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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

Íåçàêîííà àâòîìîðãà îòêðèòà â Ðàäîìèð
1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.66 лв.

Сряда,  18 юли 2018 г. ,  бр.  133 /6481/  год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. мчк Иакинт в
Амастрида. Св. мчк

Емилиан Доростолски

Чумно
време

Чумата е дала богати бисери във фол-
клора. От "Чумата да те тръшне дано!"
до "Чумата те взела". Дойде ли чумата,
чумосани бол. В реалността чумата не
би трябвало да идва, щото тоя проблем
практически е бил решен преди десети-
летия. Нашите десетилетия обаче за-
висят от граничната ограда, затова чу-
мата дойде не само по дребния рогат
добитък, но и по политическия едър ро-
гат добитък. И настана чумно време ка-
то в литературната класика.

Чумосването започна от Народното
събрание, където чумните бацили се
бяха концентрирали в необходимите до-
зи, за да се стигне до тежката клинична
картина с искането на оставка на земе-
делския министър. Разпространението
на коварната болест по вертикала дове-
де и до епидемична обстановка в цялата
система на земеделието и храните. По-
неже никой не можа да поеме отговор-
ността за чумата, съмнително болни
почнаха да изглеждат всички. Поголовно-
то избиване на дребен рогат добитък в
Странджанско е на път да доведе до по-
литическо заколение и на едър рогат до-
битък на жълтите павета. Даже Европа
ни прати специалисти по чумата. По кой
точно рогат добитък - предстои да ви-
дим.

Валентин ВАРАДИНОВ
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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

Иззети са 15 бракувани автомобила, 4 двигателя, скоростна кутия и брони от различни марки автомобили
Любомира ПЕЛОВА

Незаконен пункт за
изкупуване на стари
автомобили е устано-
вен в Радомир, съоб-
щиха от пресцентъра
на Областната дирек-
ция на МВР.

Служители от ра-
йонното полицейско
управление проверили
имоти, собственост
на 60-годишен мъж и
на 32-годишна жена,
които са били ползва-
ни от 37-годишния
местен жител Б.Л.

Униформените ус-
тановили, че там се
извършва дейност без
лиценз по изкупуване
на отпадъци от черни
и цветни метали. Из-
зети са 15 излезли от
употреба автомоби-
ли, 4 двигателя, една

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

Закопчаха поредния
надрусан зад волана

Любомира ПЕЛОВА
24-годишен перничанин е задържан за шо-

фиране на автомобил род въздействието на
наркотични вещества.

Вчера, пет минути след полунощ, на кръсто-
вището на улиците "Протожерица" и "Ком" в
областния град бил проверен лек автомобил
"БМВ", управляван от 24-годишния М.Б.

При изпробването му с техническо средство
било установено, че е употребил канабис. Отка-
зал кръвна проба за химичен анализ и бил за-
държан за 24 ч. с полицейска мярка.

Срещу него е започнато бързо производс-
тво.

Криминалисти споделят притеснението си,
че зачестяват инцидентите, при които водачи
на моторни превозни средства си позволяват
да седнат зад волана след употреба на нарко-
тици. Явлението е обезпокоително не само за
Перник, а за цялата страна, както съобщиха
наскоро от вътрешното министерство.
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√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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СТР. 11

ÁÅËÎÂÎÄ×ÀÍÈ ÏÎÁÅÄÈÕÀ,
ÈÍÑÈÍÅÐÀÒÎÐÚÒ ÑÅ ÌÀÕÀ

Â ÏÅÐÍÈØÊÎ ÍßÌÀ
ÎÏÀÑÍÈ ÂÎÄÎÅÌÈ
„ÑËÀÂÀÒÀ” ÍÀÏÐÀÂÈ 1:1
Ñ „ÂÈÒÎØÀ”(ÁÈÑÒÐÈÖÀ)

скоростна кутия и
брони от различни
марки автомобили.

Започнато е досъ-
дебно производство
по чл. 234 "б", ал.1 от
НК и работа продължа-
ва под ръководството
на прокуратурата.

В края на миналата
седмица, при проведе-
ната акция на вътреш-
ното министерство
"Респект", в която уча-
стваха полицаи и жан-
дармерия, на терито-
рията на Перник бяха
проверени седем авто-
морги. На четири от
тях бяха издадени про-
токоли за констатира-
ни нарушения, съобщи
главният секретар на
МВР Младен Младенов.

Тогава той уточни,
че спецоперацията е

била насочена срещу
криминално проявени
лица  които извър-
шват кражби, грабежи,
измами, телефонни из-
мами. Стартирала от
територията на облас-
тите Перник и София,
тя продължава в цяла-
та страна. Провер-
яват се заложни къщи,
пунктове за черни и
цветни метали, автго-
морги, нелегалният
дърводобив. Под уда-
рите на органите на
реда попадат и  издир-
вани лица. Повече от
110 човека с дебели
криминаални досиета
са били арестувани по
време на акция "Рес-
пект". Тя няма да спре
докато не се покрие
цялата страна, заявиха
категорично от МВР.

Перник отбелязва 181 години
от рождението на Васил Левски

Светла ЙОРДАНОВА
Община Перник тържествено отбелязва 181 години от рождението на

Апостола.
Програмата на 18 юли ще започне в 10:00 часа с изложба под мотото

"Хората във времето и времето в хората". Експозицията ще бъде наредена
пред Регионалния исторически музей и ще продължи до 17 часа. В нея ще
бъдат показани постери, посветени на Левски.

Точно в 10:30 часа в Голямата читалня  на Регионалната библиотека
"Светослав Минков" ще отвори врати витрина с книги "Левски в литерату-
рата". По същото време ще започне и литературно четене на стихове за
Апостола "С Левски в сърцата". В импровизираната лятна читалня "С Лев-
ски в сърцата" ще участват децата от "Ваканция в ОДК".

В 11:00 часа на паметника Левски ще бъдат поднесени венци и цветя.
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Áåëîâîä÷àíè ïîáåäèõà, èíñèíåðàòîðúò ñå èçíåñå!
Местните запазват протестна готовност, притеснени, че инсталацията може да се върне

Програмата на ваканционния
отдих за децата на Перник

Светла ЙОРДАНОВА
02 – 27.07.
10:00 ч.
Арт център
НЧ „Нови хоризонти“ Лятна Арт академия -

«Знаците на радоста» 2018 /два пъти седмично
в делнични дни/

02 – 31.07.
09.00 – 16.00 ч.
(От понеделник до петък)
ОДК, Градски парк, спортни площадки

„Лято, здравей!“ – програма за деца
• спортни дейности на открито
• Киносалон - отворена прожекция „Сподели

с приятели любимия си  филм”
•  „Лятна читалня в ЦПЛР-ОДК”
• На гости на грънчаря, археолога,

пожарникаря, полицая, зъболекаря,
фармацевта и библиотекаря

• Литературни занимания
• „Светът на професиите“
• Изобразително изкуство
• Музика и танци
• Забавни игри
• „Здравословна работилничка”
• „Карнавал”
Организатор: ЦПЛР - Обединен детски

комплекс
02 – 31.07.
10,00 ч.
НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” с. Витановци

Летни занимания за децата от с. Витановци /
понеделник, сряда и петък/

17.07. /вторник/
14,00 ч.
РБ „Св. Минков“, читалня
Лятна читалня „Колко зная?” – занимателни

игри с деца от ЦПЛР – ОДК Перник
19.07. /четвъртък/
10,30 – 11,30 ч.
пред Двореца на културата
“Лято в Двореца” – забавни игри и анимация

с деца и родители
10,30 ч.
Зелена класна стая пред Кметство „Изток”
Куклен театър на открито
Организатор: ОбМД
18,00 ч.
пред Общински младежки дом
Училище по танци
20.07. /петък/
11,00 ч.
НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” с. Витановци
Международен ден на шахмата - турнир по

настолни игри
13,00 ч.
НЧ „Наука - 1967 г.“
с. Черна гора  ,,Баба и внуче” - игри и

забавления
21.07. /събота/
11,30 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
„Кино в Театъра“ - детска анимация, 2 D
22.07. /неделя/
10:00 – 11:00 ч.
Крепост „Кракра“ Отворени врати за деца
11:00
Пред Двореца на културата
„Не пресичай на червено“ – театрална

програма за деца, инициатива на ОбДТ „Боян
Дановски“

24.07. /вторник/
14,00 ч.
РБ „Св. Минков“, читалня
Лятна читалня „Познания за света” –

занимателни игри с деца от ЦПЛР – ОДК
Перник

26.07. /четвъртък/
10,30 – 11,30 ч.
пред Двореца на културата
“Лято в Двореца” – забавни игри и анимация

с деца и родители
11,00 ч.
пред Общински младежки дом
Творческа работилница
18,00 ч.
пред Хранкомерс, Кметство „Изток”

Дискотека под открито небе
Организатор: ОбМД
28.07. /събота/
10.00 - 11.30 ч.
галерия „Любен Гайдаров“
Мултимедийна презентация на картини от

фонда на ХГ. Практическо занимание:
изработване на копие на избрана картина – с
участието на деца от пернишки училища

11,30 ч.
Театрален салон „Георги Русев“
„Кино в Театъра“ - детска анимация, 2 D
29.07. /неделя/
10:00 – 11:00 ч.
Крепост „Кракра“
Отворени врати за деца
11:00
Пред Двореца на културата
„Не пресичай на червено“ – театрална

програма за деца, инициатива на ОбДТ „Боян
Дановски“

Любомира ПЕЛОВА
Протестите на жи-

телите на перниш-
кия квартал „Бела во-
да” се увенчаха с ус-
пех.

Към тяхната акция
се бяха присъединили
и десетки жители от
други райони на об-

ластния град и зато-
ва победата бе зако-
номерна. Стотици
беловодчани и перни-
чани превърнаха в
своя кауза премахва-
нето на инсинерато-
рът, в който се из-
гаряха мъртви жи-
вотни и други биоло-

гични боклуци, от
жилищния район.
Причината – мръсо-
тията, лошият въз-
дух, отвратителна-
та миризма, за която
твърдяха протести-
ращите, отказали да
приемат уверенията
на властимащите и

Радомир чества 181 години
от рождението на Апостола

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на Радо-

мир ще отбележат
тържествено 181

години от рожде-
нието на Апостола
на свободата Васил
Левски.

Честването ще се
проведе от 11 часа
днес, като програма-
та включва поклоне-
ние и поднасяне на
венци и цветя пред
паметника на Апо-
стола в центъра на
града. Празничен ре-
цитал ще пред-
ставят учениците
от ЦПЛР-ОДК в Ра-
домир. А в официал-
ната церемония по
традиция ще уча-
ства и фанфарния
оркестър към ОУ
„Христо Смирнен-
ски“, съобщиха от
общината.

собствениците на
въпросната инстала-
ция, че тя отговаря
на всички изисквания
и с нищо не замърс-
ява околната среда.
Убеждаваха ни, че е
едва ли не полезена, а
само ние знаем, че ис-
тинската ситуация
бе коренно противо-
положна, са катего-
рични беловодчани,
които сега се гор-
деят с успешния за-
вършиек на една пре-
неприятна одисея.

В социалната мре-
жа те споделиха, че
вчера специални ка-
миони с техника са
напуснали населено-
то място. «Когато
сме единни можем!
Когато гражданско-
то общество е ак-
тивно – успяваме!» –
са само част от ко-

ментарите на довол-
ните хора.

Припомняме, че
през месец май т.г.
инсинераторът  бе
докаран в пернишкия
квартал Бела вода от
радомирското село
Владимир, след като
и там местните хора
се разбунтуваха и из-
лязоха на протест
срещу инсталацията.
В Перник инсинера-
торът бе монтиран
на терен, взет под
наем от собственика
на рудника.

От Инициативния
комитет заявиха, че
въпреки постигна-
тия успех, беловод-
чани запазват про-
тестна готовност,
защото се притесн-
яват, че съоръжение-
то е махнато само
временно.

Лятна читалня в библиотеката

Светла ЙОРДАНОВА
Колко забавно и интересно може да

бъде в библиотеката- това разбраха де-
цата, които вчера гостуваха в РБ „Све-
тослав Минков”. Близо 50 деца на раз-
лична възраст, които посещават органи-
зирания летен отдих в Обединения дет-
ски комплекс,  се забавляваха със за-
нимателни игри „Колко зная?”, подгот-
вени от библиотекарите. Най- любимата
част бяха  естествено гатанките, които
всички обичат.

Преди това обаче децата разбраха
какви са правилата в библиотеката и как
могат да станат читатели.

Следващото посещение ще бъде ид-
ния вторник- 24-ти  юли, когато тези от
тях, които все още нямат читателски
картони, ще си направят и ще си вземат
книжки, които да четат през ваканцията.

Започна жътвата на есенниците
Силвия ГРИГОРОВА

Жътвата на есе-
нните в областта за-
почна, въпреки дъж-
довете, информираха
от Областна дирек-
ция „Земеделие” в
Перник. По традиция
в нашия регион ком-
байните навлизат
първо в масивите за-
сети с ечемик.  Първи
започнаха прибиране-
то на реколтата от
ечемика земеделските

производители от
Радомир, където оби-
кновено ечемика уз-
рява най-рано.

До момента са ожъ-
нати 1 600 дка, което
прави 37.74% от об-
що засетите в общи-
ната 4 240 дка с тази
култура.

От тях са получени
560 т зърно при 350
килограма среден до-
бив от декар, което,
според агроспециа-

листите е много до-
бър добив за ечемика.
Стопаните от Брез-
ник също започнаха
да жънат.

До сега те са приб-
рали реколтата от
930 дка от общо засе-
тите 1 730 дка. От
тях са получили 232.5
т зърно при среден
добив от декар 250
кг.

Земеделците от
Брезник първи започ-
наха жътвата на пше-
ницата в региона. От
засетите в община-
та 35 200 дка вече са
реколтирани 5 200
дка, което представл-
ява 14.77%. От тях
са получени  1 664 т
зърно при 320 кг сре-
ден добив от декар.

В близките дни сто-
паните от Радомир
също започват да жъ-
нат пшеницата.
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20% от малчуганите у нас не говорят български език

СУ обяви второто класиране
на кандидат-студентите

Светла ЙОРДАНОВА

4 248 новоприети студенти са се запи-
сали или са потвърдили специалността,
в която са класирани на първия етап. За
втория етап на класиране са приети още
1 909 студенти.

Запълнени след първия етап на класи-
рането са специалностите "Комуника-
ционен мениджмънт", "Информационни
системи", "Компютърни науки", "Скан-
динавистика", "Музикално медийни тех-
нологии и тонрежисура" и "Графичен
дизайн". От днес до 20 юли 2018 г.
включително класиралите се от втория
етап кандидати трябва да потвърдят или
да се запишат в избраната специалност.
Непотвърдилите от второто класиране
кандидати губят правото си за участие
в третото класиране, което е окончател-
но. На 24 юли 2018 г. ще бъде обявен
третият етап на класирането. Записване-
то за него е окончателно и трябва да бъ-
де направено в периода 25 - 27 юли
2018 г. включително.

Днес беше обявен и първият етап на
класирането за специалност "Медици-
на". Класираните от този етап кандида-
ти ще имат възможност да се запишат в
специалност "Медицина" като не уча-
стват в следващите етапи. Ако не се за-
пишат, губят придобитите студентски
права и отпадат от следващите етапи на
класиране. Записването на класираните
се извършва на 18 и 19 юли 2018 г. Вто-
рият етап на класирането ще се извър-
ши на 22 юли 2018 г. В него участват
некласираните от първия етап кандидат-
студенти. Записването се извършва на
23 юли 2018 г. при следните възможнос-
ти: Кандидатите да се запишат в спе-
циалност "Медицина", като не участват
в последния етап или да не се запишат
в специалност "Медицина" като губят
придобитите студентски права и отпадат
от последния етап на класиране. Тре-
тият етап на класирането ще се извър-
ши на 24 юли 2018 г. Срокът за записва-
не е от 25 до 27 юли 2018 г. Резултатите
от това класиране са окончателни.

7 104 са кандидатите, подали доку-
менти за прием в най-старото висше
училище. 551 души са подали докумен-
ти за класиране в специалност "Меди-
цина". На първо място сред посочените
от най-много кандидати специалности е
"Психология". На второ място е "Кому-
никационен мениджмънт", една от нови-
те бакалавърски програми на Софий-
ския университет, обучението в която
ще започне през следващата учебна го-
дина. Третото място, както и през мина-
лата година, заема специалността "Пуб-
лична администрация". На следващите
места кандидатите са поставили "Ком-
пютърни науки", "Английска филоло-
гия", "Софтуерно инженерство", "Со-
циология", "Българска филология",
"Информационни системи" и "Информа-
тика".

Светла ЙОРДАНОВА
Промени в Наказа-

телния кодекс ще бъ-
дат обсъдени в нача-
лото на следващия
парламентарен сезон
относно родителите,
които лишават деца-
та си от образование.

деца и ученици от ет-
ническите малцинс-
тва(2015-2020).

Ако родител уврежда
детето си физически,
той носи наказателна
отговорност, но ако го
лишиш от образование
е форма на увреда, ко-

Това заяви заместник-
министърът на обра-
зованието Деница Са-
чева, която участва в
семинар във връзка с
Плана за действие за
изпълнение на Стра-
тегията за образова-
телна интеграция на

ментира Сачева.
Предложението е

част от мерките на
правителството за
връщане на децата в
клас.

Освен това се въ-
веждат допълнител-
ни часове за изучава-
не на български език,
тъй като 20 процен-
та от децата в Бълга-
рия не говорят или
слабо говорят бъл-
гарски език.

Тези часове ще бъ-
дат задължителни и
ако не се посещават,
ще бъдат налагани
глоби на родителите,
които ще се събират
от общините, съвмес-
тно с НАП.

"Трябва да започнем
да гледаме на тези
проблеми с по-разли-
чен подход, включи-
телно и с включване
на възможности за
обучение по дигитал-
ни технологии, защо-
то това също е начин
да привлечем интере-

Отпадат още шест хартиени
документа за гражданите и бизнеса
Любомира ПЕЛОВА

Общо шест от най-
масово издаваните
хартиени удостовере-
ния вече не се изи-
скват от гражданите
и бизнеса, а данните
за тях се проверяват
служебно. Справките
се извършват само по
електронен път чрез
достъп на служители-
те до основните ре-
гистри, сред които
Търговския, Имотния,
БУЛСТАТ, Регистъра
на задълженията към
митническата адми-
нистрация и др., съоб-
щиха от пресцентъра
на Министерския съ-
вет.

Преустановява се
изискването на хар-
тиен носител на след-
ните удостоверения:

-за наличие или лип-
са на задължения за
публични държавни
вземания, издавано
от Агенция "Митни-
ци";

-за вписванията,
отбелязванията или
заличаванията по пар-
тида на физическо/
юридическо лице в
Имотния регистър,
издавано от Агенция-
та по вписванията;

-за семейно положе-
ние, издавано от об-
щинска администра-
ция;

-за семейно положе-
ние съпруг/съпруга и

са, да задържим вни-
манието, да направим
училището по-привле-
кателно за децата от
малцинствените гру-
пи", заяви Сачева.

Тя припомни, че от
Европейската комисия
са одобрени два голе-
ми проекта. Единият е
за 80 милиона лева, а
другият за 105 милио-
на лева, насочени към
детските градини и
училищата за допъл-
нителни дейности по
български език, по ин-
тереси - всичко, което
е необходимо децата
да бъдат привлечени
и да останат в клас
по-дълго време.

Над хиляда екипа в
цялата страна са ус-
пели да върнат в клас
над 22 хиляди деца от
206 хиляди. Обходени
са почти 214 хиляди
адреса, на които са из-
дирвани около 190
хиляди деца. Малко по-
вече от половината
са в чужбина.

деца, издавано от об-
щинска администра-
ция;

-за сключен граждан-
ски брак, издавано от
общинска админис-
трация - за лица, роде-
ни след 1 януари 1984
г.;

-образец УП-8 за до-
ход от пенсия/пенсии
и добавка/добавки, из-
давано от Национал-
ния осигурителен ин-
ститут.

Мерките са част от
дългосрочния приори-
тет на правителс-
твото за провеждане
на административна
реформа чрез облекча-
ване на процедурите
и повишаване качес-
твото на админис-
тративно обслужва-
не за гражданите и
бизнеса. Тази цел се
постига чрез премах-
ване на изискването
за представяне на
някои от по-разпрос-
транените официал-

В Националната онкологична
болница спасиха бременна

жена с рак на бъбрека
Силвия ГРИГОРОВА

37-годишна бременна жена с тумор на
бъбрека спасиха специалистите от Кли-
никата по урология на УСБАЛО.

Жената е била в 20-та гестационна
седмица, когато медицинските специа-
листи откриват туморна формация с раз-
мер 17 см. Тя избутва в краниална посо-
ка левия бъбрек, като притиска уретера
и причинява задръжка на урина в бъбре-
ка. Находката се потвърждава и от ком-
пютъртомографското изследване на ко-
ремните органи. След консултация с
акушергинеколози, които наблюдават
бременността и екип от уролози и онко-
лози се достига до решение за отстран-
яване на туморната формация по опера-
тивен начин.

"Направихме срединна лапаротомия, с
помощта на ултразвуков инструмент
постигнахме максимално щадящо от-
страняване на туморната формация
заедно с левия бъбрек", поясни проф.
Красимир Нейков, ръководител на Кли-
никата по урология в УСБАЛО. Кръвоза-
губата от интервенцията е била едва
около 150 мл. По време на операцията
не са настъпили усложнения за плода
или пациентката.

Хистологичният вариант на тумора по-
каза светлоклетъчен карцином на бъб-
река, решението на онкокомисията е па-
циентката да се наблюдава на всеки 2-4
месеца по отношение на онкологичното
заболяване, без добавяне на допълни-
телна терапия, каза проф. Нейков.

Жената е в добро състояние и е насо-
чена към акушер-гинеколог за по-ната-
тъшно наблюдение.  Това е третата бре-
менност на пациентката, като предишни-
те две са преминали успешно. Екипът на
УСБАЛО й пожелава здраве и късмет!

ни документи на хар-
тиен носител, оп-
ростяване на режими-
те, регламентиран
достъп до регистри,
електронен докумен-
тооборот и служебен
обмен на информация
между институции-
те.

В отговор на пос-
тъпили оплаквания,
че административни
структури в страна-
та продължават да
изискват отпаднали
като необходимост
удостоверения и сви-
детелства, вицепре-
миерът Дончев ини-
циира създаването на
нарочен електронен
а д р е с
udostoverenia@government.bg,
където граждани да
сигнализират за неп-
равомерно  изисквани
от тях документи.
Сигнали се провер-
яват от Главния ин-
спекторат на Минис-
терския съвет.
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Перник не е сред регионите с опасни водоеми

Любомира ПЕЛОВА
858 язовира в стра-

ната са за ремонт, от
тях за спешен ремонт
са поне половината. То-
ва обяви ген. Кирил
Войнов, главен дирек-
тор на "Надзор на язо-
вирните стени и съо-
ръженията към
тях".Той разясни, че

много от тях са сухи,
защото предписания-
та са те да нямат заре-
ден обем. За щастие
Перник не е сред регио-
ните с опасни водоеми.
Областите с най-много
опасни язовири са Вра-
ца, Хасково, Стара За-
гора и Пловдив. През
септември ще има нова

проверка, при която ще
се установи колко от
тези язовири са били
ремонтирани вече.

6852 язовира са об-
следвани, но има и та-
кива, които в момента
се установяват, об-
ясни той и добави, че
има много язовири, за
които никой не знае.

414 язовира се нуж-
даят от спешен ре-
монт и 500 млн. лв. ще
бъдат отделени за ре-
монтирането им. Ек-
спертът отрече те-
зи пари да са застра-
шени от непрозрачно
използване от компа-
нията, която ще осъ-
ществи проекта. По

думите му Минис-
терството на иконо-
миката е сериозна ин-
ституция и не е ред-
но да се хвърлят та-
кива обвинения.

По думите му ре-
монтите ще започ-
нат скоро, тъй като
нещата засега се случ-
ват доста бързо. Той
заяви, че работят в
добро сътрудничес-
тво с областните уп-
равители, а относно
общините, които не
желаят да предос-
тавят язовирите си
за поддръжка на дър-
жавата каза, че в та-
къв случай те поемат
цялата отговорност
за поддръжката и фи-
нансирането им.

Според него с това
решение Министерс-
твото на икономика-
та се е нагърбило с
тежката задача да
поддържа язовирите
и да осигури безопас-
ността на хората.

Спешни мерки срещу
разпространението на

африканската чума по свинете
Силвия ГРИГОРОВА

Министърът на земеделието, храните и го-
рите Румен Порожанов е изпратил писмо
до областните управители, областните ди-
рекции по земеделието и кметовете на об-
щините в страната, информираха от Облас-
тна дирекция "Земеделие" в Перник. В не-
го се подчертава, че на територията на Ев-
ропа има усложнена епизоотична обстанов-
ка, включително в Румъния, където вече
има констатирани над 50 огнища на болес-
тта Африканска чума по свинете /АЧС/. На 5
юли е обявено огнище и в град Констанца.
Това обстоятелство е притеснително, пора-
ди това, че този район се очертава като най-
рисков за проникване на болестта у нас с
оглед на малкото  разстояние между Бъл-
гария и Констанца. В писмото се подчерта-
ва, че Африканската чума по свинете е сил-
но заразно вирусно заболяване по домаш-
ните и дивите свине. То се предава дирек-
тно / при  контакт между болни и здрави жи-
вотни/, индиректно/ контакт със замърсени
с вируса материали и повърхности- поме-
щения, транспортни средства, дрехи/, чрез
поглъщане на заразени фуражи и основно
чрез хранене с отпадъци, съдържащи зара-
зено свинско месо или месни продукти.

Африканската чума по свинете при до-
машните и дивите свине се проявява с ви-
сока смъртност, липсва лечение и ваксина.
Веднъж проникнала в дадена държава, бо-
лестта оказва значително негативно въз-
действие върху търговията, поминъка на
свиневъдите и ловното стопанство. Изко-
реняването й е изключително трудно и при
дивите свине може да отнеме години. Зато-
ва превантивните дейности, готовността за
ранното откриване и предприемане на
спешни мерки са най-ефикасната мярка за
борба със заболяването и неговия контрол
с оглед опазването популацията при до-
машните свине.

При липсата на ваксина или лечение на
заболелите животни, единствения начин да
се контролира заболяването в засегнатите
територии е тотално унищожаване на зара-
зените и контактните животни и прилагане-
то на строги мерки.

В писмото се посочват 15 мерки, които би
трябвало да се прилагат с цел ограничава-
нето на разпространението или недопуска-
не на разпространението на болестта Афри-
канска чума по свинете на територията на
България.

Във връзка с опасността от разпростране-
ние на болестта Африканска чума по свине-
те и въз основа на писмото на министър По-
рожанов, Областната дирекция по безопас-
ност на храните-Перник, съвместно с МВР,
въведе строг контрол на внос на храни от
свинско месо и сродни продукти на
ГКПП"Стрезимировци". ОД БАБХ- Перник
засилва контрола на животновъдните обе-
кти в областта, в които се отглеждат свине.
Организират се срещи с ловните дружинки,
за координиране на действията по недо-
пускане на разпространението на болестта
сред дивите свине.

Класираха проекти
на млади земеделци

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи предварителното класиране на

проектните предложения по подмярка 6.1.
"Стартова помощ за млади земеделски стопа-
ни" от мярка 6 "Развитие на стопанства и пред-
приятия" от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.  Проектите
бяха разгледани в едномесечен срок след
приключване на приема в "ИСУН 2020" по об-
явената Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. "Старто-
ва помощ за млади земеделски стопани". Ре-
зултатите от работата на оценителната комисия
за извършване на предварителния ранкинг от
18.06.2018 г. са публикувани на интернет стра-
ницата на ДФ "Земеделие".

Всеки кандидат по подмярка 6.1 може да
провери заявените и присъдени след предва-
рителната проверка точки по критериите за
подбор. При предварителната оценка ДФ "Зе-
меделие" - РА се е придържала стриктно към
утвърдените насоки за кандидатстване на Ми-
нистерство на земеделието, храните и горите, в
качеството на Управляващ орган на ПРСР
2014 - 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения
са получили по-малък брой точки от заявените
по горепосочената процедура, могат да пода-
дат писмени възражения по реда на чл.9в от
Закона за подпомагане на земеделските
производители в 14-дневен срок от публикува-
не на настоящия списък.

Общият размер на безвъзмездната финан-
сова помощ по процедурата през ИСУН по
подмярка 6.1 е 22 000 000 евро. Общият раз-
мер на финансовата помощ за един кандидат
е не повече от левовата равностойност на 25
000 евро

Новите моменти в процедурата през ИСУН
при разглеждане на проектните предложения
включват:

   o предварителната им оценка и класиране,
с възможност за подаване на възражение сре-
щу оценката от страна на бенефициентите;

  o следва оценка за административно съот-
ветствие и допустимост на разходите, която
приключва с оценителен доклад (също подле-
жащ на обжалване пред Управляващия ор-
ган);

   o техническа и финансова оценка;
   o издаване на оценителен доклад.

Договорът с трансплантационен
център в Германия на финала
Силвия ГРИГОРОВА

"Поемам ангажи-
мент лично да наблю-
давам сключването на
договора с трансплан-
тационната клиника в
Есен, за да могат бъл-
гарските граждани да
получават лечение по
линия на Евротранс-
плант. 30 юли е край-
ният срок за подпис-
ване на споразумение-
то, като в рамките на
месеца трябва да
приключват всички
процедурни действия
по финализирането
му". Това информира
зам.-министърът Же-
ни Начева на среща
със сдруженията,
представляващи па-
циентите с белодроб-
ни заболявания и нуж-
даещите се от белод-
робни транспланта-
ции български гражда-
ни.

"Министър Ананиев
не приема оставката
на д-р Марияна Симео-
нова, тъй като проб-
лемите не трябва да
се заобикалят, а да се
намира решение за
тях. Здравният ми-
нистър възложи на д-
р Симеонова спешно
да подготви концеп-
ция за развитието на
Изпълнителната аге-
нция по транспланта-
ция (ИАТ), като посо-
чи най-тежките проб-
леми и предложи кон-
кретни срокове за
тяхното решаване".

Това коментира Жени
Начева по отношение
на подадената остав-
ка на изпълнителния
директор на ИАТ д-р
Марияна Симеонова.

Преговорите с
трансплантационния
център в гр. Есен, Гер-
мания, са в напреднала
фаза и очакваме до ме-
сец да има сключен до-
говор между клиника-
та в България и тази
в Германия. Има нова
процедура за сключва-
не на договор с клини-
ки, които са в държа-
ви-членки на Еврот-
рансплант, като
стъпките са следни-
те: първо трябва да
бъде подадено заявле-
ние от болница в Бъл-
гария, че желае да
сключи договор с
някоя от болниците в
тези държави, като
този договор е и за
обучение на наши
трансплантационни
екипи. Всичко това е
направено. Получен е
отговор от две евро-

пейски клиники, които
биха желали да бъдат
договорен партньор
на българското лечеб-
но заведение. В момен-
та се очаква еди-
нствено подписване
на договора, за да мо-
гат българските па-
циенти, нуждаещи се
от белодробна транс-
плантация, да полу-
чат необходимото им
лечение по линия на
Евротрансплант. Това
посочи д-р Марияна
Симеонова.

Д-р Марияна Симео-
нова обясни, че Из-
пълнителната агенци-
я по трансплантация
е очаквала австрий-
ският транспланта-
ционен център, с кой-
то доскоро имаше
сключено споразуме-
ние за транспланта-
ция на българи, да из-
яви желание за про-
дължаване на споразу-
мението, но за съжа-
ление от АКН - Виена
не са проявили такъв
интерес.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 3(5), ТЕЦ, 2 тер., 83 м2 - 80 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. - 66 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 52 м2, двор 1/2 от 288 м2 - 40 000 лв.
21. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
26. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
28. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
29. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Кафе, магазин или офис, Център - 490 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

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

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

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 18 юли 2018 г., брой 133 /6481/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29
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ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО

3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

2. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 90 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

8. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27 Е/КВ.М

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ



Съперник6 18 юли 2018 г. ИМОТИ

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

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

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

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

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

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ ТАРО.
ЛЕЕНЕ НА КУРШУМ, ЗА
ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХ.
ИЗЧИСТВАНЕ ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88



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 Тойота Ярис, 2008 г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

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

Търся жена за работа за магазин в
Батановци. Тел: 0893 306 308
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

категории С и С + Е - с надница 70
лв., ел. монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно - строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000, 0889 338
388 или на адрес “Кралевски път” №1
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси да

назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам комплект обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив, макро
обектив и обектив рибешко око). Тел.
: 0885 949 293

Продавам къща в Перник, Клепа-
ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам в с. Блатешница къща

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963
Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789
Продавам парцел регулиран 300

м2 със стара къща, над кв. Ралица, с
ток, вода и канализация - 15 000
евро. Тел. : 0897 052 409
Продавам апартамент в Твърди

ливади, 54 м2, отремонтиран,
обзаведен, саниран - 58 500 лв.
Тел. : 0896 695 860

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885

Отдаваме под наем производствено
(складово) помещение - 200 м2, с
прилежащи паркоместа в охраняема
складова база. Тел.: 0888 925 48
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
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.:
0898520537

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

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Търся жена за работа в нонстоп, кв.

Мошино - добро заплащане. Тел.:
0895 773 886

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

Чували ли сте за таласемия? Заболяването представлява разно-
видност на анемията, но е от съществено значение от кой тип точ-
но страда болният. Вижте най-важното, което трябва да знаете за
таласемията.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАЛАСЕМИЯТА?
Таласемията е подразновидност на анемията и се изразява в

недостиг на червени кръвни клетки в организма. Среща се още
като средиземноморска анемия, защото е характерна за жителите
на южните части на Европа и района на Средиземно море.  В бук-
вален превод името на заболяването се състои от две думи - море
и кръв. Смята се, че таласемията е произлязла като форма на ав-
тоимунитет, който хората от този регион са развили преди годи-
ни, когато е имало епидемия от малария.

При таласемията костният мозък произвежда непълноценни
червени кръвни клетки, които бързо загиват. Проблемът е, че те
са свързани с работата на хемоглобина - богат на желязо про-
теин, който е натоварен със задачата да пренася кислород от бе-
лите дробове до останалите части на тялото.

ПРИЧИНИ ЗА ТАЛАСЕМИЯ
Таласемията е генетично заболяване, наследенето от родители-

те, които могат да са преносители на такъв ген. Има две разновид-
ности - алфа и бета таласемия. Хемоглобинът се състои от две
двойки белтъчни молекули - също алфа и бета. При предаването
трябва да се установи дали са наследени увредени гени само от
единия или от двамата родители и съответно откъде идват липси-

Що е таласемия и какво трябва да знаете за нея
те - от алфа или бета молекулите.

Важно: Родителите може да не са били болни от анемия или та-
ласемия, а просто да са преносители на увредени гени.

СИМПТОМИ И ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
Обикновено таласемията е по-трудна за диагностициране, защо-

то най-честите симптоми се изразяват в умора, липса на апетит и
бледа кожа. При пълна кръвна картина се наблюдават ниски нива
на хемоглобин и еритроцити, но и това не е достатъчно, за да се
потвърди диагнозата.

Необходимо е да се установи какви са нивата на желязото в
кръвта и да се направи електрофореза - изследване, което прос-
ледява веригите на молекулата на хемоглобина. След това лека-
рите могат да кажат дали наистина става дума за таласемия и най-
вече от кой тип е тя, защото в зависимост от това се предприема
различно лечение.

ЛЕЧЕНИЕ НА ТАЛАСЕМИЯ
Таласемията не е толкова безобидна, колкото изглежда. Ако не

се лекува, заболяването може да навреди на сърцето, костите, да-
лака, предразполага към инфекции и води до натрупване на же-
лязо в кръвта. Обикновено лечението протича под формата на те-
рапия, която цели да стабилизира нивата на хемоглобина. В ня-
кои случаи е достатъчно да се приема известно време фолиева
киселина, а в други може да се наложи кръвопреливане.
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Работната седмица на учителите достига
до 59 часа, при максимална норма от 40 часа

Анкета на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа" показва
резултати за огромното и непосилно административно натоварва-
не на педагогическите специалисти във всички образователни ин-
ституции. Учителите, участници в анкетата, са признали, че тяхната
работна седмица достига до 59 часа, при максимална норма по Ко-
декса на труда от 40 часа. Средната продължителност на учител-
ската седмица е 49 часа и се е повишила с час за последните две
години. Административната работа, без пряка връзка с учебната дей-
ност, е в размер на 15 часа и за този период също се е повишила с
3 часа. Това съобщават в своя позиция от синдиката.

В нея се казва, че 60 процента от анкетираните учители деклари-
рат, че са били задържани в училище и детската градина със запо-
вед на директора, без да им е възложена конкретна дейност.

Според учителите "Министерството на образованието и науката"
оказва засилен натиск върху регионалните управления по обра-
зованието и директорите на образователните институции, за да мо-
гат да се осъществят хилядите административни дейности със спо-
рен образователен ефект".

Синдикатът "Образование" е обобщил предложенията на учите-
лите от страната, които отправя като наложителни към МОН за "бор-
ба с бумащината". Първото от тях е за бързо въвеждане на адми-
нистративна и методическа дигитализация във всички възможни
процеси и дейности на образователната система. Друго искане е за
въвеждането на електронна документация, която да бъде единстве-
но легитимна, като гратисният период на паралелното водене на
писмена и електронна форма да се лимитира на една година.

Настоява се докладите и справките, свързани с учениците в риск,
за талантливите ученици и изоставащите ученици, да се премахнат
като безсмислени. От синдиката искат да се намали документация-
та и да се оптимизира организацията на ученически пътувания, ек-
скурзии и излизания извън двора на училището с учебна цел (сега
образователната институция изготвя 10 документа и това отнема
10 дни интензивна работа).

Настоява се да се премахнат или намалят задължителните докла-
ди, които класните ръководители и учителите по отделните учебни
предмети трябва да пишат в началото на учебната година, в края
на всеки учебен срок и на учебната година. Друго искане е да се
премахне документацията при допълнителната работа с ученици
през лятото, а годишните тематични разпределения да бъдат само
в електронен вариант. Анкетите за училищен тормоз да се правят
от психолога или педагогическия съветник, а процедурите за на-
казания на учениците да се облекчат.

В графици да се вписват само класните работи, а не всички пис-
мени работи (контролни), които още при първия неучебен ден (не-
зависимо от причината) вече не са актуални. Контролните работи
да са след съгласуване със самите ученици, за да се избегне струп-
ването на писмени работи, предлагат от синдиката.

От него искат също отмяна на Наредбата за приобщаващо обра-
зование на МОН, както и да има промени в наредбите (8, 10, 11 и 12)
за документите в училищното образование, за организацията на
дейностите в него, за оценяване на резултатите на учениците и за
статута и професионалното развитие на учителите.

"Българските ученици са големият губещ от излишната админис-
тративна работа, защото "бумащината" краде от времето за работа
с тях, води до досада и умора и е предпоставка за по-ниско качес-
тво на образователния процес.

"Бумащината", освен че отблъсква от системата младите учители,
натоварва и ощетява и действащите над 90 000 учители с дейности,
които не са заплатени. Според анкетата на Синдиката "Образова-
ние", учителят работи близо 20 часа седмично над установеното му
работно време, като тези дейности не се заплащат от МОН", комен-
тират от учителския синдикат. И настояват да се назначат нови 20
000 подпомагащи специалисти за административни дейности в об-
разователните институции.

"Решението за вариантите е на МОН, а ние трезво можем да при-
помним, че българският учител си остава най-беден в Европа. И
ако началната заплата на млад учител ще стане 920 лева от 1 януа-
ри 2019 г., то в момента има оферти за млад касиер със средно об-
разование в супермаркети от 1260 лева", заявяват от синдиката "Об-
разование", с председател Юлиян Петров.

ТИР се блъсна в стената на тунела
на магистрала „Струма” край Кочериново

ТИР със софийска регистрация се блъсна в стената на тунела на
ЛОТ-2 на автомагистрала "Струма" край гара Кочериново. Инци-
дентът стана в 7.40 ч. вчера сутрин. Водачът не е пострадал тежко.

В средата на тунела 56-годишният водач на товарния автомобил, дви-
жещ се в дясната лента, натиска спирачки. Камионът поднася, тръгва
наляво, минава през ускорителната лента и се блъска в стената на туне-
ла. Продължава да се движи напред в посока гара Кочериново, на 500
метра след тунела излиза от магистралата, спуска се по ската и спира в
отводнителната канавка. Водачът на ТИР-а от Сопот е контактен и в съз-
нание, с линейка е закаран до  болницата в Благоевград за преглед.
Причините за пътно-транспортното произшествие се изясняват.

Разбиха "производствен цех" за фалшиви
документи и скимиращи устройства

Служители на ГДБОП разкриха "производствен цех" за изра-
ботка на скимиращи устройства и фалшиви документи, съобщи
СДВР.

Операцията е проведена на 13 юли под наблюдението на Спе-
циализираната прокуратура.

 В хода на действията, в селище, недалеч от Пловдив, е раз-
крит оборудван „производствен цех“ с напълно затворен ци-
къл, информираха от полицията.

Иззети са компютри с програми за обработка и съхранение
на информация, изтеглена неправомерно от банкови карти,
пластики, лайсни с микрокамери и захранващи батерии за съ-
биране на данни, слотове и клавиатури за банкомати, ПОС тер-
минали с батерии, платки с различни накрайници и множество
други веществени доказателства.

Открити са също голямо количество български и чужди до-
кументи, заготовки за лични документи, без нанесени на тях
имена и други данни и без поставени снимки.

По време на операцията са претърсени общо осем адреса в
Пловдивско, както и автомобили.

Назначени са множество експертизи, които да очертаят гра-
ниците на престъпната дейност. Събраните до момента данни
сочат, че участниците са действали от януари 2017 г.

На четирима задържани при операцията са повдигнати обви-
нения.

С постановления на прокурор от Специализираната проку-
ратура са им наложени парични гаранции, съответно от 150 000
лева, 100 000 лева, а на двама от участниците – по 70 000 лева.

Изгониха омбудсмана Мая Манолова
от тристранката в Министерски съвет
Омбудсманът Мая Манолова беше принудена да напусне за-

седанието на Тристранния съвет, след като се оказа, че няма
официална покана от нито един от членовете на съвета, какво-
то е изискването на правилника за работата му.

Именно заради липсата на покана вицепремиерът и предсе-
дател на тристранния съвет Валери Симеонов обясни на Мано-
лова, че трябва да напусне залата на Министерския съвет, въп-
реки че една от точките в дневния ред е свързана с инициира-
ните от нея поправки в Кодекса за социално осигуряване, кои-
то ще дадат право на съкратените от мината в Бобов дол ми-
ньори да се пенсионират без нужните стаж и възраст.

Омбудсманът се опита да защити присъствието си с това, че е
вносител на законодателните промени и била помолена от офи-
циалния вносител, депутата Светлана Ангелова, да ги предста-
ви пред членовете на тристранката, за което уведомила и со-
циалния министър Бисер Петков.

Ето как протече дискусията около изгонването на Манолова
от заседанието, в която се включиха вицепремиерът Валери
Симеонов, Димитър Манолов от КТ Подкрепа, Иван Кокалов от
КНСБ и Мая Манолова:

„Има ли хора, които са поканили Мая Манолова тук“, попита
Валери Симеонов и отправи въпроса си към Димитър Манолов,
който обаче отговори, че той също не я е канил.

„За мен щеше да е полезно, ако знаех, че има нещо такова.
Можеше и аз доведа 200-300 миньора тук, за да стане съвсем...
Нямам против миньорите. Имам против процедурата. Беше ху-
баво някой да ми каже, за да имам време да доведа 200 миньо-
ра. То е очевидно, че ние сме се превърнали в някаква спе-
циална демокрация. Но е хубаво тя да е еднаква за всички“,
каза Манолов.

„Имам чувството, че всеки, който иска да влезе в Национал-
ния съвет, може да влезе. Лично аз съм против Мая Манолова
да присъства на това заседание“, каза от своя страна Иван Ко-
калов от КНСБ.

И така Валери Симеонов се извини:
„Съжалявам, г-жо Манолова, но няма как да наруша правил-

ника!“
От своя страна омбудсманът заяви, че има право да присъс-

тва на заседанията на всички органи и институции, които се
занимават с обсъждане на нормативни текстове, касаещи пра-
вата на българските граждани.

„Имате някакво притеснение от позицията, която ще заемете
ли“,попита тя.

„Ако се бяхте обърнали към мен в тази седмица преди засе-
данието, нямаше да направя проблем да присъствате.

Но днес да дойдете тук и по някакъв силов начин да се опи-
твате да промените правилника и реда на това заседание, няма
как да ви позволя това да стане при цялото ми уважение към
вас.

По същия начин бих постъпил и с главния прокурор или ми-
нистър-председателя, ако те дойдат неканени. Такъв е правил-
никът. Не мога да торпилирам и да саботирам работата на днеш-
ното заседание. Така че съжалявам“, каза на омбудсманът Ва-
лери Симеонов накрая.
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Мъчат ви проблеми. Вместо да се заемете с
тях обаче, вие си заравяте главата в пясъка. Това
може и да ви донесе временно успокоение. Но по
никакъв начин няма да ви помогне да излезете от
ситуацията. Към всичко това се добавят и куп
ядове за пари. При други от Овните отношенията

с интимния партньор не вървят.

Телците са раздвоени и неспокойни. Сигурно та-
зи е причината, поради която правите грешка
след грешка. Имате да решавате лични въпроси,
но в момента сте доста объркани. И в работата
нещата не стоят по-добре. Решенията и дей-
ствията ви са половинчати. А най-лошото е, че

нямат нищо общо с действителността.

Днес сте прекалено пасивни. Оставили сте се
на течението. В работата действате мудно и
сякаш без особено желание. Внимавайте - това
няма да се отрази добре на крайния резултат. Се-
га трябва да действате волево и съсредоточено.
Определете своите приоритети. Забравете суе-

тата и напразните фантазии.

Днес Раците постигат целите си, повечето от
които имат материален характер. Вие обаче не
сте доволни. Ясно разбирате, че проблемите ви
от последните дни са почти непреодолими. Нещо
повече - в известен смисъл нещата вървят към
провал. Това се отнася за повечето представите-

ли на зодията.

Някои от Лъвовете също нямат нищо против да
сключат брак по сметка. Разбира се, иска ви се
това да стане час по-скоро. Според астрологич-
ните фактори това не само не е невъзможно, а
от една такава връзка може да произлезе хубав и
хармоничен брак. Все пак нещата са строго инди-

видуални. В работата се налага да бъдете по-наблюдателни.

Напоследък имахте куп лични проблеми. Сега
обаче постигате истинска делова и финансова
сполука. За съжаление при някои от Девите започ-
ват промени, които ще се отразят на личния им
живот. Опитайте да отстраните някои от за-
раждащите се проблеми отсега. Други от вас ус-

пяват да решат стар спор.

Днес ви чакат делови успехи и парични печалби.
Вие обаче не сте в състояние да се зарадвате на
нищо. Настроението ви е лошо. Обидени сте на
деловия или на интимния си партньор. Мисълта за
поведението му ви мъчи цял ден. Тази е
истинската причина за състоянието ви. Не се

поддавайте на мрачни мисли.

Нещо в отношенията с интимния партньор не
върви. Помежду ви цари напрежение, което ви е
трудно да преодолеете. Ситуацията обаче не е
толкова безизходна, колкото изглежда в момен-
та. Някои от вас може и да са стигнали до скъс-
ване на връзката, но скоро нещата ще се оп-

равят. Клевети и опити на чужди хора да се месят в живота
им притесняват други от зодията.

Добре ви е известно, че доброто планиране и
прецизната организация на работата гаранти-
рат поне 50 на сто от нейното изпълнение. Към
този принцип се придържате и днес. И, разбира се,
ще успеете. С една дума, материалната сполука
ви е в кърпа вързана. По-важното обаче е, че днес

слагате началото на положителни промени у дома.

Имате сериозен потенциал да напреднете в ка-
риерата. Вие и сами разбирате това. Навярно по
тази причина действате така напористо в пос-
ледно време. Въпросът е, че сега ви е малко труд-
но. Нещо непрекъснато ви спира и ви пречи. Какво
да се прави, има и такива моменти. Важното е, че

започват промени, които за повечето от вас са хубави.

От професионалните си успехи и от днешните
паричните постъпления ще останат доста до-
волни Водолеите в понеделник. Не така стоят
обаче нещата в отношенията с интимния парт-
ньор. Той опитва да ви противоречи, защото иска
да ви попречи да осъществите замислите си.

Това ще ви обрече на неуспех.

Днешният ден е подходящ, в случай че имате да
решавате важни делови задачи. В понеделник мо-
жете да се подготвите и за бъдещите си изяви в
една или друга област. Така че действайте ене-
ргично и вложете всичките си усилия. Обстоя-
телствата са на ваша страна и ще ви помогнат

да постигнете целта си, а тя никак не е малка.
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Отборът на „Струм-
ска слава” завърши на-
равно, 1:1 с тима на  ос-
таналия в елита „Вито-

ша”(Бистрица) в поред-
ната си контролна сре-
ща. Елитният тим от-
кри в 48-та минута, в

56-та отборът на
„Струмска слава” из-
равни в 56-та с попаде-
ние на Александър Аспа-

Тодор Скримов и красивата
Силвия вече са семейство

Волейболният национал Тодор Скримов и
страхотната му половинка Силвия Зубева, ста-
нала известна като най-красивата учителката в
България преди две години, вече са семей-
ство и пред Бога. Двамата се венчаха в цър-
квата "Света Неделя" пред погледите на най-
близки приятели, роднини и съотборници от
мъжкия национален отбор на България. Кумо-
ве на младоженците са капитанът на нацио-
налния отбор по волейбол Виктор Йосифов и
очарователната му половинка Виолина.Купо-
нът продължи в столичен комплекс, а веселба-
та бе до зори. Естествено не закъсняха и сним-
ките участниците в сватбата в социалната мре-
жа. Фотосите предизвикаха всеобщо оживле-
ние и коментари. Любовта на феновете намери
израз с множество неспирни лайкове, а мла-
доженците получиха хиляди поздрави и поже-
лания за дълъг семеен живот.

рухов. Радомирци ще
представят новия си
отбор за предстоящия
сезон пред собствена
публика от 10,00 часа
на градския стадион в
Радомир, като съперник
в контролата им ще са
юношите на ЦСКА въз-
раст до 19 години.

В същото време
няколко дни преди нача-
лото на първенството
старши треньорът на
отбора Влади Димит-
ров има сериозни кадро-
ви проблеми.

Слeд като Георги Ива-
нов тръгна за „Ли-
текс”, а Каранейчев
предпочете сигурните
пари в Исландия липса-
та на офанзивен халф и
централен нападател
става все по-осезаема.

Статистика от Мондиала
От 14 юни до 15 юли в Русия се проведе 21-ото
световно първенство по футбол. Общо 3 031
768 зрители изгледаха на живо на 12 стадиона
64-те мача, които определиха новия шампион
на планетата.
Крайно класиране на Мондиал 2018:
Шампион: Франция
Вицешампион: Хърватия
Трето място: Белгия
Четвърто място: Англия
Голове:
169 гола (2.64 средно на мач)
От тях 12 бяха автоголове (рекорд за световни
първенства)
Реферите отсъдиха 29 дузпи, от които 22 бяха
реализирани, а 7 пропуснати
73 от головете паднаха след статични
положения
Най-резултатен отбор:
Белгия - 16 вкарани гола
Най-много допуснати голове:
Панама - 11
Най-резултатни мачове:
Белгия - Тунис 5:2, Англия - Панама 6:1,
Франция - Аржентина 4:3
Най-възрастен голмайстор:
Фелипе Балой (Панама) - 37 години и 120 дни
Най-млад голмайстор:
Килиан Мбапе (Франция) - 19 години и 183 дни
Голмайстор на турнира:
Хари Кейн (Англия) с 6 гола
Най-добър играч:
Лука Модрич (Хърватия)
Най-добър млад играч:
Килиан Мбапе (Франция)
Най-добър вратар:
Тибо Куртоа (Белгия)
Награда за феърплей:
Испания
Картони:
4 червени - Жером Боатенг (Германия), Игор
Смолников (Русия), Михаел Ланг
(Швейцария), Карлос Санчес (Колумбия)
219 жълти
ВАР:
Видеоарбитрите са се намесили в 335 случая
на Мондиала. Точно 14 отсъждания на
реферите са били отменени или променени
следствие на разглеждане на повторенията

Новопривлеченият Ди-
митър Петков – Маке-
то ,според Димитров, е
в много лошо физичес-
ко състояние и просто
няма време да бъде до-
веден до оптимална
форма преди началото
на първенството.

В същото време фи-
нансовите му претен-
ции са твърде сериозни
и неотговарящи в ника-
къв случай на момен-
тната му форма, което
най-вероятно ще дове-
де до заминаването му
от Радомир. Все пак Ди-
митров се надява,че  в
малкото оставащи дни
до началото на пър-
венството в отбора
ще бъде привлечен поне
един качествен напада-
тел.

Бивш миньорец подсилва „Локо”(Сф)
Опитен и добре поз-

нат у нас голмайстор
започна тренировки с
Локомотив (София),
съобщава "Витоша
Нюз". Става въпрос за
Костадин Хазуров.
Бившият нападател
на ЦСКА игра през про-
летта в аматьорския
италиански Нерости-
латите 1910 (Прато),

който беше на дъното
на класирането в Се-
рия D. 32-годишният
Хазуров за последно в
България бе част от
тима на ЦСКА 1948.
Нападателят е роден
на 5 август 1985 годи-
на в Гоце Делчев. Висок
е 185 см, тежи 82 кг. В
кариерата си Коцето е
ритал за един куп от-

бори. Статистиката
показва,че най-много
мачове в „А” група е
изиграл за пернишкия
„Миньор” Ето за кого
се е състезавал Хазу-
ров: Пирин (Блг, 41 ма-
ча, 11 гола), ЦСКА (28,
11), Литекс (15), Дунав
(Русе, 14, 7), отново
Пирин (12, 4), Видима
(Севлиево, 15,6), Ми-

Костова бие, Томова отпадна
Елица Костова се

класира за втория
кръг на турнира по
тенис на червени кор-
тове от сериите „Ин-
тернешънъл“ в швей-
царския град Гщаад с
награден фонд 250 хил-
яди долара.На старта
Костова победи с 6-4
0-6 6-2 Анна Калинская
за 99 минути игра. 19-
годишната рускиня е
№ 146 в световната
ранглиста. Елица спе-
чели четири последо-

вателни гейма от 2:2
в третата решителна
част.Във втория кръг
Костова ще играе сре-
щу Маркета Вондру-
шова от Чехия , която
е №104 в световната
ранглиста.Първата
ракета на България
Виктория Томова за
жалост отпадна на
старта на „Интърне-
шънъл“ турнира в Бу-
курещ с награден
фонд 250 хиляди дола-
ра. Вики отстъпи на

представителката на
домакините Ирина Ма-
рия Бара с 4-6 5-7, ма-
кар да имаше своите
шансове.Още в начало-
то на мача българка-
та стигна до два брей-
кбола, но не успя да ги
реализира. Все пак тя
нанесе първия удар и
при 2-2 проби на 15.
Последва дълъг сервис
гейм, който бе загубен
след три точки за
брейк и четири дюса –
3-3.Следващото пода-

ване на 128-ата в све-
та също бе маратон-
ско, като и този път
Томова не успя да се
спаси. Постигна риб-
рейк на 0, но при 4-5
отново не успя да се
справи от начален уда-
р – 4-6.Пробивите про-
дължиха и във втория
сет, като до 4-4 двете
вече бяха разменили по
два.При 5-5 българка-
та на три пъти има-
ше удобни възможнос-
ти да стигне до брей-

кбол, но и в трите слу-
чая допусна непредиз-
викана грешка.Румън-
ката квалификантка
играше с много лиф-
тирани топки, които
затрудняваха Томова
и често ударите на
сънародничката ни на-
мираха мрежата, тъй
като трябваше да на-
мира топката много
високо. Това доведе до
късен пробив и победа
в срещата за Ирина
Мария Бара – 6-5 7-5.

ньор (Пк, 59, 6), израел-
ския Бней Сахнин (54,
18), белгийския Лиерс
(42, 11), Макаби (Петах
Тиква, 13,1), ЦСКА (26,
31 във “В” група),
Нефтохимик (18, 1).С
привличането на Хазу-
ров “червено-черни-
те” до голяма степен
ще решат проблемите
си в атака след напус-

кането на Илия Ди-
митров, който се вър-
на в Левски след наем в
"Надежда". Французи-
нът Жил Лоусън, кой-
то се отличи с хет-
трик при победата
над Ботев (Ихтиман)
със 7:0 в контрола,
пък си тръгна и избра
офертата на Царско
село.

Наши шахматисти стават грузинци и македонци
Българският грос-

майстор Иван Чепари-
нов, който се намира на
32-ро място в светов-
ната ранглиста по шах-
мат, ще се състезава
за Грузия, показва
справка в сайта на
Международната шах-
матна федерация (ФИ-
ДЕ). 31-годишният Че-
паринов, който е вто-

рият най-високо ранки-
ран български състеза-
тел след бившия све-
товен шампион Весе-
лин Топалов, става тре-
тият водещ национал,
който избира да играе
под чужд флаг заради
продължаващите нея-
сноти около същес-
твуването на родната
федерация и наказание-

то, което и бе наложе-
но от ФИДЕ.

Първи под чужд флаг
избра да играе гросмай-
стор Борис Чаталба-
шев, който от няколко
месеца се състезава за
Дания, а наскоро стана
ясно, че гросмайстор
Кирил Георгиев ще бъде
първа дъска на Македо-
ния на предстоящата

Шахматна олимпиада в
Батуми в края на сеп-
тември и началото на
октомври тази година.
Георгиев игра за Маке-
дония и на Шахматна-
та олимпиада в Блед
през 2002 година. От-
лично информиран из-
точник сподели пред
БТА, че решението на
Чепаринов да премине

точно в Грузинската
шахматна федерация
може да се смята за ин-
директен удар по бив-
шия президент на
БФШ Силвио Данаилов,
който продължава да
бъде в открита война
с президента на Евро-
пейския шахматен
съюз Зураб Азмайпа-
рашвили.
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Това се казва в благодарствено писмо за шестима служители на Областната дирекция на полицията

Клуб „Авангард” организира
втори ретро парад на автомобили

Любомира ПЕЛОВА
Сдружение  „Автомобилен ретро клуб „А-

вангард” за втора година организира ретро
парад в град Дупница. Перничани се пред-
ставиха с шест автомобила , четири мото-
циклета и два велосипеда. Специална наг-
рада заслужи Мими Гюрова с Опел Кадет Ц
от 1976 г. а пет деца от Перник получиха по-
четни знаци за талисмани, съобщи органи-
заторът на парада Владимир Димитров

САРК “ Авангард “ е сдружение, регис-
трирано в Перник има 25 действащи члено-
ве. Целта на клуба е да издирва, реставри-
ра и съхранява транспортна техника от на-
шето минало, пояснява Димитров. Всеки
един автомобил има история, всеки един
автомобил е реставриран с много любов,
труд и средства, казва още той.

„Целта на ретро парада не само хората да
видят автомобилите, а по този начин да из-
караме колите, които са в гаражите и са
прибрани. Чрез подобни изяви ние се за-
познаваме един с друг, обменяме опит и по
този начин търсим съмишленици“ споделя
още Владимир Димитров.

Любомира ПЕЛОВА
Хора като тях да-

ват надежда, че неща-
та не са изгубени, че
в МВР работят ис-
тински човеци – про-
фесионалисти с доб-
ри сърца – това са ис-
крените слова са на
жена от Рударци

В благодарствено
писмо, изпратено до
министъра на вът-
решните работи Ва-
лентин Радев и начал-
ника на 2-ро РУ - Пер-
ник,  жената - юрист
и психолог, споделя
добрите си впечатле-
ния от проявения
професионализъм и
човешка реакция на
служителите, изпра-
тени на местопроиз-
шествие след  сигнал.
„Те не само изпълниха
своите задължения
законосъобразно и в
пълнота, но направи-
ха всичко възможно
да ми окажат съдей-
ствие, да бъдат чове-
ци, да изпълнят ми-
сията „да служиш и
да пазиш“. За мен те-

зи мъже са съвремен-
ните герои и хора,
които заслужават 
уважение“, казва в
писмото си тя.

Жената разказва, че
на 10 юни в село Ру-
дарци, където живее,
е намерила изоставе-
но куче, вероятно
българско овчарско
куче, нахранила го и е
имала намерението да
се грижи за него, дока-
то му намери дом. На
следващия ден приве-
чер, връщайки се от
работа, открила без-
жизненото тяло на
новия си четириног
приятел. Веднага сиг-
нализирала на кмета
на селото, председа-
теля на Общинския
съвет в Перник и на
телефон  112. По ду-
мите й „съвсем  за
кратко време на
място се отзовала де-
журна група от  Вто-
ро районно управлене
на МВР в  Перник -по-
лицаите   Румен Сте-
фанов, Светослав  Ви-
денов и Христо Анев“.

Малко по-късно към 
тях се присъединили
и трима разследващи
служители. „Тези хора
са ценност за систе-
мата на МВР и за об-
ществото ни. Хора ка-
то тях дават надеж-
да, че нещата не са из-
губени, че в МВР ра-
ботят не просто хо-
ра, а истински човеци
– професионалисти с 
добри сърца“, пише
Десислава Христова.

Като изказва дълбо-
ка и искрена благодар-
ност към 6-мата слу-
жители и цялата сис-
тема на МВР, жената
заявява още, че «кол-
кото и недоволство
да има, колкото и да
ги критикуват, в МВР
има хора, за които ра-
ботата е призвание и
заслужават уважение-
то на обществото,
чийто дълг е да съ-
действа на МВР». Бла-
годарната жена желае
на служителите на ре-
да крепко здраве, мно-
го професионални ус-
пехи и лично щастие. 

Двама пострадаха при
катастрофа в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА
Петгодишно момче и 19-годишно мо-

миче са пострадали при пътнотранспор-
тно произшествие в Радомирско.

Инцидентът е станал около 11,30 часа
в понеделник, на пътя между селата Гъ-
лъбник и Чуковец. Ударили се лек авто-
мобил „Мицубиши Паджеро“, шофиран
от 70-годишния столичанин К.И. и „Ау-
ди А3“, зад волана на което е бил друг
жител на София - 22-годишнят С.С. Пос-
традали са малкото дете, което е било в
паджерото. То е било настанено в „Пи-
рогов“със счупено ляво бедро, както и
19-годишна девойка, возила се в ауди-
то. Момичето е с комоцио, фрактура на
лявото ходило и охлузни рани.

Двамата водачи са изпробвани с тех-
ническо средство за алкохол, а проби-
те им се оказали  отрицателни.

Започнато е досъдебно производство
и разследването на случая продължа-
ва.

БЕЛОВОДЦИ СПЕЧЕЛИ-
ХА БЛЯСКАВА ГРАЖДАН-
СКА ПОБЕДА - ИЗГОНИ-
ХА С ДРУЖНИ УСИЛИЯ

ИНСИНЕРАТОРА. Тая проява на соли-
дарност и единство ще се помни дълго.
И няма как да не се споменава на
всички предизборни събрания, които
тепърва предстоят в квартала. Всеки
ще си припише заслугите. Въпросът
обаче има и друга страна. Само преди
няколко седмици една дузина специа-
листи се клеха в дипломите си, че ин-
синераторът е законен, та няма повече
накъде. Безвреден, екологичен, даже
симпатичен. На спявката при областния
управител бе взето единодушно стано-
вище да бъде инсталиран точно в Бела
вода. И сега какво се получи на прак-
тика? Беловодци изгониха един напъл-
но законен инсинератор. Значи не
признават законите на държавата. И не
само не ги признават, а воюват да ги
премахнат. Това намирисва на бунт
срещу държавността, подрива устоите
на законовия ред. Направо опит за
преврат. Ако Ердоган ни беше държа-
вен глава - протестиращите щяха да
изгният в анадолските затвори. Обаче
нашите намериха на баницата мекото -
преградиха за час практически праз-
ната магистрала, властта притрепери
за собственото си законово решение и
инсинераторът е аут от Бела вода, а
навярно и от цялата област.  Възниква
и друг казус - какво правим с дипломи-
те на специалистите, дето го одобриха?
Ще си ги късат ли, или ще ги горят в
инсинератора? Най-малко трябва да
върнат парите от надницата, когато за-
седаваха в Областта.

ВЕЛИКОЛЕПНА ШЕСТОРКА ПО-
ЛИЦАИ ОТ ВТОРО РПУ ПОЛУЧИ
БЛЯСКАВИ КОМПЛИМЕНТИ ОТ
ГРАЖДАНСКИ АКТИВНА ДАМА,
която не може да се нахвали колко
много са я впечатлили сърдечността и
професионализмът на униформените. И
всичко заради едно намерено бездом-
но куче и после убито неизвестно как в
Рударци. Тая канонада от похвални
слова наистина идва като контрапункт
на ругатните, които други люде сипят
по повод и без повод на някои дей-
ствия на полицаите. Обаче всички
трябва да знаят, че и полицаите са хо-
ра, дори когато трябва да се занимават
с кучешки проблеми от бездомно и
смъртно естество. Във Второ РПУ има
най-малко шестима...

Перничанин спечели в Sunday Million
Любомира ПЕЛОВА

П е р н и ч а н и н ъ т
Юлиян Богданов спе-
чели Sunday Million за
214 893 долара и пос-
тигна най големия си
личен успех до момен-
та.

Богданов точно се
завърна от първото
си участие на Све-
товните серии по по-
кер в Лас Вегас и въп-
реки че там не успя
да стигне финална
маса, завръщането
му в България бе от-
празнувано подоба-
ващо с победа в най-
големият седмичен
онлайн покер турнир.

По време на Све-

товните серии
в Sunday Million
се събираха
малко над 5 000
играчи колкото
да се покрие
н а г р а д н и я
фонд, но вчера
нещата стояха
по различен на-
чин и участие
в турнира взе-
ха 7 603 играчи,
с ъ о б щ а в а
bg.pokernews. Юлиян
Богданов записа по-
редна голяма онлайн
печалба на името си
през тази година и
прибира рекордна за
него сума от 214 893
долара, подобрявай-

ки предишното си
класиране на финал-
ната маса на Sunday
Million от декември
миналата година, ко-
гато отпадна на 7-мо
място за 19 074 дола-
ра.

Арестуваха нелегален превозвач на въглища
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи
задържаха нелегален
превозвач на въгли-
ща.

Около 18 часа в
първия работен ден
от седмицата, в пер-
нишкия квартал „Хум-
ни дол“ бил проверен
товарен автомобил
„Фолксваген Тран-
спортер“, шофиран
от 47-годишния жи-
тел на областния
град Ц.И. Служители-
те на реда установи-
ли, че мъжът превоз-
ва незаконно въгли-
ща. Задържан е за 24
часа по Закона за

МВР, а автомобилът
е иззет.

Започнато е досъ-
дебно производство.
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