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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

начин общинското ръ-
ководство знае в реал-
но време къде са снего-
рините и дали ра-
ботят. Специалистите
гарантират, че въз-
можност за манипула-
ция на данните не може
да има. “Шофьорите и
пешеходците да бъдат
внимателни и да се
съобразяват с метео-
рологичните условия.
Важно е всички да бъ-
дем с повишено внима-
ние и адекватни реак-
ции”, сподели кметът
Вяра Церовска.

Ïåðíèê â áèòêà ñ òåæêèÿ ìîêúð ñíÿã
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.64 лв.

Сряда,  29 ноември 2017 г . ,  бр .  229 /6331/  год.  XXVЦена: 0,60 лева

Св. мчк Парамон и
370 мъченици. Св. мчк

Филумен.

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

Свирепо
настроение

Радичков беше писал навремето за сви-
репо настроение по разни поводи. Стана
класика в жанра. Класиката обаче се въз-
произвежда удивително активно когато
става дума за политически интерпрета-
ции. Например за невъзможното коали-
ране между ГЕРБ и БСП или въпросът с
падналата ограда по границата. Нас-
троението е по радичковски свирепо, та
направо опасно за слушане.

Посмъртно няма да се коалираме с чер-
вените, за стотен път се заклеха герба-
джиите. Не смеем и да мислим за коали-
ция с вас, за 99-и път им отговориха ле-
вите. И въпреки че взаимно не се дишат,
продължават да досаждат, че не се ди-
шат. И да образуват свирепо настрое-
ние на народа.

Ами въпросът с оградата? Оградата
може да е паднала, ама я има, не спират
да повтарят хората на Бойко. Има огра-
да, ама е паднала, ежедневно им натяква
опозицията. И така до втръсване като
рибата и цацата. А като намесиха и Лев-
ски, който щял да я прескочи, ако беше
жив, положението стана исторически
свирепо. Впрочем, Левски наистина щеше
да е жив, ако беше прескочил оградата на
Къкринското ханче. Ама хайде да не сви-
репеем повече...

Валентин ВАРАДИНОВ

-40 / 30

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

Предимно
слънчево

Общинските пътища проходими при зимни условия
Любомира ПЕЛОВА

Всички пътища от
общинската пътна мре-
жа в Перник са проходи-
ми при зимни условия,
съобщиха от кметска-
та управа. Пътно-под-
държащите фирми са
осигурили до стъп до
всички населени места.
Няма и бедстващи хора.
От понеделник ра-
ботят 15 снегорина,
пет от тях почистват
града, а останалите са
разпределени по малки-
те населени места. GPS
система следи денонощ-
но за почистването на
снега в Перник. По този

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

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2018 ГОДИНА!
Това можете да направите в

пощенските станции, редакцията на
в."Съперник" и фирма "Доби прес"

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

dlv.si@abv.bg

Пипнаха беглец от затвора
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи откриха мъж, обявен
за общодържавно издирване.

Служители на „Охранителна полиция“
при пернишкото Първо районно управление
на МВР проверили жилищна сграда в квар-
тал „Рудничар“. Там засекли издирваният
Ю.А. на 34 години. Мъжът излежава ефе-
ктивна присъда от 5 години за грабеж в Бо-
бовдолския затвор. Бил пуснат в домашен
отпуск и не се прибрал след краят му. При
вида на униформените, мъжът се опитал да
избяга от тях и хукнал по уличките на квар-
тала. След кратко преследване все пак бил
задържан.

От пресцентъра на Областната дирекция
на МВР уточниха, че предстои да бъде пре-
веден в затвора в Бобов дол.

Драгичево събира средства
за пострадало семейство

Любомира ПЕЛОВА
Кметството в Дра-

гичево стартира кам-
пания за събиране на
средства за едно от
семействата, постра-
дали при ужасяващия
инцидент край ловеш-
кото село Микре. Ини-
циативата, поета от
кмета на селото Вик-
тор Викторов, е в по-

мощ на Гергана Геор-
гиева и Антон Анание-
в, жители на населено-
то място, които пос-
традаха тежко при
пътно-транспортния
инцидент.

Кметът Викторов
призовава всеки, кой-
то има възможност и
желание, да отдели
средства за благород-
ната кауза. Парите  се
събират в счетоводс-
твото  на Кметство-
то. Телефонът за кон-
такт е 07718/22 16.

Инициативата на
първенеца на селото е
повече от навременна,
тъй като само преди
три дни Наташа Ми-

нева от БЧК-Перник
съобщи, че в дарител-
ската сметка, която
трябва да набере
средства за подпома-
гане на лечението на
11-те тежко постра-
дали при зверската ка-
тастрофа край Микре,
при която други де-
вет загубиха живота
си, има само 5000 лева.
А драгичевци са дока-
зали, че в тежък мо-
мент или критична си-
туация умеят за зас-
танат рамо до рамо и
да си помогнат взаим-
но да се справят с бе-
дата.

Кметът е уверен, че
така ще е и сега.

На страница 2
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Ïåðíèê â áèòêà ñ òåæêèÿ ìîêúð ñíÿã
Общинските пътища проходими при зимни условия

„След направени
проверки към 23.30
часа в понеделник и
вчера рано сутрин-
та, между 5.30 и 7
часа беше установе-
но, че всички основ-
ни улици са почисте-
ни, градският тран-
спорт може да се

движи нормално. То-
ва е първата и ос-
новна задача, която
имаме. Почистени са
и спирките“, комен-
тира кметът Вяра
Церовска. 

Тя уточни, че има
улици, по които по-
чистването е било
затруднено заради
паркирани автомо-

Стартира таен търг за отдаване
под аренда на земи от ДПФ

в област Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Областна дирекция „Земеделие” стартира
на 8 декември 2017 г, от 10.00ч.  втори търг с
тайно наддаване за отдаване под аренда на
свободните земеделски земи от държавния
поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с на-
чин на трайно ползване „нива“. Обект на търга
са имотите от държавния поземлен фонд, на-
миращи се на територията на област Перник.

Право на участие в търга имат физически
лица, кооперации, еднолични търговци и юри-
дически лица, които са регистрирани по Тър-
говския закон и отговарят на следните изи-
сквания:

х/  да са регистрирани като земеделски сто-
пани;

х/ да .не са лишени от правото да упражн-
яват търговска дейност;

х/ да не са обявени и да не се намират в
производство за обявяване в несъстоятел-
ност;

х/ да не се намират в ликвидация;
х/ да  нямат парични задължения към дър-

жавата или към осигурителни фондове, освен
ако компетентният орган е допуснал разсроч-
ване или отсрочване на задълженията;

х/ нямат прекратени договори за ползване
на земи от държавния поземлен фонд поради
неиздължаване на паричните задължения по
тях и нямат просрочени задължения към Дър-
жавен фонд “Земеделие”;

х/ да нямат качеството на “свързани лица”
по смисъла на Търговския закон.

  Желаещите да участват в търга трябва да
заплатят депозитът в размер на 20% от начал-
ната тръжна цена, умножена по площта на
имота. Депозитът се внася до 17.30 ч. на
6.12.2017 г.   Документи за участие в търга се
представят в  ОД „Земеделие” – Перник, в
сградата на Синдикалния дом, всеки работен
ден от 9.00 до 17.30 часа в срок до 6.12.2017 г.
включително.

Информация за земите от държавния по-
землен фонд, които са обект на търга, както и
образците на документите за участие в търга
са на разположение в ОД „Земеделие” – Пер-
ник и в общинските служби по земеделие – за
имотите от ДПФ на територията на съответна-
та община. На този търг се предлагат общо 11
имота в землищата на три общини в областта.
Най-много са предлаганите имоти в Община
Радомир-6, в Община Брезник-4 и в Община
Перник. Най-висока е началната тръжна цена
на имотите, намиращи се в землището на Об-
щина Брезник- по 40 лв. за един декар. Оста-
налите стартират при начална тръжна цена от
28 лева за декар.

 Търгът ще се проведе в Областна дирекция
„Земеделие” в Перник.

били, визирайки
„Вардар“,“ Найчо Ца-
нов“ и „Искър“. 

„Основните пъти-
ща, водещи до здрав-
ните заведения – Бе-
лодробната болница,
Профилакториума и
МБАЛ „Рахила Анге-
лова“ също са сво-
бодни за движение.
При разговор с ди-
ректора на Бърза по-
мощ д-р Валери Си-
меонов имам увере-
нието, че няма неиз-
пълнени адреси за
денонощието“, посо-
чи Вяра Церовска и
уточни, че държи
постоянна връзка с
всички кметове на
населени места в
Общината. 

По думите на кме-
та, средствата от
държавата за зимно
поддържане са 194
хиляди лева, малко
под един милион са
средствата от собс-

твени приходи, кои-
то също се изразход-
ват за зимния сезон.
Париште се изпол-
зват както за почис-
тване, така и за за-
купуване на мате-
риали.

„Призовавам собс-
твениците на тър-
говски обекти и
фирми да почис-

Коледно математическо
състезание в Езиковата

Светла ЙОРДАНОВА
На 9 декември (събота) 2017 г. от 10 часа

в сградата на ГПЧЕ „С. Радев” ще се про-
веде Коледно математическо състезание
за ученици от 1 до 12 клас. Състезанието е
традиционно и се организира за поредна
година. То е насочено към всички ученици,
които проявяват траен интерес към мате-
матиката.

Състезанието е индивидуално. Според
регламента учениците от ² клас  решават 10
задачи, а учениците от ²² до Х клас  (без V²²)
решават 9 тестови задачи и 1 задача с под-
робно описано решение. Учениците от V²²
клас ще решават тест и задачи, във фор-
мат, подобен на Националното външно
оценяване, а Х²-Х²²  клас - във формата на
Държавния зрелостен изпит.

Времетраенето на състезанието за  1. и 2.
клас  е 90 минути, а от 3 до 12 клас – 120
минути.

Списъкът  на участниците с разпределе-
нието им по стаи ще бъде обявено на
08.12.2017 г. на интернет- страницата на
ГПЧЕ „С. Радев“ - www.simeonradev.org
след 19.30 ч. Таксата  за участие на един
ученик е  7.00 лева. Резултатите ще бъдат
обявени  на  www.simeonradev.org на 16. 12.
2017г. след 16ч.

Класираните   на първите три места се
награждават с медали и грамоти, а до пето
място (включително)  се награждават с
грамоти. Това ще стане във видеозала ²²
етаж ГПЧЕ „С. Радев”, като денят ще бъде
обявен допълнително

Заявките за участие с приложен списък
се приемат в ГПЧЕ „С. Радев”, на
eli_igova@abv.bg, или на тел. 0886719592 до
13 ч. на  08.12.2017 г.

Проф. Тодор Кантарджиев: Резистентни
бактерии излизат от болниците в България

Силвия ГРИГОРОВА
Доказано антибио-

тиците не дей-
стват на сезонните
вирусни инфекции”,
коментира проф. То-
дор Кантарджиев.

Той поясни, че цел-
та на антибиотици-
те е да се борят сре-
щу бактериите. Ако
няма антибиотици
средната продължи-
телност на живота
в Европейския съюз
би намаляла с 10-15
години, посочи проф.
Кантарджиев.

„Антибиотиците
удължават живота,
защото помагат за
лечението на почти
всичко, нямаше да
можем да правим
трансплантации, ако
антибиотиците не
ни предпазваха от
бактериалните ин-
фекции”, подчерта
експертът.

По думите му опа-
сността от употре-
бата на антибиоти-
ци в селското сто-
панство идва от то-
ва, че в животните
се появяват резис-
тентни бактерии.
По същия начин се

появяват такива
бактерии и при хора-
та.

Изследване, поръ-
чано от британско-
то правителство,
показва, че до 2050
г. ежегодно 50 млн.
души ще умират по
света от резистен-
тни на антибиоти-
ци бактерии. Това
ще бъде основната
причина за смър-
тността сред насе-
лението на Земята.

Има резолюция на
ООН всички държа-
ви-членки да инвес-
тират в правилна
антибиотична поли-
тика и в намиране на
нови антибиотици.

Преди въвеждане-
то на антибиотици-
те в България всеки
трети, болен от
тежка пневмония, е
умирал, посочи
проф. Тодор Кантар-
джиев.

Той подчерта, че
българските лекари
са се обучили добре
през последните го-
дини по отношение
на употребата на
антибиотици. Има
въздържание от ран-

но предписване на
антибиотик. Вече се
правят и микробио-
логични изследвания
преди даването на
такъв.

Проблемът, поя-
сни експертът, е в
болниците: „Когато
една болница се дека-
питализира, защото
даде два етажа на
частна болница, коя-
то прилапва надпла-
тените пътеки, за-
почва да се спестява
от ръкавици и дезин-
фектанти и да се да-
ват евтини анти-
биотици”.

Това води до вът-
реболнични  инфек-
ции.  Пациенти се
изписват рано. Така
и други хора се изла-
гат на резистентни-
те бактерии, появи-
ли се болниците.
Най-честите болнич-
ни инфекции в Бълга-
рия са тези на пи-
кочните пътища,
отчете проф. Кан-
тарджиев.

В нашата страна
дори няма система
за следене на това
какви инфекции се
развиват след изли-
зане от болниците,
просто в болничния
лист се написва: „из-
писан с подобрение”,
което не винаги е
вярно.

Проф. Тодор Кан-
тарджиев е катего-
ричен, че антибио-
тик трябва да се из-
писва само след мик-
робиологично изслед-
ване на пациента.

тват пред обекти-
те си, защото Об-
щинският инспекто-
рат тръгва на про-
верка и ще налага
глоби там, където
това не е направе-
но“, сподели кметът
и се обърна към
гражданите също да
почистят пред до-
мовете си.

Авария остави вчера част от
жителите на ”Изток” без вода

Силвия ГРИГОРОВА
Авария по основния водопровод  на ул.

„Воронеж” в кв.”Изток” стана причина
вчера да останат без вода битови и стопан-
ски абонати на „В и К”- Перник, които се
намират южно от ул.”Бл- Гебрев”. Това ин-
формираха от ръководството на водоснаб-
дителното дружество. От там увериха, че
аварията е тежка. Аварийната група ще ра-
боти до отстраняването на повредата и
възстановяване на водоснабдяването в ра-
йона на кв. „Изток”.

от страница 1
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Народните представители проверяват отстраняването на проблем в Извор

Любомира ПЕЛОВА
Народните пред-

ставители от ПГ на

„БСП за България“
Станислав Владими-
ров и инж. Любомир

Бонев, председа-
телят на ОблС на
БСП – Перник Вален-

тин Петков и Георги
Георгиев - председа-
тел на общинската
организация на БСП в
Радомир проведоха
приемен ден в община
Радомир. Жителите
на града и селата от
общината представи-
ха пред тях проблеми
свързани с движение-
то на неизправни ав-
томобили по пъти-
щата, което е пред-
поставка за много ав-
томобилни катас-
трофи, проблемите в
сметоизвозването и
почистването на
междуселските пъти-
ща на прага на зимния
сезон.

Жители на село Из-
вор алармираха, че во-
доподаването в село-
то е спряно, а ниски-
те температури са
предпоставка за зам-
ръзване на водопро-
вода и поискаха те да
отидат в селото, за

МОН погва много задочници
Светла ЙОРДАНОВА

МОН погва школата с голям брой задоч-
ни ученици и обучаващи се в самостоятел-
на форма. Това стана ясно от думите на
просветния министър Красимир Вълчев.
„Разпоредил съм проверка на всички учи-
лища, където има записани голям брой
ученици в задочна и самостоятелна форма.
Проблемните ни училища са определен
брой. Те не са всички. Това са училищата, в
които има концентрирани деца от уязвими
групи и професионалните гимназии - пре-
димно в малките населени места”, допълни
министърът на образованието. Изказването
е по повод училището в Бяла и случая с из-
точване на държавни пари чрез ученици
фантоми. Вече тече прокурорска проверка,
като е отстранен училищния директор. „В
случая определено става въпрос за зако-
нонарушение и за престъпление предвид и
образуваното производство от Окръжната
прокуратура в Русе. Имаме финансовия ас-
пект, но това не е най-притеснителното. По-
притеснителното е, че имаме голям брой
деца, които не са ефективно включени в
образователната система”, допълни още
министърът на образованието. Министерс-
твото може да пресече тази практика с по-
засилен контрол и със стимули да се за-
държа всяко едно дете. Сформирани са мо-
билни групи и се реагира на всеки един
сигнал, уточни Вълчев.

Анализират държавните болници

Грипът настъпва в Пернишко

Силвия ГРИГОРОВА
Двама болни от туберкулоза са регистри-

рани в община Перник през изминалата сед-
мица. Единият от тях е от Перник, а другият
от село Дивотино, информираха от Регионал-
ната здравна инспекция в Перник.

Лек спад при заболелите от грип констати-
ра приз миналата седмица РЗИ. През този
период са регистрирани 79 случая на болни
от остри респираторни заболявания, при 65
за предходната седмица. Заболеваемостта
в региона обаче е 106.60 %oo, при средна за
страната 92.77%oo.

Наблюдава се спад на заразните забол-
явания в областта. Регистрираните болни за
този период са 17, при 28 за предходната
седмица.

Двойна са намалели болните от Варицела-
11, при 20 за предходната седмица. 10 от
болните са от Перник и 1 от село Кладница.

С навлизането в зимния период намаляват
и чревните инфекции. През изтеклата сед-
мица са регистрирани 3 случая на болни от
ентероколит, при 6 за предходната седмица.
Болните са 2 от Перник и 1 от село Дрен.

Установен е и 1 болен от салмонелоза от
село Дивотино.

През миналата седмицата здравните ин-
спектори от  РЗИ - Перник са извършили 205
проверки. От тях 58 са свързани със спазва-
нето на изискванията за забрана на тютюно-
пушенето в заведения за обществено хра-
нене.

Здравната инспекция продължава еже-
дневния мониторинг на питейните води в об-
ластта. За целта са направени 255 изследва-
ния на проби от различни водоизточници, за
да се установи дали подаването от тях вода
за питейно-битови цели отговаря на Наред-
ба №9.

Взети са и 100 проби от атмосферния въз-
дух, за да се установи дали наличието на
фини прахови частици е в допустимите нор-
ми или не.

Силвия ГРИГОРОВА
Детайлен финансов

анализ на състояние-
то на лечебните заве-
дения с над 50 % дър-
жавно участие и на
техния мениджмънт
ще бъде основата, на
която здравният ми-
нистър Кирил Анание-
в ще представи кон-
кретна програма за
преструктуриране и
оздравяване на болни-
ците в затруднено
финансово положе-
ние. Това стана ясно
от отговор на минис-
търа по време на пе-
тъчния парламента-
рен контрол.

Министър Ананиев
посочи, че действа-
щият в момента
здравноосигурителен
модел е в определена
степен изчерпан и
трябва да се работи
за неговото ревизира-
не. Подходът на нас-
тоящия екип на МЗ
ще бъде комплексен –
така че да бъдат от-
четени всички пре-
димства и недоста-
тъци в работата на
системата, при усло-
вията на засилен кон-
трол от страна на
НационалнатаЗОК,
Министерството на
здравеопазването и

всички негови струк-
тури.

Министърът беше
категоричен, че при
необходимост е го-
тов да поиска съдей-
ствието на специали-
зираните служби, за
да бъдат разследвани
съмнения за престъп-
ления и злоупотреби
в системата на здра-
веопазването.

Вече се работи по
отменени норматив-
ни актове, които има-
т ключово значение
за функционирането
на болничния сектор,
посочи още здрав-
ният министър.

да проверят как се ра-
боти по решаването
на проблема. В Извор
те се срещнаха с кме-
та на населеното
място Мария Манова
и работещи във ВиК -
Радомир. „Похвално е,
че този път ВиК е
реагирала бързо и се
копае на няколко мес-
та в селото, за да бъ-
де намерен източника
на аварията в пред-
вид метеорологични-
те условия“, казаха
народните предста-
вители и добавиха, че
проблема с водопода-
ването в Извор в мо-
мента е много серио-
зен и ще поискат дъл-
госрочното му реша-
ване от кмета на об-
щина Радомир, от
своя страна кмета на
населеното място об-
ясни, че независимо
от снега, ще се рабо-
ти до отстраняване-
то на аварията.

И тази зима –площад
пак остава забравен

Любомира ПЕЛОВА
За да влезете в малките улички на перниш-

кия квартал „Твърди ливади”, излизайки от вът-
решно-градската магистрала, или искате да
стигнете до хипермаркет БИЛЛА, трябва да ми-
нете през един площад, който всяка, ама всяка
зима просто остава невидим за снегопочиства-
щите фирми и общинската управа. Той се нами-
ра точно срещу бизнес център „Елена”. Трафи-
кът там е тежък, а падне ли сняг, ситуацията
просто става абсурдна. Снегорин не отбива, за
да поизчисти поне малко натрупалата се бяла
покривка. Която всъщност се превръща в дебе-
ла кафява каша от преминаващите коли и ка-
миони. Тъй като тези дни, въпреки обилния сне-
говалеж, температурите останаха над нулата,
там ситуацията се изчерпваше просто с израза
„дълбока вода и разкашкал се сняг”. Ако оба-
че застуди, положението, както всяка зима ста-
ва критично. „Разкашкалит се сняг замръзва и
се образува дебел лед, който не може да се
стопи до късно през пролетта. Аналогична е
картината и по уличката зад БИЛЛА. Там дори
е още по-лошо, защото ежедневно десетки
шофьори се правят, че не виждат знака, по си-
лата на който тя е затворена за автомобили от 8
до 20 часа, и я използват за паркинг. Защо точ-
но този район редовно остава извън полезре-
нието на отговарящите за зимното поддържа-
не? Защо полицията си затваря очите за пре-
небрегвания пътен знак?” – това се питат жите-
ли на „Твърди ливади”. И се надяват, че все
пак в някакъв момент на това безхаберие ще
бъде сложен край. Защото сегашната ситуа-
ция ежедневно създава предпоставки за не-
щастен случай.

Вижда ли се краят на домашните за учениците
Светла ЙОРДАНОВА

Вижда ли се краят на
домашните за ученици-
те? Докато във Фин-
ландия те вече са отжи-
велица, у нас тази прак-
тика продължава с пъл-
на сила, въпреки въвеж-
дането на целодневно-
то обучение в училище.
Родителите масово
споделят в социалните
мрежи писмото на една
канадска блогърка, коя-
то наскоро обяви дома
си за свободна от „до-
машни зона”.

След 9-те часа в учи-
лище децата продължа-
ват с уроци по англий-
ски език или с други зан-
ятия, а често получа-
ват домашни и след за-
нималнята. Според ро-
дителите това не е
нормално. В Западна Ев-
ропа няма домашни или
те са изцяло по желание

на детето, тъй като се
отразяват емоционал-
но и физически на уче-
ниците.

„Целодневното обра-
зование в България не е
задължително. То е по-
скоро като помощ за ро-
дителите, тъй като
голяма част от тях
нямат възможност да
работят на половин ра-
ботен ден и после да по-
магат на децата за до-
машните”, заяви  учи-
лищният психолог Ма-

рия Михайлова.
Децата, които са ос-

тавени в училище, за да
учат и после родители-
те ги взимат, за да ги
заведат на други уроци,
са под абсолютен
стрес”,  е на мнение пси-
хологът. По думите й
децата в училище са
много по-ангажирани,
отколкото родители-
те на работа и имат
нужда да излизат, да иг-
раят и да не се прекал-
ява с болната амбиция.
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Това твърдят експерти, които уточняват, че ни подслушват много, но законно

Директорската длъжност
трябва да е мандатна

Светла ЙОРДАНОВА
В „Комисията по образование и наука“ в

Парламента се разискваха някои особености,
свързани с хоризонталното и вертикалното ка-
риерно развитие на педагогическите специа-
листи. Синдикат „Образование“ направи след-
ната ретроспекция на възможностите и дефи-
цитите на политиката на кариерните длъжнос-
ти в образователната система.

Лицата, които постъпват за първи път на учи-
телска или възпитателска длъжност и не са
придобили учителски стаж, се назначават на
длъжност „учител“, съответно „възпитател“,
ако имат завършено висше образование с об-
разователно-квалификационна степен „бака-
лавър“ или „магистър“. Длъжността „младши
учител“, по предложение на Синдикат „Обра-
зование“, беше заличена с излизането на но-
вия закон. В него, обаче, отново виждаме еди-
н дефицит, за който сме сигнализирали неед-
нократно, за който и висшите училища за под-
готовка на учители са алармирали неведнъж.
Завършилите студенти, които влизат в систе-
мата на образованието след обучението си,
нямат или почти нямат практически опит.

Следва така нареченото хоризонтално ка-
риерно развитие, което се структурира в две
длъжности: „старши“ и „главен“ учител.

Длъжностите „старши учител“ или „старши
възпитател“ се заемат от лица, които освен за-
вършено висше образование и професионал-
на квалификация, необходими за заемане на
длъжността, определени съгласно Приложе-
ние № 1 на наредбата за статута и професио-
налното развитие на педагогическите специа-
листи, имат 10 години учителски стаж, придо-
били са квалификация с поне три квалифика-
ционни кредита и са с положителна атестация.

Длъжността „главен учител“ или „главен
възпитател“ се заема от лица със завършено
висше образование на образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ и професио-
нална квалификация „учител“, които досега
са били на длъжност „старши учител“, без изи-
сквания за години стаж като такъв. За новите
„главни учители“ следва изискването да имат
придобита трета, втора или първа професио-
нално-квалификационна степен и да са атести-
рани като „образцови“.

От тук насетне започват мистериите в ка-
риерната система. Възпроизвеждането на ка-
риерните длъжности е по решение само на ди-
ректора и при наличен финансов ресурс на об-
разователната институция. Учители, които от-
говарят на условията за придобиване на ка-
риерна длъжност „страши“ или „главен“ учи-
тел, стават такива само и единствено, ако ди-
ректорът реши еднолично. Мистерията продъл-
жава и с прекратяване на длъжността. Длъж-
ността страши“ или „главен“ учител е дожи-
вотна и прекратяването на нейното действие
се случва само по взаимно съгласие.

Вертикалното кариерно израстване на педа-
гогическите специалисти се състои от длъж-
ностите „Директор“ и „Началник на регионал-
но управление“. Тези длъжности не са мандат-
ни.

Длъжността „директор“ в държавните и об-
щинските институции по този закон се заема
въз основа на конкурс, който е без участието
на учителите и техните организации. Изисква-
нията за длъжността „директор“, обикновено
са по-ниски от тези за „старши “ учител.

Началникът на регионалното  управление на
образованието е държавен служител, който се
назначава въз основа на конкурс и се осво-
бождава от длъжност от министъра на образо-
ванието и науката. Изискванията за началник
на РУО и регионален експерт, които обикнове-
но са държавни служители, понякога са по-
ниски от тези за „старши“ учител – една годи-
на трудов стаж.

Кариерното израстване на педагогическите
специалисти се нуждае от синхронизиране и
генерален ремонт, за да се фокусира към обе-
ктивност, прозрачност, професионализъм и ек-
спертност. Синдикат „Образование“ предлага
за пореден път да се доизгради хоризонтално-
то кариерно развитие с експертното участие
на учителските синдикати, като категорично
да не се губят кариерните длъжности при
смяна на образователна институция.

Директорската длъжност трябва да бъде
мандатна, дори и с неограничен брой на ман-
датите. Същото се отнася и за длъжността „На-
чалник на регионално управление по образо-
вание“.

Любомира ПЕЛОВА
Подслушват ни много

и все законно, твърдят
експерти. Има много
голям проблем с изпол-
зването на специални-
те разузнавателни
средства (СРС) в Бълга-
рия. В това бяха катего-
рични експертът по на-
ционална сигурност
проф. Николай Радулов
и бившият служител в

НСО Николай Марков.
Преди дни от БСП

поискаха шефът на На-
ционалното бюро за
контрол на СРС-тата
Бойко Рашков да бъде
изслушан на закрито
заседание на парламен-
та по повод изказване-
то му, че магистрати,
политици и журналис-
ти са били подслушва-
ни с цел сплашване.

“В момента този
проблем има политичес-
ка страна. Ако някой
търси решение, то
трябва да е на друго ни-
во. Този въпрос няма да
бъде решен в НС. Проб-
лемът започна с махане-
то на г-н Гатев. Кон-
фликтът стана поли-
тически от момента на
неговото махане”, об-
ясни Николай Марков.

Той подчерта, че всяко
използване на СРС у нас
е законно. По думите
му, ако политиците се
обвиняват в нерегла-
ментирано използване
на СРС, те директно си
казват “Ти си престъп-
ник”.

“Има много тежък
проблем с използване-
то на СРС и не е от вче-
ра. Спомнете си, че

главният прокурор бе
жертва на такова нещо
в момент, в който е под
охрана на Националната
служба за охрана”, каза
още Марков.

Проф. Николай Раду-
лов посочи, че по ста-
рия закон заявителите
за използване на СРС са
били едновременно из-
пълнители и са отго-
варяли за правата на
гражданите. Според не-
го този порочен кръг е
продължил да същес-
твува и новият закон
не е бил преработен.

“ДАНС работи по из-
даването на достъпа
до класифицирана ин-
формация. Бюрото
трябва да контролира
работата на ДАНС по
използването на СРС-
та. Законът дава право
всеки законно да бъде
подслушван и наблюда-
ван тайно”, коментира
проф. Радулов.

Той алармира, че бю-
джетът за СРС-та само
нараства и предложи да
има статистика по от-
ношение на резултати-
те, които трябва да се
представят на съда.  

Лекция за пациенти с рак
на простатата в УСБАЛО
Силвия ГРИГОРОВА

По случай месеца
за борба с рака на
простата – ноем-
ври, Университет-
ската специализира-
на болница за актив-
но лечение по онко-
логия  организира
образователна лек-
ция на тема “Аденом
и рак на простата”.
Тя ще бъде изнесене
от проф. Красимир
Нейков, началник на
Клиниката по уроло-

гия , на 24 ноември
(петък), от 14 ч. в
аулата на болница-
та.

Негов асистент
ще бъде д-р Методи
Тахчиев. След лек-
цията пациентите
ще могат да зада-
дат своите въпроси
към специалистите.
Входът е свободен
за всички, които же-
лаят да зададат
въпрос, който ги
вълнува!

Това е втората
инициатива на бол-
ницата по случай ме-
сеца за борба с рака
на простата.

През целия ноем-
ври в лечебното за-
ведение се провеж-
дат безплатни прег-
леди за рак на прос-
татата. Те се със-
тоят от изследване
и преглед при спе-
циалист. Всички ча-
сове за тях отдавна
са заети.

ЧЕЗ инвестира 914 000 лева в
нова възлова станция

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България въведе в ек-

сплоатация възлова станция, която захранва
Панчарево и Кокаляне с електроенергия. В
нея през ноември компанията монтира пос-
ледно поколение оборудване. Съоръжението
е изцяло автоматизирано и ще позволява и
резервиране на електрозахранването при
евентуални смущения. Това ще минимизира
броя на засегнатите клиенти и ще доведе до
намаляване на времетраенето на паузите без
електрозахранване. Инвестицията е на стой-
ност 370 хил. лв. Общо в района компанията
инвестира 914 хил. лв.

Компанията стартира и автоматизация на
електрическата мрежа чрез монтирането на
дистанционно управляеми апарати върху еле-
ктропроводите. Уредите позволяват по-бърза-
та локализация на авариите по мрежата и ре-
монтите да се извършват с по-малко неудобс-
тва за клиентите. Новите устройства дават
възможност за ремонт на отделни части, без
да се изключва целият електропровод. В ра-
йона вече самонтирани4 дистанционно управ-
ляеми апарата, предстои монтиране на още
един. Общата им стойност възлиза на 150 хил.
лв. Компанията монтира и сигнализатори, кои-
то предават дистанционно информация за
състоянието на мрежата.

Като част от подготовката за зимния сезон
в Панчарево и Кокаляне компанията извърши
всички необходими ремонти по въздушните
електропроводи, включително подмяна на
проводници, на над 100 изолатора, изпълни
реконструкция на мрежа ниско напрежение,
а извършването на просеки в района продъл-
жава.Всички трафопостове са диагностици-
рани и подготвени за зимния сезон.

Дейностите по реализацията на проектите в
Панчарево и Кокаляне налагат прекъсвания
на електрозахранването за провеждане на
планираните ремонти, както и кратковремен-
ни оперативни превключвания нощем, с цел
подготовка на съоръженията за работа. Всич-
ки ремонтни дейности ще продължат до сре-
дата на декември. Подобренията да доведат
до многократно повишаване на сигурността
на електрозахранването през зимния сезон.

Групи за психоемоционална подкрепа
започват в Онкологичната болница
Силвия ГРИГОРОВА

Групи за психоемо-
ционално подкрепа
на пациентите с он-
кологични заболява-
ния започват да се
провеждат в Уни-
верситетската спе-
циализирана болница
по онкология (УСБА-
ЛО).

Те ще се водят от
психолози и ще бъ-
дат напълно без-
платни, както за па-
циентите на лечеб-
ното заведение и
техните близки, та-
ка и за останалите

хора с онкологични
заболявания, които
проявяват интерес.
Целта на групите
ще бъде да подпо-
могнат пациентите
и тените семейства
по-лесно да преми-
нат през не лекия
процес на лечение.

Групите ще бъдат
две заради различни-
те проблеми и нуж-
ди на участниците
в тях. Първата ще
бъде само за пациен-
ти, тя ще се про-
вежда всеки втор-
ник от 14.00 часа,

като първото зан-
ятие ще се състои
на 7 декември. Вто-
рата ще бъде за
близките на болни-
те хора, тя ще се
провеждаа всеки
четвъртък от 18.00
ч. Първото занятие
ще бъде на 9 декем-
ври. Всички срещи
ще се провеждат в
УСБАЛО.

Повече информа-
ция може да се полу-
чи всеки работен
ден на телефон 02/
8076298 от 14.00 ч.
-16.00 ч.



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс - 59 000 евро
4. Мезонет, Ид.център, 135 кв. м, ет. 7 и 8, тер: 13 кв.м, нов, ТЕЦ - 78 000 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 кв.м, тер., тх. - 31 000 лв.
6. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 75 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 30 000 евро
8. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
10.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
13. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
14. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
15. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
21. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 29 ноември 2017 г., брой 229 /6331/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      коментар - 60 000 евро

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

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

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

НАЕМИ:

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

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

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

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

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

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

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,
    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
6. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
7. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
8. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 9 600 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 9 600 лв.
17. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
18. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
19. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
20. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
21. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
22. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
23. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
24. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
25. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 19 500 лв.
26. Трън вилна зона, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Ид. център, ет. 1, 48 м2 - 350 лв.
2. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 500 лв.
3. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
4. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 600 лв.

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

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
7. Изток ет. 7, панел,
    ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 18 500 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка
и изграждане на

сигнално-охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

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

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

    2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

2. Къща, Тева, 3 етажа, двор

  400 м2, супер място - 75 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Собственик
продава:

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ФИРМА

в кв. “Княжево”
НАБИРА

РАБОТНИЦИ
за работа в

хранителната
промишленост
0885 377 068

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
АПАРАТ ЗА РАННА
ДИАГНОСТИКА НА

ОРГАНИЗМА
МАГНИТНО РЕЗОНАНСЕН

БИОАНАЛИЗАТОР
функция на сърцето
мозъчни функции
чернодробни функции
функция на панкреаса
затлъстяване
функция на бъбреците
функции на белите дробове
функции на очите
функция на ендокринната с-ма
обмяна на веществата

ДО 5 ДЕКЕМВРИ
ЦЕНА 25 лв.

ЗАПИШИ СИ ЧАС СЕГА

Wellness Center
mobile: +359 988 914 829

website: www.wellness-center.bg



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

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

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

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

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

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

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

Продавам апартамент 43 м2 + мазе,
ТЕЦ, до 9-то училище - 32 000 лв. 0886
177 186

Продавам къща с двор 300 м2, над
Автогарата, без посредник, по
договаряне. Тел. 0897 052 409

строителна техника, ел. монтьори,
автомонтьори. Тел. 076/ 67 1000, 0889
338 388 или “Кралевски път” №1

Фирма в кв. Княжево набира
работници за работа в хранителната
промишленост тел. 0885377068

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

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти
175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирнен-
ски. Тел.: 0988 953 050; 0888 137 885

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

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

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

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

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

Фирма “ДЛВ” набира шофьори
категория С и С+Е, машинисти пътно-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 29 ноември 2017 г. ИМОТИ

имоти
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работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Как да укрепим брака и да го направим по здрав
Ако имате съмнения в брака си, сега е момента да направите нещо,

за да ги елиминирате и да укрепите отношенията си, а не да приемете
нещата и да се откажете. Вижте няколко съвета, които ще ви помогнат
да се влюбите отново един в друг както бяхте в началото. Не си мис-
лете в никакъв случай, че бракът е затвор за цял живот Гледайте на
него винаги като на ново начало и не спирайте да правите нови и но-
ви неща за връзката си. Така тя няма да ви омръзне и след 60 години
брак. Има хора, които се повлияват от родителите си. Например при
разведени родители мислите нахлуват в главата ви и започвате да си
мислите негативни неща за вашата връзка, все едно трябва на всяка
цена да се случи това и с вас, както при родителите ви. Знайте, нещата
при всеки човек се развиват различно и това не зависи от гена, който
носите, а от характера ви и начина ви на живот. Тоест избягвайте мис-

лите за раздяла, даже напротив, работете за още по-силната връзка в
брака ви.

Не забравяте в трудни моменти да споменавате постоянно радостта
от брака, колко е щастлив той Така добавяте положителна енергия в
него. Сложете и снимка на партньора си на работното място, където да
я гледате през целия работен ден. Намерете приятели, щастливи от
брака си, разменете опит, ако е необходимо се допитайте до тях за да-
дена ситуация. Не позволявайте негативните мисли за брака да атаку-
ват мозъка ви.

Лоялността един към друг укрепва брака като бетон и го прави
траен.Мисълта да не сте с този човек няма място в съзнанието ви. Вие
просто се виждате заедно още дълги години и щастието те първа за-
почва.

12 странни закона по света
През 1986 г. бе прието, че британското министерство на външните

работи има пълно право да използва разумна сила за
предотвратяване на навлизането на извънземни на територията на
страната без необходимите документи. Ако с документите всичко е
наред, извънземните ще имат пълно право да паркират летящите си
чинии на всеки британски паркинг. Ако искате да живеете вечно,
купете си билет за далечното норвежко градче Лангийрбюен. Там и
без това е забранено да умирате. Местното гробище било закрито
преди 70 години и оттогава жителите, решили да се пренесат на едно
по-добро място, са длъжни незабавно да напуснат града.

В Сингапур можете да се окажете зад решетките заради невинно
занимание като дъвчене на дъвка. Забраната датира от 1992 г. и
допуска само едно изключение - никотиновите дъвки за отказващи
пушачи, но и тогава трябва да си носите рецепта от лекар.

В Бруней, Индонезия и Малайзия на почит е един крайно
неделикатен десерт - дуриан. Заради неописуемия му мирис – смес от
миризма на чесън, развалена риба тон и канализация, специален
закон забранява той бъде яден на обществени места.

В Дания пък имате право да не платите обяда си в ресторанта, ако
станете от масата гладен.

В Япония е незаконно да си дебел. В Страната на изгряващото
слънце от наднормено тегло страда по-малко от 5% от населението и
няма как да е иначе, след като законът е определил колко точно може
да е дебела една японска талия. За мъжете ограничението е 80 см, за

жените 90.
В толерантния към всякакви сексуални вкусове Тайланд също си

имат граници: законът изрично забранява да се излиза от къщи без
бельо и да се шофира без риза. Освен това е много важно да
внимавате да не настъпите някоя банкнота от местната валута.
Проблемът е в това, че на нея е изобразен кралят, а наказанието за
всяко оскърбление, нанесено на Негово Величество, е 15 години
затвор.

В Кения буквално посрещат по дрехите. Докато местните имат
пълното право да се движат в каквото облекло искат или напълно
без дрехи, чужденците в никакъв случай не трябва да следват
примера им и да се събличат на обществени места.

В Дания сте длъжни да погледнете под колата си, преди да я
запалите: може да има човек отдолу.

В Швейцария нямате право да ходите до тоалетна след 10 вечерта и
преди 6 сутринта. Шумът на казанчето според местните власти
брутално нарушава нощната тишина.

В Тринидад и Тобаго е изрично забранено да носите дрехи в
камуфлажен цвят: местните ужасно ще се объркат дали сте военен
или турист.

Всички сме чували за прочутите американски антиалкохолни
закони, много от които са останали и до днес. Но знаете ли че в
съседна Канада са отвърнали на удара: в провинция Саскачеван
изрично е забранено да се сервира вода в кръчмите.

3-те най-откачени зодии
Да бъдеш най-откачен не значи че си луд. Напротив ти си уникален.

Често да си откачвен значи да не се интересуваш от мнението на хора-
та, да следваш собствения си път и без страх да отстояваш онова, в
което вярваш. Има изключително странни хора. Зодията играе голямо
значение за това. Месецът, в който си роден, определя много точно
степента ти на откаченост и не признаването на общоприетите прави-
ла.

Скорпион - Представителите на зодия Скорпион са странни хора.
Определено не са подходящи партньори за всеки. Идеалният парт-
ньор за тях е човек със железни нерви, който трудно може да бъде
изумен. Не мислете, че познавайки го добре няма да ви изненада с не-
що. Тези пък, които се запознават те първа с тях остават озадачени от
действията им. Те са страшно непредвидими и със странен за разби-
ране характер. Изглеждат винаги сериозни каквито и случки да го-
ворят и обичат да създават конфликти за тяхно разнообразие.

Близнаци - Близнаците са големи непукисти. Те живеят с две лица и

почти никога не можеш да ги разбереш. Ако има някой, който да пре-
върне лудостта в нещо напълно нормално, то това е представител на
зодия Близнаци. Те са много нетърпеливи и на моменти им се иска да
претупат нещата. Могат да ви побъркат с приказки, защото са страшно
разговорливи. Близнаците са хора, които искат всичко да се случи на
мига. В противен случай са готови да избухнат и да превърнат всичко
в пепел.

Водолей - Представителите на зодия Водолей са хора, които не се
притесняват, че няма да ги приемеш. На тях никога не им минава през
ума, че може да има човек на света, който да не ги хареса. Те са лиде-
ри щом стане въпрос за най-откачени зодии. Много често, заради нес-
тандартното си мислене остават неразбрани. Този, който има честа ко-
муникация с Водолей вече им е свикнал и не се учудва, че той е на об-
ратното на всичко и нещо, което е напълно нормално за всички оста-
нали, той приема за тъпо. Често успяват да измислят нови нища, с
което правят живота за себе си и за близките си специален и забавен.
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Да те зазидат жив в собствената ти
къща? Да, възможно е... в София

Инвеститор рекламира свой нов строеж – красив седеметажен блок, в
елитния столичен квартал "Манастирски ливади", до Витоша, до спирка
на градския транспорт.

На рекламните изображения пред блока има хубава зелена градинка –
място за игра на децата, които младите семейства искат да отглеждат в
новия си дом.

Само че градинката е дворното място на вече построена триетажна къ-
ща. За проблема алармира Dnes.bg собственичката ? Румяна Божкова.
Тя и съседите й от блока от север водят битка срещу новия си съсед.

Според тях дупка в закона позволява строежа на новата сграда, която
ще е на три метра от дома Божкова и на няма и 15 метра от съседния блок.

Адвокатът на собственичката на къщата Николай Николов твърди, че
гарантираните им от закона права на собственост са нарушени, защото
ще лишат имотите от слънчева светлина и отстоянията между сградите
не отговарят на изискванията.

"Инвеститорът не се интересува от проблемите на собствениците на имо-
тите от север, а очевидно цели, при условията на незачитане на правото
на собственост на живущите в съседство, да придобие неоснователна и
незаконна печалба", заявява юристът на Божкова и допълва, че разре-
шенията за строеж са изтекли още през 2008 г., след което е направен
противозаконен опит да се презаверят, а Столичната община мимохо-
дом е разрешила да се измени плана за застрояване и регулация, с което
мераклията да продава апартаменти с балкони – докосващи съседната
сграда, получава правото да не иска разрешение на голяма част от съсе-
дите си.

Проблемът с къщата на Божкова обаче остава.
"Зазиждат ни живи, преди няколко дена се ля бетон, на метри от къща-

та ми. И никой – нито общината, нито строителният контрол се трогват.
Сега събирам подписи от съкварталците си, за да изискам някой в инсти-
туциите да си свърши работата", заявява Божкова.

Надеждата ? е подписката да събуди тромавата администрация и да
предотврати случващото се.

"Сега са нарушени и условията за енергийна ефективност и за изпол-
зване на слънчева енергия. Този строеж и това ще ми отнеме!", твърди тя
в сигнала си.

Със заповед, намерена от юриста, столичният район "Триадица", в чия-
то територия е квартала, е позволил на инвеститорът да строи без огра-
ничение на плътността, по този начин пребрегвайки предвижданията на
общия устройствен план.

"Според нас е налице грубо потъпкване на правата и законните интере-
си както на г-жа Божкова, така и на всички жители на квартала, като за-
конът се тълкува превратно от местните власти и инвеститора", завър-
шва адвокат Николов.

От Инициативния комитет за Манастирски ливади-изток наскоро орга-
низираха протест до блока на съседката си – кмета Йорданка Фандъкова
с искане да се разрешат натрупалите се проблеми със застрояването в
квартала.

Задържаха наркогрупа, дрога
и непълнолетни дилъри

Петима души са били задържани за разпространение на наркотици при
акция на ГДБОП в София.

Членовете на престъпната група, действала от март миналата година,
вече имат повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа.

Групата е разпространявала различни видове наркотици в столичните
райони "Обеля", "Връбница" и "Надежда".

Ръководителят й – Е.И., е осъждан два пъти за държане и
разпространение на наркотични вещества и е излежавал наказания в
Софийския затвор.

Жилището, което е ползвал под наем до поредното си задържане, той
ползвал и като склад за наркотици. При обиска в него са намерени и
иззети близо 1,7 кг амфетамини в различни разфасовки, около 600 г
марихуана, както и неголеми количества (под 10 г) хероин и кокаин.
Открити са и прекурсори за производство на амфетамини.

При личния му обиск са намерени 10 000 лв. Мъжът често "наемал" за
улични дилъри непълнолетни лица, които са му осигурявали оборот до
1000 лв. на ден, но са получавали за това 20-30 лв.

Непълнолетен е и един от обвинените за участие в ръководената от
него престъпна група. В жилището на бабата на друг участник в групата
са намерени и иззети 133,14 г марихуана.

Наркотици, разпределени в дози за черния пазар, са открити и у другите
задържани. Шестият от групата изтърпява наказание за
наркоразпространение в Софийския затвор.

Днес в Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за
налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" за всеки от
тях. На един е наложена "парична гаранция" от 5000 лв. заради направени
самопризнания, на непълнолетното момче е наложен надзор от Детска
педагогическа стая.

Русия вече си има убежище за... гейове
Никол е искал да стане жена и прекарал девет месеца затворен от

родителите си, докато избяга и отиде в първото отворено в Русия убежище
за хомосексуални и транссексуални.

"Когато пристигнах тук, не можех да стоя прав, мускулите ми бяха
атрофирали. Борех се със себе си, с вътрешното си "аз", с външния си
вид", разказва Никол.

Никол се представя с това женско име, но говори за себе си в мъжки
род. Той взема женски хормони, а неотдавна му е направена операция
за премахване на тестисите.

Той е един от обитателите на първото убежище за млади ЛГБТ (лесбийки,
гейове, бисексуални и транссексуални), отворено в Русия, където
хомофобията често се изразява открито, особено след приемането през
2013 г. на закон, който наказва "пропагандирането" на хомосексуалността
сред малолетни и непълнолетни.

Центърът се намира в обезопасен комплекс в покрайнините на Москва
и може да приеме до 14 души. Отворен е през април, за да приеме дошли
от Чечения хомосексуални след разкритията на руския опозиционен
всекидневник "Новая газета" за тормоза над гейовете в тази силно
консервативна руска кавказка република, които предизвикаха
възмущение в цял свят, пише Франс прес.

От октомври обаче той приема "всички страдащи ЛГБТ", които са
отхвърлени от семействата си или са загубили работата си или пък са
били нападнати, обяснява директорката на управляващата центъра
организация за подкрепа Московски център на ЛГБТ общността Олга
Баранова.

Идеята за убежището съществува отдавна, но набирането на средства
за финансирането му става възможно благодарение на реакциите към
положението на хомосексуалните в Чечения, добавя тя. Обитателите му
идват от цяла Русия, а в случая на Никол от бившата съветска кавказка
република Азербайджан.

Никол разказва, че семейството му го е затворило в апартамента му,
когато той решил да си пусне дълга коса, която днес носи на конска
опашка, и да взема женски хормони. Спомня си за мислите за
самоубийство, които са го навестявали през дългите месеци на едно
канапе, когато не е можел да взема тези хормони.

В крайна сметка родителите му го пускат да си върви и му помагат да си
купи билет за Русия, но го предупреждават: ако някой ден се върне, ще
го убият и ще се самоубият. Никол нервно изразява надежда, че ще може
да се установи в Холандия. "Трябва да претърпя още няколко операции,
искам да си изградя нов живот и да получа нови документи за
самоличност. Тук това не е възможно", казва той.

Друг обитател на убежището, Григорий Чибиров, идва от Владикавказ,
Северна Осетия, в руската част на Кавказ.

"Тук се чувствам в безопасност, с хора като мен. Всички се държат
приятелски и се подкрепяме взаимно, защото никой друг не го прави",
обяснява 22-годишният рус младеж с лакирани в синьо нокти.

Напуснал е родното си място, защото родителите и братята му се
срамували от сексуалната му ориентация. "Не мога да живея там, понеже
съм такъв", казва той. Помни как е бил тормозен от най-ранна възраст.
Семейството му го накарало да си обръсне главата, когато си изрусил
косата. Уволняван е от няколко места и е наричан "педал" на улицата.
Григорий се надява да се премести във Франция и да работи в модния
бранш. Той не се надява страната му да стане по-толерантна. "Може би
след 50 или 100 години? Малко вероятно е да стане, докато Путин е на
власт", смята той, споменавайки закона за "пропагандирането" на
хомосексуалността сред малолетни и непълнолетни, символ на мощното
завръщане на "традиционните ценности", които властите насърчават през
последните години.

От един месец убежището е получило 37 молби от цяла Русия,
включително Москва и Арктика, далеч повече от наличните места,
съобщава директорката му.

БСП бори корупцията, ГЕРБ нищи
приватизацията, народът ги подкрепя
Мнозинството българи подкрепят борбата на БСП срещу корупцията

във властта и желанието на ГЕРБ да разследва приватизацията. Макар и
да са политически опоненти, двете формации успяват да съберат голям
процент одобрение за своите инициативи.

Това става ясно от експресен телефонен сондаж на "Галъп", проведен
сред 802 българи между 20 и 22 ноември.

Данните от него показват, че срастването на власт и корупция е
основният проблем на обществото ни, анализират социолозите. Те
допълват, че всяко едно политическо събитие напоследък кара българите
да усещат този проблем. Затова сънародниците ни широко споделят
обвиненията в корупция към политическия елит и радушно възприемат
всякакви намерения за ревизия.

Резултатите от проучването сочат, че 61% са съгласни с обвиненията на
БСП към ГЕРБ за сериозна корупция. 28% не са съгласни, а 11% се колебаят.
Тези обвинения се споделят от привържениците и на различни
политически формации, уточняват от "Галъп".

Според социолозите числата ясно показват, че в очите на българите
корупцията е основният проблем в страната и който и да повдигне този
въпрос, ще среща подкрепа.

Доказват го и процентите, одобряващи искането на ГЕРБ за разследване
на приватизацията - 80%. И в предишни изследвания цифрите показват,
че такива идеи се споделят почти автоматично.

Проучването е тествало и нагласите на обществото към филма на Елена
Йончева "Граница", в която тя разкрива корупционни практики около
строежа на оградата на границата и нелегалното преминаване на
мигрантите.

Мнозинство от 59% от българите вярва на твърденията на Елена Йончева
за сериозни нарушения при строителството на оградата, 17% не вярват, а
24% се затрудняват да отговорят, показват резултатите.

68% от пълнолетните българи твърдят, че са чували за филма на Елена
Йончева. Това се равнява на над 3.7 милиона души, изчисляват
социолозите и уточняват, че не всички, които твърдят, че са чували,
действително са наясно с темата, но със сигурност може да се смята, че
въпросът е достигнал до милиони българи.

Данните показват също, че над 600 хиляди души досега са гледали
филма. Това, според анализа на "Галъп" значи, че темата за оградата се
превръща в централна за обществото ни.

"В нея се оглеждат и европейският проблем с миграцията, и българската
тревога от корупция. Затова и тази тема ще събира интерес и занапред –
дори и по инерция", завършва анализът.
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 Днес е изключително важно да се съобразите
със сроковете, които си поставихте неотдавна в
професионалната сфера. Проявете съобразител-
ност и отлични организаторски способности, ако
се наложи да съвместявате работните и лични-
те си ангажименти. Днес бъдете активни във

всичко, което предвиждате.

 Днес си дайте необходимото време, за да пре-
дотвратите в общуването с интимната ви поло-
винка да възникнат някои затруднения. Бъдете
готови на компромиси! Ще бъдете в мир със себе
си, ако контролирате мислите си. Ако се чувс-
твате уморени и напрегнати е по-добре да отло-

жите активната си работа.

 Днес пред много от вас ще се открият отлични
възможности да разширят семейното имущес-
тво. Напълно възможно е част от вас да се зае-
мат с тези свои инициативи, от които може да
постигнат по-бързи резултати от материален
характер. Отделете време и за забавления. Само

оценката ще ви помогне да откриете грешките си.

 Днес обмислете внимателно идеите си. Силни-
те емоции често ще взимат превес в съзнанието
ви, особено що се отнася до интимната половин-
ка. Добри новини ще ви зарадват и повишат ак-
тивността ви в овладяване на нови знания. Колек-
тивните начинания са по-удачния вариант днес за

вас.

 Днес се концентрирайте върху възможността
да сбъднете очакванията на членовете на семей-
ството си. Опитайте да действате с отговор-
ност. Избягвайте конфликти и изблици на емо-
ции. Любовта ще ви направи по-нежни и чувствени
към половинката ви, други ще мислят за по-се-

риозно задълбочаване на връзката си.

 Днес ще постигнете много по-добри резулта-
ти отколкото предварително сте очаквали.
Стремете се да бъдете ефективни, когато пред-
приемате промяна в живота си. Нямате основа-
ния да проявявате колебливост. Ако внимавате с
поведението си ще се предпазите от изненади.

Днес има голяма опасност от натравяния.

 Днес проведете проучвания, за да сте сигурни,
че се движите в правилна посока. Не се заблужда-
вайте че нещата в живота ви ще се подреждат
по лесния начин. Изострената ви чувствител-
ност и възприемчивост може да ви направи по-
раздразнителни. Приемайте нещата такива, как-

вито са, за да не влезете в дълбоки противоречия.

 Днес колебанието ще ви отдалечи от реализа-
цията, на която се надявате в професионалната
сфера. Изразявайки позиции по социални, профе-
сионални и семейни въпроси, както и във всеки
друг случай контролирайте емоциите си. Други
ще се посветят на бизнеса си, трети на допълни-

телна работа, с която да подпомогнат бюджета си.

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

се нови ангажименти и трябва да сте в добра форма на духа.

 Днес не се отказвайте да търсите най-крат-
ките пътища до целта. Нови контакти ще зае-
мат важно място в живота ви в бъдеще. Освобо-
дете се от товара на миналото. Подмладяващи-
те процедури са с видим ефект, възползвайте се.
Звездите ви предупреждават за непредвидени

финансови разходи.

 Днес много от вас ще разполагат с всичко
необходимо, за да постигнат набелязаните цели.
Потърсете съвет от човек, на чиято преценка
сте разчитали и друг път в живота си. По въз-
можност останете насаме с мислите си. Завър-
шете започнатото и отложете новите занима-

ния. Пазете се от простуди, уязвими са белите дробове.

 Днес се опитайте да предвидите събитията,
които биха настъпили в живота ви, като се под-
гответе да ги посрещнете спокойно и с вътреш-
ната увереност, че ще успеете да се справите по
адекватен начин. Наложително е да бъдете внима-
телни по отношение на здравословното си със-

тояние и да полагате по-големи грижи за себе си.
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Твърде успешно се представиха състе- зателите на Клуб по

джудо и самбо „Пе-
рун”, които уча-
стваха на междуна-
родния турнир по
джудо „Локомотив”
София. Бойко Бойков
, който ученик в ос-
ми клас в спортното
училище „Олимпиец-
”завоюва сребърен
медал, със същия ус-
пех може да се похва-
ли и друга възпита-
ничка на училището
Кристияна Крумо-
ва.Сребърен медал за
училището донесе и
Станислава Атана-
сова.

Европейската шам-
пионка по сума Сте-
фани Веселинова взе
бронзово отличие,
другата медалистка
от сумото също

Втора лига
16-ти кръг
Резултати:
Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс
(Ловеч) 1:0
  [1:0 Ивайло Стоянов 35']
в Бургас, ст."Лазур": *
Поморие (Поморие) - Локомотив (Горна
Оряховица) 2:1
  [1:0 Ахмед Ахмедов 20', 2:0 Борис
Тютюков 39', 2:1 Деян Христов 49']
* - в Бургас заради подмяна на тревното
покритие на Градски стадион в
    Поморие.
във Варна, ст."Тича": *
Черноморец (Балчик) - Созопол (Созопол)

1:1
  [1:0 Ахмед Хикмет 40', 1:1 Мартин Сечков
77']
* - на неутрален терен заради наказание с
лишаване от домакинство на
    Черноморец.
Локомотив 1929 (София) - Лудогорец 1945
II (Разград) 1:0
  [1:0 Илия Димитров 51'-д]
Марица 1921 (Пловдив) - Ботев (Враца)
1:1 (
  [1:0 Свилен Щерев 71', 1:1 Спас Георгиев
87'-д]
Монтана 1921 (Монтана) - Оборище
(Панагюрище) 2:0
  [2:0 Иван Коконов 60',67']
26 ноември 2017, неделя, 13:00 ч / XVI кръг:
Несебър (Несебър) - Царско село 2015
(София) 2:3
  [0:1 Светослав Диков 16', 1:1 Емануил
Манев 30', 1:2 Павел Петков 44'-д,
   2:2 Нуретин Пюскюлю 66', 2:3 Светослав
Диков 70'], ~ 60 зрители
в Българово, Градски стадион:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Ботев
(Гълъбово) 0:2
Класиране:
 1. Ботев (Враца) 21:11   34
 2. Царско село 2015 (София) 31:16   32
 3. Локомотив 1929 (София) 26:13   31
4. Монтана 1921 (Монтана) 23:12   26
 5. Черноморец (Балчик) 20:18   24
 6. Несебър (Несебър) 28:26   23
 7. Поморие (Поморие) 21:18   22
 8. Оборище (Панагюрище) 15:13   22
 9. Локомотив (Горна Оряховица)

28:28   22
10. Литекс (Ловеч) 16:17   22
11. Ботев (Гълъбово) 18:18   22
12. Лудогорец 1945 II (Разград) 23:25   20
13. Марица 1921 (Пловдив) 22:27   19
14. Струмска слава 1927 (Радомир)

18:27   16
15. Созопол (Созопол)                  13:25   13
16. Нефтохимик 1962 (Бургас) 8:37    4
Юноши младша възраст
Ботев – Германея 3:0
Рилски сп.2011 – Балкан 2:1
Рилски сп. – Ком 98 1:3
Спортист – Елин Пелин 1:4
Металург – Струмска слава 6:2
Класиране:
1. ФК "Металург" 28-13     22
2. ОФК "Елин Пелин" 32-9       22
3. ФК "Ком 98" 43-12     21
4. ФК "Рилски спортист - 2011" 25-16     17
5. ФК "Балкан 24-13     13
6. ФК "Рилски спортист 24-19     12
7. ОФК "Ботев 1937" 28-25     12
8. ФК "Спортист - 2009" 14-26     7
9. ФК "Германея" 10-44     4
10. ФК "Струмска слава” 13-64     1

Шест момичета от Ковачевци в национала по футбол
ФК Риал Ковачевци

ще изиграе десети
кръг от Държавното
първенство по фут-
бол за жени на Репуб-
лика България срещу
отбора на ФК Етър
Велико Търново в
град Велико Търново,
вече с шест национал-
ни състезателки,
съобщават от клуба.
Въпреки крехката си
възраст състезател-
ките на клуба доказа-
ха качествата си в
Държавното пър-
венство по футбол
за жени и това не ос-
тана незабелязано от
националните селек-
ционери на национал-
ния отбор по футбол
за девойки до 17г и
девойки до 19г. В мо-
мента подготовката
на националките до

17г. се води в Нацио-
нална спортна база
Бояна гр. София, къ-
дето участие взимат
състезателките от
ФК Риал Ковачевци -
Деа Попова, Зорница
Милчова и Анита Чу-
русинова, които в пе-
тък ще се присъе-
динят в тренировъч-
ния процес на клуба
преди мача срещу ФК
Етър.През изминалия
месец октомври на
подготвителен лагер
на националния от-
бор по футбол за де-
войки до 19г. в к.к. Ал-
бена бяха 18 годишни-
те състезателки на
ФК Риал Ковачевци:
капитана Алисия Ро-
бертева и централ-
ният нападател на
клуба Полина Ръси-
на.На 21.11.2017г. бе

награждаването на-
състезателката на
ФК Риал Ковачевци -
16 годишната нацио-
налка като голмай-
стор на турнира
Coca Cola- Лора Вене-
линова.Трудностите,
които среща в нас-
тоящия етап ФК
Риал в Държавното
първенство по фут-
бол за жени е крехка-
та възраст на състе-
зателките, но в бъде-
ще очакваме ФК Риал
Ковачевци да стане
водещ отбор в Дър-
жавното първенство
по футбол за жени на
Република Бълга-
рия.ФК Риал Ковачев-
ци има за цел да по-
пуляризира женския
футбол в града и об-
ластта, да изгради
представителни от-

стана трета. С брон-
зови медали са още
Елена Руменова и
Людмила Йорданова.
След добро пред-
ставяне,включващо
две победи и две за-
губи Вая Христова
остана на петото
място.Състезание-
то се отличаваше
със сериозна конку-
ренция. В него взеха
участие петдесет и
пет клуба,а междуна-
родното присъс-
твие включваше
джудисти от Белгия,
Гърция,Сърбия и Ма-
кедония. Треньорка-
та в клуба Галина Ве-
нева  е изключител-
но доволна от поред-
ните успехи на свои-
те възпитаници.

бори във всички въз-
растови групи.За да
създадем интерес
към футбола в наши-
те момичета особено
важно е родителите

да се поинтересуват
и убедят, че жените
играят качествен,
зрелищен футбол и
този спорт не е само
за мъже.

„Сливнишки герой” спечели Купата на областния управител в Перник
Четири отбора  във

възраст прекадети се
включиха в първия
турнир за Купата на
областния управител
на Перник Ирена Соко-
лова. Състезанието бе-
ше уважено от ред из-
вестни имена във во-
лейбола като Петьо
Драгиев, Евгени Иванов
и Борислав Кьосев.

Присъстваха и облас-
тните управители на
Перник Ирена Соколова
и на Благоевград Бисер
Михйлов. Младите во-
лейболисти показаха

много хъс и желание за
победа , а н много слу-
чаи и добри волейболни
умения. Слeд като
„Сливнишки герой” спе-
чели срещу „Миньор”, а
„Марек Юнион Ивко-
ни” надделя над „Пи-
рин” (Разлог) се офо-
рмиха и двойките, кои-
то спориха за разпреде-
ление на първото и
третото място. Пър-
во „Миньор” спечели
срещу „Марек Юнион
Ивкони”с 2:1 е стана
трети, а във финала
възпитаниците на

Мартин Стоев от
„Сливнишки герой”
няма проблеми за побе-
да с 2:0 над „Марек Юн-
ион Ивкони.

Спонсори на проява-
та бяха „Зайо Байо” и
„Сладко и солено”, като
за всеки участник има-
ше подаръчен пакет.
Идеята ие домакинс-
твото да е на ротацио-
нен принцип, а догоди-
на областния управи-
тел на Благоевград да е
домакин на състезание-
то.

Ето класирането и

носителите на индиви-
дуалните награди:

1.Сливнишки  герой
2.Марек Юнион Ивко-

ни
3.Миньор
4.Пирин(Рз)
Индивидуални награ-

ди:
Най-полезен играч
Димчо Зарев – Марек

Юнион Ивкони
Най-добър разпреде-

лител
Валери Тодоров –

Сливнишки герой
Най-добър нападател
Спас Стойчев – Пи-

рин
Най-добър блокиро-

вач
Виктор Кадиков –

Сливнишки герой
Най-добър изпълни-

тел на начален удар
Иван Танев – Марек
Най-добро либеро
Кристиян Андреев –

Миньор
Специална награда

от „Зайо Байо” и
Фирма „Сани Конс”

за най-атрактивен със-
тезател

Ерик Стоев – „Слив-
нишки герой”
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Две от тях са тежки, има и пострадали, но опасност за живота им няма

ДОЙДЕ ЗЛАТНО ВРЕМЕ
ДА ПРОВЕРИМ ДАЛИ
СМЕ ИЗНЕНАДАЛИ ЗИ-
МАТА. САМО ДО ПРЕДИ

МЕСЕЦ писахме дълго и напоително
какви грандиозни мерки се вземат
всичко да е окей при първия сериозен
сняг. Дойде и той. Е, беше малко въз-
множко, ама нали и мерките, взети
през есента, си ги биваше. И се започ-
на поредната коментарна сага. Кой ко-
го изненада? В общи линии хората не
бяха изненадани, щото са свикнали да
не се изненадват от лошото. Властта
също не бе изненадана, щото е свикна-
ла хората да мърморят за щяло и нещ-
яло. Така е, зимата прави хората фило-
софи. Само че нашата философия има
конкретни измерения и затова е малко
дървена. Пътищата са проходими при
зимни условия, бодро отчитат съответ-
ните отговорници. Нека тия дойдат да
ми го кажат лично, контрират закъсали-
те в междуселските пътища шофьори.
Да не говорим какво философстват из-
летелите в канавките и завъртелите се
наопаки по трасето. А ако смачканите
ламарини на ударените коли можеха
да говорят, щяха да вият от болка. Това
с падналите дървета и блокираните
градски улици е бял кахър. Какво беше
обаче онова чудо в понеделник приве-
чер, в пиковите часове, когато автомо-
билните колони нападнаха Перник от-
към София? Шок и ужас при несвете-
щите светофари на Пашов и Шахтьор.
Грешка - не бяха несветещи, а светеха
само на мигащо жълто, което е същото.
Иди си спомняй правилото за деснос-
тоящия и опитай се да гледаш полепна-
лите със сняг пътни знаци. Грандиозни
задръствания, пищящи клаксони, псув-
ни през полуотворените прозорци, под-
скачащи като нестинари пешеходци по
зебрите... И над всичко това - кръстови-
ща, свободни от полицейско присъс-
твие. Пълен блокаж! Не ни трябва со-
фийски трафик, възпроизведохме си го
успешно и в Перник. Какъв им беше
случаят на тия светофари, така и никой
не разбра. Сигурно са минали на зимно
часово време и се самоизключват като
падне сняг, та да ни е гадно. Какво
пречеше отговорните управленски фак-
тори да бяха направили една кръгла
маса за пустите светофари, мама му
стара... Защо те трябваше да ни изне-
надват? Само ни отклониха вниманието
от перфектната подготовка за зимата...

Паднали дървета и клони
рязаха огнеборците

Любомира ПЕЛОВА
На седем сигнала за паднали дървета

са реагирали служителите от пернишката
Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“. Огнеборците са
рязали клони, застрашаващи живота и
здравето на хората в пернишкия квартал
„Твърди
ливади“,
к ъ д е т о
работе-
ха на
светли-
ната на
фенери,
на цен-
тралната
у л и ц а
„ К р а к -
ра“ и в село Дивотино.

Няма пострадали хора и нанесени мате-
риални щети на автомобили и сгради.

Пернишките рекетьори
мъчили жертвите си с ток

Любомира ПЕЛОВА
Нови потресаващи факти излизат в пуб-

личното пространство около бруталната
пернишка престъпна група, събирала бор-
чове към фирма за бързи кредити. Петорка-
та „силоваци” бе закопчана на 21 ноември
при секретна акция на ГДБОП и жандарме-
рията, проведена под ръководствмото на
специализираната прокуратура.

Според запознати бруталната група, в
която един от активните участници е звез-
дата от Сървайвър Марчо Марков, а за ли-
дер е сочен Марио Евтимов, измъчвала
жертвите си с ток. Мутрите, които с изклю-
чение на сървайвъра са перничани и радо-
мирци, притискали нещастните жертви със
средства, характерни за инквизицията, е
станало ясно три дни след ареста, когато
на 24-ти ноември в спецсъда са гледани
мерките им за неотклонение.

Както „Съперник” вече писа, бандата е
действала главно на територията на Пер-
ник, Радомир и региона. В нея влизали три-
десетинагодишни юначаги, подвизаващи
се в пернишките фитнес зали. Те използва-
ли електрошок, за да принудят закъснели-
те с плащанията борчлии да си внесат дъл-
жимите суми.

Освен Марио и Марчо, в ареста са били
вкарани и Любомир Соколов, Павел Найде-
нов и Кирил Петков. По данни на прокура-
турата, петорката натискала със зверски
прийоми клиенти на колектори, които дей-
ствали за известна фирма за бързи креди-
ти. Ставало дума за задължения в различ-
ни размери от 200 до над 50 000 лв. В ре-
пертоара на силоваците влизали още бой,
палежи на имущество, заплахи за тежка
разправа със семействата на нередовните
платци.

С решение на спецсъда Марчо Марков и
Кирил петков са изведени от ареста и са
поставени под домашен арест заради
здравословни проблеми, останалите трима
са с най-тежката мярка за неотклонение
„Задържане под стража”.

Любомира ПЕЛОВА
2 тежки и 24 леки

пътнотранспортни
произшествия са
станали в Пернишко
след обилния снего-
валеж завчера. Има и
двама пострадали -
възрастен мъж и де-
войка, но за щастие
опасност за живота
им няма.

Първият инци-
дент е станал в ра-
йона на пернишкия
квартал „Хумни
дол”. Около 13,30
часка в полицията е
бил подаден сегнал
за станала катас-
трофа на вътрешно-
градската магистра-
ла. Служителите на
реда установили, че
лек автомобил „Су-
баро Легаси”, управл-
яван от 44-годишния
И.П., е блъснал пре-
сичащо пътното
платно 18-годишно
момиче. Девойката е
прегледана в МБАЛ
„Р. Ангелова“ – Пер-
ник, където е уста-
новено съмнение за
спукана кост на ко-
ленна става. Моми-
чето е пуснато за
домашно лечение.
Шофьорът е тес-
тван за алкохол с
техническо средс-
тво, но резултатът
е отрицателен.

Около 4 часа по-
късно, на улица
„Стара планина“ в
областния център е
бил блъснат 78-годи-
шен мъж. Възрас-
тният човек е бил
пометен от „Тойота
РАВ 4“, управляван
от 20-годишният
Н.П. От удара пен-
сионерът е с охлузни
рани по лицето и
съмнение за фракту-
ра на опашна кост.
Алкохолната проба
на водача на колата
също е отрицателна.

24 леки пътнот-
ранспортни произ-
шествия са регис-
трирани в региона
през първия работен
ден от седмицата, в
който за броени ча-
сове натрупаната
снежна покривка над-
хвърли 10-15 санти-
метра. При тях няма
пострадали хора, но
са нанесени мате-
риални щети на ав-
томобилите.

От „Пътна поли-
ция“ при ОДМВР –
Перник съветват во-
дачите на моторни
превозни средства
да шофират само
след като се убедят,
че автомобилите им
са готови за зимни
условия. Да не се
предприемат риско-

вани маневри на
пътя и да се спазва
по-голяма дистанция
между автомобили-
те. Пешеходците да
се движат само по
тротоарите и да бъ-
дат по възможност
със светлоотрази-
телни дрехи. Да пре-
сичат пътните
платна на пешеходни
пътеки и при зелен
сигнал на светофар-
ните уредби.

Съветите на поли-
цията са правилни и
навременни. „Друга
опера” обаче са нера-
ботещите в най-на-
товарените часове
на делника светофа-
ри, при това на въз-
лови кръстовища ка-
то „Шахтьор” и „И-
ван Пашов”, напри-
мер. А точно такава
бе ситуацията в по-
веделник, около
17,30 – 18 часа. А Об-
щински инспекторат
и служители на ОД
на МВР могат заедно
да пообиколят Пер-
ник и да предприе-
мат някакви мерки
срещ собствениците
на автомобили, пар-
кирали по тротоа-
рит. Защото едно е
да препоръчаш на пе-
шеходците къде да
минават, друго е да-
ли това е възможно.

Пътищата в областта са проходими
Силвия ГРИГОРОВА

Въпреки падналия
сняг, пътищата в об-
ласт Перник са прохо-
дими и няма населени
места, с които да
няма транспортна
връзка. Това заяви ди-
ректорът на Облас-
тно пътно управле-
ние инж. Румен Сачан-
ски. Той увери, че ни-
то един кмет в облас-
тта до обяд не се е
оплакал от проблем в
транспорта до някое
населено място.

Репортерската ни
проверка потвърди
думите на инж. Сачан-
ски. Успяхме да се
свържем с кметовете
на Трън, Земен и Кова-
чевци.

Кметът на Трън-
Цветислава Цветко-
ва информира, че
всички четвърток-
ласни пътища са по-
чистени и движение-
то по тях се извър-
шва нормално, при
зимни условия. „Нито
един кметски намес-
тник не се е оплакал,
че има проблем с про-
ходимостта на тери-
торията на съответ-

ното населено
място”, заяви Цвет-
кова.

Кметът на Ковачев-
ци- Васил Станимиров
увери, че всички пъ-
тища в общината са
проходими. „Държа да
отбележа, че се нало-
жи да пътувам към 8
часа и установих, че
пътят Ковачевци-
Перник е почистен
много добре и фирма-
та, която го поддър-
жа заслужава адмира-
ции”, подчерта Ста-
нимиров

Кметът на Земен-
Димитър Сотиров ,
поясни, че в по-висо-
ките населени места

снежната покривка е
над 15 см, а в Земен
тя е 10 см. „Заради
паднали дървета в по-
неделник вечерта ни
спира три пъти тока.
От  ЧЕЗ предприеха
мерки за окастряне на
дърветата в някои
участъци и от втор-
ник сутринта нямаме
проблеми с електрос-
набдяването. Чет-
въртокласната път-
на мрежа се почиства
от две фирми, които
се справят много доб-
ре с поставената им
задача. Пътят за Зе-
менския манастир е
също добре почис-
тен”, увери Сотиров.
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