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   превози
скални
   материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

ница, коледни късме-
ти и много настрое-
ние за всички“, спо-
дели в аванс кметът
Вяра Церовска и не
скри, че по тради-
ция в украсата ще
вземат участие и
децата от VI-то СУ
„Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“.

В празничния ден в
Перник ще бъде от-
крит и четириднев-
ния фестивал на
греяното вино. Той
ще бъде изпълнен с
много емоции, музи-
ка и прекрасните из-
пълнения на обича-
ната от младите хо-
ра певица Нели Пет-
кова. На следващия
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Св. ап. Андрей
Първозвани

(Андреевден)

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

Цар и
бодигард

Фотосите със Симеон Втори в българ-
ската правителствена делегация, която
е на официално посещение в Саудитска
Арабия, върнаха лентата на спомените
от началото на века, когато Борисов и
царя пак бяха един зад друг, но в обра-
тен ред. Тогава днешният премиер беше
пръв бодигард на екс монарха и му пазе-
ше зорко гърба от метър разстояние.
Днес Симеон ходи на метър зад широкия
гръб на фактическия цар на българите,
няма вид на бодигард, но явно успешно
пази бившия си телоохранител от нечис-
ти финансови провокации. В Саудитска
Арабия за какво друго да мислиш, освен
за пари. За много пари...

Разменените роли са отиграни перфек-
тно. Борисов ще опази имотите на бив-
шия цар от държавата, чиито интереси
защитава, а Симеон като същински пен-
сиониран бодигард ще го въведе в тре-
зорите на саудитската монархия, къде-
то най-малката парична единица е ми-
лион долара. Цар и бодигард отново са
на сцената като в доброто старо време,
когато пред двамата се откриваше ши-
рокият хоризонт на израстването. За
единия - имотно, за другия - политичес-
ко. Нещо като приказката за принцът и
просякът, с тая разлика, че просяк няма.

Валентин ВАРАДИНОВ

40 / 90

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
облачно

В празничния ден ще бъде открит и фестивалът на греяното вино
Любомира ПЕЛОВА

Коледната елха на
Перник ще грейне на
7-ми декември. По
традиция светлини-
те на празничното
дърво ще бъдат за-
палени от кмета на
Общината Вяра Це-
ровска.

„Тази година пер-
ничани и гости на
града ще бъдат из-
ненадани с нови
светлини и ново ко-
ледно дърво.

Елхата ни ще бъде
по-различна и няма
да отстъпва на та-
зи в столицата и
други големи градо-
ве.

Ще има коледна ба-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

 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

Побойник от Мещица се
изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Жител на пернишкото село Мещица ще бъде

съден за нанасяне на средна телесна повреда.
Престъплението е извършено в края на ме-

сец април тази година, когато 43-годишният
В.И. нанесъл удари с тръба на свой опонент.
Пострадалият получил контузия в областта на
лявата предмишница. В.И.е привлечен като об-
виняем по чл. 129, ал. 2 от НК. Взета му е мярка
за неотклонение „подписка“. При доказване на
вината му го заплашва наказание „лишаване
от свобода“ до 6 години.

„Фолклорът- настояще и бъдеще” в Двореца
Светла ЙОРДАНОВА

Днес  от 18.00 ч. в
Малкия салон на Дворе-
ца на културата -Пер-
ник  ще се състои кон-
церта „Фолклорът –
настояще и бъдеще”
на Народния оркестър
„Граовска младост”
при Общински ком-
плекс Дворец на култу-
рата – Перник с ръко-
водител Венцислав Ан-
донов.

Ще бъдат предста-
вени най-новите нови-
те песни на младата и
талантлива народна
певица Валерия Момчи-
лова, която е изпълни-

телка на шопски и
граовски песни. Ара-
нжиментите са на вир-
туоза на акордеона
Иван Иванов и в съпро-
вод на Народния оркес-
тър „Граовска
младост”. Има и
още приятни из-
ненади в рубри-
ката „Фолкло-
рът - настояще
и бъдеще”.  Уча-
стие ще вземат
и възпитаници-
те от Вокално-
то студио към
АНПТ „Граовска
младост” с ръко-
водител Силвия

Симеонова.
С концерта на

„Граовска младост” за-
вършват тазгодишни-
те Ноемврийски музи-
кални дни в Перник.

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

ден за перничани ще
пее един от звезди-
те на „Шоуто на
Слави“ Борис Солта-
рийски.

В събота вечерта
централният пло-
щад ще бъде огласен
от славея на народ-
ната музика Ива Да-
видова.

„ В дните преди
Коледа ще направим
така, че да се усеща
приятна атмосфера
и празнично нас-
троение, което да
споделим с приятели
и да се повеселим в
едни от най-хубави-
те дни през година-
та“, сподели още
кметът.
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Община Трън организира среща с ръководството на „В и К”

Силвия ГРИГОРОВА
Разширена среща с

„В и К” организира
Община Трън, на коя-
то присъстваха
кметски наместни-
ци, общински съвет-
ници и граждани. По-
водът за нея бе на-
растващото недо-
волство сред жите-
лите на община Трън
от обслужването на
водоснабдителното
дружество, за което
алармираха общински
съветници от Трън

на последната сесия
на местния законо-
дателен орган.

На срещата кмет-
ските наместници
се оплакаха, че за-
честяват авариите
по водоснабдителна-
та мрежа, които се
отстраняват много
бавно.

Това не само вло-
шава качеството на
водоснабдяването,
но и увеличава загу-
бите на вода по мре-
жата.

Община Земен мисли
за зима 2018

Любомира ПЕЛОВА
Общинската администрация в Земен вече

обяни обществена поръчка за зимното под-
държане и снегопочистване на общинска
пътна мрежа на територията на общината за
2018 година по обособени позиции. Общата
стойност на поръчката е в размер на 64 250
лв.

Освен зимното поддържане и снегопочис-
тване, заданието включва още опесъчаване,
аварийни услуги, услуги по поддръжката на
пътя чрез почистване. В задълженията на
извършителя влиза и осигуряването на ма-
териали за опесъчаване и третиране срещу
заледяване, което участникът в обществена-
та поръчка трябва да съобрази при изготв-
яне на офертата си. Услугите за поддръжка
на пътя чрез почистване на храсти, наноси и
всичко, затрудняващо движението, ще се
предоставят при възникнала необходимост
от това и след конктретно възлагане ог стра-
на на възложителя.

На страницата на община Земен са качени
всички подробности по обществаната по-
ръчка.

Офертите на участниците ще бъдат отворе-
ни на 7 декември тази година, в 9,30 часа, в
сградата на общинската администрация.

Кметският намес-
тник на село Ярлов-
ци се оплака, че поч-
ти цяло лято в село-
то няма вода, заради
чести аварии. Това
се отнася и за село
Парамун, и още
няколко населени
места в общината.

От „В и К” обясни-
ха, че водопроводна-
та мрежа в община-
та е много аморти-
зирана, тя е изграде-
на от етернитови
тръби, които са ос-

тарели и често се
пукат. Специалисти-
те от водоснабди-
телното дружество
поясниха, че трябва
да се подменят
някои участъци от
водоснабдителната
мрежа в общината,
които най-често
аварират. Това се
отнася за района на
село Ярловци, за до-
веждащия водопро-
вод за град Трън. За
целта са необходими
средства.

 „Проблемът е, че
събираемостта на
инкасираната вода в
Община Трън е мал-
ка. В момента имаме
да събираме над 140
000 лева. Разходите,
които правим за во-
доснабдяването в
общината много
трудно се възста-
новяват, защото
имаме села с по
няколко къщи, а под-
дръжката на водоп-
роводната мрежа ни-
как не е евтина. За-
това много трудно
можем да заделим
средства, за да ин-
вестираме в ремонт
на водопроводната
мрежа.

В тази връзка има-
ме уверението на

Броят на отпадналите от
училище ученици расте

Светла ЙОРДАНОВА
Анализът на Института за пазарна икономи-

ка показва, че през последните две години
делът на отпадналите от училище ученици на-
раства, като основната причина за това е се-
мейната среда. Делът на населението с ниско
образование в дадена област е по-важен фак-
тор дори от етноса, отбелязва Зорница Сла-
вова. Това са част от изводите на тазгодиш-
ното издание “Регионални профили: Показа-
тели за развитие” на ИПИ.

Друг проблем е средният успех от матурата
по български език и литература, който намал-
ява леко. “Това по-скоро говори за контрол
на качеството и липса на подобрение, откол-
кото за влошаване”, коментира Славова. В
области като Кърджали и Ямбол делът на сла-
би оценки е огромен - над 20%, докато в сто-
лицата числото е едва 2%. Тази десетократна
разлика показва, че различията между об-
ластите не се изчистват с предприетите през
последните години политики, считат експер-
тите на ИПИ.

Един от добрите примери за видимо по-
добряване на училищното образование е об-
ласт Смолян. До 2011 и 2012 г. средният успех
от матурите в региона се движи под и около
средния за страната. Но регионалният ин-
спекторат предприема една по-различна
крачка - хората създават общност от родите-
ли, директори, всички в настоятелствата и са-
мия инспекторат. Тази общност започва да
провежда редовни работни срещи и да ана-
лизира представянето на учениците, след
което дава насоки на всяко училище. През
2017 г. Смолян измества София от челното
място като областта с най-добро представяне
на зрелостните изпити. Славова отбелязва,
че има пряка връзка между образованието и
притока на инвестиции към даден регион.

ВГ „Ванила” с концерт
послучай 15-та си година
Светла ЙОРДАНОВА

На 5 декември  2017
г., /вторник/ от 17.30
ч. в Малкия салон на
Двореца на култура-
та – Перник ще се
състои концерт по
повод 15 години от
създаването на Вокал-
на група „Ванила” към
Обединена школа по
изкуствата при Об-
щински комплекс Дво-
рец на културата  с
преподавател Петър
Симеонов.

В концерта ще взе-
мат участие деца от
ВГ”Ванила” със солис-
ти Вики, Кирил, Ни-
кол, Петя Даскалова,
Кристина Миткова,
Алиса Димитрова,
Габриела Бойкова и
Михаил Симеонов, в
партньорство с Духо-
вия оркестър, дири-
гент Трифон Трифо-
нов.

Входът е  свободен.
Вокална група „Ва-

нила” е създадена от
настоящия й ръково-
дител Петър Симео-
нов през 2001 г. Тога-
ва той е преподава-
тел по музика в СОУ

„ Св. Климент Охрид-
ски” в нашия град и
открива младите та-
ланти в процеса на
своята работа. През
2003 г. вокалната гру-
па става част от
Обединената школа
по изкуствата.

През близо 15-те го-
дини творческа дей-
ност младите талан-
ти  изнасят много ус-
пешни концерти.

През 2007 г. „Вани-
ла” печели наградата
на детското жури на
III-ти Национален кон-
курс за патриотична
песен „Родолюбче” –
гр. Панагюрище, а

през 2008 г. печели I-
во място и златна ку-
па.

През 2009 г. е класи-
рана на второ място
/първо не е присъде-
но/ на Национален
конкурс за млади из-
пълнители на забавна
песен в гр. Пловдив.
Заедно с дуета Сан-
дра и Марчело уча-
ства в гала концерта
на конкурса.

Вокална група „Ва-
нила” участва актив-
но в културния обмен
между нашия град и
побратимения ни
град Рожае, Република
Черна гора.

кмета на Община
Трън, че ще ни бъде
оказано съдействие
с техника и хора. Та-
ка с общи усилия
напролет ще подме-
ним над 200 м водоп-
ровод в село Ярлов-
ци, около 600 м до-
веждащ водопровод
за Трън и където
още е най-необходи-
мо”, заяви управи-
телят на „В и К”
Иван Витанов.

Кметът на Трън
Цветислава Цветко-
ва поясни, че наис-
тина Община Трън
ще подпомогне во-
д о с н а б д и т е л н о т о
дружество при ре-
шаването на някои
по-големи проблеми,
чието отстранява-
не е свързано с подм-
яна на част от во-
допроводната мре-
жа.

„За мен беше важ-
но ръководството
на „В и К” да чуе, че
проблемите в общи-
ната не са малко и
недоволството сред
хората нараства.
Ние също ще окажем
съдействие, така че
с общи усилия да за-
почнем да решаваме
проблемите”, поясни
Цветкова.

Нова наредба ограничава
незаконното изхвърляне

на строителни отпадъци
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството прие нова Наредба за
управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни мате-
риали, която ограничава незаконното из-
хвърляне на строителни отпадъци.

 В текстовете се посочват случаите, в
които не се изисква изготвянето на План
за управление на строителните отпадъци
(ПУСО). Това са по-малките обекти и строе-
жи, както и при строителни и монтажни ра-
боти на линейни обекти на техническата
инфраструктура. Изхвърлянето, събиране-
то, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци от всички тези обе-
кти ще се определят с общински наредби.
По този начин ще се осигури проследи-
мост на генерираното количество строи-
телни отпадъци на територията на съответ-
ната община, ще се избегне изхвърлянето
им на нерегламентирани места и съответно
ще се намалят разходите на общините за
почистването им.

 С приемането на новия нормативен до-
кумент действащата в момента Наредба за
управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни мате-
риали се отменя.

3000 килограма среден добив от
декар картофи получиха

трънските стопани
Силвия ГРИГОРОВА

Приключи прибирането на картофите в об-
ластта, информираха от Областна дирекция
„Земеделие” в Перник.

Първи с тази задача се справиха стопаните
от Брезник. От засетите 367 дка те получиха
477 т продукция при 1 300 кг среден добив от
декар.

Ковачевските земеделци, които тази година
засяха най-малко картофи-70 дка, получиха от
тях 90.3 т продукция при 1 290 кг среден добив
от декар, който е най-ниския в региона.

В Земен от засетите 450 дка получиха 630 т
картофи при 1 400 кг среден добив от декар.
Земеделските производители от Радомир, от
засетите 1 485 дка, получиха 2 970 т продукция
при 2 000 кг среден добив от декар.

Най-много площи с картофи тази година
засяха стопаните от Трън- 1 950 дка. От тях са
получени 5 850 т продукция при 3 000 кг сре-
ден добив от декар, който е най-високия тази
година в областта.



Съперник 330 ноември 2017 г.ПАНОРАМА

Âòîðà èçâúíðåäíà ñåñèÿ çà ìåñåöà äíåñ
Кметът иска съгласието на ОбС за нов краткосрочен безлихвен заем

Любомира ПЕЛОВА
Днес пернишкият

законодателен орган
за втори път този
месец ще заседава из-
вънредно. Сесията е
свикана във връзка с
докладна на кмета на
общината Вяра Це-
ровска, с която се ис-
ка съгласието на ми-
нипарламента за пое-
мане на краткосрочен
безлихвен заем от
Централния бюджет

по реда на чл. 103, ал.1
от Закона за публич-
ните финанси. Фини-
кийските знаци са
нужни за рефинанси-
ране на безлихвени
кредити в общ размер
на 7 200 000 лв.

В докладната на гра-
доначалника е посоче-
но, че средствата са
предназначени за пок-
риване на недостига
от собствени средс-
тва и разплащане на

просрочени задълже-
ния от минали годи-
ни. До момента въп-
росните заеми не са
обслужвани от общи-
ната поради недос-
тиг на финаносв ре-
сурс, пояснява кме-
тът. Според данните
от отчета за касова
изпълнение на бюдже-
та към 31 октомври
2017 година, община-
та продължава да се
намира в тежко фи-

нансово състояние.
Към края на годината
се очертава сравни-
телно нисък процент
на изпълнение на пла-
нуваните собствени
приходи, уточнява
г р а д о н а ч а л н и к ъ т
Вяра Церовска.

В докладната е посо-
чено, че въпреки теж-
кия паричен недоимък
, общинската управа
дофинансира разходи-
те в сферата на обра-
зованието, здравео-
пазването, социални-
те услуги и други дей-
ности държавна от-
говорност, тъй като
в малките общини и в
условията на демог-
рафски срив те не би-
ха могли да функцио-
нират нормално.

При създалата се
ситуация община
Перник не би могла да
погаси предоставени-
те безлихвени заеми
за бюджетната 2017
година в размер на 7,2
милиона лева, получе-
ни от Министерство-
то на финансите, со-
чи кметът Вяра Це-
ровска.

След последните изследвания
- добри новини за Иво от Радомир!

Любомира ПЕЛОВА
Усмивката озарява лицето на едно

момче, станало популярно в цяла Бълга-
рия със своята жажда за живот, която
ще му помогне да се пребори с изключи-
телно тежко заболяване. Това е юношата
от Радомир Иво Христов. През 2014 годи-
на лекари откриват тумор в мозъка му.
Тогава е едва на 12 години. Детето е при-
теснено и непрестанно питало майка си
дали ще остане жив. Тежкото заболяване
обаче не го прекършило. Заедно със се-
мейството си Иво не само започва теж-
ката битка за оцеляване, но и ... започва
да пише. Зад гърба си той има вече три
книги. Именно писането се оказва най-
добрата рехабилитация за юношата, кой-
то е претърпял четири операции – една в
България и три в Германия, където в Ха-
новър има неврологичен институт, леку-
ващ хора с проблеми в гръбначния мо-
зък. Всеки месец Иво преминава през
процедура, сходна с химиотерапията –
влива му се лекарство, което се води ек-
спериментално, поради което не се зап-
лаща от държавата.

След последният контролен преглед в
клиника в Германия е станало ясно, че
туморът в лявата ушна кухина на Иво  не
е променил размерите си. Това е добрата
новина, която сподели сестра му Фран-
ческа в социалната мрежа. „Тази вечер
ще бъда вестоносец на добри новини!
Изследванията, които преди седмица
бяха направени в Германия, показват, че
туморът в лявата ушна кухина не е про-
менил размерите си през последните ме-
сеци. По препоръка на лекарите в Хано-
вер, лечението с “Авастин-400” ще про-
дължи в следващите три месеца. Вече
знаете, че то ще бъде поето от Фонда за
лечение на деца в чужбина. Следващият
преглед по план ще бъде направен през
февруари. Сърдечно благодаря на всич-
ки хора, които отново бяха до нас, а
знам, че и винаги ще бъдат. На всички,
които закупиха от нашите сувенири и на
тези, които дариха от своите вещи в под-
крепа на брат ми. На онези няколко чове-
ка, които организираха рождените си
дни и помолиха гостите си да подкрепят
Иво финансово, отказвайки се от своите
подаръци. Те предпочетоха да останат
анонимни, но за доброто трябва да се го-
вори. И не на последно място на непоз-
натата за мен жена, която помогна с по-
ловината сума за прегледа. Прекланям
се пред добрината на хора като вас и
всеки ден благодаря, че ви има.

В момента сме в голяма подготовка за
огромно събитие следващия месец и за
момента ви издавам само датата, за да я
оградите в календара още тази вечер. На
19-ти декември ще се проведат няколко
събития в едно, свързани с кампанията
ни и с творчеството на младия ни талант.
Скоро ще издам повече подробности и
ще ви очаквам, за да споделим тази въл-
шебна вечер заедно. Отново благодаря
безкрайно много за подкрепата ви!” 

За да не се допусне
утежняване на тазго-
дишния бюджет с до-
пълнителни плащания
и санкции по реда на
чл.106 от Закона за
публичните финанси
и други нормативни
документи, градона-
чалникът иска съгла-
сието на общинските
съветници община
Перник да поеме крат-
косрочен дълг – вре-
менен безлихвен  заем
от Централния бю-
джет в размер на 4,2
милиона лева безлих-
вен кредит от Цен-
тралния бюджет, с
които ще бъдат ре-
финансирани непога-
сени безлихвени заеми
в същия размер. Край-
ният срок за погас-
яването на новия
борч е 1 декември
2018 година. Мини-
парламентът трябва
да даде съгласието си
за още един кредит по
същия ред, той обаче
е в размер на 3 милио-
на лева, а крайният
срок за издължаване-
то му е 31 декември
идната година.

Вдигнаха майчинските за
втората година с 40 лева

Силвия ГРИГОРОВА
Депутатите вдигнаха с 40 лв. майчински-

те. Така от 340 лв. паричното обезщетение
за отглеждане на малко дете през втората
година след раждането става 380 лв.  „За”
увеличението  са гласували 95 народни
представители, 45 са били „против”, а 9 са
се въздържали. Депутатите отхвърлиха
предложението на БСП майчинските помо-
щи да се вдигнат на 510 лв.

.Запазва се периодът на изплащане на
паричното обезщетение за бременност и
раждане от 410 дни.

През 2018 г. продължава да действа въ-
ведената през 2017 г. възможност за май-
ките (осиновителките), които имат право да
ползват отпуск при бременност и раждане
до навършване на едногодишна възраст на
детето, но не го използват, а се върнат на
работа, да получат обезщетение в размер
50% от полагащото им се обезщетение при
бременност и раждане.

Джипитата скочиха срещу
промяна в парите за НЗОК
Силвия ГРИГОРОВА

Общопрактикува-
щите лекари скочиха
срещу промяна, зало-
жена в Закона за бю-
джета на НЗОК, с коя-
то освен останалите
документи за отчет,
касата налага и
включване на касов
бон от платения из-
вършен преглед на
пенсионер.

 До сега, пенсионе-
рите плащаха потре-
бителска такса от 1
лев за посещение при
общопрактикуващ ле-
кар и лекар специа-
лист от извънболнич-
ната помощ.

Разликата до 2,90
лв., колкото е такса-
та за всички остана-
ли, се поема от здрав-
ното министерство
чрез трансфер към
НЗОК. До момента
покриването на оста-
тъка от таксата се
извършва на базата
на отчетените от
личните лекари в
РЗОК/НЗОК амбула-
торни листа, подаде-
на спецификация и
фактура.

При това забавяне-
то на изплащането
варира между един и
два месеца, отбеля-
зват от НСОПЛБ.

С промени в Закона

за здравното осигур-
яване през Закона за
бюджета на НЗОК
обаче към настоящи-
те документи се
включва и касовата
бележка, издадена от
общопрактикуващия
лекар на всеки пенсио-
нер за плащането на
п о т р е б и т е л с к а т а
такса.

„Отчитането на
номер на издаван ка-
сов бон за платена от
здравноосигуреното
лице част от таксата
в размер на 1.0 лв. не
може да бъде основа-
ние за изплащане на
разликата, тъй като
източниците на фи-
нансиране са различни
и отчетената сума е
различна.

Освен това, ле-
карят може и да не по-
лучи заплащане от

здравноосигуреното
лице или самият той
да не поиска такова,
което не освобождава
държавата от пое-
тия ангажимент да
заплати разликата.

Единственото осно-
вание за изплащане на
разликата от 1.90 лв.
от дължимата такса
са отчетената чрез
амбулаторните лис-
ти извършена дей-
ност в полза на па-
циента.

Така предложената
промяна ще доведе до
допълнителна бума-
щина, както и до неиз-
плащане на дължими
суми за извършена
дейност на фона на
рестриктивния бю-
джет“, посочват от
сдружението на об-
щопрактикуващите
лекари.
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Изследване на Института по пазарна икономика сочи, че разликата между богати и бедни области е 4,5 пъти

МС:Над 17 хил. деца и ученици
са върнати в класните стаи

Любомира ПЕЛОВА
17 297 деца и ученици от набор 2001 до

набор 2012 включително са върнати в
класните стаи, съобщиха от пресцентъра
на Министерския съвет. Постигнатото до
момента нямаше да е възможно без съв-
местната и координирана работа на всички
въвлечени в процеса институции, както и
тяхната силна мотивация. Основните ни
приоритети занапред са резултатът от ра-
ботата да бъде съхранени и надграден. То-
ва заяви заместник министър-председа-
телят Томислав Дончев на заседание на
Координационното звено по Механизма за
съвместна работа на институциите по об-
хващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължител-
на предучилищна и училищна възраст,
проведено миналата седмица.

Министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев представи резултатите
от извършеното, според които към 1 сеп-
тември 2017 г. е установено, че 206 378 де-
ца и ученици на възраст от 5 до 18 години
са отпаднали от образователната система
или никога не са били записвани в нея. За
обхождане на 162 962 адреса в цялата
страна бяха мобилизирани 1103 екипа с
общо 11 632 представители на различни
институции – учители, директори, социални
работници, полицаи, общински служители,
представители на местните комисии за
борба с противообществните прояви на ма-
лолетни и непълнолетни лица, медиатори,
представители на гражданското общество.
В близо 80% от случаите децата не са на-
мерени на настоящ адрес, най-често, за-
щото не са в страната. За отпадането да
децата от образователната система сред
основните причини се открояват социално-
икономическите, както и пътуванията в
чужбина с цел работа на цялото семей-
ство, започването на работа в юношеска
възраст за подпомагане на семейството,
липсата на транспорт, ранните бракове.

Посещенията по адреси продължават,
като наред с това екипите ще следят вър-
натите обратно деца и ученици и ще извър-
шват дейности по превенция на повторно
или ново отпадане. Предвижда се меха-
низмът за съвместна работа на институции-
те да стане постоянно действащ.

Изграден е портал с добри практики и
обобщена полезна информация в подкре-
па на екипите, който е достъпен на адрес
back2school.mon.bg.

Любомира ПЕЛОВА
През 2016 и 2017 г.

се наблюдава цялос-
тно оживление на
българската икономи-
ка в унисон с подема в
Европа. Регионът с
най-силна икономика
за страната в момен-
та продължава да е
столицата. Области-
те Габрово, Стара За-
гора, Варна и Русе съ-
що се характеризи-
рат с много добри
икономически показа-
тели. Това сочи из-
следването “Регио-
нални профили: пока-
затели за развитие”,
изготвено и предста-
вено от екипа на Ин-
ститута за пазарна
икономика и неговите
партньори.

На пресконферен-
ция икономистите
очертаха като харак-

терни за всички об-
ласти, лидери по ико-
номическо развитие,
високият приток на
инвестиции, който
води до създаването
на нови работни мес-
та, по-високи доходи
и по-добър стандарт
на живот.

Обратното - в дъ-
ното на класацията
по икономическо раз-
витие, се нареждат
областите - Пазар-
джик, Сливен, Видин,
Силистра и Кърджа-
ли, като общото по
между им е липсата
на частни инвести-
ции в тях.

Анализаторите от-
читат нов епизод на
раздалечаване на об-
ластите от 2014 г.
насам обусловен от
икономическия рас-
теж от гледна точка

на тяхното благосъс-
тояние. Въпреки то-
зи процес на “ра-
зпръскване” на облас-
тите, разликата в
благосъстоянието на
най-богатата област
- столицата, и най-
бедната, Сливен, през
последните години се
колебае около 4,5 пъ-
ти, посочи Десислава
Николова, главен ико-
номист в ИПИ.

През 2016 г. иконо-
мическият растеж
достига 3,9 на сто, а
през 2017 г. официал-
ната прогноза е за 4
процентен ръст.
През третото три-
месечие на 2017 г. зае-
тите в страната ве-
че са 212 хил. души по-
вече от дъното през
2013 г. и достигат
3,225 млн. души.

Коефициентът на

заетост при хората
между 15 и 64 г. е на
рекордно високо ниво
- 68,5 на сто.

Ръстът на иконо-
миката и стабилното
покачване на запла-
тите, което в много
области означава и
по-високи доходи на
домакинствата, има-
т своето отражение
и върху условията на
живот.

Макар и да остава
страната в ЕС с най-
висок дял от населе-
нието, живеещо с ма-
териални лишения,
България отчита по-
добрение на този по-
казател през 2016 г.
Ако през 2014 г. около
34 на сто от населе-
нието живеят с ма-
териални лишения,
то през 2015 г. този
дял е 32 на сто.

Въпреки това по
отношение на отно-
сителната бедност -
дял на населението,
живеещо под нацио-
налната линия на бед-
ност, делът на бед-
ните остава относи-
телно стабилен в
тесния интервал
между 21 и 23 на сто
през последните го-
дини.

През третото три-
месечие броят на нае-
тите в Южна Бълга-
рия е 145 хил. души
над миналогодишни-
те нива, като 70 на
сто от общо създаде-
ните нови работни
места в страната са
в София, София - об-
ласт, и областите

Пловдив и Стара За-
гора. В Северна Бълга-
рия увеличението е
доста по-скромно - ед-
ва 27 хил. души, кое-
то е под ръста само
на Пловдив, считан
за най-бързо развива-
ща се. В София при-
тока на чужди инвес-
тиции и разходите за
дълготрайни мате-
риални активи /ДМА/
са близо два пъти по-
вече от средните за
страната, докато
има няколко области,
в които са по-малко и
от половината /Кър-
джали, Кюстендил,
Перник, Сливен, Хас-
ково/.

Традиционно мес-
тната данъчна те-
жест е по-висока в об-
ластите с относи-
телно силна икономи-
ка - София, Варна, Бур-
гас, и е ниска в слабо
развитите области
като Видин, Враца,
Монтана, Перник, Си-
листра, отчетоха от
ИПИ. Все по-лошата
демографска картина
в страната поставя
естествен ограничи-
тел пред потенциала
за растеж на българ-
ската икономика.

Реалният растеж
не успява да надхвър-
ли 4 на сто на годиш-
на база от 2 години и
половина, а според
скорошни анализи на
ЕК и МВФ, в които е
включена и България,
икономиката или вече
работи на нивото на
потенциала си, или е
близо до него.

Дават над 16 млн. лева за
оптимизация на училищен персонал

Светла ЙОРДАНОВА
Министерският съвет дава допълнително

12 260 475 лв. за съкращаване на персонал
от училища и детски градини. Средствата се
отпускат по бюджетите на общините, съоб-
щиха от пресцентъра на Министерския съвет.

С парите се финансира модул “Оптимизи-
ране на вътрешната структура на училищата,
детските градини, ученическите общежития
и регионалните центрове за подкрепа на про-
цеса на приобщаващо образование” от На-
ционалната програма “Оптимизация на учи-
лищната мрежа”.

С тях ще бъдат изплатени обезщетения за
юли и август 2017 г. при съкращаване на
числеността на персонала поради промяна в
структурата и състава му. Те ще бъдат и за
обезщетения при прекратяване на трудовите
правоотношения на друго основание. Вклю-
чени са и обезщетения на персонала при
преструктурирането на мрежата чрез закри-
ване или преобразуване на училища, детски
градини, общежития и регионални центрове.

На общините са предоставени и 3 926 650
лв., осигурени от бюджета на МОН за изпла-
щане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда на директори-
те на общинските детски градини, училища,
центрове за подкрепа за личностно развитие
и за специална образователна подкрепа.

Манолова настоява за ратифициране
на конвеннцията срещу насилието
Любомира ПЕЛОВА

“Искам да отправя
призив за ратифици-
ране на Истанбулска-
та конвенция като
превенция срещу на-
силието”, апелира ом-
будсманът Мая Ма-
нолова на кръгла ма-
са по темата. „Това е
първата ми препоръ-
ка, когато станах ом-
будсман. Тя беше под-
писана от българско-
то правителство, но
още не е ратифици-
рана от българския
парламент”, припом-
ни омбудсманът.
“Сега научавам, че
има намерение кон-
венцията да бъде ра-
тифицирана, но без
предварително да се
направят всички
промени в законите,
което ще бъде доста
тревожно и отново

ще е израз на форма-
лен подход”, отправи
критики обществе-
ният защитник. Спо-
ред Манолова има
нужда от промени в
Наказателния кодекс,
в закона за домашно-
то насилие, за да се
прилагат повече мер-
ки срещу насилници-
те.

В България продъл-
жават да липсват
достатъчен брой
кризисни центрове,
само два са в София с
капацитет под 50
легла, разкритикува
още омбудсманът.

По думите й на
практика жертвата
няма към кого да се
обърне и затова по-
вечето от жертви-
те на домашно наси-
лие предпочитат да
спестят истината.

От правосъдното
министерство уве-
риха, че се готвим да
се присъединим към
конвенцията, както
и промени в Закона за
домашното насилие и
в Закона за МВР.

Като съдия съм
гледала много тежки
случаи на домашно
насилие спрямо деца,
в повечето случаи
детето е било свиде-
тел на насилие над
неговата майка, кое-
то оставя непопра-
вими следи в негова-
та психика, разказа
зам.-министърът на
правосъдието Десис-
лава Ахладова. На то-
зи фон всяка четвър-
та жена в България е
била жертва на физи-
ческо и психическо
насилие, сочи ста-
тистиката.

Леден декември с много сняг
Любомира ПЕЛОВА

Идва леден декември с много сняг,
съобщи Красимир Стоев - синоптик в На-
ционалния институт по метеорология и
хидрология при БАН /НИМХ-БАН. Темпе-
ратурите през последния месец на годи-
ната ще бъдат малко по-ниски от клима-
тичните норми. Най-ниските температури
през декември у нас ще бъдат между -
15° и - 10°, а най-високите ще са между
10° и 15°. Ще вали и доста повече, инфор-
мира синоптикът.

През първите дни от месеца ще духа
умерен, в източните райони и северно от
планините и временно силен юг-югозапа-
ден вятър и температурите ще бъдат висо-
ки. Валежите ще са от дъжд. Към 4-5 де-
кември от север-северозапад ще нахлуе
студен въздух. Температурите ще се по-
нижат и дъждът ще премине в сняг. През
последните дни от десетдневието темпе-
ратурите относително ще се повишат, но
ще останат по-ниски от обичайните. Дина-
мично ще се задържи времето през вто-
рото десетдневие на декември. През по-
вечето дни температурите ще останат по-
ниски от обичайните.

В началото, в средата и в края на трето-
то десетдневие на месеца, отново ще има
вероятност за валежи. Така че вероятно
ще се радваме на бяла Коледа и Нова го-
дина.

Месечната сума на валежите ще бъде
над нормата, която в по-голямата част от
страната е между 40 и 60 литра на квад-
ратен метър.



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

Четвъртък, 30 ноември 2017 г., брой 230 /6332/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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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

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.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
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имоти

автомобили
наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Древногръцки трикове за естествена красота
Понеже напоследък е много популярно

и модерно да ползваме стари бабини или
народни рецепти за красота, ние решихме
да отидем още по-далеч, като ви покажем
няколко древногръцки трикове за естес-
твена красота. Те са не просто изпитани
във времето, ами са разкрасявали вели-
ките елини. Ето ги и тях – четете внима-
телно и обмислете дали някой от тези съ-
вети би бил подходящ и за вас:

Преди излагане на слънце, намажете се
със зехтин - Може и да не е особено
приятно като усещане за вас и не много
подходящо за луксозния комплекс, в
който сте решили да почивате, но повя-
рвайте ни, веднъж заменили зехтина със
скъпите и пълни с химия слънцезащитни
продукти, никога повече няма да се вър-
нете към тях. Първо, зехтинът е идеален
за равномерен и наистина златист тен –
този, за който мечтаете. И второ – той ще
ви предпази по натурален начин кожата
ви от вредните лъчи на слънцето, отго-
ворни за дехидратацията и изгарянето,
както и за фините бръчки.

Забравете за чувствителната и проблем-
на кожа с…мед! - Медът е бил любим на
древните гърци, когато е ставало въпрос
за красиво лице – без акне, бръчки и раз-
дразнения. Истината е, че колкото често да слагате мед върху ли-
цето си, под каквато и да е форма, той няма да ви навреди, а само

ще ви помага. Медът помага срещу зас-
таряването на кожата, прочиства я от чер-
ните точки и вредните токсини, които
ежедневно атакуват епидермиса и ни при-
чиняват какви ли не алергии.

Яжте риба…просто яжте риба! - Древни-
те гърци са смятали рибата за свещена
храна, когато е ставало въпрос за естес-
твена красота. И ако мъжете са разчитали
на месото за сила и крепко здраве – осо-
бено във военно време – дамите са се
поддържали красиви, стройни и привле-
кателни с риба. Рибата ви кара да отслаб-
вате, без дори да е нужно да тренирате, а
освен това и намалява антиейдж ефекта
върху цялото тяло, което ни причинява
вредната околна среда, климатът и нека-
чествената храна, консумирана от нас
ежедневно.

Морска сол за цялото тяло! - Днес купу-
ваме какви ли не скрабове за тялото, но в
миналото, древните гъркини са премахва-
ли излишния слой мъртви клетки и маз-
нини с морска сол. За да я направят лес-
на за нанасяне, без да дразни кожата и да
причинява зачервяване, те са я смесвали
с течни продукти като зехтин и мед, за
които вече говорихме и показахме колко

полезни могат да бъдат за тялото и красотата ни. Захвърлете ек-
сфолианта от аптеката, заменете го с морска сол!

Привилегиите, за които жените може и да
си премълчават, но не биха отрекли

Жените в днешно време, а и като се замислим по принцип и
винаги, обичат да казват, че са подценявани в обществото, че
все още са дискриминирани за ред дейности и качества, но в
същото време, те изкусно си мълчат за дадени привилегии.
Това са привилегии, които продължават да радват дамите, но
те от своя страна, не биха нито отрекли, нито някога
изтъквали, за да не подчертаят слабата си страна за сметка на
силния пол, мъжете. Ето за кои точно неписани правила за
привилегированост на дамите става на въпрос:

Ако една жена ви покани на среща, това е нормално, никой
няма да я помисли за психопат нали? - С две думи, мъжът по
никакъв начин не би се усъмнил дали това не е някоя
серийна убийца, а напротив – ще я сметне за модерна дама,
която поема нещата в свои ръце. Обратно – при мъжете
директният подход в свалките може да им изиграе доста лоша
шега и при една такава постъпка дори да ги сметнат за
психопати, да предизвикат страх в отсрещната страна.

Привилегията да закъсняват - На тях, жените име  простено
понеже имат толкова много неща по визията си за
коригиране и подготвяне преди важно събитие. Но колкото и
да е важно то, един мъж просто не може да закъснява. Той

трябва да е там навреме, без значение колко е суетен и колко
„непокорна“ коса, например, има.

Мястото в автобуса - Каквото и да правят мъжете, те по-
добре да не сядат в градския транспорт.

Без значение дали в автобуса, или метрото има малки деца,
възрастни хора, или просто жени, те трябва да отстъпят
място. Обратно – дамите могат спокойно да поседнат и да
отстъпят своето място най-много, ако видят човек в
неравностойно положение, или по-стар човек до себе си. Но
в останалите случаи, те спокойно могат да се возят, без да
чувстват никакви угризения, докато удобно си седят на
седалката.

Привилегията да не са най-добри на работното място -
Защото на главата си жените имат и много други задължения,
а и често – и по-важни дела, като семейни въпроси,
домакинството и децата. И макар самите мъже също да са
семейни, за тях няма как домът или бебето да бъде
оправдание за провал или невъзможност за издигане в
кариерата. Напротив – от всички мъже се изисква по един
или друг начин да бъдат успешни, та макар и да имат най-
хубавото и гледано семейство на света!
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Гроздова, сливова... Не, пием ракия
от зърнен етанол!

Ще поискаме промени на съответните закони, така че на всяка фаб-
рично произведена ракия отзад на етикета да пише колко процента
е зърненият етанол. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов на
брифинг пред журналисти в сградата на Министерски съвет, където
той обсъди с представители на Национално сдружение "Българска
домашна ракия" предложенията им за борба срещу незаконните обе-
кти за дестилация и сивия сектор.

Заместник министър-председателят заяви, че в големите спирто-
варни не се произвежда ракия от грозде, кайсии, праскови и сливи,
а всъщност там се произвежда тази спиртна напитка от зърнен ета-
нол. Причината, по думите на Симеонов, е, че в момента българските
закони позволяват ракията да се произвежда със съдържание до
60 на сто зърнен етанол.

Той уточни, че зърненият етанол не е вреден за здравето, но той не
съответства на представата на потребителя за качествена и истин-
ска българска ракия. "Тази напитка е всичко друго но не и ракия",
добави Симеонов, цитиран от БТА.

Той информира, че зърненият етанол се произвежда от големите
спиртни фабрики, като се получава от царевица, зърно и меласа. По
думите му зърненият етанол се използва за производството на ра-
кия, но на шишетата не пише какъв е неговият процент - т.е. на из-
ходна продукция, която няма нищо общо с продукта.

Според Валери Симеонов този зърнен етанол се продава и на не-
законните казани за ракия. Това намалявало качеството и себестой-
ността на спиртната напитка. "Един литър ракия, който е произведен
от спиртен завод, вие го намирате на около 10 лева литър, себестой-
ността на производството е под 1 лев. Много е евтин този спирт, кой-
то се произвежда от зърнен етанол - около 50-60 стотинки на литър",
допълни Симеонов.

Вицепремиерът уточни, че в тази цена не влиза шишето, тапата, труд,
акциз и ДДС. По думите му, когато се плати данъкът от производите-
лите, които спазват точно технологията на производство на истин-
ска българска ракия, себестойността за 1 литър ракия излиза около
6.20 лева на литър.

Вицепремиерът Симеонов призна, че в настоящия момент в този
сектор все още има доста нерешени проблеми. По време на срещата
се е разбрало, че притесненията на Национално сдружение "Бъл-
гарска домашна ракия" най-вече са породени от мащабния сив сек-
тор в областта на производството на ракия.

"Приблизително между 3 и 6 хиляди малки дестилационни казана
работят в България и спрямо тях не се прилагат необходимите кон-
тролни и предвидените в закона репресивни мерки", заяви Валери
Симеонов.

Законно регистрираните малки обекти за дестилация в България
са около 1 500, а незаконните обекти са между 3 и 6 пъти повече,
посочи той. Последиците, освен нарушаването на закона, са и в то-
ва, че и регистрираните и законни обекти за ракия започват да из-
бягват плащането на данъци.

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2 от

ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №
651 от 14.11.2017 г. на Общински съвет-Перник е одобрено
представеното техническо задание и се дава разрешение за
изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /
ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 016008 по КВС на с. Драгичево,
община Перник, като:

С план за застрояване поземлен имот /ПИ/ 016008 се отрежда “За
противосвлачищни мероприятия” и се определя зона за
застрояване.

Решение № 651 от 14.11.2017 г. на Общински съвет-гр.Перник се
намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, пл.”Св.
Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат
на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл.124б, ал.3 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/  съобщава на
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че със Заповед № РД-02-15-72/
03.08.2017 г.  на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството  е разрешено на Държавно предприятие
„Национална компания Железопътна инфраструктура“ с
административен адрес: гр.София, СО-район „Сердика“, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 110, ЕИК 130823243, представлявана
от инж. Красимир Папукчийски – генерален директор,

да изработи Комплексен доклад за инвестиционна
инициатива /КПИИ/ за ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК „СОФИЯ –
ПЕРНИК - РАДОМИР“ за проект: „Модернизация на
железопътната линия София – Перник - Радомир – част от
Трансевропейската железопътна мрежа“ на територията на
община Перник, област Перник,

със следните самостоятелни части:
1.Подробен устройствен план  /ПУП/ съдържащ план

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на с.Драгичево, община
Перник и ПУП-парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за землищата на гр.Перник, община
Перник;.

2. Инвестиционен проект във фаза технически проект.
КПИИ и Заповед №РД-02-15-72/03.08.2017 г. на Министъра на

регионалното развитие се намират на 12 етаж, стая 5 на община
Перник, пл.„Св. Иван Рилски” № 1А.

Заповедта на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството не подлежи на оспорване съгласно
чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

О Б Я В А

Саудитският крал прие Борисов
Министър-председателят Бойко Борисов и Негово Величество крал

Салман бин Абдулазиз Ал-Сауд поставиха началото на политически
диалог между България и Кралство Саудитска Арабия, чиято цел е
да развие отношенията между двете страни и да насърчи партньорс-
тва в различни сфери от взаимен интерес.

"Вашето посещение тук е голяма крачка в развитието на нашите
отношения", бяха думите, с които кралят посрещна българския ми-
нистър-председател.

Премиерът и водената от него делегация бяха приети в кралския
дворец в Рияд в рамките на първата визита на толкова високо рав-
нище в историята на дипломатическите връзки между двете страни,
които датират от 1995 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

По време на срещата беше изразено общото мнение, че реализа-
цията на взаимното желание за установяване на политически диа-
лог и доверие на най-високо равнище ще бъде подпомогнато в гол-
яма степен от откриването на посолство на България в Рияд. Полу-
чено беше уверение, че саудитската страна ще съдейства за осъщест-
вяването на тази задача в най-кратки срокове.

Министър-председателят Борисов и крал Салман бин Абдулазиз
Ал-Сауд обсъдиха и възможностите за развитие на търговско-ико-
номическите отношения. Подчертано беше, че те нямат дълга исто-
рия, но постигнатото за момента показва наличието на голям неиз-
ползван потенциал.

Като перспективни бяха посочени иновациите, енергетиката, тран-
спортът, туризмът, науката и продоволствената сигурност – сфери, в
които в рамките на двустранни разговори могат да бъдат идентифи-
цирани нови възможности за сътрудничество и съвместни проекти.

Посредническа роля между представителите на бизнеса от Бълга-
рия и Саудитска Арабия в този процес би могла да играе Смесена
междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество,
чието създаване се обсъжда между двете страни.

В разговора си премиерът Борисов и крал Салман бин Абдулазиз
Ал-Сауд засегнаха и темата за сигурността в региона на Залива. Бъл-
гарският министър-председател изрази подкрепа за усилията за га-
рантиране на стабилността на арабските държави от Залива, които
са ключов партньор на ЕС и важен фактор в борбата с тероризма.

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2

от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с
Решение № 652 от 14.11.2017 г. на Общински съвет-Перник е
одобрено представеното техническо задание и се дава
разрешение за изработване на подробен устройствен план-
план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на
поземлен имот /ПИ/ 008241 по КВС, местност “Куиловец”,
поземлен имот /ПИ/ 846 и УПИ ²Х-126 в квартал 19 по плана на с.
Големо Бучино, община Перник, като:

1. С план за регулация  се определя сервитут на трасе за
отвеждаща дренажна тръба в  УПИ ²Х-126 в квартал 19. Поземлен
имот /ПИ/ 008241 и ПИ 846 се отреждат “За противосвлачищни
мероприятия”.

2. С план за застрояване в ПИ 008241 “За противосвлачищни
мероприятия” и ПИ 846 “За противосвлачищни мероприятия”
се определят зони за застрояване.

Решение № 652 от 14.11.2017 г. на Общински съвет-гр.Перник
се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б,  ал.4 от ЗУТ,  решенията по чл.124а не
подлежат на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
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 Днес се погрижете за емоционалната си ста-
билност. Имайте предвид, че обстоятелствата
около вас може коренно да се променят, ако във
важни моменти не проявявате поне малко реши-
телност. Днес ще имате повече добри попадения
в научните занимания, умствените и духовни

търсения.

 Днес запазете спокойствие. Постарайте се да
разрешавате на мига възникващите проблеми.
Нежелани конфликти могат да се превърнат в
проблем. Избягвайте риска и ако може отложете
важни срещи. Погрижете се по-добре за себе си,
като си осигурите спокойствие. Във всичко днес

бъдете по – внимателни.

 Днес работата в тясно сътрудничество ще ви
позволи в движение да решите редица важни за
вас делови въпроси. Постарайте се изключител-
но точно и ясно да формулирате какво очаквате
от колеги и делови партньори, за да се придвижва-
те по-лесно и бързо напред в развитието си. Об-

щуванията днес могат да ви натоварят повече.

 Днес всички започнати от вас инициативи ще
се увенчаят с успех. Нещата за вас ще се случ-
ват точно така както ги желаете. Ще помогне-
те на някого да постигне целите си. Денят е под-
ходящ за планиране на нови дейности. Пътувания-
та ще са успешни. Активизират се добри сили, на-

сочете ги в подходящата посока.

 Днес направете необходимите промени в прог-
рама си. Имайте готовност да осъществите кон-
кретно служебно пътуване. Грижите за децата и
близките ви изискват повече търпение и любов,
както и към вас самите. Физическите упражне-
ния на чист въздух ще ви се отразят тонизира-

що.

 Днес обмислете някои свои парични инвести-
ции, които планирате от известно време. Стре-
мете се да преподредите целите, особено ако реа-
лизацията им не ви носи нужното удовлетворе-
ние. Денят ще ви донесе очаквани развития и ху-
баво настроение, а усилията ви ще бъдат възнаг-

радени. Материални придобивки и сбъднати мечти.

 Днес внимателно боравете с наличните си
средства, тъй като не е изключено да бъдете из-
ненадани от редица непредвидени разходи. Колко-
то по-реалистично гледате на нещата, толкова
е по-малка вероятността да се сблъскате с не-
желани проблеми. За други от вас денят се свър-

зва с бизнес или заетост, за която сте подготвени.

 Днес много от вас ще разполагат с изключи-
телно благоприятни възможности, за да поста-
вите началото на инициатива, която ще ви доне-
се позитивни резултати в делови и в материален
план. Не позволявайте да ви подтикват към дей-
ствия, които биха могли да нарушат сигурнос-

тта ви в личен план.

 Днес се опитайте да направите цялостна рав-
носметка на ситуацията, в която сте попаднали,
за да не направите погрешен анализ на обстоя-
телства, които при друг случай бихте тълкували
по различен начин. Загрижени за финансовите си
интереси, днес ще бъдете по-активни и акуратни

в изпълнението на програмата си.

 Днес получаването на приходи ще ви позволи да
погасите редица стари финансовите задължения.
Опитайте да планирате пътуванията си по рабо-
та и за удоволствие. Желателно е да насочвате
усилията си за изграждане на взаимно доверие в
отношенията с колега или делови партньор. Под-

ходящо време за работа на открито.

 Днес моментът е изключително благоприятен
да уточните някои важни детайли, които ще ви
дадат свободата да направите по-добър избор в
делови план. Опитайте да обмислите конкретна
стратегия. По различни причини е възможно да
срещнете трудности, което си е съвсем нормал-

но, за това не губете кураж и се адаптирайте.

 Днес не пренебрегвайте съветите, които ви
отправя приятел, познат или член на семейство-
то ви. Добре е да направите цялостна равносмет-
ка на изминалите в живота ви събития.

Ще добиете по-ясна визия за бъдещето и това
ще улесни действията ви. Щадете своите и тех-

ните нерви, не се суетете напразно.
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Миналата година беше избран за спортист на Перник Николай Байряков.

Íîìèíàöèè çà „Ñïîðòèñò íà ãîäèíàòà çà 2017”
Във вчерашния

брой ви обещах-
ме,че ще ви пред-
ставим всичките
спортисти от пер-
нишки клубове, кои-
то са номинирани за
класиране в десет-
ката на „Спортист
на годината за 2017
година. Днес започ-

„Легия” и „Партизан”
приключиха с равенство

Отборите на „Легия” и „Партизан” изи-
граха мача си от петия кръг на първенс-
твото на група „А”. Гостите поведоха
три минути преди края на първото по-
лувреме с попадение на Браян Иванов,
а в 58-та Филип Филипов от домакините
изравни. Само след още две минути от-
борът на „Партизан”  отново поведе с
гол на Радостин Николов, но осем мину-
ти преди последния съдийски сигнал
Филип Филипов изравни. Така мачът за-
върши 2:2. Така „Легия” приключва по-
лусезона на шаста позиция с 12 точки, а
„Партизан” е девети със седем.

ваме с представяне-
то. На снимката е
десетката от мина-
лата година, при-
помняме Ви,че тога-
ва за спортист на
Перник беше из-
бран петият от оли-
мпийските игри в
Рио Николай Бай-
ряков.

СПОРТ: БОКС
1. Алекс Александров Тодоров – състезател

на СКБ „Перник”, гр. Перник, мъже,
кат. 64 кг.
  треньор: Емил Райков
Класиране през 2017 г.
I-во място на Държавен личен и отборен

шампионат и Купа „България“ за младежи –
октомври 2017 г.

III-то място на Държавен личен и отборен
шампионат и Купа „България“ за младежи –
юни 2017 г.

I-во място на Боксов турнир „Кико“ и приз за
най-борбен състезател

конкуренция: 19 състезатели в категорията
2.Кристиян Александров Тодоров –

състезател на СКБ „Перник”, гр. Перник, мъже,
кат. 75 кг.

  треньор: Емил Райков
Класиране през 2017 г.
II-ро място на Държавен личен шампионат за

мъже,
конкуренция: 19 състезатели в категорията
2.Теодор Венциславов Веков - състезател на

СБК „Перник - Ладимекс”, гр. Перник,
   Младежи кат. 63 кг.
   треньор: Манол Йорданов
Класиране през 2017 г.
III-то място на Държавно лично първенство, I-

ви кръг и  Купа България за юноши 16 год.
конкуренция: 18 състезатели в категорията
2.      Алекс Костова Манова - състезател на

СБК „Перник - Ладимекс”, гр. Перник,
кат. 48 кг. треньор: Манол Йорданов
Класиране през 2017 г.
·II-ро място на Държавно лично-отборно

първенство I-ви кръг и Купа „България“ за
девойки и жени - май 2017 г.

конкуренция: 8 състезатели в категорията
3.      Маноела Манолова Йорданова -

състезател на СБК „Перник - Ладимекс”, гр.
Перник,

    кат. 64 кг.
   треньор: Манол Йорданов
Класиране през 2017 г.
II-ро място на Държавно лично-отборно

първенство– I-ви кръг и Купа „България“ за
жени, май 2017 г.

III-то място на Държавно лично-отборно
първенство- II-ри кръг и Купа „България“  за
жени – ноември 2017 г.

конкуренция: 8 състезатели в категорията
СПОРТ: БОРБА
4.      Иво Серафимов Ангелов - състезател на

СК „Миньор”, гр. Перник
Класиране през 2017 г.
II-ро място на Европейско първенство, мъже,

кат. 59 кг.
I-во място на Международен турнир  „Н.

Петров”
I-во място на Държавно лично първенство
5.      Николай Николов Байраков – състезател

на СК „Миньор”, гр. Перник,
       треньор: Веселин Цветков
Класиране през 2017 г.
V-то място на Световно първенство, кат. 85 кг.

III-то място на Европейско първенство
I-во място на Държавно лично първенство
I-во място на Държавно лично отборно

първенство
6.Тарек Мохамед Абдулслам – състезател на

СК „Миньор”, гр. Перник
Класиране през 2017 г.
I-во място на Европейско първенство, мъже,

кат. 80 кг.
II-ро място на Международен турнир  „Н.

Петров”
I-во място на Държавен личен шампионат
I-во място на Държавно лично отборно

първенство
СПОРТ: ВОЛЕЙБОЛ
Виктор Драгомиров Костадинов – състезател

на ВК „Миньор”, гр. Перник,
  капитан на отбора,   треньори: Ангел

Василев, Петьо Драгиев
Класиране през 2017 г.
IХ-то място в НВЛ – Суперлига САМИ - М
конкуренция: 10 отбора в НВЛ – Суперлига

САМИ – М за сезон 2016/2017.
СПОРТ: ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ
Веселин Георгиев – състезател на „КДП -

Перник”, гр. Перник
Класиране през 2017 г.
I-во място на „Перник Оупън 2017“
ХХХVI- то място на 9-тия Световен шампионат,

Албания
Димитър Ралев – състезател на „КДП -

Перник”, гр. Перник
Класиране през 2017 г.
III-то място на „Сопот Оупън 2017“ 57-мо място
57-мо място на 9-тия Световен шампионат,

Албания
Виктор Бучков – състезател на „КДП -

Перник”, гр. Перник
Класиране през 2017 г.
II-ро място на „Перник Оупън 2017“ 57-мо

място
Бисер Андонов – състезател на „КДП -

Перник”, гр. Перник
Класиране през 2017 г.
III-то място на „Перник Оупън 2017“ 57-мо

място
СПОРТ: ДЖУДО /САМБО, СУМО/
Виктория Павлова – състезател на СК

„Кракра”, гр. Перник
Треньор: Иглика Милентиева
Класиране през 2017 г.
ДЖУДО
II-ро място на Открит шампионат на Австрия ,

жени, кат. 78 кг.
Конкуренция: 23 участници
II-ро място на Международен турнир по

джудо, жени, Нови Сад
II-ро място на Държавен личен шампионат,

жени, кат. 78 кг.
III-то място на Държавен личен шампионат,

жени до 23 год., кат. 78 кг.
III-то място на Държавен личен шампионат,

девойки до 21 год., кат. 78 кг.
САМБО
III -то място на Световно първенство, Девойки -

20 г., кат. 72 кг.

III-то място на Европейско първенство, Девойки -
20 г.,кат. 72 кг.

II-ро място на Купа Европа, жени,  кат. 72 кг.
I-во място Държавен лично-отборен шампионат,

Жени, кат.72 кг.
II-ро място на Държавен лично-отборен

шампионат, жени, кат.72 кг., отборно
I-во място на Държавен лично-отборен

шампионат, Девойки до 20 год., кат.72 кг.
I-во място на Държавен лично-отборен

шампионат, Девойки до 20 год., кат.72 кг.-отборно
Александра Накова – състезател на СК по бойни

спортове „Кракра Пернишки”,
Треньор: Иглика Милентиева
Класиране през 2017 г.
ДЖУДО
II-ро място на Международен турнир по джудо

Матикофен,  Австрия , жени, кат. 57 кг.
II-ро място на Международен турнир по джудо

Матикофен,  Австрия , жени, кат. 57 кг.
II-ро място на Държавно лично първенство, жени,

кат. 57 кг.
САМБО
II-ро място на Държавен лично – отборен

шампионат, жени, кат. 56 кг.
II-ро място на Държавен лично – отборен

шампионат, жени, кат. 56 кг. – отборно
Андреа Красимирова Георгиева – състезател на

СК по джудо и самбо „Перун”, гр. Перник
Треньор: Галина Венева
Класиране през 2017 г.
ДЖУДО
III -то място Международен турнир Панагюрище
III -то място Международен турнир „Гладиатор“,

Пловдив
III -то място на Държавен отборен шампионат за

девойки младша възраст
I-во място Турнир „За Купата на Кмета на град

Перник“
СУМО
III -то място на Европейско първенство по сумо-

девойки до 16 г.
III -то място на Европейско първенство по сумо-

девойки до 14 г.
I-во място Държавен шампионат за девойки до

16 год.
I-во място Държавен шампионат за девойки до

14 год.
Стефани Георгиева Веселинова – състезател на

СК по джудо и самбо „Перун”,
Треньор: Галина Венева
Класиране през 2017 г.
СУМО
I -во място на Европейско първенство по сумо-

девойки до 14 г.
II -ро място на Европейско първенство по сумо-

девойки до 16 г.
I-во място Държавен шампионат за девойки до

16 год.
I-во място Държавен шампионат за девойки до

14 год.
БОРБА
III -то място НА Държавно първенство по борба

за девойки
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Етнологът Цветана Манова от Перник оглави журито на конкурса

ОБЩИНСКАТА УПРАВА
НА ПЕРНИК СЕ ЗАКАНИ
ДА ПРОВЕРЯВА И ГЛОБЯ-
ВА НАРЕД ФИРМИ И

ГРАЖДАНИ, които не са си почистили
снега пред вратите и офисите. Хич да
не се сили толкова, това няма да се
случи посмъртно. Ако кметицата вярва
искрено, че ще одруса с глоби всички
непукисти в тоя град, значи е сбъркала
адреса на кметуването си. И по-добре
да се освободи навреме от заблудите
си, щото иначе е сериозна жена. Та ако
наистина изпонакаже всичко живо,
неспазващо наредбата, ще събере тол-
кова пари от глоби, че ще се чуди как-
во да им прави. С бюджетните излишъ-
ци шега не бива. Една кратка, но труд-
на разходка из дебрите на заснежения
град вчера нагледно ни показа, че съ-
вестният си е съвестен, мързеливият -
мързелив. На места тротоарите са пер-
фектни, на места - непроходими. А най-
важното е, че няма кого да глобиш. Тоя
въпрос е като с криминалната привати-
зация - тепърва ще вземеш на босия
цървулите. Затова по-добре управата
да изчака ден-два, снегоядът ще я отъ-
рве от глобалните грижи по глобяване-
то и така до следващия сняг. После -
нова закана, нов късмет. И така до про-
летта...

ВЧЕРА УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИ-
КА ОТ НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ СЕ
ОПИТАХА ДА ОБЯСНЯТ НА КМЕТА
Д-Р ЦЕРОВСКА, че ще направят мате-
матиката любим предмет на младото
поколение. Ето, на такива се вика наив-
ници на средна възраст. Математиката
любим предмет на децата? Това звучи
като най-краткия нов виц. Вярно е, че с
математици малчугани се гордеем под
път и над път. И оная вечер показаха
едни, дето дойдоха от световно пър-
венство в Китай с куп медали. На таки-
ва шапка да им свалиш. Ама чак да
предизвикат масова любов към ура-
вненията с бая неизвестни - май са
сбъркали предмета. В масовото учени-
ческо съзнание математиката предиз-
виква особени тръпки на съпротива,
граничещи с отвращение. Даже някое
смятат, че само заклети мазохисти мо-
гат да обичат тая дисциплина. Ще бъде
любопитно догодина същите учители от
света пак да дойдат при кмета и да от-
четат постиженията си в тая деликатна
задача. Ще им бъде трудно, това ура-
внение няма решение.

Столичен дилър хванат с
32 грама марихуана в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен е задържан с

голямо количество марихуана.
Акцията е проведена във вторник от

служители на сектор „Противодействие
на криминалната престъпност“ при Об-
ластната дирекция на МВР. Спецполи-
цаите задържали 36-годишния Д.Р.,
който има постоянна адресна регистра-
ция в столицата.

От него са иззети около 32 грама су-
ха зелена листна маса, която при нап-
равения полеви тест е реагирала на ма-
рихуана.

Мъжът е познат с притежаване и раз-
пространение на наркотични вещества.
За подобно престъпление е осъждан с
влязла в сила присъда.  Задържан е за
24 часа с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производс-
тво и работата продължава.

Съд за дрогиран шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин застава пред органите на право-
раздаването за шофиране на автомобил след
употребата на наркотици.

Наглото деяние е било засечено на 18 ноем-
ври, в пернишкия квартал «Изток» Там е  бил
проверен лек автомобил «Фолксваген Голф»,
управляван от 25-годишния К.В. При изпробва-
нето му с техническо средство за наркотици е
било установено, че преди да седне зад вола-
на, шофьорът е употребил марихуана. Сега
перничанинът е привлечен като обвиняем по
чл. 343 „Б“, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Работата продължава съвместно с Районна
прокуратура – Перник.

Светла ЙОРДАНОВА
Етнологът Цветана

Манова от Перник ог-
лави жури, което ще
определи победители-
те в конкурса „Българ-

ски музеи”. Днес  от
18.30 часа на официал-
на церемония в Нацио-
налния военноистори-
чески музей на ул.
„Черковна“ 92 в Со-
фия ще бъдат връче-
ни за първи път награ-
дите на Сдружение
„Български музеи“. На
събитието се очаква
да присъстват минис-
търът на културата
Боил Банов и зам.-ми-
нистърът на култу-
рата  Амелия Гешева.

Наградите „Българ-
ски музеи“ са учредени
през 2016 г. и служат
за отбелязване на
най-добрите практики
в музеите за предход-
ната година. Това са
първите институцио-
нално установени наг-
ради, които отбеля-
зват приноса на му-
зеите към съхранява-
нето и популяризира-
нето на културно-ис-

торическото наследс-
тво на България.

Те се раздават в три
категории: Музей на
годината, Образова-
телна инициатива,
Събития и работа с
публики. Част от наг-
радите е и отличието
„Грамота за цялостен
принос за развитието
на музея“.

Оценяването е из-
вършено от петчлен-
но жури в състав:
Цветана Манова – ет-
нолог, д-р Момчил Ма-
ринов – директор на
Исторически музей
„Искра“, Казанлък, д-р
Светла Казаларска от
Института по етно-
логия и фолклористи-
ка към БАН, Петя Кия-
шкина – директор на
Музей „Старинен Не-
себър“ и гл. ас. Бета
Хараланова от Регио-
нален исторически му-
зей - Шумен.

Четири хитрини, с които да
предпазим колата от кражба
Любомира ПЕЛОВА

Колата е скъпо нещо
и човек може да рабо-
ти с години, за да си
позволи да я купи. От-
нема обаче по-малко
от минута да я от-
краднат. Bright Side
разкрива няколко хит-
рини, които всеки мо-
же да използва, за да
се предпази от авто-
мобилните крадци.

Първата е бебешки
видеомонитор Краж-
бите обикновено се
случват през нощта,
когато има по-малко
хора и собственикът
е малко вероятно да се
появи. Дори и да няма-
те дете, можете да си
купите бебешки ви-
деомонитор. Така ви-
наги знаете се случва
вътре на момента. Бе-
бешките монитори
имат нощно виждане
и аудио, така че ако
някой се опита да вле-
зе в колата ви, ще бъ-
дете предупредени не-
забавно. Дори колата

ви да бъде открадна-
та, ще имате външния
вид на крадеца, за да
бъде открит по-лесно.

Втората е свързана
с т.н. Кил суич (Kill
Switch) Опитни крадци
имат нужда само от
няколко секунди, за да
запалят почти всяка
кола – но не и когато
захранването е
спряно. Кил суичът е
устройство, което
прекъсва захранване-
то на двигателя и не
можете да запалите,
докато не го изключи-
те. Обикновено в ав-
томобилите се слагат
по няколко скрити кил
суича, така че ще от-
неме дълго време на
крадеца намери всич-
ки. Единственият
проблем с тези ус-
тройства е, че не е
лесно да инсталирате
сами. Ако нямате еле-
ктричарски умения,
по-добре да отидете
при техник.

Свалящият се волан

е третата хитринка.
Крадците са много
добри шофьори, но до-
ри и те не могат да ка-
рат кола без волан.
Ето защо може да ин-
сталирате волан, кой-
то се сваля. Да, малко
е шантаво да отидете
на бизнес среща с кор-
мило в ръце, но сигур-
ността изисква жер-
тви.

И последният начин
да предпазите возило-
то си от автокрадци-
те е свързан със ско-
бите. Никой няма да
опита да краде кола
със скоби. Изисква
твърде много работа.
Неслучайно ги изпол-
зват за незаконно пар-
кирали автомобили.
Ако вие не можете да
карате колата си със
скоба, не може и краде-
цът. Единственият
проблем със скобите,
че отключването от-
нема време. Удобно е
само ако паркирате за
дълго.

Българките рядко подават
жалби за секстормоз на работа

Любомира ПЕЛОВА
4500 лв. е най-голямата глоба, наложена за

сексуален тормоз на работното място в Бълга-
рия. Едва по 20 случая Комисията за защита от
дискриминация е образувала преписки. Напос-
ледък обаче потърпевшите все повече набират
смелост да споделят, посочват от КЗД. Тези
случай освен всичко друго, са и трудно дока-
зуеми, много честолипсват свидетели, рядко
извършителите на деянието са агресивни пред
други хора, макар и това да не е изключено.

Статистиката за Европа, актуална за 2016 г.,
сочи, че 75% от жените в топ мениджърски по-
зиции са преживели сексуален тормоз по вре-
ме на работа. Две силни професионални групи
в света наддадоха глас срещу сексуалното по-
сегателството - това са актрисите в Холивуд и
жените в политиката. Според психолозите въз-
растта и финансовото им състояние са в основа-
та на тяхната увереност. Тормозът и сексуал-
ният тормоз противоречат на принципа за равно
третиране на мъжете и жените и са дискрими-
нация, основана на пола, посочват от Комисия-
та. Тези форми на дискриминация се проявяват
не само на работното място, но също така и в
контекста на достъпа до заетостта, професио-
налното обучение и повишението. Поради това
те следва да бъдат забранени и подложени на
ефективни и възпиращи санкции.  Според КЗД,
свободата от сексуален тормоз е елемент на
работната среда. В образуваните преписки в
Комисията, в повечето случаи именно работна-
та среда е мястото, където се случва всичко то-
ва. В немалко случай се използва служебното
положение на извършителя в йерархията, злоу-
потребява се с него, без да се изключва и по-
сегателство между колеги. Почти винаги се
създава враждебна, застрашителна, смущава-
ща, унизителна или обидна среда, която на-
кърнява достойнството на пострадалия.

Хванаха шофьор без книжка
Любомира ПЕЛОВА

32-годишен е за-
държан за шофиране
на автомобил без
книжка, съобщиха от
пресцентъра на Об-
ластната дирекция
на МВР.

Около 13 часа зав-
чера, на улица „Юрий

Гагарин“ в перниш-
кия квартал „Изток“
е бил проверен лек
автомобил «Форд Ес-
корт», шофиран от
32-годишния жител
на областния град
Д.П. Служителите на
реда установили, че
мъжът кара возило-

то в срока на наказа-
нието му по адми-
нистративен ред –
отнето свидетелс-
тво за правоуправ-
ление. Задържан е за
24 часа с полицейска
мярка.

Започнато е бързо
производство.
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