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Св. свщмчк Ермолай
и другарите му

 Редник
до редник

След редник Киро политическият фол-
клор на България се обогати и с персо-
нажа на редник Цеко. Лидерът на "Ата-
ка" Волен Сидеров вчера промотира тая
новина, с която хвърли в шок и ужас уп-
равляващото мнозинство, обрекло себе
си да служи на спасяването на редници.
Егати и държавата,  в която пробле-
мът е как да се спасят редниците ми-
лионери, биха казали с отчаяние неми-
лионерите.

Това е положението. Милионерите са
ни скъпи, дори когато са редници по па-
гон. Особено скъпи са на властта, коя-
то заради тяхното спасение е на път
да се разцепи и да даде още един сюжет
за холивудски екшън. Щом  в приорите-
тите на законодателството са се наре-
дили редник до редник, какво ли би ста-
нало, ако се обърне внимание и на по-
висшите чинове? Със сигурност ще
стане война като в оная филмова класи-
ка за спасяването на редник Райън. Ред-
ниците обаче са се наредили в дълга ре-
дица, както предполага чинопочитание-
то, и бедна ни е фантазията, ако почне
вечерна проверка с изброяване на всич-
ки геройски паднали  в борбата за при-
ватизация и следприватизационен кон-
трол. Както и на техните командири...

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

Дъжд с
гръмотевици

Радмил Георгиев, известен като Радо Шишарката, е смятан за автокрадец №1 на Перник и София
Любомира ПЕЛОВА

Във вторник вечер-
та в бургаския ж.к.
„Изток” служители на
реда са задържали два-
ма топ крадци на ав-
томобили и тръшнали
на асфалта пред бл. 33
в комплекса, надявайки
им белезниците.  

Двамата пернчани
са действали по Юж-
ното Черноморие, и са
задържани за кражба-
та на последен модел
„Мазда MX3”, задигна-
та от Несебър. 

Много бързо бе из-

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
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          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61 тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727 www.hbsteel.bg

Съдят задочно сериен апаш
Любомира ПЕЛОВА

Поредното обвинение е предявено задоч-
но спрямо 34-годишния криминално проя-
вен брезничанин И.В. Този път той ще отго-
варя за кражба от търговски обект на хра-
нителни продукти, извършена в началото на
тази година.

Преди няколко дни му бяха повдигнати
обвинения за още три други кражби от ма-
газини в Брезник. Местният апаш е крими-
нално проявен, познат предимно с кражби
и вече осъждан за някои от тях.

От пресцентъра на Областната дирекция
на полицията в Перник уточниха, че 34-го-
дишният брезничанин е обявен е за издир-
ване и работата продължава.

яснено, че единият от
закопчаните е просло-
вутият Радмил Геор-
гиев,  който е по-поз-
нат в криминалните
среди като Радо Ши-
шарката и на който се
носи славата на ав-
токрадец №1 за Пер-
ник и София. 38-го-
дишният перничанин
многократно е бил за-
държан за кражба на
луксозни автомобили,
бил е в затвора.

В началото на 2016
година Радо Шишарка-
та, бе задържан от по-

лицията след поред-
ния му опит за кражба
на кола. Тогава 36-го-
дишният мъж с вис-
ящи дела за кражби на
коли пробвал да задиг-
не ситроен в столич-
ния кв. “Бъкстон”.
След като разбил вра-
тата и стартера оба-
че, го видели и той
духнал без колата. Ши-
шарката е сред най-
оборотните авток-
радци гастрольори в
столицата.

„Топлофикация” със специална брошура
Силвия ГРИГОРОВА

Ръководството на
„Топлофикация Перник”
разпространи на каси-
те, където се плащат
сметките брошура. В
нея се разясняват пре-
димствата на плащане-
то на консумираната
топлинна енергия на
равни месечни вноски,
които дружеството
предлага на абонатите,
които ще сключват до-

говор „Лоялен клиент”
за отоплителен сезон
201802019 година.

Клиентите на топло-
фикационното дружес-
тво, които имат наме-
рение да подписват до-
говор „Лоялен клиент”
за предстоящия ото-
плителен сезон е важно
да знаят, че при плате-
ни навреме месечни
вноски ще ползват ме-
сечна отстъпка от 5%

от стойността на
прогнозно консумирана-
та топлинна енергия .
Онези от абонатите на
дружеството, чиято
сума платена с 11 равни
вноски е по-малко от
реалният им разход,
който  е установен в
изравнителната смет-
ка, имат допълнителна
отстъпка от сумата за
доплащане.

На страница 2
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„Òîïëîôèêàöèÿ” ñúñ ñïåöèàëíà áðîøóðà
В нея се разясняват предимствата на плащането на равни месечни вноски

Изтича забраната за производство
на картофи за семена в община Трън

Силвия ГРИГОРОВА
В края на 2018 г изтича наложената от

Областната дирекция по безопасност на
храните в Перник забрана за производс-
твото на картофи, предназначени  за се-
мена, на територията на община Трън.
Причината за тази радикална мярка бе с
цел да се ограничи разпространението
на болестта пръстеновидно гниене по
картофите, която беше открита на тери-
торията на общината през 2017 година.
Забраната е за срок от 2 години.  По та-
зи причина, картофопроизводителите от
община Трън се наложи през 2017 и
2018 г да си купуват посадъчен мате-
риал от други райони, където не е откри-
та тази болест, с цел да се ограничи
разпространението й и постепенно тя да
се ликвидира.

Според специалистите по растителна
защита, бактерията, причиняваща тази
болест, има способността до няколко го-
дини да се съхрани, при неблаг условия
и да оцелее. Когато намери подходящи
условия, тя отново се развива и създава
проблем и на стопаните. Затова тя много
трудно може да се установи  на полето.
Когато обаче картофите са на склад,
има условия бактерията да се размно-
жава много бързо и вероятността да се
намери на склад е по-голяма.

Важно е да се знае, че това заболява-
не по картофите не представлява проб-
лем за консумацията им.

Според специалистите по растителна
защита, ако картофопроизводителите от
община Трън спазват стриктно наложе-
ната забрана за производство на карто-
фи, предназначени за семена и изпол-
зват за посадъчен материал само карто-
фи от други области на страната,  не са-
мо ще бъде ограничено разпростране-
нието на болестта, но  тя ще бъде ликви-
дирана. Така загубите, които те ще по-
несат от тази болест ще бъдат по-малко.

От „Топлофикация
Перник” напомнят, че
равните месечни внос-
ки, определени на все-
ки абонат, са изчисле-
ни на базата на него-
вото  потребление от

предходния отоплите-
лен сезон, отчетено
от фирмите за дялово
разпределение.

От топлофикацион-
ното дружество на-
помниха в тази връз-
ка, че абонатите, кои-
то имат намерение да

сключат договор
„Лоялен клиент”
трябва да имат мон-
тирани на радиатори-
те си топломери и да
се осигурили достъп
до домовете си на
топлинните счетово-
дители за тяхното

отчитане. Онези, кои-
то все още не са оси-
гурили такъв достъп
и не са им отчетени
уредите, могат да
направят това, неза-
висимо, че са си полу-
чили изравнителната
сметка.

В  рамките на един
месец, те могат да
поискат от фирмите
за дялово разпределе-
ние индивидуален от-
чет на уредите си и на
тази база ще бъде из-
вършена колекция на
и з р а в н и т е л н а т а
сметка. В противен
случай рискуват фир-
мата за дялово разпре-
деление да им начисли
консумирана топлое-
нергия за сезона на ба-
зата на пълната мощ-
ност на радиаторите.
Това от една страна
повишава сериозно
сметката им за изтек-
лия отоплителен се-
зон. От друга страна,

на базата на тази кон-
сумация ще им бъде
изчислена доста по-ви-
сока месечна вноска за
плащане по договора
за новия отоплителен
сезон.

Предлагания от дру-
жеството начин за
плащане на равни ме-
сечни вноски през но-
вия отоплителен се-
зон позволява на або-
натите да си плани-
рат месечния семеен
бюджет. Освен това,
при този начин на пла-
щане няма риск от ви-
соки зимни сметки, а
при  навременно пла-
щане, абонатите по-
лучават допълнител-
ни отстъпки.

„Топлофикация Пер-
ник” напомня, че край-
ният срок за сключва-
нето на договорите
„Лоялен клиент” за
предстоящия отопли-
телен сезон е 31 ав-
густ 2018 г.

Близо 5000 младежи искат да се
явят на матура по български език

Любомира ПЕЛОВА
4591 младежи са подали заявление, че

желаят да се явят на държавен зрелостен
изпит по български език и литература на
сесия август-септември 2018 г., съобщиха
от Министерство на образованието инау-
ката .

Изпитът по български език и литература
ще се проведе на 28 август и ще се със-
тои от три модула. Зрелостниците ще по-
лучават изпитния вариант на три части.
Върху първия модул те ще могат да ра-
ботят 1 астрономически час, след което
ще запечатват в плик листа с отговори и
ще го предават на комисията. След изти-
чането на определеното време ще получа-
ват втория модул, върху който може да
работят също 1 час. За третия модул ще
имат на разположение 2 астрономически
часа, уточниха от МОН.

За втория задължителен зрелостен из-
пит по предмет по избор заявления са по-
дали 3905 зрелостници. Най-много от тях -
1612 младежи, са предпочели биологията,
1373 - географията, 471 - философския ци-
къл, а 272 - английския език. На история и
цивилизация са пожелали да се явят 96
младежи, а на математика - 37, посочиха
от образователното министерство.

Втората матура ще се проведе на 29 ав-
густ. Изпитът също е на модули, но разли-
чен брой и с различна продължителност.

За третия държавен зрелостен изпит по
желание заявления са подали 11 зрелос-
тници, 5 от които са избрали да се явят на
изпит по биология и здравно образование.
Изпитите по желание ще се проведат в пе-
риода между 30 август и 5 септември по
предварително утвърден график.

На държавен изпит по теория на профе-
сията и специалността за придобиване
степен на професионална квалификация
са избрали да се явят 977 младежи.

Колко и кои зрелостници ще бъдат до-
пуснати до държавни зрелостни изпити
ще бъде ясно на 23 август, а служебните
бележки те ще могат да получат на 24 ав-
густ.

Резултатите от матурите от сесия ав-
густ-септември ще бъдат обявени до 10
септември 2018 г., добавиха от МОН.

Коритото на Струма - нещо
средно между джунгла и блато
Любомира ПЕЛОВА

На заседание на ми-
нипарламента пер-
нишкият общински
съветник от БСП и
коалиция Валентин
Петков постави въп-
роса за състоянието
на коритото на река
Струма в града. Той
алармира, че на места
то е заприличало нап-
раво на гора. При-
помняйки, че комисия
трябва да проверява
проводимостта и
състоянието му еже-
годно, той поиска ин-
формация за картина-
та в момента. А аз
всеки е ясно, че тя
никак не е розова.
Направил съм и сним-
ки, които съм готов
веднага да предос-
тавя на кметския
екип, каза още Пет-
ков.

Назначаването на
комисия става с уча-
стието на Басейнова

дирекция – Благоев-
град.

Такава ще има през
есента, каза градона-
чалникът. Кметът на
общината Вяра Це-
ровска поясни пред
местните законот-
ворци, че имало проб-
лем с отводнителни-
те канавки в подлеза
при Даскалово, къде-
то дъждовната ин-
сталация била стара
и въпреки, че е почис-
тена, не можеба да
поеме водата при
проливни дъждове и
се получавали прели-
вания, а имало проб-
лем и със заустване-
то им в река Струма.
Поставени са решет-
ки с по-голяма прово-
димост, поясни гра-
доначалникът.

Това е отговор, кой-
то въобще не ме за-
доволява, отсече ле-
вият съветник, позо-
вавайки се на твърде-

ния на експерти, кои-
то обаче не назова,
че проводимостта на
канализацията е дос-
татъчна и не тя е из-
точник на появява-
щите се проблеми, а
това, че не е почис-
тена. Коритото на
Струма през града е в
безобразно състоя-
ние и не дай Боже да
паднат проливни
дъждове като в дру-
ги райони на страна-
та – бедата и белята
ще са огромни.

Не знаем какви
снимки има Валенти
Петков и дали от об-
щинската админис-
трация са се запозна-
ли с тях. Но ние нап-
равихме една в иде-
ялния център на гра-
да – коритото на
Струма срещу Приро-
до-математическата
гимназия. А тя е по-
вече от красноречи-
ва...

Над 42 на сто от площите
с есенен ечемик ожънати

Силвия ГРИГОРОВА
Над 42% от площите засети с есенен

ечемик в региона са вече ожънати, ин-
формираха от Областна дирекция „Земе-
делие” в Перник. С най-бързи темпове
върви жътвата в община Брезник. От за-
сетите там общо 1 730 дка е прибрана
реколтата от 1 238 дка, което означава
71.12% от засетите площи. От тях са по-
лучени 306 т зърно при 250 кг среден до-
бив от декар. Стопаните от Радомир съ-
що напредват с прибирането на реколта-
та от ечемика. От засетите в общината 4
240 дка са реколтирани до сега  1 620
дка, което прави 37.78% от засетите пло-
щи. От тях са получени 565 т зърно при
350 кг среден добив от декар, който е
най-високия за сега в региона. Земедел-
ците от Земен също напредват с жътвата
на есенния ечемик. От засетите в общи-
ната 300 дка с тази култура те вече са
прибрали реколтата от 70 дка, което ще
рече 21.70% от засетите площи. От тях са
получени 16.28 т зърно при 250 кг сре-
ден добив от декар.

До сега в областта са ожънати 2 900
дка с ечемик от общо засетите 6 910
дка. От тях са получени  884 т зърно при
305 кг среден добив от декар.
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Ще бъде реалзиран може би в края ня годината, твърди кметът на Перник

МОН предлага за обсъждане график
на учебното време, и ваканциите

Светла ЙОРДАНОВА
Министерството на образованието и

науката предлага за обществено об-
съждане график на учебното време и
ваканциите, както и за датите и дейнос-
тите по държавните зрелостни изпити,
националното външно оценяване и из-
питите за придобиване на професионал-
на квалификация през следващата уче-
бна година. 

С графика за изпитите се предлага
матурите в 12-и клас да останат на съ-
щите дати - първата по български език и
литература от майската сесия да бъде
на 21 май 2019 г., а втората - по предмет
по избор - на 23 май 2019 г. Държавните
зрелостни изпити по желание ще са в
периода 28 май - 31 май 2019 г., пред-
вижда проектът, съобщи пресцентърът
на МОН.

Предлага се в сесията август - сеп-
тември 2019 г. изпитът по български
език и литература да е на 28 август
2019 г., вторият задължителен - на 29
август, а изпитите по желание - в перио-
да 30 август - 4 септември.

Следващата учебна година е първата
година, в която по учебен план седмок-
ласниците ще учат 36 учебни седмици,
т.е. за тях учебните занятия ще приклю-
чат на 28 юни. Досега те учеха до 15
юни. Датите на националните външни
оценявания се определят всяка година
и за следващата проектът предвижда
изпитът по български език да е на 17
юни 2019 г., а по математика - на 19 юни
2019 г. Подаването на документите за
участие в приема за гимназиите ще е от
3 до 5 юли 2019 г. Резултатите от първо-
то класиране на учениците трябва бъдат
обявени до 11 юли 2019 г., от второто
класиране до 18 юли, а обявяването на
незаетите места след втори етап на кла-
сиране ще бъде на 23 юли.

Промяна се предлага и за външните
оценявания за четвъртокласниците - на
9 май 2019 г. ще се състои изпитът по
“Човекът и обществото”, а на 10 май -
по “Човекът и природата”. Проверката
на знанията по български език и литера-
тура е предвидена за 14 май, а по мате-
матика - за 16 май 2019 г.

Оценяването на дигиталните компе-
тентности на учениците от десети клас
ще е в периода 10-14 юни 2019 г. Дър-
жавните изпити по теория на професия-
та и специалността за придобиване сте-
пен на професионална квалификация
ще са на три сесии - през януари, юни-
юли и септември. Те са в зависимост от
това, кога желаещите са придобили пра-
во да ги положат.

Четири са предвидените ваканции
през следващата учебна година, които
се предлагат с графика за почивните
дни.

Първата ще е от 1 до 4 ноември 2018
г., включително. По Коледа учениците
ще почиват общо 11 дни - от 22 декем-
ври 2018 г. до 1 януари 2019 г., включи-
телно. Междусрочната ваканция ще е от
2 до 5 февруари 2019 г., като вторият
срок трябва да започне на 6 февруари.
През пролетта учениците от първи до
11-и клас ще почиват от 30 март до 7 ап-
рил 2019 г., включително. За дванаде-
сетокласниците пролетната ваканция е
от 5 до 7 април.

Времето за обсъждане на предложе-
ните от МОН варианти на графици е един
месец от датата на публикуването им на
официалната страница на Министерс-
твото. Всички постъпили становища ще
бъдат разгледани, уверяват от МОН.

Любомира ПЕЛОВА
Какво се случва с

о б л и г а ц и о н н и я т
заем, за който кме-
тът на общината

на? Това бе въпросът,
на който поиска от-
говор зам.председа-
телят на минипарла-
мента Милан Мила-

Вяра Церовска поиска
съгласието на мес-
тните законотворци
и което те и дадоха
още през 2017 годи-

нов на последната ре-
довна сесия. Интере-
сът е оправдан, тъй
като парите са нуж-
ни, за да се намалят
натрупаните от обо-
щината борчове към
НАП, а те над-
хвърлят 3 милиона ле-
ва. Ще могат да се
разплатят и задълже-
ния към „Топлофика-
ция”, натрупани за
ползваното централ-
но отопление от учи-
лища, детски гради-
ни, обществени сгра-
ди.

Градоначалникът
обясни, че е избран
борсов посредник от
Общинска банка. На
този етап докумен-
ти от общинската
управа е поискала са-
мо Българска банка за
развитие. Кметската
управа трябва да пре-
достави на кредитна-

ВМРО тръгва на война срещу фалшивите новини
Любомира ПЕЛОВА

ВМРО тръгва на
война срещу фалши-
вите новини. Подраз-
нени от серията пуб-
ликации, които дори
застрашават нацио-
налната сигурност,
като тези, че на “бъ-
лгарски военни лети-
ща се докарват миг-
ранти” или пък, че
“Странджа се разчис-
тва, за да бъде засе-
лена с бежанци”, от
партията започват
да изработват закон,
който да регулира
интернет медиите,
за да може да се тър-
си отговорност на
анонимните сайтове
и автори, които из-
мислят подобни не-
верни новини.

Патриотите от
ВМРО са категорич-
ни, че това не е опит
за цензура, а за пос-
тигане на чистота
на информационния
поток, защото “тази
порочна практика
трябва да бъде прек-
ратена”.

Ето и какво написа-
ха от ВМРО по повод
новата си инициати-
ва:

„Тя се налага заради
зачестилите случаи
на опасни фалшиви
новини, които дирек-
тно застрашават на-
ционалната сигур-
ност на България. Е-
пидемията от невер-
ни публикации придо-
бива застрашителни
размери, а фактът,
че техни източници
все по-често са поли-
тически лица, е въп-
рос, който засяга и
политическата ста-

билност в страната.
Ние Патриотите

от ВМРО започваме
изработването на за-
кон, който да регули-
ра съдържанието на
материалите в ин-
тернет пространс-
твото, които към
днешна дата не попа-
дат под контрола на
нито една институ-
ция. Подчертаваме,
че това не е опит за
цензура, а за пости-
гане на чистота на
информационния по-
ток, която ще допри-
несе за по-добрата
работа на всички ме-
дийни канали. В мо-
мента дори сериозни
телевизии, сайтове,
радиа и вестници с
ясна и прозрачна
собственост стават
жертва на фалшиви-
те новини. Те също
се подвеждат и пуб-
ликуват статии, из-
лъчват репортажи и
правят дописки с
невярно съдържание,
базирани на препе-
чатки без ясен из-
точник. Факт е, че в
епохата на информа-
ционните техноло-
гии могат да се мани-
пулират видеа, сним-
ки и звукозаписи. То-
ва именно улеснява и
създаването и раз-
пространението на
фалшивите новини.

Ето защо ние Пат-
риотите от ВМРО –
БНД сме категорич-
ни, че е назрял момен-
тът да се напише
отделен закон, кой-
то да въведе прави-
ла, които да пос-
тавят медиите в
страната в равно-

поставено положе-
ние. Сега тези, кои-
то имат професио-
нално отношение
към новинарския по-
ток, ясни собствени-
ци и подписани с име-
ната на авторите ре-
портажи и статии,
търпят контрол и
санкции. Онези оба-
че, които си позвол-
яват да пускат не-
верни новини за
смъртта на извес-
тни личности, твър-
дения за политици,
които не отговарят
на истината, и „но-
вини“, застрашаващи
сигурността, чрез
които от една стра-
на изпълняват явни
политически поръч-
ки, а от друга генери-
рат приходи по не-
честен начин чрез
подвеждаща инфор-
мация, която кара хо-
рата да четат сай-
товете, остават на-
пълно безнаказани. И
още нещо – те често
не плащат данъци в
страната, с което
ощетяват и държав-
ния бюджет.

Тази порочна прак-
тика трябва да бъде
прекратена. Екип от
специалисти вече ра-
боти по темата ка-
то сравнява светов-
ните практиките в
областта и ги съпос-
тавя с настоящата
законодателна уре-
дба по темата в
страната. Още в на-
чалото на новия по-
литически сезон ние
Патриотите от
ВМРО ще предложим
на коалиционните ни
партньори от Обе-

динени патриоти и
ГЕРБ и на всички дру-
ги парламентарно
представени партии
нашите идеи за
справяне с фалшиви-
те новини и ще раз-
читаме на тяхното
държавническо пове-
дение и подкрепа. Ако
се налага ще поиска-
ме и съставянето на
временна парламен-
тарна комисия по те-
мата.

Тук говорим за ре-
гулация и прозрач-
ност на собственос-
тта, филтър на ин-
формационния поток
и ясни и точни пра-
вила при представ-
янето на една тема
или шега като „нови-
на“.

Днес, когато, въп-
реки всички регла-
менти на ЕС и вът-
решнодържавни зако-
ни, дори личните ни
данни са обществено
достояние, а фей-
сбук предоставя пъ-
лен набор от снимки
и информация, чрез
които всеки недобро-
желател може да из-
фабрикува статия
или репортаж с невя-
рно съдържание, ос-
тават незасегнати
от сега действащо-
то законодателство.

Ние Патриотите
от ВМРО винаги сме
заставали зад права-
та и интересите на
българските гражда-
ни и винаги сме пос-
тавяли националния
интерес над всичко.
Няма как да допуснем
интересите на шепа
политици или финан-
совото облагоде-

телстване на опреде-
лени лица, да бъдат
водещи и да налагат
новини с невярно съ-
държание, с цел лич-
на облага.

Нека не забравяме,
че съвременните
млади хора живеят в
интернет. Занемар-
яваната с години об-
разователна систе-
ма, за съжаление, ли-
ши много подраства-
щи от обективното
умение да правят
„цедка“ на материа-
лите в интернет.
Функционалната нег-
рамотност, която е
съвременния бич на
младежта, също е
благоприятен фак-
тор лъжливите „но-
вини“ често да ста-
ват най-четените и
разпространявани в
мрежата линкове. Аб-
сурдните имена на
сайтовете, от кои-
то тръгват, вече не
правят впечатление
на никого. Именно те
обаче са без ясна
собственост, регис-
трирани през офшор-
ни компании в трети
контингенти.

На това трябва да
се сложи край! Жи-
веем във века на ви-
соките информа-
ционни технологии и
е крайно време да из-
градим законодател-
на бариера (вкл. и с
помощта на техноло-
гиите) за разпрос-
транението на фал-
шивите новини.

Ние Патриотите
от ВМРО – БНД по-
веждаме битката
срещу фалшивите
новини.”

та институция от-
чет за 6-месечието и
финансовото със-
тояние на Общината.
Документите ще бъ-
дат гледани на съве-
щание на Управител-
ния съвет на ББР.
Надявам се това да се
случи в рамките на
следващите две сед-
мици и да имаме отго-
вор по облигационния
заем, каза кметът
Вяра Церовска. Тя
очаква заемът да бъ-
де реализиран преди
края на 2018 г.

Срокът за погас-
яване на облигацион-
ният заем е 11 годи-
ни при лихва от 2.2%,
като първите две го-
дини ще се погасява
само главницата. В
абсолютна стойност
това представлява
55 000 лева на годи-
на..
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×óæäè ñëóæáè ðàáîòÿò àêòèâíî â Áúëãàðèÿ!
Това се посочва в годишния доклад за 2017 година на ДАНС

Любомира ПЕЛОВА
Специалните служ-

би на различни дър-
жави от региона
продължават актив-
но да работят за
реализация на собс-
твените външнопо-
литически доктрини
и стратегически ин-
тереси, включител-
но чрез опити за
придобиване на чувс-
твителна и класифи-
цирана информация
за процеси в социал-
ната, политическа-
та, икономическата,
военната сфера у
нас. Това се казва в
годишния доклад за
дейността на Дър-
жавна агенция „На-
ционална сигурност“
/ДАНС/ за 2017 г. 

В документа се по-
сочва, че се запазва
високо нивото на
т е р о р и с т и ч н а т а
заплаха в световен
план, като в най-гол-
яма степен тя про-
дължава да е свърза-
на с активността на
„Ислямска държа-
ва”.  От ДАНС под-

чертават, че дейнос-
тта на терористич-
ните организации и
пропагандата им
продължават да ока-
зват радикализира-
що влияние върху уя-
звими общности в
някои държави на
Балканите.  Със запо-
вед на председателя
на ДАНС са наложени
принудителни адми-
нистративни мерки
„отнемане право на
пребиваване”, „ек-
спулсиране” и „заб-
рана за влизане в Ре-
публика България”
на 31 лица, съпричас-
тни към терорис-
тична дейност. В ин-
формационния масив
на нежеланите чуж-
денци в Република
България като пъту-
ващи чуждестранни
бойци са включени
58 лица. 

България запазва
позицията си на
транзитна дестина-
ция за голяма част
от насочилите се
към Западна Европа
кандидати за закри-

ла и/или икономичес-
ки имигранти, се каз-
ва в доклада на
ДАНС. ”През 2017 г.
ДАНС и МВР провеж-
дат 21 съвместни
операции на нацио-
нално и регионално
ниво за разкриване,
пресичане и предот-
вратяване на дей-
ности, свързани с
незаконната мигра-
ция. Проведени са и
2 съвместни опера-
ции със съюзнически
служби на други дър-
жави”, се посочва в
документа. В резул-
тат е неутрализира-
на или ограничена
дейността на прес-
тъпни групи и лица,
занимаващи се с не-
законно превеждане
на чужди граждани
през държавата гра-
ница и/или подпома-
гане на чужденци да
пребивават или пре-
минават в страната
в нарушение на зако-
на. 

Със заповеди на
председателя на
ДАНС са наложени

п р и н у д и -
телни ад-
министра-
тивни мер-
ки „експул-
сиране” и
„ з а б р а н а
за влизане
в Републи-
ка Бълга-
рия” на 6
лица на ос-
н о в а н и е
с ъ п р и ч а с -
тност към
незаконна
миграция. 

П р е з
2017 г.
ДАНС осъ-
ществява
голям обем

контролна дейност
във връзка с преби-
ваването на чужден-
ци у нас. Проучени са
общо 71 356 лица
(спрямо 56 115 през
2016 г.). В резултат
не е допуснато вли-
зане или пребиваване
в страната на чужди
граждани с рисков
профил, кандидатс-
тващи за визи, ста-
тут на пребиваване,
българско гражданс-
тво или получаване
на закрила. 

Специалните служ-
би на различни дър-
жави от региона
продължават актив-
но да работят за
реализация на собс-
твените външнопо-
литически доктрини
и стратегически ин-
тереси, включител-
но чрез опити за
придобиване на чувс-
твителна и класифи-
цирана информация
за процеси в социал-
ната, политическа-
та, икономическата,
военната сфера у
нас. През 2017 г. на 4

лица са наложени
ПАМ на основание
придобити данни за
съпричастност към
дейност на чужди
специални служби и
дейност, насочена
срещу националната
сигурност на стра-
ната. В информа-
ционния масив на не-
желаните чужденци
в Република Бълга-
рия са включени 5 ли-
ца на основание, че
представляват зап-
лаха за националната
сигурност. 

Корупцията оста-
ва значим полити-
чески, икономически
и социален проблем,
за противодей-
ствието на който в
началото на 2018 г. е
сформиран единен
орган в лицето на
Комисията за проти-
водействие на ко-
рупцията и за отне-
мане на незаконно
придобитото иму-
щество. През 2017 г.
органите на Аге-
нцията са осъщес-
твили общо 122 реа-
лизации . В резултат
от работата на
ДАНС са пресечени
корупционни прес-
тъпления, извърше-
ни от служители на
Агенция „Митници”,
Агенция за държавна
финансова инспек-
ция, конкретно дър-
жавно горско сто-
панство, ръководни
служители в общин-
ски администрации.
Повдигнати са обви-
нения срещу 34 лица.
До прокуратурата
са изпратени 10 се-
зиращи справки, в
т.ч. за незаконосъоб-
разни действия на 4-
ма магистрати.

Какво точно предлага
правителството

за дуалното обучение
Светла ЙОРДАНОВА

Дуалното обучение, или т.нар. „обуче-
ние чрез работа” е много добър начин
образованието в професионалните гим-
назии да стане практически насочено.

Досега обаче този тип обучение се
осъществяваше единствено чрез пилот-
ни проекти, като българско-швейцар-
ския „Дуално образование за модерните
изисквания и нужди на обществото”
(ДОМИНО). Миналата седмица Минис-
терският съвет най-после внесе в парла-
мента проект с изменения на Закона за
професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО), с които да се регламентират
как да се въведе дуалното обучение в
национален мащаб.

В законопроекта се въвежда и пон-
ятието „специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг от спе-
циалисти на пазара на труда”. Досега
имаше само защитени от държавата
професии, но те се определяха само на
областно, не и на национално ниво.

Двата списъка – със специалности, по
които се очаква недостиг на специалис-
ти, и със специалности, защитени от дър-
жавата, вече ще важат на национално
равнище. Обновяването на тези списъци
ще се случва всяка година до края на
октомври.

Най-малко на 5 години пък ще се ак-
туализират учебните програми за профе-
сионалното образование и за професио-
налното обучение на деца, навършили
16-годишна възраст.

Когато в началото на юли промените
за въвеждането на дуалното обучение
бяха обсъждани в началото от Нацио-
налния съвет за тристранно сътрудни-
чество (НСТС), работодателските орга-
низации остро се противопоставиха на
идеята на Министерството на образова-
нието и науката (МОН) учениците от X² и
X²² клас да сключват индивидуални тру-
дови договори с компании, които да им
осигурят задължителното дуално обуче-
ние. Според представителите на бизнеса
този вид договор поставя твърде много
задължения на бизнеса и не е добре да
се прилага, когато става дума за обуче-
ние.

Във внесения  законопроект не при-
съства възможност работодател и учени-
к да сключват договор помежду си. За-
писано е, че договор (без да се уточнява
вид) може да се сключва между един
или няколко работодатели и институция
в сферата на професионалното образо-
вание, средно училище, профилирана
гимназия или духовно училище. Усло-
вието към последните три е да предос-
тавят професионална подготовка на уче-
ниците си.

В проектозакона е заложено още
практическото обучение да се случва
както в предприятието, съгласило се да
е партньор в системата за дуално обуче-
ние, така и в съответната образователна
институция, в която е записан ученикът.

Компанията, в която гимназистите ще
провеждат практиката си, ще трябва да
определя наставник, който трябва да
има професионална квалификация за
професията, по която обучава, да има
най-малко три години доказан профе-
сионален опит по въпросната професия и
да е преминал обучение за наставници.

Вносителите на законопроекта посоч-
ват, че още с направени промени през
2014 г. промени в ЗПОО, касаещи обуче-
нието чрез работа, е било направено
възможно да се осъществява дуално
професионално образование и обучение.
С предложените сега промени просто се
конкретизират изискванията за осъ-
ществяване и функционирането на обу-
чението чрез работа.

Защо от ТЕЛК върнаха радомирско дете с пристъпи?
Любомира ПЕЛОВА

Роза е от Радомир и
е баба на две момчен-
ца - Дани на 6 и Васко
на 3 години.

По-малкото дете
страда от тежка
форма на бронхиална
астма. Бабата от-
глежда и двете деца
сама и за да си помог-
не финансово, след ка-
то си набавила необ-
ходимите документи,
завела детето на
ТЕЛК. Въпреки тежки-
те пристъпи на заду-
шаване, които Васко
получава обаче, от
Комисията го върна-
ли обратно, алармира
първа Нова телеви-
зия. Ако видите Роза,
Дани и Васко на раз-
ходка в парка в Радо-
мир, ще ви се сторят
като всяка друга баба

с внучета. Те обаче са
различни. Децата на-
ричат Роза “мамо”. И
си имат само нея. Ко-
гато майка им почина-
ла, Васко бил на 3 месе-
ца, Дани - на 3 години.
Баба им поела грижи-
те за тях тогава. Взе-
ла ги от социалните.
Децата били отнети
заради баща им.

„Не можех да си
представя живота
без децата. Особено
като видях малкия,
той беше много мъни-
чък и се държеше за
мен. Не ме пускаше,
усмихваше ми се това
мъничко бебче без
зъбчета”, разказва
Роза Стоилкова. „Ко-
гато го взех, той по-
лучаваше пристъпи,
посиняваше целия, не
можеше да диша и

трябваше да му вика-
ме Бърза помощ. Една
от сестрите ми каза:
„Защо си го взела?
Няма смисъл да се мъ-
чиш с това дете, то
ще му остане това за-
боляване за цял жи-
вот”, разказва баба-
та.

„Изключително се-
риозно заболяване -
тежка форма на брон-
хиална астма”, об-
яснява и д-р Миглена
Любомирова, детски
болести, МБАЛ – Радо-
мир. Според лекарка-
та, която следи със-
тоянието на Васко,
Роза има сериозна
нужда от финансова
подкрепа. Внучетата
си жената отглежда
благодарение на дет-
ски надбавки и социал-
ни помощи - общо 400

лева на месец. От го-
дини е на трудовата
борса, но почасова ра-
бота за нея няма. Тър-
си такава, защото по-
ради заболяването
му, Васко не е желан в
детската градина в
града. За това, преди
два месеца, детски
алерголози в София
издали необходимите
документи за явяване
пред ТЕЛК в Перник.

„Когато отидох, те
ми казаха: “Не, трябва
да мине пак на алерго-
лог и трябва пак нано-
во документи””, раз-
казва Роза. „Не бих
могла да кажа до каква
степен е адекватно
това, защо детето е
малко и трябва да се
приложи становище
от детски алерголог.
Нашият специалист в

Перник не е детски
специалист”, об-
яснява д-р Любомиро-
ва. „Имаше всички
необходими докумен-
ти! Аз съм издала про-
токол за тази коми-
сия”.

Защо лекарската ко-
мисия върнала Васко,
от ТЕЛК Перник са от-
казали пред телеви-
зионните журналис-
ти коментар. Докато
председателят им
бил в болнични, не же-
лаели да разговорят с
тях. От Здравното
министерство, пот-
върдиха, че ТЕЛК няма
право да задължава
пациента при кой спе-
циалист да се яви. До-
като тече спора оба-
че, срокът за явяване
пред комисията изте-
къл.



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, Проучване, ет. 1, 65м2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер, 65м2 - 50 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
ТЕЦ, 2 тер. 120м2 - 70 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. ПВЦ - 66 000 лв.
16. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 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, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
26. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
27. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
27. 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. Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 550 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

Четвъртък, 26 юли 2018 г., брой 139 /6487/ 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

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 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, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ



Съперник6 26 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
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   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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

КАПАЦИТЕТ: HB Steel има производствен
капацитет от над 700 тона на месец

ПРОЕКТИ: HB Steel, наследник на Хела-
Бориславов, е доказан партньор в
строителството на мащабни индустриални и
инфраструктурни проекти като АМ Люлин, АМ
Струма, Тех Парк София, Технополис, Лидл,
седалков лифт Стойките-Пампорово, седалков
лифт Мечи чал и множество административни,
търговски и жилищни сгради

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Email: info@hbsteel.bg Тел: 0889 533 727

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



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

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 комплекти обективи за

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

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна 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 разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
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
Търся жена за работа за магазин в

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

В борбата за ико-
номия на гориво и
намаляване на
вредните емисии
а в т о м о б и л н и т е
производители из-
мислиха "екологи-
чен" режим на дви-
жение. Той се счита
за най-икономич-
ният, но никой не
п р е д у п р е ж д а в а
собствениците на
превозни средства,
че това е вредно за
агрегатите.

"Еко"-режим мо-
же да бъде открит
практически при
почти всеки съвре-
менен модел, като
изключение правят
само бюджетните
коли. Повечето
собственици на ав-
томобили обаче не
подозират, че той е
опасен и честото му
използване може
да доведе до пов-
реди на основните задвижващи агрегати. Причината е в него-
вата работа, тъй като в случая компютърът отчаяно се стреми
да минимализира разхода на гориво, като държи оборотите
на мотора максимално ниско. В същото време автоматичната
скоростна кутия включва колкото се може по-висока предав-
ка.

Динамиката на автомобила пада катастрофално и това зат-
руднява водача при всяка маневра. Факт е, че се пести гори-
во, но пък моторът работи на почти празни обороти, което го
натоварва допълнително. Номерът е в това, че смазването на
двигателя е пропорционално на оборотите, тоест - колкото са
по-ниски те, толкова по-малко масло получава агрегатът.

В един момент се налага рязко ускорение, което води до се-
риозно натоварване на мотора. В случая се износват всички
елементи от двигателя, тъй като маслото осигурява смазване

Ползите и вредите: Опасности при "еко"-режима за колите
не само на трие-
щите се повър-
хности, но и ох-
лажда буталата и
стените на горив-
ната камера. По
този начин опитът
за пестене на го-
риво може да до-
веде дори до ос-
новен ремонт на
мотора.

Режимът "Еко" е
сериозно изпита-
ние и за автома-
тичната скоростна
кутия. Както вече
стана дума, в слу-
чая тя се опитва
да включи макси-
мално висока пре-
давка по време на
движение. Дори
ако автомобилът
се движи в зад-
ръстване, кутията
се опитва да из-
бяга от първа ско-
рост и да отиде на
втора или дори

трета. В един момент обаче кутията е принудена да връща
предавките, тъй като колата не ускорява. И съответно това во-
ди до износване на основните елементи от трансмисията, като
при роботизираните скоростни кутии най-често страда съеди-
нителят.

Друг проблем на екологичния режим е безопасността, тъй
като при него излизането от опасна ситуация на пътя става
доста по-трудно.

Най-елементарният пример за това е изпреварване на тесен
път. Водачът има видимост и тръгва да задминава колата пред
него. Ускорението в случая е доста по-ниско от обикновеното
и маневрата се осъществява по-бавно, като има риск времето
за нея просто да не стигне, ако отсреща се появи друго пре-
возно средство. Резултатът в случая може да бъде дори ка-
тастрофа с фатални последици.
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Земеделското министерство
спря груповия лов на дива свиня
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен

Порожанов се забранява груповият лов на дива свиня, съобщиха
от министерството.

От там допълват, че приетите изменения и допълнения в Закона
за лова и опазване на дивеча, които регламентират груповото
ловуване на дива свиня през летните месеци извън досега
определения срок, вкл. и в сряда, са недостатъчно добре
съобразени и консултирани по отношение безопасността при
провеждането на ловните излети.

В момента буйната растителност и плътната листна маса в горските
територии силно ограничават видимостта, а респективно
безопасността на лова. Това е сериозна предпоставка за
възникване на инциденти, както за участниците в лова, така и крие
рискове за живота и здравето на пребиваващите в гората горски
работници, туристи, гъбари, билкари и др.

Статистиката показва, че по-голямата част от злополуките по
време на групово ловуване
през последните години са
ставали, когато листната
маса в гората още не е
опадала.

От Земеделското
министерство смятат още, че
направените изменения в
Закона за лова и опазване
на дивеча не са съобразени
и с хуманното отношение
към видовете дивеч,

обитаващи горските територии. Приплодите на дивите животни от
тази пролет няма да могат да бъдат опазени от ловните кучета.
Започва размножителния период на сърната, а през септември
предстои и този на благородния елен.

В тази връзка съществува опасност груповият лов на дива свиня
да доведе до сериозни загуби на основните ловни видове,
компрометиране на вече договорени трофейни ловни излети за
благороден елен от страна на чуждестранни ловци и сериозни
финансови щети.

Като мярка за редуциране на популацията от дива свиня заради
опасността от възникване и разпространение на африканска чума
по свинете се препоръчва засилване на подборния лов от място.

Заместник на Симеонов отвръща
на удара: Волене, излез от филма!

Трусовете и взаимните обвинения в малкия коалиционен парт-
ньор във властта Обединени патриоти продължават.

След като лидерът на "Атака" Волен Сидеров директно упрекна
вицепремиера и председател на НФСБ Валери Симеонов, че е за-
почнал действия, които убиват българския туристически бизнес и
дори го заплаши, че може да го отстрани от поста, заместникът на
Симеонов в партията Валентин Касабов иронизира поведението
му и призова: "Волене, излез от филма!".

"Ние си го познаваме Волен Сидеров от години, това е човекът
който често бърка фантазията с реалността, изпада в някаква реал-
ност и започва да си фантазира", отсече Касабов.

Като пример за една от фантазиите на Сидеров той посочи твър-
дението на лидера на "Атака", че бил направил Валери Симеонов
политик, а истината била точно обратната. Касабов обаче беше ка-
тегоричен, че няма търкания между партньорите в коалицията, а
просто ставало дума за изказвания на Сидеров, които нямали ни-
що общо с действителността, защото ставало дума "за човек, кой-
то изпада в паралелна реалност".

Сидеров е председател на парламентарната група на патриотите,
но пък от думите на Касабов стана ясно, че не влиза в ролята си.
"Нещо не го зачитаме като лидер, но това не е разпад, защото ние
сме различни партии", коментира той.

Иначе и вчера парламентарната група се събрала, но без Сиде-
ров, миналата седмица също, а темата на заседанията била свърза-
на с въпросите, които имало да се решават.

"Не трябва да обръщаме внимание на Сидеров, той от време на
време има такива пропадания, но не е проблем за НФСБ, ще слу-
шаме едни и същи приказки
и от филм във филм и така,
какво да правим", обясни Ка-
сабов ситуацията.

А на въпроса дали наисти-
на Сидеров може да смени
Симеонов в правителството
той отсече: "Във филма на Си-
деров всичко може да стане,
той е продуцент, той е режи-
сьор".

А иначе, когато и лидерът на
"Атака" участвал в заседанията на ПГ, седял до Касабов и си гово-
рили нормално, само че от време навреме влизал "в някой филм и
казва аз съм еди кой си, еди що си". "През цялото време Сидеров
имитира Валери Симеонов, ако утре обаче Симеонов реши да се
пошегува и каже, че ще полети, ще скочи от 18 етаж, моля го Сиде-
ров, настоятелно го моля, да не скача, да не си прави този експе-
римент, Волене, излез от филма", призова иронично Касабов.

Съпартиецът на Сидеров Явор Нотев беше по-лаконичен в ко-
ментара си за драмите в коалицията. Той отсече, че лидерът на "Ата-
ка" е обяснил позицията си, групата на Обединени патриоти ще се
събере и ще има становище по казуса.

"Всичко е възможно, възможно е и в малката коалиция, и в гол-
ямата да има трусове, ще видим, това е политика и динамично дей-
ствие", коментира Нотев.

Борисов: Не подкрепяме никой
със Закона за приватизацията
Премиерът Бойко Борисов припомни пред журналисти преди

началото на днешното правителствено заседание отделените от
държавата средства в съдебния спор за приватизационния договор
на БМФ. Поводът за изявлението са обвиненията в лобизъм заради
промените в Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, върху които вчера президентът Румен Радев наложи вето.
От ГЕРБ пък информираха, че ще подкрепят ветото.

На 6 юли 2017 г. кабинетът на Борисов е одобрил допълни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката в размер на 2,4 млн.
лв. за дължимата държавна такса в иск пред Върховния касационен
съд (ВКС) за отмяна на арбитражното решение от 30 март 2017 г.
към "Кей Джи маритайм шипинг".

Борисов категорично заяви, че ако целта е била да бъде пазен
конкретен бизнесмен, е нямало да се отделят тези средства, за да
бъдат заведени тези дела.

Промените в Закона за приватизация предвиждат специфични
задължения на приватизираното дружество да не могат да бъдат
вменени на купувача за повече от пет години. Депутатите от
Обединени патриоти обвиниха при гласуването коалиционните си
партньори, че промените са в полза на "Бояна филм", БМФ и
"Булгартабак". Законът е тежко лобистки и обслужва интересите
на определени олигарси, заявиха вчера пък от БСП.

През лятото на 2008 г. купувач на 70 на сто от Български морски
флот (БМФ) става германско-българският консорциум "Кей Джи
Маритайм Шипинг". Българският партньор в сделката е "Адванс
пропъртис" - холдинг на братя Домусчиеви. През 2013 г. холдингът
на Домусчиеви изцяло придобива консорциума собственик на БМФ.

В течение на годините обаче холдингът е неспособен да изпълни
своите задължения по приватизационния договор и Домусчиеви
завеждат дело срещу Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол в арбитражен съд, с което се опитват
да променят условията на договора. Арбитражът отсъжда в тяхна
полза първоначално, но това решение е обжалвано във ВКС.

През есента на 2017 г. ВКС отсъжда, че арбитражът няма
необходимата компетенция, за да отсъди по този въпрос.

Делото е върнато на арбитража, който на свой ред приема
решението на ВКС и преценява, че не е компетентен да се произнесе
по казуса и прекратява производството за промяна на
приватизационния договор. В резултат на това Домусчиеви на
практика губят делото, защото исканата от тях промяна на
приватизационните условия не е одобрена.

На оръжие заради едно куче...
Какво става в обществото ни?

Става нещо в обществото ни, ценностната ни система е рухнала,
смята психологът Христо Монов. Коментарът му е по повод стрел-
бата посред бял в подлез на централно кръстовище в София, при
която един човек е опасност за живота.

По думите му е немислимо заради това, че куче е маркирало те-
ритория да се извади
пистолет.

Оказа се, че стрелецът
от подлеза има крими-
нална регистрация за
побой.

"Нашият закон за при-
добиване на оръжие е
един от най-рестриктив-
ните. Когато действител-
но един човек, който има
оръжие, има криминална
регистрация, би трябва-

ло незабавно да му се отнема оръжието", коментира пред bTV Мо-
нов.

Според него може да се помисли за по-прецизна система за под-
бор на хората, които да притежават оръжие.

"Една по-точна диагностична система ще ни предпази от подоб-
ни ситуации", смята психологът.

Според него когато насреща човек извади оръжие, няма как да
реагираме по друг начин освен агресивно.

"Надявам се поне свидетелите на инцидента вчера да са реаги-
рали адекватно", коментира Монов.
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 Днес ще се открие възможност да си изясните
редица въпроси, чието осъществяване стоеше
пред вас през изминалите дни, но не успяхте да се
заемете с това. Липсата на диалог в отношения-
та ви с колеги, делови партньори или познати в
професионалната сфера може да попречи на раз-

витието, на което се надявате.

 Днес се включете активно в дейностите, от
които може да извлечете каквато и да било пол-
за. Стремете се да организирате реализацията
на инициативите си по начин, който ще ви позво-
ли да разполагате и с достатъчно свободни часо-
ве за пълноценен отдих. Не се поддавайте на как-

вито и да било манипулации.

 Днес моментът е изключително благоприятен
за пътувания с цел осъществяване на контакти,
както и за подписване на договори, които биха
могли да окажат трайно въздействие. Опитайте
да следвате целесъобразен начин на живот. Отка-
жете се от свой вреден навик. Избягвайте да го-

ворите за проблемите си и мислете положително.

 Днес избягвайте недоразуменията. Стремете
се да бъдете ефективни, когато започвате как-
вито и да било промени в личен план.

Развитията днес няма да благоприятстват де-
ловите контакти и планове. Правете това, което
ви помага да се освободите от стреса и поражда у

вас добри мисли и чувства.

  Днес много от вас ще постигнат прогреса на
който се надявате от известно време. Действай-
те по начин, който ще ви позволи да бъдете вът-
решно удовлетворени от постигнатите резул-
тати. Не поемайте неправдани рискове в мате-
риалната сфера. Опрете се на изградения си ав-

торитет и професионализъм.

 Днес пътувайте и се забавлявайте както наме-
рите за добре. Задълбочено обмислете страте-
гиите си за началото на новата работна седмица.
Опитайте да преразгледате финансовото си по-
ложение. Денят е за равносметка, опрощение и
любов. Добре е да си върнете дълговете, да проя-

вите милосърдие и състрадание.

 Днес много от вас ще се радват на добри печал-
би и на готовносттта на приятели да застанат
зад идеите ви и да ви подкрепят по подобаващ на-
чин. Поддържайте здравословното си състояние в
отлична форма. Имайте предвид, че много от вас
ще срещнат ярка личност, която може буквално

да завърти главата ви от пръв поглед.

 Днес разпределете ангажиментите си. Имай-
те предвид, че новото начало не винаги е синоним
на по-дълъг път до заветната цел. Въздържайте
се от ненужни коментари и не обсъждайте нико-
го. Консумирайте плодове, зеленчуци и млечни
продукти, които днес се усвояват напълно.

Някакво известие може да ви развали настроението.

  Днес пътувайте и се забавлявайте както на-
мерите за добре. Взимайте самостоятелно ре-
шенията, отнасящи се до личния и професионал-
ния ви живот. Сътрудничеството с някого ще ви
помогне да се освободите от тревогите. Пред-
стоят ви нови развития в бизнеса. Не се преумор-

явайте.

 Днес не проявявайте излишна екстраваган-
тност в личен и материален план, тъй като, ако
нарушите стабилността в тези две направления,
ще ви бъде трудно да постигнете отново нужна-
та стабилност. Имате шанс за повишаване не са-
мо на доходите, но и на позицията ви, бъдете дру-

желюбни и по никакъв повод не проявявайте гордостта си.

 Днес спокойно реализирайте деловите си наме-
рения. Постарайте се да не поемате излишни рис-
кове, особено ако не знаете какъв ефект ще ока-
жат върху вас. Стремете се да организирате
реализацията на инициативите си с последова-
телност и добрите резултати няма да закъс-

неят.

 Днес подредете програмата си така, че да се
справите с текущите си задължения от делови и
от личен характер. Действайте целенасочено, за
да намерите разрешение на определено свое зат-
руднение. Направете цялостна равносметка за
финансовото си положение, за да успеете да нап-

равите отдавна желани промени и покупки за дома си.
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Това е целта в класирането на старши-треньора Влади Димитров

„Ñòðóìñêà ñëàâà” òðÿáâà äà å â „çëàòíàòà ñðåäà”

Няколко дни преди
началото на първенс-
твото отборът на
„Струмска слава”
представи отбора си
за новия сезон. Пред-
ставянето беше озна-
менувано с изразител-
на  победа с 8:0 срещу
юношите до 19 годи-
ни на ЦСКА-София.

След нейното прик-
лючване старши-тре-
ньорът на отбора
Влади Димитров ,под
чието ръководство
тимът влезе в профе-
сионалниая футбол и
през миналата година
запази мястото си в
„Б” група,  отговори
на въпросите на „Съ-
перник”

-  Подготовката е
на финал, как оценява-
ш нейното качество?

- Мисля,че сме се
подготвили добре фи-
зически, имаме още
какво да избистряме
в тактически план, но
все пак имаме още ед-
на седмица. Днешната
контрола по никакъв

начи не може да ме
заблуди с убедителни-
я резултат. Видях
пропуските, ще си ги
кажем в съблекалнята
и ще работим за от-
страняването им.

-   Отпада ли оконча-
телно варианта с те-
жък централен напа-
дател?

-  Да, на този етап
това е съставът.
Търсим си вътрешни
промени в състава. В
контролите при така-
ва игра ни се получа-
ват нещата, така че
няма да търсим нов
нападател.

-   Колумбиецът Аса-
те има проблеми с ра-
ботната виза. Не е
твоя работа да ги ре-
шаваш, но няма начин
да не знаеш. Ще се
разрешат ли нещата
до началото на пър-
венството?

-   Ще се разрешат,
но аз съм много разо-
чарован от факта,че
не се оправиха преди
това. Той проведе

добра подготовка с
отбора.Сега се оче-
ртава да го няма една
съдмица, което няма
как да не се отрази на
физическото му със-
тояние. Надявам се за
първия кръг да е на
линия, в смисъл да е
документално из-
ряден, но едва ли ще
разчитам на него за
цял мач, тъй като ед-
на съдмица е твърде
много време без тре-
нировки

-   И вие май се под-
веждате по наложила-
та се мода в българ-
ския футбол да разчи-
тате на чуждестран-
ни състезатели. Два-
ма не са много при по-
ложение,че имате
шест човаке от Радо-
мир, но все пак....

-    Аз не ги деля на
българи и чужденци.
Просто търся хора,
които ще ми свършат
работа. Да има такава
тенденция, но ще Ви
кажа, че българските
футболисти станаха

с много големи пре-
тенции. Първо го-
ворят за пари и след
това показват нещо
на терена. Докато
при момчетата, кои-
то съм взел от чуж-
бина, финансовата
част им е последна
грижа. Те просто ис-
кат да се развиват и
да играят и аз им да-
вам тази възмож-
ност.

- Добре звучи,
спомняме си драмите
миналата година в
последните минути
на мача с Оборище.
Ръководството ако
не Ви е поставило
точна цел, ти едва ли
не си го направил.

-     Да  аз съм амби-
циозен човек и ми се
иска всяка година да
надграждаме в разви-
тието си. Мисля си,
че едно място в злат-
ната среда би ни под-
хождало повече. Тази
година е добре,че са-
мо два отбора изпа-

Сериозни амбиции в
групата на „Миньор”
И тази година Югозападната Трета ли-

га ще предложи редица сериозни сблъ-
съци и здрава битка за първото място,
даващо право на промоция в професио-
налния футбол. В отсъствието на шампио-
на ЦСКА 1948 фаворит за лидерската по-
зиция ще бъде тимът на Хебър (Пазар-
джик). Момчетата на Танчо Калпаков
обаче ще срещнат сериозна конкурен-
ция в лицето на Вихрен (Сандански), Ми-
ньор (Перник) и още куп други отбори.За
момента три нови клуба се присъединиха
към групата - изпадналият от Втора лига
Оборище (Панагюрище) и спечелилите
промоция от регионалните групи Спор-
тист (Своге) и Надежда (Доброславци).
Възможно е да има още един, след като
Свобода (Пещера) се отказа от участие в
първенството.

1. Оборище (Панагюрище)
2. Хебър (Пазарджик)
3. Вихрен (Сандански)
4. Миньор (Перник)
5. Банско
6. Чавдар (Етрополе)
7. Септември (Симитли)
8. Сливнишки герой (Сливница)
9. Беласица (Петрич)
10. Балкан (Ботевград)
11. Ботев (Ихтиман)
12. Пирин (Разлог)
13. Марек (Дупница)
14. Рилски спортист (Самоков)
15. Германея (Сапарева баня)
16. Спортист (Своге)
17. Надежда (Доброславци)

дат, но в никакъв слу-
чай не искам да се
стига до миналого-
дишните драми, кога-
то се спасихме в пос-
ледния мач. Надявам
се,че ще си свършим
доста  по-рано рабо-
тата

-      Поне по закани и
по амбиции тази годи-
на „Б” групата из-
глежда по-силна, дали
и „Струмска слава”
ще е по-добре?.

-  Надявам се и
„Струмска слава” да е
по-силна. Затова  каз-
вам, че си поставяме
цел „златната среда”
Амбициите на други-
те отбори не ме ин-
тересуват те са си
техни. Ако играем пра-
вилно, ще зарадваме
публиката на този ма-
лък град, който заслу-
жава да има отбор в
професионалния фут-
бол.

-     Ами пожелавам
Ви да го зарадвате!

-        Благодаря!

Ето кой ще спори за футболист на ФИФА
ФИФА обяви

имената на десетима
футболисти, които
ще спорят за №1
през миналия сезон
(3 юли 2017 - 15 юли
2018 г). Името на
победителя ще бъде
обявено на 24
с е п т е м в р и . П р а в и
в п е ч а т л е н и е
отсъствието на
Неймар, Филипе
Коутиньо и
световния шампион

Пол Погба. Сред
номинираните няма
нито един
вратар.Въпросните
10 имена бяха
селектирани от
група легенди на
световния футбол.
Сега всеки фен може
да гласува на сайта
на ФИФА за своя
топ 3.Изборът на
запалянковците ще
съставлява 50% от
крайния вот, а

о с т а н а л а т а
половина ще дойде
от гласовете на
с е л е к ц и о н е р и ,
капитани на
национални тимове и
журналисти.На по-
късна дата ще бъдат
обявени имената на
тримата с най-висок
вот, а на 24
септември ще бъде
обявено и кой е
№1.Прицът The Best
се дава от две

години насам, като
Кристиано Роналдо
го получи и в двата
случая.

 Номинираните:
 Кристиано

Роналдо (Реал
М а д р и д /
Португалия)

 Антоан Гризман
(Атлетико М/
Франция)

 Лионел Меси
( Б а р с е л о н а /
Аржентина)

 Килиан Мбапе
(ПСЖ/Франция)

 Лука Модрич (Реал
М/Хърватия)

 Мохамед Салах
(Ливърпул/Египет)

 Рафаел Варан (Реал
М/Франция)

 Кевин де Бройне
(Манчестър С/
Белгия)

 Хари Кейн
(Тотнъм/Англия)

 Еден Азар (Челси/
Белгия)

Ето номинираните за
треньор на годината:
ФИФА обяви официално имената на 11-те

специалисти, които са номинирани в класа-
цията “Най-добър треньор" за сезон 2017/
18. В него се влиза и Световното първенс-
тво в Русия. Като изненада може да се
приеме включването на руския селекцио-
нер Станислав Черчесов.Победителят ще
бъде обявен на 24 септември на церемония
в Лондон.

 Ето и всички номинирани:
 Масимилиано Алегри – дубъл с Ювентус

през сезон 2017/2018, четвъртфинал в Шам-
пионската лига;

 Станислав Черчесов – четвъртфинал с
Русия на Мондиал 2018;

 Златко Далич – исторически първи финал
на световно първенство с Хърватия на Мон-
диал 2018;

Дидие Дешан – световен шампион с
Франция на Мондиал 2018 (втора световна
титла), едва третият, завоювал отличието
като играч и треньор;

 Пеп Гуардиола – дубъл с Манчестър Сити
през сезон 2017/2018;

 Юрген Клоп – финал в Шампионската ли-
га за сезон 2017/2018 с Ливърпул;

 Роберто Мартинес – трето място на Мон-
диал 2018 с Белгия, най-добро представяне
на страната в историята на световните фи-
нали;

 Диего Симеоне - носител на трофея в Ли-
га Европа с Атлетико Мадрид;

 Гарет Саутгейт – четвърто място на Мон-
диал 2018 с отбора на Англия;

 Ернесто Валверде – дубъл с Барселона
за сезон 2017/2018, четвъртфинал в Шам-
пионската лига;

 Зинедин Зидан – победител за трета по-
редна година в Шампионската лига с Реал
Мадрид.
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Радмил Георгиев, известен като Радо Шишарката, е смятан за автокрадец №1 на Перник и София

МОН готви проекти
за 240 млн. лева

Светла ЙОРДАНОВА
3 проекта за 240 млн. лв. подготвя прос-

ветното министерство по оперативна прог-
рама „Наука и образование“.

Единият ще е наследник на мегапроекта
„Твоят час“ с бюджет от 105 млн. лв., който
приключва в края на тази година. Вместо
най-различни извънкласни дейности по ин-
тереси обаче по новия проект ще се финан-
сират само допълнителни обучения на уче-
ници за преодоляване на образователните
им затруднения. Очаква се бюджетът му да
е 70 млн. лв. По другия проект ще се финан-
сират детските градини за допълнителни
обучения по български език за деца, чийто
майчин език е различен от българския.
Прогнозната сума, която ще се разпредели
за целта, е 82.5 млн. лв.

За развитие на дигиталните умения в учи-
лище пък са планирани 90 млн. лв. В тази
област са предвидени три вида дейности –
създаване на отворен образователен „обла-
к“, т.е. електронно съдържание, до което ще
имат достъп ученици и учители, обучение на
преподаватели за преподаване на дигитал-
ни умения и обучение по компютърно моде-
лиране още в първи клас.

Парите по програма „Наука и образова-
ние“ бяха наскоро размразени, но пък рис-
кът от загуби все още стои. Особено голям
е проблемът с програмата за квалификация
на педагогическите специалисти, която бе
стопирана заради установените от ЕК не-
редности в част от проектите. До края на
2018 г. по нея трябва да отчетем 15 хиляди
обхванати в обучение учители. 100 млн. лв.
от парите за регионални научни центрове
пък ще бъдат прехвърлени към програмата
за бизнеса „Иновации и конкурентоспособ-
ност“.

МОН планира да разшири обхвата на
програма „Старт за ИТ кариера“. В момента
по нея за „приложен програмист“ се обуча-
ват 1000 ученици. Целта е до една година
във всички училища да има локални wi-fi
мрежи, както и електронни дневници.

Той е може би най-
наглият крадец, опи-
сват го полицаите
от СДВР. Задигал ко-
ли, без да се съобраз-
ява, че навън е свет-
ло. И е алчен – не
ползва отцепка, за
да не дели, разказва-
ха още преди две го-
дини криминалисти.
Бандитът идва от
Перник в столицата
с влака и си тръгва
от София с крадена
кола. Там веднага я
кара в автоморга,
където ги разглоб-
яват за минути, пре-
ди да я продадат на
части.

Печалбата е около
1500-2000 лв., каз-
ват запознати.

Още толкова пече-
ли чисто собствени-
кът на моргата. Той
не се притеснява,
тъй като серийните
номера се чистят.
Радмил Георгиев най-
често налитал на
среден клас коли. Те
по-често са без ала-
рми и не са паркира-
ни по луксозни охран-
яеми паркинги, а

пред блока. Лесно се
намират, а търсене
за частите им има,
защото са най-масо-
ви. Пернишкият ав-
тоапаш не разбива
вратите, а ползва
тапа, за да ги отклю-
чи.

С нейна помощ заг-
лушава алармата и
за не повече от ми-
нута колата вече е
на път за Перник.
Подобни машинки се
продават свободно в
интернет, като це-
ните им започват
от 300 лв. за ниския
клас коли и бусове и
достигат до 20 хил.
лв. за високия.

Криминалисти при-
помнят, че при една
от кражбите му по-
лицаите дори го хва-
нали с флекс в ръка,
докато реже открад-
натото BMW-е.  При
друг от подвизите
на Шишарката дори
се стигнало до прес-
ледване.

Ченгетата го гони-
ли няколко километ-
ра и бандитът бил
на път да им се из-
плъзне. За да избяга,
минавал между бло-

ковете и дори влизал
направо в градинки.
За негово нещастие
обаче полицаите се
оказали по-хитри и
го причакали на
няколко места. След
повече от половин
час гонитба Шишар-
ката бил спипан. За-
ради това бил и осъ-
ден на 1,5 г. затвор
от Софийския райо-
нен съд. Именно то-
ва е и последната
присъда на топбан-
дита.

Той обаче е излежал
само година от нея.
През 2016-та година
се очакваше, че ве-
роятно Шишарката
най-сетне  ще бъде
вкаран на топло за
доста дълго, тъй ка-
то е пробвал да от-
крадне Ситроен-а,
докато е бил в изпи-
тателен срок на ус-
ловна присъда, а сре-
щу него тогава се
водели  8 дела. Всич-
ките са били за от-
краднати в София
коли. И при всеки
един от случаите
мъжът ги е карал на
автоморгите в Пер-
ник.

Хванаха 32-годишен с дрога
Любомира ПЕЛОВА

32-годишен мъж е задържан за прите-
жаване на наркотични вещества, съобщи-
ха от пресцентъра на Областната дирек-
ция на поли-
цията в Пер-
ник.

Във вторник
служители от
Второ районно
управление на
МВР извърши-
ли проверка на
лек автомобил
„Фолксваген
Голф“, шофиран от 32-годишния жител на
областния град  М.М. Това се случило на
паркинг пред бензиностанция в квартал
„Изток“. Полицаите намерили и иззели
угарка от цигара марихуана с тегло 0,33
грама. М.М. е задържан за 24 ч. по Закона
за МВР.

Започнато е досъдебно производство
под ръководството на Районна прокурату-
ра – Перник и работата продължава.

С АРЕСТУВАНЕТО НА РА-
ДО ПАЯКА БУРГАСКАТА
ПОЛИЦИЯ ЧАСТИЧНО РЕ-
ШИ ПРОБЛЕМА С НЕЗА-

КОННИТЕ ПАЯЦИ в България. Вче-
рашната крими новина, че в краймор-
ския град е закопчан обявеният за кра-
дец на коли номер едно за Перник и
София Радо Паяка  може да се приеме
като началото на края на този доходен
подземен бизнес. А фактът, че органи-
те на реда го прибират за сефте, комай
не говори много ласкаво за тях. А за
перничани остава поредното усещане
на местен патриотизъм, че фамозният
обирач им се явява нещо като съграж-
данин, макар да не живее постоянно в
града. Както и да е, вече собственици-
те на луксозни коли могат да спят една
идея по-спокойно или докато не го пус-
нат. А иначе Радо Паяка може да се
окаже безценен съветник на изпълни-
телната власт в Перник, що се отнася
до евентуално закупуване на паяк за
нуждите на бъдещата Синя зона.  Един
вид да оправдае прякора си. Първият
начин е да снабди управата с безпла-
тен паяк втора ръка като индулгенция
за изкупуване на греховете, а вторият -
да го назначат за управител на общин-
ската фирма, отговорна за таксуването
и репатрирането на колите. Никой няма
да смее да не си плати или да рискува
Радо Паяка да му отнесе движимата
собственост като бръмбар сламка.

СВОБОДАТА И СЛОБОДИЯТА СА
СИ ДАЛИ СРЕЩА ОНЯ ДЕН НА ЕД-
НА ПЕРНИШКА БЕНЗИНОСТАН-
ЦИЯ, където някакъв смелчага зад во-
лана бил пипнат не само да пуши, но и
да пуши дрога. Двойно престъпление
като по учебник - хем може да напра-
виш огнен сакатлък с размерите на
гръцкия апокалипсис, хем кадиш от
забранената билка. Полицията си е
свършила професионално работата, но
остава въпросът не станаха ли прекале-
но много професионалистите, дето си
позволяват така да превръщат свобо-
дата в слободия. Паркингите на бензи-
ностанциите освен място за незаконно
пушене на трева, не са ли се превърна-
ли в разпределителни депа за забране-
ната "стока"? Една цигара и чорапът
може да се разплете до безкрайност. И
бензиностанциите вече не са това, кое-
то бяха.

Още един дрогиран шофьор пред Темида
Любомира ПЕЛОВА

Поредният водач
на автомобил, позво-
лил си да шофира
след употреба на
наркотични вещес-
тва, ще бъде изпра-
вен пред органите
на правораздаване-
то.Провинилият се е
25-годишен пернича-
нин. Престъпление-
то е регистрирано

на 4 април тази годи-
на. В най-голямото
пернишко село Дра-
гичево е бил спрян и
проверен лек авто-
мобил „Фолксваген
пасат”. Зад волана
на колата е бил пер-
ничанинът Г.М.

При изпробването
му с техническо
средство се оказало,
че си е позволил да

шофира след като е
употребил нарко-
тични вещества.
Анализът на кръвна-
та му проба устано-
вил наличието на ка-
набис.

Младият мъж е
привлечен е като об-
виняем по чл. 343
„Б“, ал. 3 от Наказа-
телния кодекс и ра-
ботата продължава.

Мобилен планетариум
посреща пернишки деца

Мобилен планета-
риум Астронет ще
посреща деца, люби-
тели на астроно-
мията и природата
от 5 до 14 години в
пернишкото читали-
ще „Съзнание”.  Ин-
терактивното шоу
ще се проведе на 4
август в читалище-
то. Организатор на
събитието е „Щура
лаборатория”. Цел-
та е да бъде събу-
ден интересът на
малчуганвите в об-
ластта на науката,
да визуализират до-
пълнителната ин-
формация за предме-
тите, преподавани

в училище.
Мобилният плане-

тариум Астронет
обикаля цялата
страна и Перник ще
е поредната му
спирка. В рамките на
60 минути децата
ще преживеят нещо
ново и вълнуващо.
Филмите, които
малчуганите ще наб-
людават в планета-
риума, са с научна
тематика, съобразе-
ни са с възрастови-
те групи и се про-
жектират на 360-
градусов екран. Ос-
вен това, всички
участници ще имат
възможността да

наблюдават научно
шоу с течен азот,
ще хапнат вкусна из-
ненада и ще се по-
топят във вълшеб-
ния свят на плане-
тите и звездите.

Мобилната конс-
трукция на планета-
риума може да побе-
ре до 25 участника
едновременно. Всяко
дете ще получи и
научен подарък, кой-
то може да си вземе
вкъщи.

На нашите забав-
ни занятия ще дока-
жем, че науката е не-
що мноооого инте-
ресно, казват орга-
низаторите.
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