расен сувенир.

Анна Пенчева е ро-
дом от Перник. За-
вършила е Национал-
на гимназия за из-
ящни изкуства акад.
“И. Петров” - гр. Со-
фия и СУ “Св. Кли-
мент Охридски”, спе-
циалност изобрази-
телно изкуство, с пе-
дагогически профил.
До момента е органи-
зирала и участвала в
няколко Арт ателие-
та в София а сега ръ-
ководи школа по изо-
бразително изкус-
тво в  Русе.

Работя с деца,оби-
чам да рисувам, моде-
лирам и творя раз-
лични неща от под-
ръчни материали,
казва за себе си ху-
дожничката.

Всеки, който желае
да се включи в нейно-
то Арт Ателие за де-
купаж, може да го
направи с предвари-
телно записване на
т е л . : 0 9 8 8 3 9 3 2 6 1 .
Групата ще се фор-
мира при минимум
петима желаещи и
максимум 15.

Цената с всички
осигурени материали
е 25 лева.

На страница 3
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Òúðñÿò îïåðàòîðè, ñåðâèòüîðè, îõðàíèòåëè
Само пет места за висшисти предлага Бюрото по труда

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Силвия ГРИГОРОВА
 След като повече

от месец предлагани-
те свободни места
на трудовия пазар в
Перник  нарастваха,
т през изминалата
седмица те намаляха
сериозно – с цели 29
и достигнаха 208. Ло-
шата новина е, че и

предлаганите сво-
бодни места на без-
работните висшис-
ти също намаляха с 2
и останаха 5.

И през миналата
седмица бяха актуал-
ни офертите за ра-
бота на 20  операто-
ри в производство в
Божурище, 20 машин-

ни оператори за Со-
фия , 50 оператори
на производствена
линия  в Казичене.
Тази седмица се поя-
ви предложение за
работа на 10 охрани-
тели в София с 15
сервитьори за Чер-
номорието.

 Освен тях, Бюро-

Ще променят закона за
строителство и инвестиции
Любомира ПЕЛОВА

Ръководството на
Камарата на строите-
лите в България - К-
СБ и Управителният
съвет на Национално-
то сдружение на об-
щините в Република
България, на което е
член и община Пер-
ник, проведоха работ-
на среща и работят
заедно за промени в за-
конодателството, ка-
саещо строително-ин-
вестиционния процес.

“Причината да сме
тук е желанието ни да
обединим усилията си
и да работим за по-
добряване на законо-
дателството, за пра-
вила, за ограничаване
на сивия сектор и за
намаляване на адми-
нистративната те-
жест, която е проблем
и за общините, и за
строителите”,  об -
яснява председа-
телят на УС на КСБ
инж. Илиян Терзиев.

“Надявам се съвмес-
тните ни конструк-
тивни действия да
продължат, за да бъ-
дем взаимно полезни
при решаване на труд-
ностите пред дейнос-
тта и на двете орга-
низации”, коментира
инж. Даниел Панов,
председател на УС на
НСОРБ и кмет на об-
щина Велико Търново.

Акцент в обсъжда-
нията са новите тек-
стове в Закона за ус-
тройство на терито-
рията - ЗУТ, действа-
щи от януари, както и
върху измененията в
чл. 14, ал. 2 от Закона
за Камарата на строи-
телите, според които
невписани в ЦПРС на
КСБ строители могат
да изпълняват само
жилищни и вилни сгра-
ди с ниско застроява-
не и разгърната зас-
троена площ до 100
кв. м, строежи от до-
пълващо застрояване,
както и реконструк-
ции, преустройства,
основни ремонти и
смяна предназначение-
то на строежите от
пета категория.

Според инж. Мазнев,
загубите от сивата
икономика в сектора
се изчисляват на 1,5
млрд. лева годишно.
НСОРБ приветстват
направените промени,
които ще доведат до
повече прозрачност в
бранша и сигурност
за общините при въз-
лагането на изпълне-
нието на поръчки.

Друга тема в разго-
ворите са необходими-
те промени в Закона
за обществените по-
ръчки. Кметът на
Монтана Златко Жив-
ков коментира, че об-

жалванията на търго-
вете са бич за дейнос-
тта на местната
власт.

Като пример той по-
сочва фирма, която
обжалва обществени
поръчки в 8 от 11 об-
щини в област Монта-
на, като спира изпъл-
нението в 7 от тях.

“Това са проекти по
ОПРР за важни ин-
фраструктурни обе-
кти и резултатът е
забавяне в изпълне-
нието на оперативни-
те програми.

Община Монтана
спечели 3 от делата и
на последна инстан-
ция, фирмата, обжал-
ваща поръчките, ще
плати глоба само 200
лв., а ние загубихме го-
дина и два месеца и се-
га това ще се отрази
върху изпълнителя,
който ще трябва да
работи в съкратени
срокове”, коментира
Живков.

Терзиев обяснява
опита на Румъния и
Полша в сферата на
обществените поръч-
ки, като в Румъния об-
жалването не спира
изпълнението на
проекта. В Полша се
работи по средно пре-
теглена цена, като
всички отклоняващи
се с 20% предложения
се отстраняват.

то по труда предла-
га работа на:  2 про-
давач-консултанти,
1 моделчик, 2 сърца-
ри-метал, 1 топил-
чик, 2 формовчици, 1
продавач в закус-
валня, 4 работници в
кухня, 1 счетоводи-
тел, 1 РНР работник,
1 разработчик на мо-
билни приложения, 1
организатор по
производство,  2 по-
мощник-организато-
ри в цех, 4 шивачи, 2
машинни оператори,
6 общи работници в
промишлеността, 1
детегледач, 5 каме-
риери, 5 шивачи на
облекло, 1 пакетиро-
вач, 1 обслужващ ма-
газин, 3 зареждачи
на материали и полу-
фабрикати, 2 шива-
чи, 1 работник в
склад, 2 общи работ-
ници, 3 инструктори
за въжен атракцион,
3 работници в
строителството, 5
водопроводчици, 5
монтажници на ото-
плителни и климати-

Доплатиха близо 76 милиона
лева по СЕПП за Кампания 2018

Силвия ГРИГОРОВА
ДФ „Земеделие“ преведе близо 76 млн.

лв. (75 898 249 лв.) по Схемата за единно
плащане на площ (СЕПП). Субсидии полу-
чиха 57 977 земеделски стопани. Оконча-
телното плащане е направено след актуа-
лизация на данните в Системата за иде-
нтификация на земеделските парцели
(СИЗП), на база подадени възражения и
изясняване принадлежността на констати-
раните двойно заявени площи за Кампа-
ния 2018 г. Преводът е осъществен и след
насрещна проверка на данните за заплати
и осигуровки, които земеделските стопани
са декларирали пред Националната аге-
нция за приходите (НАП).

  Доплащането по схемата е извършено
съгласно заповед от 20.05.2019 г. на ми-
нистъра на земеделието, храните и горите.
Изчисленията са направени по окончател-
на ставка от 195,73 лв./хектар.

  С това плащане общо оторизираните
средства по СЕПП за кампания 2018 г.
достигнаха  713,5 млн. лв. Още през де-
кември миналата година земеделските
стопани получиха основната част от пла-
щанията за единица площ в размер на 634
млн. лв.

Производството на качествени
семена се подкрепя с

1,2 милиона лева
Силвия ГРИГОРОВА

Управителният съвет на ДФ “Земеделие”
утвърди за 2019 г. бюджет от 1,2 милиона
лева за финансиране на “Помощ за уча-
стие на земеделските стопани в Схема за
качество за производство на семена и по-
садъчен материал”.

Помощта се предоставя на малки и сред-
ни предприятия в растениевъдството, полу-
чили разрешение за производство на по-
севен и посадъчен материал. Финансира-
нето е под формата на субсидирани услуги
от Изпълнителната агенция по сортоизпит-
ване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Целта на подпомагането е да се насърчи
производството и използването на серти-
фицирани качествени семена за зърнени,
фуражни, маслодайни култури, картофи,
тютюн, памук, сертифициран и стандартен
посадъчен материал от овощни култури,
сертифициран и стандартен лозов посадъ-
чен материал и сертифицирани и стандар-
тни семена от зеленчукови култури.

Максималният бюджет на помощта за
периода на прилагане (2015-2020 г.) е в
размер на 9 674 516 лева. Усвоеният ре-
сурс по схемата за периода 2015-2018 г., е
следният: 2015 г. - 1 350 000 лв.; 2016 г. -   1
292 043 лв.; 2017 г. - 1 191 574 лв.; 2018 г. -
1 100 609 лв.

Поредният пиян шофьор на съд
Любомира ПЕЛОВА

Благоевградчанин се изправя пред съ-
да за шофиране на автомобил в нетрезво
състояние.

На 29 март, в Перник бил проверен лек
автомобил „Ланчия Дедра“, управляван от
56-годишен жител на Благоевград.

При изпробването му с техническо
средство за алкохол са били отчетени 2,16
промила. Привлечен е като обвиняем и ра-
ботата продължава съвместно с Районна
прокуратура – Перник.

Развъдните асоциации ще
получат 5,5 милиона лева

Силвия ГРИГОРОВА
Ресурс от 5 500 000 лв. утвърди управи-

телният съвет на ДФ “Земеделие” за раз-
въдните асоциации по Схемата за държав-
на помощ за създаване и поддържане на
родословна книга и за определяне про-
дуктивността и генетичните качества на
животните за 2019 г. През 2019 г. е изгот-
вена нотификация пред ЕК за промяна на
схемата за държавна помощ с оглед тен-
денцията от последните три години за уве-
личаване на броя на животните под селек-
ционен контрол, което рефлектира върху
предоставения по държавната помощ ре-
сурс, както и за постигане на по-ефективен
контрол върху извършваните дейности и
изразходваните средства. Средствата пок-
риват до 100% от административните раз-
ходи за създаване и поддържане на ро-
дословна книга и до 70% от разходите по
изпитвания за определяне на генетичните
качества или продуктивността на животни-
те. Максималният бюджет на помощта за
периода 2019-2020 г. е 15 млн.  лева.

Усвоеният финансов ресурс за 2018 г. по
линия на помощта е в размер на       7 191
759 лв., за които са кандидатствали 48 раз-
въдни организации и ИАСРЖ за извър-
шване на развъдна дейност от 5 135 бр. бе-
нефициенти.

ДФ “Земеделие” предстои да изготви
указания за прилагане на държавната по-
мощта.

зационни инстала-
ции, 1 автомонтьор,
3 пекари, 1 обслуж-
ващ кулинарен щанд.

 Правейки анализ
на предлаганите от
Бюрото по труда в
Перник тази седмица
свободни работни
места, можем да обо-
бщим, че сред най-
търсените кадри са
оператори в произ-
водство, сервитьо-
ри,  охранители, ши-
вачи и други.

На трудовия  па-
зар в региона тази
седмица преобладава
търсенето на кадри
за производството,
а след това за об-
служващите дейнос-
ти

 Тази седмица се за-
пазва тенденцията
хората със средно и
по-ниско образова-
ние да имат по-голе-
ми шансове да си на-
мерят работа. На
тях Бюрото по тру-
да предлага 203 мес-
та и 5 места за без-
работни висшисти.
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Така хората на Кара-
качанов изместиха  с
две позиции ДПС –
партията на Карада-
йъ на национално ни-
во е трета, в нашия
регион обаче тя е пе-
та с 3,50 процента
от вота на гласували-
те. Резултатът все
пак е интригуващ,
тъй като в региона
ни няма етнически
турци, но се предпо-
лага, че за ДПС са гла-
сували предимно изби-
рателите от ромски
произход.

Четвъртата пози-
ция е за «Воля». Пар-
тията на Марешки
спечели 3,59 процен-

та. Шестото място е
за Демократична Бъл-
гария с 3,43 процен-
та.

И още една любо-
питна подробност –
и в Пернишко подсъ-
димата Десислава
Иванчева е взела гла-
сове. Тя получила 1,79
процента. Според со-
циолозите, това е на-
казателния вот на из-
бирателите, които не
припознават в оста-
налите партии и коа-
лици своята полити-
ческа сила, на която
биха имали доверие.
Така ту е само на
няколко десети разли-
ка от партията на
президента Първа-
нов, която взе едва

Разликата между тях и победителите – обединението ГЕРБ и СДС, е близо 12 процента

Предлагат 11 лева субсидия
само за реално получен глас

Любомира ПЕЛОВА
Със свое решение Министерският съвет

одобри проект на Закон за изменение на
Закона за политическите партии, съобщи-
ха вчера от правителствения пресцентър.

Със законопроекта се предлагат проме-
ни, които уточняват правилата за формира-
не и разпределение на държавната субси-
дия, уреждат се също така отношения във
връзка с прилагането на закона в пред-
ходни години. Доразвива се уредбата,
свързана с планиране на необходимите
разходи за държавната субсидия, като се
диференцират случаите, в които в рамките
на бюджетната година правоимащите по-
лучават държавна субсидия за цяла ка-
лендарна година или за по- кратък период.
Също така се предвижда планираните по
централния бюджет за съответната година
разходи да бъдат индикативни.

С § 2, ал. 1 от законопроекта е предвиде-
на преходна уредба за формиране на раз-
мера на държавната субсидия за периода
от 26.05.2016 г. до влизането в сила на из-
менителния закон.

В съответствие с обществените нагласи
предлаганите промени ще доведат до ико-
номия на бюджетни средства и фиксира-
нето на субсидиите в размера от 11 лв. за
действително получения от партията или
коалицията глас. При така предложената
законова уредба общият размер на дър-
жавната субсидия за политическите пар-
тии и коалиции за една година ще бъде на-
мален с 6,5 милиона лева.

Предложеният начин на изчисляване на
общия размер на държавната субсидия за
политическите партии и коалиции ще бъде
отнесен за периода от 26.05.2016 г. до из-
платената към 30.04.2019 г. и икономията
за бюджета би възлязла на 18,6 млн. лева.

Решението на Министерския съвет е
прието неприсъствено.

окло 2 процента от
вота на гласувалите
в региона. 1, 21 са про-
центите на другия
независим кандидат
Минчо Христов.

„Благодаря на всич-
ки, които гласуваха!
Благодаря на всички,
които ни подрепиха за
един спокоен изборен
ден! Резултатът е ед-
на голяма отговор-
ност, която ни задъл-
жава да работим по-
вече! Продължаваме
напред!”  заяви раз-
вълнувано д-р Вяра
Церовска – областен
координатор на ПП
ГЕРБ и кмет на общи-
на Перник, в нощта на
победата, когато ръ-
ководството на пар-

тия ГЕРБ, членове и
симпатизанти на пар-
тията отпразнуваха
поредният успех, кой-
то партията записа.
ГЕРБ е водеща полити-
ческа сила в повечето
общини на областта.

Областният лидер
СДС Юлиан Ситарски
благодари на всички,
които са дали вота си
дясното обеднинение
ГЕРБ – СДС, защото
те са избрали евро-
пейското лбъдеще на
България. „Избирате-
лите за пореден път
показаха разум, мъд-
рост, политическа
зрялост и рационален
избор в интерес на
България!“,  казва Си-
тарски.

Според народният
представител от
БСП Станислав Влади-
миров проведените в
неделя евроизбори те
са били атрактивни
за избирателите, кам-
паниите на полити-
ческите партии не са
били достатъчно сил-
ни и с ясни послания,
за да накарат избира-
телите да отидат до
урните Той не отри-
ча, че Перник е сочен
за избирателен район
с  най-висока избира-
телна активност, но
според Владимиров
тук е надделял корпо-
ративният вот. Спо-
ред народният пред-
ставител в пернишка-
та структура имало
организационни проб-

леми, които ще бъдат
изчистени до избори-
те през есента. „Аз
обаче никога няма да
разчитам на корпора-
тивен вот, независи-
мо дали това ще дове-
де до моя загуба. Ще
разчитам на свобод-
ното изразяване на
хората, независимо
дали това ще е доста-
тъчно“,заявява Вла-
димиров, а някои вид-
яха зад това намек за
следващите избори на
местни органи на са-
моуправление и еве-
нтуална заявка за
кметския пост. Дово-
лен от постигнатия
резултат е и лидерът
на ВМРО в Перник Ди-
митър Колев. Това е
най-добрият про-
цент, постигнат от
партията ни в стра-
ната, допълни той и
благодари на младите
активисти на ВМРО,
които са работили
всеотдайно, за да пре-
върнат партията в
трета политическа
сила в региона. Той
честити безапела-
ционната победа на
ГЕРБ, с които на на-
ционално ниво ВМРО
е коалиционен парт-
ньор.

Бел. ред.
Цифрите за избира-

телната активност
в региона са на Облас-
тна администрация
към 20:30 часа на 26
май.

Ученици на бунт срещу
матурата по английски
Светла ЙОРДАНОВА

Абитуриенти изли-
зоха на протест пред
Министерството на
образованието и нау-
ката (МОН)  с искане
да бъде променена ма-
турата по английски
език, на която те се
явиха миналия чет-
въртък.

Според зрелостни-
ците, изпитът е съ-
държал „неточности,
двусмислици и грама-
тични грешки”.

Срещу
матура-
та по
а н г л и й -
с к и
старти-
ра он-
лайн пе-
т и ц и я
ч а с о в е
с л е д
провеж-
д а н е т о
й. До мо-
м е н т а

тя е получила над
7000 гласа подкрепа. В
социалните мрежи ак-
тивно се коментират
отделни въпроси от
матурата, които спо-
ред зрелостниците са
двусмислени или неко-
ректни.

На свой ред от
просветното минис-
терство обещаха да
направят проверка,
но призоваха абиту-
риентите да изпра-
щат до електронната

поща на ведомството
сигнали с конкретни
сгрешени въпроси от
матурата.

На изпита по ан-
глийски език в чет-
въртък, който е част
от втората задължи-
телна матура по
предмет по избор на
учениците, се явиха
общо над 14 000 аби-
туриенти. Резулта-
тите от изпита ще
станат ясни до 13
юни.

“Български пощи” внедри нова
европейска платформа за

пощенски финансови услуги
Силвия ГРИГОРОВА

“Български пощи” ЕАД е първият опера-
тор, който внедри новата платформа за по-
щенски финансови услуги на Eurogiro. То-
ва бе отчетено по време на годишната сре-
ща на организацията за пощенски разпла-
щания, която се проведе в Букурещ.

В рамките на форума, повече от 120 ек-
сперти от световната пощенска общност се
събраха, за да формират и споделят стра-
тегии за новата роля на пощенските мрежи
в ерата на цифровизацията и на финансо-
вото приобщаване.

Общо беше мнението, че при наличието
на повече от 600 000 офиси по света, по-
щенските организации могат да играят во-
деща роля в цифровата икономика и да об-
служват финансовите потребности на свои-
те клиенти.

Платформата осигурява достъп до широк
набор от доставчици на финансови услуги,
като оператори на парични преводи, мага-
зини за електронна търговия, мобилни ус-
луги и т.н. Това значително ще разшири
финансовите услуги, които се предлагат в
пощенските клонове и ще осигури нови из-
точници на приходи.

Още седем пощенски организации в Ев-
ропа, Африка и Азия планират през 2019 г.
да се присъединят към новата система.

Хванаха водач зад
волана без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Поредният водач без книжка е устано-

вен от служители на пернишкото Второ ра-
йонно управление на МВР.

В четвъртък, около 11 часа, на улица
„Ставропол“ в областния град бил прове-
рен лек автомобил „Ситроен Ксара“, уп-
равляван от 43-годишен перничанин. Орга-
ните на реда установили, че мъжът шофи-
ра в срока на изтърпяване на принудител-
на административна мярка. Бил е задър-
жан за 24 часа с полицейска мярка и по
случая е започнато бързо производство.

Съдят пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

41-годишен жител на брезнишкото село
Слаковци ще бъде съден за шофиране на
автомобил в нетрезво състояние. Престъп-
лението е извършено на 18 май, когато на
улица „Юрий Гагарин“ в областния център
бил проверен лек автомобил „Ауди 80“.
Алкохолният тест на шофьора се оказал
положителен – 2, 18 промила.

Нарушилият закона водач е привлечен
като обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение „подписка“.

от страница 1
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Стартираха теренните проучвания
по проект на ЧЕЗ Разпределение

за защита на птиците
Силвия ГРИГОРОВА

Стартираха теренните проучвания по
проект „Живот за птиците“, изпълняван от
ЧЕЗ Разпределение България, в парт-
ньорство с Българско дружество за защи-
та на птиците /БДЗП/. Това е една от най-
ключовите дейности в проекта, от която
ще бъда получена допълнително информа-
ция за рисковите за птиците електрически
стълбове и въздушни електропроводи в
западната част на страната.

  Първият етап на теренните проучвания
стартира през 2018 г., когато бяха обхож-
дани рискови електропроводи в Специал-
но защитени зони: „Свищовско-Беленска
низина“, „Комплекс Беленски острови“,
„Никополско плато“, „Златията“ и „Крес-
на“.

 През настоящия сезон проучванията са
съсредоточени в няколко Натура 2000 зо-
ни, които също са част от проекта – „Мес-
та“, „Славянка“, „Кресна“, „Раяновци“ и
„Понор“. До края на месец ноември поле-
вите експерти ще обхождат ежемесечно
рискови за птиците въздушни електропро-
води, които бяха предварително определе-
ни в специален анализ, изготвен от ГИС
експерти на БДЗП и ЧЕЗ Разпределение
България. Често в природата птиците ста-
ват жертви на токов удар при кацане вър-
ху необезопасен електрически стълб, или
от директен сблъсък с проводници. Eкипи-
те констатираха и първите жертви по вре-
ме на проучването – черношипаветруш-
ка(керкенез), голям ястреб, обикновен ми-
шелов и др.

 Проучването ще продължи 3 години, ка-
то зоните на конфликт между птиците и
електропреносната мрежа ще бъдат обе-
зопасявани поетапно. Проектът „Опазване
на застрашени видове птици чрез обезо-
пасяване на опасни за тях въздушни еле-
ктропроводи в защитени зони от Натура
2000 в Западна България“ е съфинансиран
от програма Life на Европейския съюз. Из-
пълнението му е естествено продължение
на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Раз-
пределение България“ АД и БДЗП за опа-
зването на биологичното разнообразие –
защита живота на птиците и осигуряване
на възможност за безопасно гнездене.
Времетраенето на проекта е 63 месецаот
01.10.2017 г. до 31.12.2022г.

Èñòîðèÿòà íà ó÷èëèùåòî â Áàòàíîâöè ïðèïîìíÿò îò Àðõèâà

Светла ЙОРДАНОВА
В епохата на Въз-

раждането съпроти-
вата на населението
в с. Батановци се из-
разява в борбата за
църковна самостоя-
телност. Израз на та-
зи борба е и построе-
ната през 1870 г. цър-
ква “Св. Спас” на
мястото на разруше-
ния манастир, 133 го-
дини след сриването
му от турците по по-
вод въстание на насе-
лението в този край
през XVII век. Главен
инициатор и дарител
за строежа на църква-
та е Алексо Тричков
Мечкарев - ктитор,
епитроп и певец на
н о в о п о с т р о е н а т а
църква. Когато рабо-
тите по строежа
вървели добре e от-
крито и килийно учи-
лище с учител Велин
Косачки - Светогоре-
ца. В частта за разхо-
дите, направени за
1870 година, Алексо
Тричков записва: “Да-
скало цани се от Мит-
ровден до Джурджов-
ден (1871 г.) - 165 гро-
ша”. Тези факти и дан-
ни показват, че килий-
но училище в Бата-
новци има и по - рано,
а не както сочат Иван
Караиванов - помощ-
ник - окръжен учили-
щен инспектор в “Ис-
торико - просветно-
то дело в Радомир-
ско”, 1927 г. и Минко
Гечев в “Килийните
училища в България”,
1967 г., за начало 1872
г.

Училищното нас-
тоятелство, избира-
но с тайно гласуване,
в състава на което
са: Мартин Ваклинов,
Вучко Малинов и Ан-
дон Богоев, изкупу-
ват част от частна-
та сграда на Тричко
Матузки (Батанов-
ски) и премества учи-
лището през 1883 г. В

тази сграда училище-
то е до 1906 година.

По спомените на
Рангел Мартинов Хра-
нов, учителствал в
село Батановци от
1889 г. до 1900 г., обу-
чението на ученици-
те се води по писмено
- четната метода.
Първо отделение пи-
ше на плоча с калем
през първото полуго-
дие, а през второто
полугодие с молив на
тетрадка. Учениците
са обучавани по чете-
не, писане, история,
география и смятане
с четирите дей-
ствия. Децата се
приемат в училището
след навършване на 6
годишна възраст. От
1906 г. училището е в
сградата на Таско Ка-
раманчев с два слети
класа. През 1919 г. то
е преместено в сгра-
дата на Димитър Иг-
натов с учители
Стоимен Карамфилов
и Параскева Карамфи-
лова.

В 1919 г. започва
строителство на
сграда, специално за
училище. През учебна-
та 1921/1922 г. то е
открито на ниво про-
гимназия с осем клас-
ни стаи, които са из-
ползвани и за кабине-
ти.

В построяването
му взема дейно уча-
стие училищното
настоятелство. Ак-
тивен негов член е
Найден Георгиев, ад-
вокат по професия.

От документални
материали, съхранява-
ни в Държавен архив -
Перник в личния фонд
на Алексо Тричков
Мечкарев - ктитор на
църквата в Батанов-
ци за периода 1861 -
1894 г., се установ-
ява, че Килийно учили-
ще в селището има от
1870 г., а светско, на
което наследник е

бившето ЕСПУ “Хрис-
то Ботев”, има от
1883 г. В един доку-
мент се вижда, че учи-
телят Г. Д. Стамбо-
лов иска да му се дос-
тавят допълнително
буквари и плочи за
училището за година
1884.

В края на Първата
световна война (1918
г) при идване на съюз-
ниците (италианци),
част от книжния
фонд на читалището,
училището и кметс-
твото е унищожено.
Поради това няма ле-
тописна книга от са-
мото начало, а в Дър-
жавен архив - Перник
са предадени главни
книги, които водят
началото си от 1897
г.

Пръв директор в
новото прогимназиал-
но училище, открито
през 1921 г., е Андрея
Васев от с. Лесковец,
Пернишки окръг с вис-
ше образование по ис-
тория и география.
Учители по това вре-
ме са Стоимен Карам-
филов, Параскева Ка-
рамфилова, Симеон
Попцветков и Васил
Анев. В летописната
книга на училището,
заведена през м. сеп-
тември 1919 г. са от-
белязани и първите

ревизии на
учебно - въз-
питателна-
та работа,
н а п р а в е н и
през м. де-
кември 1921
г. от Радо-
мирския око-
лийски учи-
лищен ин-
с п е к т о р
Иван Карама-
нов и през м.
ф е в р у а р и
1922 г. от
о к р ъ ж е н
у ч и л и щ е н
и н с п е к т о р
Джанов. На
11 септ.
1921 г. про-
вежда засе-
дание Об-
щинския съ-

вет на село Батанов-
ци и взема решение за
откриване на прогим-
назия в селото (ДА -
Перник - “Каталог на
документи за учебно-
то дело на терито-
рията на Пернишки
окръг 1889 г. - 1944 г.
“, стр. 6 - Протоколно
решение на общински
съвет с. Батановци за
откриване на прогим-
назия в селото през
1921 г., Оригинал, ръ-
копис - ф 166 К оп. 1 а.
е. 1 л. 34)

През учебната
1922/1923 г. дирек-
тор е Невена Йорда-
нова, а от следваща-
та година директор
става Стоичко А. Са-
маходов, роден в село
Горна Лисина, Босилег-
радско. Той се задър-
жа на този пост до
1956 г.

През учебната
1957/1958 г. училище-
то прераства в Сред-
но политехническо с
директор Иван Дре-
харски. Тогава се прис-
троява ново крило с
две класни стаи и
физкултурен салон.
От 1960 до 1962 г. се
построяват работил-
ниците за трудово
обучение в двора на
училището. В съседс-
тво с училищния
двор се отчуждава ед-

на частна къща, към
която се прави прис-
тройка и се приспо-
собява за класни стаи.

През 1962/1963 г.
директор е Георги Ил-
иев Велков. От 1963 г.
до април 1971 г. ди-
ректор е Иван Але-
ксандров Гебов и от
месец април 1971 г.
директор на училище-
то става Милка Ан-
тонова Ризова, която
ръководи ЕСПУ “Хрис-
то Ботев” - гр. Темел-
ково (бившето с. Ба-
тановци става град с
ново име през 1974 г.).
Темелковското учили-
ще, към което през
учебната 1989/1990
г. е открита и пара-
лелка на УПК, има учи-
телски колектив в
състав от 40 души и
е формиран от висо-
коквалифицирани учи-
тели, способни да ре-
шават успешно из-
ключително трудни-
те и отговорни зада-
чи, които съдбонос-
ните промени в наша-
та страна поставят
по особено драмати-
чен начин.

За периода 1897-
1921 г. начално обра-
зование в училището
завършват около 600
ученици. От 1921 г.
до 1957 г. основно об-
разование завършват
кръгло 1600 ученици,
а след откриването
на гимназията през
1957 г. към 1990 г.
средно образование
завършват близо
1400 ученици.

През 90-те години
на миналия век броят
на учениците значи-
телно намалява. Ди-
ректори на училище-
то са Нона Димитро-
ва Костова и Лилия
Стойчева Димитрова
до момента.

Със заповед на ми-
нистъра на образова-
нието от 2008 г. СОУ
“Хр. Ботев” е преобра-
зувано в ОУ “Христо
Ботев” - Батановци.

По документи, съх-
ранявани в Държавен
архив - Перник.

Климатолог разкри какво
ще е времето през лятото

Любомира ПЕЛОВА
Засега се очертава в България и на Бал-

канския полуостров лятото да бъде нор-
мално в температурно отношение. Не се
очакват нито много продължителни перио-
ди на горещо време, нито дълги периоди
на по-хладно и по-дъждовно време, спо-
деля климатологът проф. Георги Рачев.

Той уточни, че дългосрочните прогнози
сочат, че юни, юли и август месец идват с
нормални температури – от 19 до 23-24
градуса в различните части на страната.

По отношение на валежите е малко по-
деликатен въпросът. Над Балканите и над
Западна България се очаква да бъде мал-
ко по-дъждовно от обикновеното.

Юни и юли ще бъдат малко по-дъждовни
в западната половина на България, докато
по морето и на изток се очертава да бъде с
нормални валежи и дори малко по-сухо от
нормалното. Засега екстремни температу-
ри, особени и опасни явления не могат да
бъдат прогнозирани, но обикновено с гра-
душките приключваме докъм 15-20 юни.

За море ще бъде подходящо и през три-
те летни месеца, защото не очакваме по-
обилни валежи в Източна България. Нап-
ротив, те ще бъдат в нормата и поне засега
малко под нормата. Прекрасно време за
нашето Черноморие, а за останалите море-
та на юг, които обикновено ползват бълга-
рите, там също ще бъде перфектно за по-
чивка, каза още проф. Георги Рачев.

Строителството на сграда специално за школо започва през 1919



ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
6. Двустаен, Дараците, ет: 1, тец, 2 тер. ( една усвоена),
   ремонтиран с обзавеждане - 72 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
11. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
12. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
13. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
14. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
15. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
20. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
     РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
23. Къща, Радина чешма, груб строеж, 2 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2 - 50 000 лв.
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 90 500 евро
25. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 67 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

1. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
3. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
7. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
9. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
12. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА

1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

4. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ -25 000ЛВ.

5.С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М -20 000ЛВ.

6. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000ЛВ.

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М

10.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М

11.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -20Е/КВ.М

12.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 500 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 87 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 000лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 3, ет. 6; ет. 8 - 60 000 лв.; 44 000 лв.; 43 000 лв.
3. Радомир,  ет:1, ет:2, преустр., ет:4, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 78 000 лв.
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Клепало, 2 етажа, гараж, ПВЦ, подобрения - 53 150 евро
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2 - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

13. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
14. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
15. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
16. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
17. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
18. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
19. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

21. УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7, обзаведена - 280 лв.
2. Двустаен, Център, ремонт, ет. 1, тх. ТЕЦ, обзаведен - 350 лв.
3. Двустаен, Могиличе, ет. 2, тх., с обзавеждане - 250 лв.
4. Гараж, кв. Рено, под Печатницата - 100 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

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

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

"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

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, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., ТЕЦ, - 115 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 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.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
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

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

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

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     ПРОДАВА:
1. Рударци, УПИ, 317 м2       - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2       - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2       - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2        - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2    - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2     - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2       - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2  - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2  - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2  - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2        - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2        - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2      - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2      - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2      - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,
РП 150 м2,  двор 550 м2 , канализация,
асфалт, бунар, ток, вода  - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Печатница търси монтажистка, може
и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678
Търся монтажник на паркет и

дюшеме, от 25 до 35 год. Хора с опит
са с предимство. Тел.: 0888 69 20 04
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
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). Тел. : 088 594 9293
Продавам iPhone 5C - 150 лв., iP-

hone 6+ - 320 лв. и Херметическа
екшън камера HD 720-p 89лв. Тел.:
0887 884 095
Продавам пиана “Акорд” - по

споразумение. Тел.: 0884 998 642

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.:
0895725609ажна,
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

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 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
Продавам гарсониера в Центъра.

Тел.: 0898 666 216
Продавам тристаен апартамент,

кв. Тева, без ТЕЦ, по спешност - 40
000 лв. Тел.: 0894 822 899
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 масивна двуетажна

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

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
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

“Менпауър Груп” търси машинни
оператори за международна
производствена компания. Предлагаме
ви атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 - 1200 лв.
и осигурен транспорт. Позвънете на
0879 958 620 - Герасим Найденов

Търся горски работници, събирачи,
резачи и товарачи. Добро
възнаграждение. Тел.: 0887 122 124

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

Фирма АСФ Сървис ЕООД търси да
назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211 или
гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
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Саликорнията е растение, което често се използва като съставка в про-
дукти за отслабване. Защо саликорнията е толкова полезна за организма
и какво трябва да знаете за нея? Саликорния - морски боб за красива фи-
гура.

Какво представлява саликорния?
Саликорния е зелено растение, което вирее в близост до морето. Има

много разновидности, но тази, която е най-разпространена и ядлива, се от-
глежда единствено в някои части на Европа и Азия, като най-активно при-
съства в британската кухня. Заради цвета си и формата, наподобяваща

тръбичка, саликор-
нията се среща още
като "морски боб" и
"морски аспержи".

Саликорния - храни-
телни качества

Саликорнията е пер-
фектната добавка към
повечето диети. При-
чината е, че в нея не
се съдържат почти ни-
какви мазнини. 1/4 от
състава й са протеи-
ни, а останалото са
въглехидрати, като
по-голямата част от
тях са под формата на

разтворими фибри. Саликорнията е богата на витамини и минерали. В нея
има значително количество магнезий, калий, калций и натрий, както и ви-
тамини А, В и С.

Заради богатото съдържание на фибри саликорнията бързо засища гла-
да и понижава апетита. В диети се препоръчва както като гарнитура към
основно хранене, така и като междинна закуска следобед. И няма нужда
да се притеснявате как ще се отрази на фигурата ви, защото калориите от
100г саликорния могат да се изгорят само с 2 минути бягане или 3 минути
каране на колело.

Саликорния - здравословни качества
Саликорнията набира популярност сред диетолози и хранителни експер-

ти не само заради полезния си състав и малкото калории, но и защото има
положителен ефект върху цялостното здраве на организма.

Богата на антиоксиданти, тя елиминира свободните радикали и има про-
тивовъзпалителен ефект. Освен това стимулира храносмилателната систе-
ма - използва се при подут стомах, газове или запек, допринася за по-лес-
ното обработване на приетите продукти. Саликорнията се включва и в дие-
ти за по-добър имунитет и за детокс.

Как да консумирате саликорния?
Саликорнията може да се консумира както сурова, така и преминала

някаква термична обработка. В първия случай може да я прибавите към
зелена салата или суши, а задушена като гарнитура към ястия с риба или
морски дарове.

Интересно и забавно

Саликорния - морски боб за красива фигура Що е то интуитивно хранене?
Що е то интуитивно хранене и защо напоследък толкова диетолози и спе-

циалисти по здравословно хранене говорят за него? Защо фокусира внима-
нието върху качествената храна, а не върху килограмите и може и да ви по-
могне да отслабнете?

Какво представлява интуитивното хранене?
Интуитивното хранене не е диета, нито хранителен режим. То е по-скоро фи-

лософия, която касае отношението ви към храната и към вашето тяло. От-
хвърля напълно строгите диети, броенето на калории, гладуването. Не се бо-
ри за сваляне на килограми, макар че с времето се наблюдава и такъв ре-
зултат.

Интуитивното хранене ви съветва да разчита на интуицията на вашето тяло
- да хапвате когато сте гладни и спирате, когато сте сити. Тоест, независимо
колко ви е вкусно, ако усетите, че ви става тежко, е време да си сложите
спирачка. Звучи простичко, но много хора не успяват да се справят със за-
дачата. Интуитивното хранене не предлага конкретно меню, което да следва-
те. Препоръчва да се храните по 3-4 пъти дневно, да включвате леки междин-
ни закуски и да залагате на балансирано меню, изградено от протеини, фиб-
ри и полезни мазнини.

Ако почувствате, че сте гладни, опитайте се да оцените глада си по скала-
та от 1 до 10, където 1 е най-слабо, а 10 - най-силно. Не посягайте към храна-
та, ако оценката е около 5, но и не чакайте да стане 10, защото тогава сте по-
склонни към преяждане.

Как работи интуитивното хранене?
Интуитивното хранене няма строги правила и ограничения, по които да се

води. За сметка на това има няколко прости принципа, на които се основава
и които ти помагат да свикнеш с този тип мислене.

Интуитивното хранене не дели храната на добра и лоша. При него няма
забранени и позволени продукти и след като отхвърля наложеното върху оп-
ределени храни вето, то те освобождава да хапваш каквото поискаш. Тогава
изкушението е по-малко и няма опасност да прекалите с продукт, който пре-
ди сте избягвали.

 Интуитивното хранене съветва да посягате към храната само когато изпит-
вате физически глад, а не емоционален. Тоест, ако сте тъжни, самотни, ядо-
сани, депресирани, няма да откриете решението на проблема в хладилника.

Ако сте избрали да следвате интуицията на вашето тяло, тогава трябва да
го уважавате и да се вслушвате в него. Спрете да му търсите недостатъци и
да се опитвате да го вмъкнете съзнателно в по-малък размер, а го приемете
такова, каквото е. Предлагайте му продукти, които са хранителни и полезни,
вместо да наблягате на такива, за които знаете, че не допринасят с нищо за
вашето здраве.

Един от основните принципи на интуитивното хранене гласи, че трябва да
сте в мир с храната. Това ще рече, че е крайно време да спрете със строгите
диети и броенето на калории. Вместо да мислите как да се ограничите, по-
добре фокусирайте вниманието си върху насладата, която храната носи.

Интуитивното хранене учи още да се влушвате в гласа на вашето тяло - да
следите кои продукти му се отразяват добре и кои не толкова, кога е жадно
и кога е гладно. Например, някои хора се оплакват от подут стомах, когато
хапват млечни продукти, докато други - след като са приели повече въгле-
хидрати. Съветва ви също да се наспивате, да релаксирате и да пиете повече
вода.
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Децата в Судан, които убиват толкова
много, че не помнят жертвите си

"Убих толкова много невинни хора... накрая спрях да броя. Толкова много."
Когато Мойсей Обама е на 17 години, война избухва в Южен Судан. Той е прину-
ден да се премести от столицата Джуба в провинцията. Майка му изчезнала. Ба-
ща му бил убит. Страдащ, гладен и сам, Мойсей вижда възможност за ново се-
мейство и топла храна и се присъединява към бързо нарастващата детска армия
на Судан.

Новаците, като Мойсей, били отделени от останалата част от групата и обучени
да се бият, да стрелят, да крадат, осакатяват и убиват. След всичко това следва
"посвещаването". Децата трябва да убият непознат човек, понякога дори родни-
на или приятел. Но Мойсей е един от щастливците - човекът пред нето не се оказва

майка му. За своята
смелост, момчето е
възнаградено с кар-
течница АК47. Само
за две години, той се
изкачва високо в йе-
рархията на кървава-
та армия.

Бруталната граж-
данска война, която
раздира Судан, отне-
ма живота на близо
400 хил. души в пос-
ледните 6 години. По
данни на "Уницеф",

близо 19 хил. деца са станали част от армията. Адаптивността, гъвкавостта и недо-
развитата способност за оценка на риска правят хлапетата като Мойсей оптимал-
ни войници.

Потопени в среда на крайно насилие, децата-войници са принудени да извър-
шват невъобразима жестокост. Често, те стават неспособни на комуникация с
външния свят, социално изолирани, а повечето от тях страдат и от пост-травмати-
чен стрес и псхичини заболявания.

Въпреки усилията, които полагат от "Уницеф", броят на децата, засегнати от
войната, е огромен. Десетки хиляди малчугани се нуждаят от психологическа и
здравна грижа, както и от образование, ала парите не стигат.

Борбата за образованието на децата в Судан, не само за тези, влезли във воен-
ните групи, но и за останалите, е тежка. Училищата биват изгаряни. Учителите -
убивани. Така, 13-годишният Кенеди Има, никога не стъпва в училище. Родители-
те му се притесняват, че може да стане жертва на атака. Въпреки това, детето с
очите си вижда насилие, мъчение и смърт. Макар че бяга в Уганда, семейството
му все още не може да си позволи да го пусне на училище. Те нямат пари дори за
обувки, той никога няма да изпълни мечтата си да стане доктор.

Дейвид Кежи бил едва на девет, когато е отвлечен. Прекалено малък за да носи
пушка, той бил принуждаван да наръгва своите жертви и да ги изгаря живи в
домовете им. Сега той е на 22 години, а благодарение на специална програма е
успял и да се изучи. Това, което никога няма да излезе от главата му обаче са
виковете на онези, които някога е убивал.

Трима французи осъдени на смърт
за принадлежност към ИД

Трима френски граждани бяха осъдени вчера на смърт в Ирак заради принад-
лежност към терористичната организация "Ислямска държава", предаде Франс
прес и БТА.

Агенцията се позовава на магистрат от съда в Багдад, издал смъртната присъ-
да. Това е първата подобна присъда в Ирак към граждани на Франция.

Става дума за тримата френски граждани Кевин Гоно, Леонар Лопес и Салим
Машу, арестувани в Сирия от Сирийските демократични сили и прехвърлени в
Ирак заедно с други деветима французи през февруари. Съгласно иракския за-
кон те могат да обжалват присъдата в 30-дневен срок.

Досега трима граждани на Франция бяха осъдени на доживотен затвор за то-
ва, че са се присъединили към "Ислямска държава". На други деветима францу-
зи им предстои да бъдат изправени пред иракския съд по обвинения за членство
в ИД, припомня Франс прес.

Иракският съд осъди 29-годишна шведка на 15 години затвор за връзки с
"Ислямска държава", предаде ТАСС.

МС се поправи: Взимат от партийните
субсидии 6,5 млн. лв.

След като стана ясно, че партиите са получавали реално по 13,20 лв. държавна
субсидия на спечелен глас на изборите, вместо записаните в закона 11 лева,
правителството реши неприсъствено да предложи поправка в Закона за полити-
ческите партии, с която да ореже част от парите.

Със законопроекта се предлагат промени, които уточняват правилата за фор-
миране и разпределение на държавната субсидия, уреждат се също така отно-
шения във връзка с прилагането на закона в предходни години, съобщиха от
правителствената информационна служба.

За какво отиват субсидиите? За лукса на партийни функционери
В съответствие с обществените нагласи предлаганите промени ще доведат до

икономия на бюджетни средства и фиксирането на субсидиите в размера от 11
лв. за действително получения от партията или коалицията глас.

При така предложената законова уредба общият размер на държавната субси-
дия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6,5
милиона лева, обясняват от кабинета.

Предложеният начин на изчисляване на общия размер на държавната субси-
дия за политическите партии и коалиции ще бъде отнесен за периода от 26.05.2016
г. до изплатената към 30.04.2019 г. и икономията за бюджета би възлязла на 18,6
млн. лева. Заради субсидиите главният прокурор Сотир Цацаров вече разпореди
проверка.

Оказа се, че партиите и коалициите в Народното събрание са получили през
2018 г. по 13.20 лв. глас.

Преди седмица финансовият министър Владислав Горанов обясни, че законо-
дателството сега позволява да се преразпределят част от парите на партиите и
коалициите, които имат избрани народни представители.

"Няма как при сега действащия Закона за политическите партии да се получат
точно 11 лева на глас. Законът е разписан така, че общата сума за гласовете на
всички участници в изборите в крайна сметка да се разпредели само между
правоимащите партии и коалиции", обясни той.

Радев с ново вето, върна части от
Закона за държавната собственост

Президентът Румен Радев наложи вето на части от поправките в Закона за
държавната собственост, съобщиха от прессекретариата на държавния гла-
ва.

Според съобщението Радев подкрепя основната цел на промените в този
закон – да се оптимизира и ускори процесът по изграждане на значими
национални обекти.

Той приветства и промените за насърчаване на инвестициите в индустриал-
ния сектор, но независимо от това, президентът смята, че не е постигнат

баланс между обществения инте-
рес и защитеното от Конституция-
та право на собственост и вместо
ефекта на ускоряване се създава
риск от забавяне на важни ин-
фраструктурни обекти.

Според президента и сега пред-
варителното изпълнение на отчуж-
дителни актове е приложимо за
национални обекти - магистрали,
пристанища, летища, газопрово-
ди.

С предложените промени към
тях се добавят обекти с национал-
но значение, определени като та-
кива със закон или с акт на Ми-

нистерския съвет.
Предвид липсата на критерии, по които Министерският съвет обявява обе-

ктите с национално значение, приложното поле на предварителното изпъл-
нение може да засегне множество частни имоти без гаранции, че това са
обекти за общо ползване в обществен интерес.

Държавният глава възразява и срещу неравнопоставеността между дреб-
ните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии, които
ще се обезщетяват по различен начин.

Тази промяна създава сериозен риск вместо да се ускори процесът на
изграждане на значими национални обекти, той да бъде забавен.

Тръмп в Япония: Ако Иран иска преговори, ще ги получи
Американският президент Доналд Тръмп стана първият чуждестранен лидер, който

се среща с новия император на Япония, възкачил се на трона в началото на май след
абдикацията на баща си Акихито, съобщи Франс прес.

Тръмп и съпругата му Мелания бяха посрещнати тази сутрин от император Нарухито
и съпругата му Масако в императорския дворец.

Семейство Тръмп и японското императорско семейство си размениха снимки и дру-
ги подаръци, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Император Нарухито връчи на президента на САЩ Доналд Тръмп традиционна япон-
ска керамика и порцеланова купа. Тръмп подари на императора американска виола в
ръчно изработен калъф в Чарлстън, Западна Вирджиния, и снимка на американския
композитор Арън Копланд.

Мелания Тръмп подари на императрица Масако писалищен комплект от Белия дом,
а императрицата подари на първата дама на САЩ декоративна кутия с традиционен
японски дизайн.

Четиримата си размениха и снимки. Императорският дворец има дългогодишен
обичай императорът и императрицата да разменят със своите гости по време на дър-
жавни визити поставени в рамка снимки с автографи.

По-късно днес Доналд Тръмп разкритикува "огромния дисбаланс" в търговските
отношения с Япония. Това той направи в началото на срещата си с японския премиер
Шиндзо Абе, съобщи Франс прес.

"Сигурен съм, че ще намерим решение след известно време", добави той, имайки
предвид търговските преговори между двете страни, по които не се очаква да бъде
постигнато споразумение преди лятото.

Тръмп каза, че има "голямо уважение" между неговата страна и Северна Корея и
че те са извървели "дълъг път", въпреки задънената улица, в която са изпаднали
двустранните преговори и неотдавнашните оръжейни изпитания, направени от Пхенян.

Той говори и за кризата в отношенията между САЩ и Иран и заяви, че ако иранците
искат преговори, ще ги получат. "Никой не иска да се случат лоши неща, най-малко
аз", добави той.

Тръмп и Абе, които вчера играха голф, гледаха турнир по сумо и вечеряха заедно,
демонстрират приятелски отношения, за да подчертаят силата на американско-япон-
ския съюз, но имат разногласия в областта на търговията и политиката по отношение
на Северна Корея, отбеляза Ройтерс.
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Много сериозно може да се влошат отношения-
та с човек, когото искрено уважавате. Въпросът
е, че вашите мнения по една важна тема, ще са ко-
ренно различни. Горещ спор, може да се разрази на
обществено място, сред много хора. Също
трябва да се погрижите за здравословното си

състояние, по-точно за стомаха. Не започвайте самолечение.

Днес слушайте шестото си чувство, за да раз-
берете кой ви е истински приятел и кой е само де-
лови партньор. Ще бъдете изпълнени с енергия и
дори ще имате в излишък, затова я прилагайте
по предназначение. Ако редувате релакса с физи-
чески упражнения, то за дълго време ще укрепите

здравето си и ще се отървете от негатива.

Днес ще бъдете толкова активни и импулсивни,
че лесно ще запалите с вашият темперамент
всички наоколо. Опитайте се, да се контролира-
те, а най-добре се отпуснете и починете. Между
другото, една разходка в парка или гората, е от-
лична възможност да общувате с природата и със

себе си.

Трябва да отворите сърцето си за нова любов.
Достатъчно сте страдали и спомняли онова, кое-
то е останало в миналото. Проблемите могат да
дойдат от там, от където не ги очаквате. Но ако
ги третирате леко и спокойно, решението ще
дойде от само себе си. В семейството, насочете

енергията си към градивни неща, така че да няма кавги.

Денят е благоприятен за промени, както вън-
шни, така и вътрешни. Като цяло се ангажирайте
с преструктурирането на всичко, което ви заоби-
каля. В любовните отношения, трябва да сте из-
ключително прозорливи, за да не позволите на из-
браника да ви манипулира. Между другото, имате

ли нужда от това?

Днес не правете планове за бъдещето, защото
всичко може да се промени за един час. Ако няма-
те опит в паричните сделки или в търговията,
тогава е по-добре да не се месите в тази сфера.
Задълженията в личния живот ще се превърнат в
истински окови и ще се почувствате по-лошо, от-

колкото в плен. Сами решете, как да действате.

Днес, ще искате всички около вас да ви разбе-
рат, да ви правят комплименти и дори да ви от-
стъпят място в автобуса. Но какво сте направи-
ли, че да искате да бъдете третирани по този на-
чин? Необвързаните днес, трябва да посещават
многолюдни места, за да направят романтични

запознанства.

Възможно е да изпаднете в критично финансо-
во положение, така че по-добре дръжте парите си
при вас. На работа ще поемете твърде много, за
което началникът няма да ви похвали, но ще го за-
бележи. Днес се откажете от екстремните спор-
тове, пътуванията в чужбина и работа на високо.

Този ден е опасен и има риск от травми и наранявания.

Трябва да се заемете със здравето си, да укре-
пите имунитета и външния си имидж. Като цяло,
ако посветите този ден на себе си, няма да сбър-
кате. В края на деня може да бъдете поканени не
само на важна среща, но и такава с романтичен
отенък. Така че, трябва да помислите за това,

как да завладеете сърцето на човека отсреща.

Очаква ви конкуренция и съперничество, което
ще ви разстрои по време на работа. Буквално ще
ви разкъсват на части, което ще ви пречи да се
концентрирате върху основните аспекти на деня.
В любовта, ще бъдете изпълнени с нежност и
страст, което няма да остане незабелязано. Ве-

черта ще трябва спешно, да се приготвите за пътуване.

Трябва да се съсредоточите върху задачите, а
не само да говорите с всички подред. Имайте
предвид, че работата от само себе си няма да се
свърши, а само ще си докарате безброй проблеми.
Добре е да се заемете с благотворителност,
спорт или да посетите културно събитие. Ако

сте активни и действени в този ден, ще успеете.

Не се препоръчва да влизате в компания на хора,
които не подкрепят вашите усилия. Мнозина ще
се опитат да ви се качат на главата, но напраз-
но. Трудно, но все пак ще решите, финансовите
проблеми. От това зависи не само кариерата в
бизнеса, но и личния ви живот. В края на краища-

та, избраникът ви вече е уморен да чака.
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Боксьорка от Спортното на
четвърфинал на Европейско
За първи път Пер-

ник има девойка
,която участва на Ев-
ропейско първенство
по бокс! От 24.05-
02.06.2019г. в град
Галац (Румъния) се
провежда Европей-
ско първенство  за
юноши и девойки!
Възпитаничката на
треньора Манол Йор-
данов -Жана Огняно-
ва в кат до (50кг.) от Боксов Клуб,, Перник-
Ладимекс" достигна четвърт финал и ще се
бие срещу Валерия Линкова (Русия)! Жаня
Огнянова учи в 9-ти клас на Спортното учи-
лище „Олимпиец” и се утвърди като една
от големите спортни надежди на школото

Òîäîð Ñêðèìîâ ïðîäúëæàâà â Ðóñèÿ
Перничанинът ще играе за „Енисей”(Красноярск)

Страницата подготви Яне Анестиев

Илиян Илиев е треньор №1
според футболистите

Треньорът на Черно море (Варна) Илиан
Илиев беше избран за треньор №1 в Пър-
ва лига за изминалия сезон от Асоциа-
цията на футболистите в България. За
първи негов подгласник бе определен
треньорът на Етър (Велико Търново) Кра-
симир Балъков, който е и новият селек-
ционер на мъжкия национален отбор на
България.Трети в класацията за треньори
остана Николай Киров от Ботев (Плов-
див)."Искам да благодаря на моите фут-
болисти, на моя щаб, с които прекарахме
страхотни моменти през този сезон. В то-
зи момент бих заменил тази награда, ако
можеше това, което сполетя Черно море,
да не се беше случвало", коментира Ил-
иев по повод изгонените футболисти пре-
ди мача Лудогорец (1:4) от последния
кръг.

Пранди тръгва за Аржентина с
перничанин и брезничанин в групата

Селекционерът Сил-
вано Пранди направи ед-
на промяна в състава
на България за пред-
стоящото участие в
първите два укенда от
Волейболната лига на
нациите спрямо група-
та, която изигра две
контроли в Белград.На
мястото на Мартин
Атанасов в състава се
завръща посрещачът
Николай Пенчев, който
получи известна почив-
ка. Останалите състе-
затели в групата са съ-
щите, като двамата де-

бютанти - цен-
тралният бло-
кировач Нико-
лай Колев от
Черно море и ли-
берото Мартин
Иванов от Неф-
тохимик 2010
запазват място
и за световната
надпревара.На-
ционалите ни
заминават тази
вечер за Аржен-
тина, където предстои
участие в група 2, от
първия уикенд във Во-
лейболната лига на на-

циите. Отборът ни
тръгва от летище "Со-
фия" в 19:00 ч. с полет
за Рим, като го очаква
дълъг път с три при-
качвания до крайната
дестинация - град Мен-
доза. Турнирът е от 31
май до 2 юни, а съперни-
ци на националите ни са
домакините от Аржен-
тина, Канада и Бълга-
рия. Следващата дести-
нация за "лъвовете" е
Китай, където от 7 до
9 юни ще се изиграе
турнира от втория уи-
кенд в Лигата. В група 5
волейболистите ни ще
премерят сили с дома-
кините, Полша и Фран-
ция. Традиционно в гру-
пата са Тодор Скримов
и Светослав Гоцев, кои-
то представят пер-
нишкия волейбол

Волейболистът от
националния отбор
Тодор Скримов се зав-
ръща в първенство-
то на Русия. 29-го-
дишният посрещач
ще играе през следва-
щия сезон за Енисей
(Красноярск), През из-
миналата кампания
перничанинът носе-
ше екипа на италиан-
ския Вибо Валентия и
му помогна да запази
мястото си в елита.
През сезон 2017/2018
Скримов играеше в

руската Суперлига за
НОВА (Новокуйби-
шевск). Освен в Русия
и Италия националът
има опит в чужбина и
във Франция.

Тодор Скримов изи-
гра и двете контрол-
ни срещи преди нача-
лото на Лигата на на-
циите. Той се оказа и
най-резултатния бъл-
гарски волейболист
във втората провер-
ка, която беше загу-
бена драматично от
родните ни национа-

ли с 2:3 гейма след ка-
то в тайбрека те от-
стъпиха с 20:2 Ново-
но попълнение на „Е-
нисей” реализира 18
точки,след които
три аса и една блока-
да. Скримов игра и в
петте гейма на мача.
Другото пернишко
попълнение на нацио-
налите изкара първи-
те три гейма на поле-
то, като се отличи
със седем точки,от
които две блокади и
един ас.

Втора лига
30-ти кръг
Резултати:
ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1929

(София)                3:1
[1:0 Денислав Александров 12', 2:0

Андон Гущеров 49', 3:0 Виктор Зоров 77',
3:1 Александър Ив.Александров 79']
Локомотив (Горна Оряховица) -

Черноморец (Балчик)         1:2
[0:1 Валентин Йосков 62', 1:1

Александър Попов 84', 1:2 Румен Касабов
86']

Несебър (Несебър) - Монтана 1921
(Монтана)                1:2 (1:2)

[0:1 Николай Цветков 5', 1:1 Реджеб
Халил 34', 1:2 Атанас Илиев 37'], ~ 110
зрители

Пирин (Благоевград) - Лудогорец 1945 II
(Разград)         1:0

[1:0 Владислав Златинов 83'-д]
[ид: Димитър Благов (П) 25']
Литекс (Ловеч) - Добруджа 1919

(Добрич)                   2:2
[0:1 Росен Кръстев 19', 0:2 Николай

Минков 41', 1:2 Денислав Мицаков 50',
2:2 Тонислав Йорданов 53']
[чк: Кристиан Пешков (Д) 62']
Струмска слава 1927 (Рад) - Царско

село 2015 (София)      2:2
[0:1 Калоян Евгениев 11'-аг, 1:1

Александър Аспарухов 56', 1:2 Китан
Василев 60',

2:2 Борислав Николов 85']
Кариана (Ерден) - Поморие (Поморие)

2:0
[2:0 Евгени Игнатов 25',44']
в кв.Кольо Ганчев, Стара Загора,

ст."Трейс арена":
Ботев (Гълъбово) - Арда 1924

(Кърджали)                   2:3
[1:0 Станислав Катранков 24', 1:1 Ахмед

Осман 29'-д, 1:2 Петър Христов 43',
2:2 Рангел Игнатов 68', 2:3 Ерай

Карадайъ 78
Крайно класиране:
1. Царско село 68:27   76   т. Влиза
2. Монтана 49:22   63   Бараж
3. Арда 44:18   62
4. ЦСКА 1948               59
5. Литекс 43:26   45
6. Струмска слава 36:44   37
7. Черноморец 27:35   37
8. Локомотив (Сф) 25:28   36
9. Локомотив 30:43   36
10. Поморие 35:49   36
11. Лудогорец II 31:43   32
12. Кариана 29:38   31
13. Пирин 29:49   31
14. Ботев 32:38   31
15. Несебър 33:51   27   Изпада
16. Добруджа 17:38           Изпада

Няма никаква опа-
сност за живота на
европейската ни шам-
пионка по борба Бил-
яна Дудова, както и
няма опасност за ка-
риерата й, обясни
пред журналисти доц.

Антоний Филипов,
началник на Клиника-
та по обща и ендос-
копска хирургия в УМ-
БАЛ "Св. Иван Рил-
ски".

Именитият лекар
лично е обработил хи-

рургично раната на
спортистката, съоб-
щиха от болницата.

21-годишната ни
национална по борба е
докарана в УМБАЛ
"Св. Иван Рилски" на
21 май, между 20:00 и

21:00 часа. Тя е прие-
та с порезна рана в
лява предмишница,
без засягане на съдо-
во-нервен сноп или на
магистрални кръво-
носни съдове.

Самата рана е била

Състав на България за първите два
турнира от волейболната лига на
нациите

Разпределители:
Георги Братоев
Георги Сеганов
Диагонали
Николай Учиков
Велизар Чернокожев
Посрещачи:
Тодор Скримов
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Центрове:
Светослав Гоцев
Красимир Георгиев
Алекс Грозданов
Николай Колев
Либера:
Мартин Иванов
Петър Каракашев

Бивш миньорец за трети път
ще подписва със „Славия”

Две са сигурните нови попълнения в
Славия. Това разкри лично президентът
на клуба Венчеслав Стефанов. Става въп-
рос за бившият играт ча тима Николай
Дюлгеров и Христо Попадийн. Дюлгеров
игра за последно в македонския Работ-
нички и е свободен агент. Той е бил още в
Миньор, Лудогорец и ЦСКА.Това е тре-
тият път, в който той подписва с „бели-
те”.Попадийн, който напусна Дунав, също
е със статут на свободен играч.Очаква се
"белите" да привлекат още няколко фут-
болисти.“Имаме две сигурни нови попъл-
нения. Това са Николай Дюлгеров и Хрис-
то Попадийн. Двамата ще се присъединят
към Славия”, заяви босът на “белите”
пред "Спортал".

Специалист увери: Няма опасност за кариерата на Биляна Дудова
с давност 15 часа.
Вчера пациентката е
била превързана от-
ново, а днес, преди об-
яд, беше изписана от
болницата в отлично
състояние, обясни
доц. Филипов.
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Той е един от тримата шофьори, нарушили закона по празниците

ИМА ЛИ НЕЩО ПО-
СКУЧНО ОТ СЛЕДИЗБОР-
НИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ШАБ-

ЛОННИ ПРИКАЗКИ КОЙ ЗА КАКВО
Е ГЛАСУВАЛ. Няма, няма и да има.
Разтягането на следизборни локуми е
като отдушник на тегавата атмосфера,
в която си бил потопен, преди да ви-
диш реалния резултат. И пернишките
политици не направиха изключение.
Видяха си резултатите от евроизборите
и почнаха да философстват върху тях.
В смисъл, че са били сигурни, че точно
така ще се случи. Победителите били
сигурни, че точно така ще стане, поне-
же си познавали актива, победените и
те били сигурни в загубата, понеже и те
си познавали структурите. Познавачи
колкото искаш. Едни се бият в гърдите
без да имат грам лична заслуга, други
си посипват главата с пепел, без да са
могли променят ситуацията и с един
глас. И всичко това в една следизбор-
на логорея, която обяснява постфактум
защо точно така се е получило. Полити-
ческите ни Ванги са уникални. Достой-
ни заместнички на оригинала. Истината
е, че и те самите не са знаели какво ще
се получи, ама нали трябва с нещо да
си интересен даже когато си скучен.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ, АКО НЕ НИ ЛЪ-
ЖЕ ПАМЕТТА, НЯМАШЕ ТРАДИ-
ЦИОННИТЕ ОПЛАКВАНИЯ ЗА ХАОС
ПРИ ПРИЕМАНЕТО на протоколите в
РИК. Този иначе доста изнервен про-
цес винаги е бил в центъра на внима-
нието в изборната нощ, ама явно и из-
борджиите се научиха. Е, не е било по
мед и масло, но важното е, че ексце-
сиите и протестите бяха избегнати.
Което значи, че опасенията за манипу-
лации и опорочавани на вота на тия из-
бори са били просто част от стария на-
вик да плачем за Нероден Петко.

ПОСРЕД ИЗБОРНИЯ ДЕН Е ОБРА-
НА СОЛИДНО ЕДНА КЪЩА. ТАЗИ
ИНФОРМАЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА ид-
ва да обясни проблема с избирателна-
та активност. И с находчивостта на оби-
рджиите, които сто процента са били
сигурни, че полицията си има далеч по-
важна работа от това да охранява не-
чия частна собственост точно на 26
май.

Любомира ПЕЛОВА
Три бързи произ-

водства са започнати
в Радомир.

33-годишен земенча-
нин е шофирал авто-
мобил без книжка. Мъ-
жът бил проверен в на-
чалото на почивните
дни на пътя от село
Блатешница към село
Байкал. Оказало се, че е
седнал зад волана на ко-
лата „Исузо Тропер“
без книжка. Органите
на реда установили, че
кара в едногодишния
срок на отнетото му
по административен

Две коли горяха през
уикенда в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Два пожара са гасени от пернишките

огнеборци през почивните дни.
Микробус „Ивеко“ е изгорял в облас-

тния град на 25-ти май. Сигналът за
горящото возило е подаден около 6,15
часа. Автомобилът се е намирал в квар-
тал „Тева“ и е пламнал в движение.
Причината е техническа неизправност.
Унищожен е напълно. Няма пострадали
хора и нанесени други материални ще-
ти.

На 26 май през нощта е подаден сиг-
нал за горящ „Фолксваген Туаран“, на
улица „Струма“ в Перник, който е бил
паркиран пред жилищен блок. Колата е
повредена напълно, като е засегнат и
друг автомобил „Сааб” в близост до
горящия. Няма пострадали хора, но са
повредени стъкла на блока на първия
етаж. Причината не е установена.

Започнато е досъдебно производство
и работата продължава.

ред свидетелство за
правоуправление. От-
веден е в районното
управление и след раз-
пит е освободен.

С 1, 40 промила алко-
хол в кръвта е шофи-
рал автомобила си мар-
ка „Мерцедес“ 52-годи-
шен перничанин. Той
бил проверен на 24 май
през нощта, в Радо-
мир. Мъжът отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил задър-
жан за 24 часа с поли-
цейска мярка.

19-годишен радоми-
рец е заловен вчера да

ВМРО вече е трета
политическа сила в Перник!
Любомира ПЕЛОВА

Проведените в не-
деля избори за ново-
то попълнение в Ев-
ропейския парламент
донесе изключителен
успех за структура-
та на ВМРО! Партия-
та е трета полити-
ческа сила в региона!
Тя грабна 10,47 про-
цента от вота на из-
бирателите, отишли
до урните в неделя.

И разби безапела-
ционно мераците на
други политически
структури, които
тръгнаха на избори с
големите кошници...

Дали е изненада то-
зи резултат?  За наб-
людаващите полити-
ческия живот в Пер-
ник през последните
години – не. Той е за-
кономерен. Устре-
мът нагоре на ВМРО
в областта бе оча-
кван, след като Дми-
тър Колев пое управ-
лението и приобщи
към каузата на пат-
риотите младите хо-
ра. Лицето на пар-
тията – евродепута-
тът Ангел Джамбаз-
ки многократно е
подчертавал при по-
сещенията си в об-
ластта, че именно
тук се крие тайната

на успеха. И е
споделял, че но-
вият лидер на
ВМРО в Перник
Димитър Колев,
поел ръководс-
твото на пар-
тията тук, е на-
мерил  разковни-
чето – младос-
тта. А часове
след вота са-
мият Димитър
Колев сподели, че
в секциите, в
които ВМРО е побе-
дител, успехът се
дължи именно на тях,
младите. И даде за
пример секцията в
района, в който жи-
вее организационния
секретар на ВМРО
Мартин Илиев, кой-
то е и общински съ-
ветник и един от
най-дейните млади
членове на партийна-
та структура. Ана-
логичен е и случаят
в Ярджиловци, къде-
то живее председа-
телят на младежка-
та структура на
ВМРО Едуард Геор-
гиев. „Страшно се
радвам, че много мла-
ди хора се присъеди-
ниха към ВМРО тази
година и по този на-
чин ние работим
много добре. Напра-С Р Е Щ А

на випуск 1979 год.
ПМГ “Христо Смирненски”
на 08.06.2019г. събота

в ресторант “Двореца”
от 19 часа

за контакти
тел: 0878362203

вихме чудесна кампа-
ния в Перник. Видно е
от резултата, че
много патриоти,
които са били от
други политически
партии и организа-
ции са разбрали, че
само Джамбазки има
шанс да бъде евроде-
путат, за да може
България да има
представител – пат-
риот в Европа“, ко-
ментира Димитър
Колев.

А партията вече
поглежда към избори-
те за местни органи
на самоуправление
през есента – поло-
жителният опит ве-
че го има, оттук на-
татък всичко наис-
тина е работа, упо-
рита работа, която
води към успеха.

управлява автомобил
под въздействието на
наркотици. Около 11,
30 часа младежът бил
спрян на улица „Братя
Миленкови“ в Радомир,
докато шофирал „Ау-
ди А3“.

При изпробването
му с техническо средс-
тво е отчетен поло-
жителен резултат за
кокаин. Той също отка-
зал кръвна проба за хи-
мичен анализ и е бил за-
държан за 24 часа с по-
лицейска заповед. Рабо-
тата по случая про-
дължава.

Вотът за Иванчева –
наказателен срещу

съдебната ни система!
Любомира ПЕЛОВА

Бившата кметица на столичния район
„Младост” Десислава Иванчева беше извес-
тна от телевизионния екран на голяма част от
българите със заведеното срещу нея дело за
поискан подкуп в големи размери. Неочак-
вано обаче за мнозина тя намери подкрепа и
се регистрира като независим кандидат за
Европейския парламент. И ако някои си поз-

волиха да
п о с р е щ н а т
това с иро-
нична усмив-
ка, тя бързо
угасна след
нощта на во-
та.

Защото Де-
сислава Ива-
нчева заби
здрав шамар

на някои дори парламентарно представени
партии, след като взе по-голям брой гласове
от тях.

„Ние проведохме една кампания под до-
машен арест и с 10 000 лева. Резултатът ни е
1,2%, което се равнява на над 20 000 гласа.
Хората показаха, че искат промяна. За мен
резултатите са голям удар за управляващи-
те”, каза бившият кмет на “Младост”.

А за всички – и журналисти, и социолози, и
обикновени граждани изводът беше ясен.
Да, хората искат промяна. Но промяна и в съ-
дебната система. И вотът за Десислава Ива-
нчева беше техният наказателен вот срещу
именно тази система, в чиято справедливост
и безпристрастност вече вярата е загубена!
И която търпи остри критики от онази Европа,
неделима част от която е България.А в нака-
зателния вот се включиха и пернишките из-
биратели с 1,79 процента от техния вот.

Е В Р О П Е Й С К И    И З Б О Р И    2 0 1 9

Без нарушения в изборния ден
Любомира ПЕЛОВА

Изборният ден в
Пернишка област е
приключил в спокой-
на обстановка. Няма
данни за възникнали
проблеми, инциден-
ти и нарушения на
обществения ред.
Създадена е била
необходимата орга-

низация за съпро-
вождане и транспор-
тиране на изборни-
те протоколи и ма-
териали до РИК, а в
последствие и до
ЦИК.

В сектор „Българ-
ски документ за са-
моличност“  са изда-
дени общо 5 удосто-

верения при изгубен,
откраднат, повре-
ден или унищожен
документ за само-
личност /лична кар-
та или личен зелен
паспорт/ и липса на
възможност да бъде
издадена нова лична
карта от Областна-
та дирекция на МВР.
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