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 Боят
настана...

Ако патриотите са истински, а не мен-
тета, възрожденската песен "Боят нас-
тана" трябва да звучи нон стоп по пар-
тийните им телевизии. Щото в Народ-
ното събрание боят вече настана, а вре-
мето е революционно и възрожденско.
Коалиционни партньори се млатят  по
патриотични подбуди и създават добро
настроение във време, когато народът
се настройва на отпускарска вълна.

Какво по-логично от след като са скара-
ха, да се сбият. Действа релаксиращо на
меланхолията, обзела избирателя, който
както и да го проучват, не си променя
електоралните нагласи. Да видим след
вчерашната патаклама в Парламента как-
во е останало от рейтингите и процен-
тите.

Това зрелище заслужава да се изконсу-
мира докрай, щото по-добро трудно ще
дочакаме. Пожарникарят Борисов твърде
професионално се е заел да гаси огъня в
къщата на партньорите си, но дали и на
него накрая няма да му писне и да им тег-
ли  една студена струя с маркуча, както
на Запад разпръскват улични безредици?
По-добре водка с приятели, отколкото
бой в милицията, обичал да казва Висоц-
ки. И у нас така - по-добре бой сред пат-
риотите, отколкото политическа скука.

Валентин ВАРАДИНОВ

160 / 270

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно с дъжд

На първия етап тя обхваща цялата централна градска част
Любомира ПЕЛОВА

Перник вече няма да
е изключение от об-
щото правило и като
останалите големи
градове ще има своя-
та „синя зона”. Това
стана ясно на вчераш-
ното заседание на
ОбС, на който бе
приета новата Наред-
ба №6 за организация
на движението на

терититорията на
общината. Докумен-
тът ще урежда специ-
фичните правила, ог-
раничения и забрани,

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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"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
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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

Окрадоха и детска градина
Любомира ПЕЛОВА

Освен обирите на частни домове, апашите
вече посягат и на общински имоти. Обект на по-
добен удар е станала пернишка детска гради-
на, съобщиха от пресцентъра на Областната
дирекция  на полицията.

Престъпленето е станало в периода между
29 юни и 25 юли тази година, когато неизвес-
тни проникнали в сградата на детското заведе-
ние и откраднали прибори и съдове за храна и
ел. кабели. Извършен е оглед на местопроиз-
шествието от служители на Първо районно уп-
равление на МВР.

Образувано е досъдебно производство и
действията по разследването продължават.

свързани с движение-
то на пътни превоз-
ни средства на тери-
торията на община-
та. Паркирането на
ППС ще се извършва
само на определените
и обозначени за целта
места. Наредбата
предвижда още въ-
веждане на режим на
платено паркиране на
пътни превозни
средства на площади,
улици и паркинги – об-
щинска собственост,
на специално обозна-
чени за това места,

като престоят ще се
заплаща по определе-
ни от местния зако-
нодателен орган ред и
условия. Изменения-
та включват още въ-
веждане на режим на
преференциално пар-
киране на ППС, пре-
возващи хора с трай-
ни увреждания, като
ще бъдат осигурени
определен брой фик-
сирани и

обозначени за това
места.

Петчленна постоянна комисия
към ОбС ще се бори с корупцията
Любомира ПЕЛОВА

На вчерашното си за-
седане пернишкият за-
конодателен орган ре-
ши да бъде съставена
Постоянна комисия за
противодействие на
корупцията и за отне-
мане на незаконно при-
добитото имущество.

Тя ще бъде петчлен-
на, а съветниците из-

браха и нейните члено-
ве. По предложение на
зам.председателя на
Ощинския съвет Рум-
яна Гьорева представи-
тел на ПП ГЕРБ ще бъде
Андрей Павлов. Социа-
листите предложиха и
получиха съгласието на
колегите си съветници
за секретар на групата
да бъде избран предсе-

дателят на групата съ-
ветници от БСП Пе-
тър Янков. В комисия-
та влязоха още Бойко
Астатков от Демокра-
ти за Перник и Мартин
Илиев от ВМРО. Пред-
седател на новата пос-
тоянна комисия ще е
юристът Славолюб
Славчов от Български
демократичен център.

На страница 3
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Äðàìàòà ñúñ ñãðàäàòà íà Áèçíåñ èíêóáàòîðà ïðèêëþ÷è
Тя вече няма да бъде ползвана безвъзмездно, решиха пернишките минипарламентаристи

Преведени са над 2 милиона
по помощта deminimis

Силвия ГРИГОРОВА
До момента Държавен фонд „Земеделие“

извърши плащания по помощта deminimis
за общините в Ямболско и Бургаско, които
са засегнати и ограничени поради забол-
яването чума по дребните преживни живот-
ни, общо на 364 стопани от седемте общини
с въведени ограничения заради чумата
(PPR) за близо 2 050 000 лв.

Обезщетения ще получат не само стопа-
ните на евтанизираните животни, но и всич-
ки останали, които подлежат на възбрана
за реализиране на млечни и месни продук-
ти извън ограничената зона.

Чрез помощта deminimis стопаните ще
могат да покрият загубите от нереализира-
ното мляко, ценовите разлики на изкупена-
та продукция и затрудненията при изхран-
ването на животните. Тя е допълнение към
вече изплатените на стопаните обезщете-
ния за евтаназирани животни

Любомира ПЕЛОВА
Драмата със сгра-

дата на бизнес инку-
батора, която пре-
дизвика скандал ми-
налата седмица и
стана причина за
прекратяване на за-
седанието на ОбС,
вече приключи. Вче-
ра, на извънредно за-
седание минипарла-
ментаристите про-
дължиха работата
си от там, откъде-
то спряха на редов-
ната сесия. Разлика-
та бе, че скандална-
та точка 7, до чието
глрасуване не се
стигна, сега бе точ-
ка първа в дневния
ред.

Но очакванията, че

точно преди седем
дни проблемът с ос-
трите дебати е из-
черпал темата ,не се
оправдаха. Някои от
левите съветници
отново повториха
казаното вече в пуб-
личното пространс-
тво в защита на ис-
кането безвъзмез-
дното право на пол-
зване да не бъде
прекратено.

Бившия градона-
чалник и настоящ
съветник Андрей Ан-
дреев пък излезе с
екзотичното пред-
ложение сдружение-
то да продължава да
използва сградата
срещу месечен наем
от ... ДЕСЕТ лева. Са-

мо за справка – тол-
кова е таксата, коя-
то се плаща дневно
за ползването на
платения паркинг
там, Не коментира-
ме отдадените под
наем помещения.

От изказванията
на някои леви мини-
п а р л а м е н т а р и с т и
човек оставаше с
впечатление, че едва
ли не ОбС иска да
закрие като струк-
тура Бизнес инкуба-
торът, та се наложи
да им бъде припомне-
но, че единствено-
то, за което иде реч,
е прекратяването на
б е з в ъ з м е з д н в о т о
право на ползване на
имота – частна об-

щинска собстве-
ност. Във внесената
от кмета на Перник
д-р Вяра Церовска
докладната се посоч-
ва, че от 2010 г. на-
сам Регионалният
бизнесцентър /РБЦ/
не е изпълнявал
проект в партньорс-
тво с Община Пер-
ник, както твърди
началникът на отдел
„Европейски и нацио-
нални оперативни
програми“. Освен
това е изтекъл и за-
коноустановеният
10-годишен срок за
безвъзмездно право
на ползване на пре-
доставената сграда
и терен. РБЦ не по-
пада и в специалните
хипотези за придо-
биване на безвъзмез-
дно право на ползва-
не без търг или кон-
курс.

По време на заседа-
нието зам.-кметът
Владислав Караилиев

заяви, че докладната
записка е внесена с
ясни мотиви.  „В
чл.39 , ал 2. от Зако-
на за общинската
собственост ясно се
казва, че срокът на
безвъзмездно пол-
зване, на който и да
е общински обект
може да бъде макси-
мално допустим 10
години, които са ве-
че изтекли. От тук
натам е правото на
Общинския съвет да
прецени какво реше-
ние да вземе“, аргу-
ментира се Караи-
лиев.

Според изложени-
те мотиви и фак-
тът, че бизнесинку-
баторът не се пол-
зва по предназначе-
ние, е основание кме-
тът да поиска Об-
щината отново да
придобие правото си
на собственост вър-
ху обекта. И това бе
гласувано.

И тази година МОН издирва
31 хиляди липсващи ученици

Светла ЙОРДАНОВА
Мащабната акция на институциите по

включване в образователната система на лип-
сващите ученици ще продължи и тази година
с издирването на 31 хиляди деца и младежи.
Това стана ясно вчера след заседание в МС
на координационното звено по механизма за
обхват на децата в училище.

Миналата година 1100 екипа, включващи
над 11 хиляди учители, образователни експер-
ти, социални служители, медиатори, кметове,
областни управители, полицаи и др., направи-
ха над 200 хиляди обхода на адреси на деца,
за които има данни, че не са включени в обра-
зователната система. От 206 хиляди издирва-
ни ученици в клас бяха върнати 24 хиляди де-
ца, които след това се стопиха до 22 хиляди,
тъй като около две хиляди хлапета отново
спряха да влизат в час. 70% от търсените де-
ца, или около 145 хиляди, се оказаха в чужби-
на, без държавата да има информация дали те
ходят на училище там. Вчера просветният ми-
нистър Красимир Вълчев съобщи, че 17 хил-
яди подрастващи изобщо не са открити на ад-
ресите им, а 10 хиляди деца са открити, но
службите не са успели да ги върнат в клас
въпреки положените усилия. За всички тях из-
дирването продължава, като към тях се
включват и тези, които са отпаднали през из-
миналата 2017/2018 учебна година. По данни
на министъра преждевременно системата са
напуснали още 12 хил. ученици, 2/3 от които
поради заминаване в чужбина. Останалата 1/
3, или 4 хил. деца, останали у нас, също ще бъ-
дат обект на съвместна работа. Т.е. тази годи-
на усилията, които според Вълчев трябва да
са “по-фокусирани” и “по-ефективни”, ще бъ-
дат насочени към общо 31 хиляди ученици.

Шест двойки получават
помощ за „ин витро”
Любомира ПЕЛОВА

На вчерашното за-
седане на пернишкия
минипарламент бе-
ше взето решение за
одобряване и утвър-
ждаване на списъка с
кандидати, приет
от общинската ко-
мисия за финансово
подпомагане на из-
следвания и проце-
дури, свързани с ле-
чение на безплодие
на семейства и лица
живеещи на семейни
начала с репродук-
тивни проблеми на
територия на Об-
щина Перник. Шест
двойки ще получат
суми между 1000 и
2000 лева, за да мо-
гат да се ползват
от програмата «Ин
витро».

Местните зако-
нотворци казаха
«да» и на докладната
на кмета Вяра Це-
ровска малолетният
сирак Антон Иванов
да бъде освободен
от данък „недвижи-

ми имоти” и такса
„Битови отпадъци”.
В продължение на
около година и поло-
вина детето е загу-
било майка си, която
е била неговият ед-
ниствен родител,
баба си и дядо си.
Н е п ъ л н о л е т н о т о
момче живее с нас-
ледствена пенсия
от 150 лева и няма
други доходи. Няма
и роднини по пряка
линия, които да пое-
мат разходите по
наследственя имот,

а в момента Антон е
настанен в Център
за настаняване на
деца и младежи от
семеен тип на улица
Луганск в Перник.

Направихме едно
добро дело днес, зая-
ви председателят
на минипарламента
Иво Савов, след ка-
то съветниците
уважиха докладната
на градоначаланика
за освобождаването
на сирачето от да-
нъци и такси за
2018 година.

Близо половината от площите
с рапица са вече ожънати

Силвия ГРИТОРОВА
Близо половината от реколтата от площите

засети, в маслодайна рапица в областта, е ве-
че прибрана, информираха от Областна дирек-
ция „Земеделие” .

Първи приключиха д прибирането на рапи-
цата стопаните от Брезник. От ожънатите 450
дка с тази култура те получиха 49.5 тона про-
дукция, при 110 кг среден добив от декар,
който за сега е най-ниския в областта. Много
добра организация на работа по жътвата на
рапицата са създали и земеделските произво-
дители от Радомир. От засетите в общината 8
500 дка с рапица вече е прибрана реколтата от
6 590 дка, което ще рече 77 51% от засетите
площи. От тях е получена 1 650т продукция
при 250 кг среден добив от декар. Напредват
с жътвата на рапицата и фермерите от Трън. От
засетите в общината 6 400 дка с рапица, те ве-
че са реколтирали 1 100 дка, което означава
15.69% от засетите площи. От тях е получена
385 т продукция при 380 кг среден добив от
декар, който е най-високия в областта за сега.
До момента в региона от засетите 16 590 дка с
рапица  са ожънати 48.49%. От тях са получени
2084.5 т продукция при 258 кг среден добив от
декар. Това, според агробиолозите е сравни-
телно добра реколта за региона.

Ректорите ще сключват
договори с МОН

Светла ЙОРДАНОВА
Ректорите на държавните висши учебни за-

ведения да сключват договори за управление
с министъра на образованието и науката. Това
предложение на министъра на образованието
и науката Красимир Вълчев за промяна в за-
кона за висшето образование бе подкрепено
от Съвета на ректорите, чието заседание се
проведе в Бургаския свободен университет.

Договорите ще съдържат показатели за из-
пълнението на програма, ориентирана към раз-
витието на висшето училище.

В момента ректорите имат недостатъчно пра-
вомощия, което създава проблеми както за
стратегическото управление, така и невъзмож-
ност да се провеждат политики на развитие. С
договорите за управление ще се изяснят отго-
ворностите и задълженията им, каза министър
Вълчев.

Кандидатите за ректори отново ще бъдат из-
лъчвани от Общото събрание на съответното
висше училище, но след като имат договор с
министъра те ще носят повече отговорности
пред обществото - към използването на пуб-
личните ресурси и към репутацията на учебно-
то заведение. С мениджърските договори рек-
торите няма да са зависими от колективните
органи на управление, които често се противо-
поставят на непопулярни мерки като промяна
в структурата на персонала и при закриването
и разкриването на специалности.

Министърът акцентира върху необходимос-
тта да се подготвят кадри, които ще са търсени
от пазара на труда и ще се реализират успеш-
но.
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È â Ïåðíèê ñå âúâåæäà „ñèíÿ çîíà”
На първия етап тя обхваща цялата централна градска част

Три големи язовира, един
от които е «Студена», се
изпускат контролирано

Силвия ГРИГОРОВА
Деветте най-големи язовира за питей-

но-битово водоснабдяване, стопанисва-
ни от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството чрез ВиК
операторите, са в добро състояние. От
пресслужбата на регионалното минис-
терство информираха, че стените и съо-
ръженията на деветте големи язовира
за питейно-битово водоснабдяване са в
добро експлоатационно състояние.

С цел превантивно освобождаване на
обем контролирано се изпускат язови-
рите “Христо Смирнески”, “Ново Пани-
чарево” и пернишкият “Студена”.

Изпускането е със стойности под до-
пустимите за съответното съоръжение.
Нивата в тях, както и в останалите язо-
вири - “Среченска бара”, “Боровица”,
“Камчия”, “Ясна Поляна”, “Йовковци” и
“Асеновец”, се поддържат в съответс-
твие с подадения от Министерството на
околната среда и водите одобрен месе-
чен график.

Количествата в последните шест язо-
вира са в рамките на общия им обем и
те не се изпускат.

За осигуряване на необходимата про-
водимост речните легла до 500 метра
след язовирните стени са почистени.

Горновски подчерта, че държавната
агенция има пълна координация с ин-
ституциите и са взети всички превантив-
ни мерки от страна на държавата.

“Сега най-важното е собствениците на
язовири да изпълнят предписанията на
ДАМТН - да се осигури свободен обем
на язовирите и да се следи денонощно
тяхното ниво. Такива предписания са
дадени във всички региони, където се
очакват проливни дъждове”, заяви още
Горновски и призова собствениците да
бъдат максимално внимателни през
следващите дни.

Масираните инспекции в цялата стра-
на продължават, като само за първите
седем месеца на годината са провере-
ни 2 393 язовира и са съставени 304 ак-
та.

По предложение на
зам . -председателя
на ОбС Румяна Гьо-
рева бяха приети из-
менения и допълне-
ния, в т.ч. наказа-
телните постанов-
ления да се издават
от кмета на община
Перник или опреде-
лен от него замес-
тник-кмет, въз ос-
нова на акт, съста-
вен от длъжностни-
те лица по ал. 1. Кме-
тът на Община Пер-
ник изготвя и изда-
ва предвидените в
настоящата наред-
ба заповеди в шес-
тмесечен срок от
публикуването на
наредбата.

Припомняме, че
времевият отрязък,
в който ще дей-
стват правилата на
синята зона е от 8
до 18 часа в работ-
ни дни. Режимът ва-
жи за возила с тегло
до 2,5 тона, микро-
буси и автобуси с

наказателен пар-
кинг. Собственикът
на автомобил, зас-
топорен със скоба в
платена зона, запла-
ща за всеки час прес-
той съгласно фикси-
рана  тарифа. Ако
колата бъде прину-
дително преместена
след края на работ-
ното време, прите-
жателят й ще плати
и за транспортира-
нето й, и за престоя
й на наказателния
паркинг.

Нарушителите на
Наредбата се наказ-
ват с глоба от 50 до
200 лв., ако за кон-
статираното нару-
шение не е предвиде-
на друга глоба. Съ-
ветниците приеха
предложението на
Александрина Коста-
динова и така тер-
минът „глоба“ за
юридическите лица
се заменя с „имущес-
твена санкция“ в
размер от 50 до 500
лв. За нарушители-
те, за които не е

до 12 места. Синята
зона обхваща райо-
нът, затворен меж-
ду улиците „Г.С.Ра-
ковски“,  „Брегални-
ца“, „Физкултурна“,
„Радомир“, „Желез-
ничарска“, „Отец
Паисий“, „Искър“,
„Струма“, „Петко
Каравелов“, „Васил
Левски“, „Св. Св. Ки-
рил и Методий“. Це-
ната за 1 час прес-
той се определя от
Наредбата за опре-
делянето и админис-
трирането на мес-
тни такси и цени на
услуги.

Ако водачът е заб-
равил да пусне SMS,
не притежава талон
или билет от спе-
циалните автомати,
които ще бъдат
монтирани в зоната
за платено паркира-
не, ще получи скоба
на автомобила, а ако
той остане в плате-
ната зона до изти-
чането на часовия й
срок, го вдигат с
„паяк“ и го карат на

предвидено наказа-
ние, глобата пък ще
бъде от 20 до 50 лв.

От такса са осво-
бодени МПС-та със
специален режим на
движение – Бърза
помощ, Пожарната,
главни и областни
дирекции на МВР, ав-
томобилите, собс-
твеност на Община-
та и Областната ад-
министрация, авто-
мобили, ползвани от
лица с трайно нама-
лена работоспособ-
ност и такива, при-
тежание на почетни
граждани на Перник.

Безплатно ще пар-
кират колите си
граждани, чиито жи-
лища попадат в об-
хвата на синята зо-
на, за което те ще
получат специални
стикери. Това право
обаче ще се ползва
само за един авто-
мобил на жилище, ка-
то за всеки следващ
се въвежда прогре-
сивна такса, опреде-
лена с решение на
ОбС.

За МПС-та, превоз-
ващи хора с уврежда-
ния се предвижда ре-
жим за преферен-
циално паркиране. За
тях ще има специал-
но отредени парко-
места.

Собственици на
жилища в синята зо-
на ще могат да пар-
кират по един авто-
мобил на домакн-
ство безплатно, за
всяко следващо во-
зило ще се плаща
прогресивна такса.

Според общинска-
та управа, въвежда-
нето на синя зона е
единственият на-
чин да се сложи ред
в безконтролното

Излишна бумащина товари учителите
Светла ЙОРДАНОВА

Огромната адми-
нистративна те-
жест е дамоклевият
меч, надвиснал над
образователната ни
система.

„Бумащината“, как-
то закачливо я нари-
чат мнозина в сис-
темата, далеч не е
безобиден и малък
проблем, който лес-
но бихме решили с
няколко нормативни
оптимизации. Защо-
то точно този проб-
лем доказано от-
блъсква младите
учители от реше-
нието да се пос-
ветят на професия-
та.

Анкетата на Син-

дикат „Образова-
ние“ показва недвус-
мислени резултати
за огромното и непо-
силно администра-
тивно натоварване
на педагогическите
специалисти във
всички образовател-
ни институции.

Учителите, уча-
стници в анкетата,
са признали, че
тяхната работна
седмица достига до
59 часа, при макси-
мална норма по Ко-
декса на труда от 40
часа. Средната про-
дължителност на
учителската седми-
ца е  49 часа и се е
повишила с час за
последните две годи-

ни. Административ-
ната работа, без
пряка връзка с уче-
бната дейност, е в
размер на 15 часа и
за този период също
се е повишила с 3  ча-
са. 60 % от анкети-
раните учители дек-
ларират, че са били
задържани в учили-
ще и детската гра-
дина със заповед на
директора, без да им
е възложена кон-
кретна дейност.

Според учителите,
МОН оказва засилен
натиск върху регио-
налните управления
по образование и ди-
ректорите на обра-
зователните инсти-
туции, за да могат

да се осъществят
хилядите админис-
тративни дейности
със спорен образова-
телен ефект.

Този нарастващ и
нагнетяващ напре-
жение проблем за
системата има
няколко решения:

Да се намали драс-
тично формалната
а д м и н и с т р а т и в н а
работа!

Да се назначат но-
ви 20 000 подпомага-
щи специалисти за
а д м и н и с т р а т и в н и
дейности в образо-
вателните инсти-
туции!

Да се осигурят до-
пълнителни финан-
сови средства с ак-

туализация на ре-
публиканския бю-
джет за заплащане
на нарастващите ад-
министративни дей-
ности.

Решението за ва-
риантите е на МОН,
а ние трезво можем
да припомним, че
българският учител
си остава най-беден
в Европа.  И ако на-
чалната заплата на
млад учител ЩЕ СТА-
НЕ 920 лева от 1
януари 2019 г., то в
момента има офе-
рти за млад касиер
със средно образова-
ние в супермаркети
от 1260 лева!- каз-
ват от Синдикат
„Образование”.

паркиране на авто-
мобили, в т.ч. и в
градинки, зелени
площи, детски пло-
щадки. Събраните
средства от глоби-
те пък ще се изпол-
зват за поддръжка
на пътната инфрас-
труктура в Перник.

Проблем обаче
мнозина виждат в
обстоятелството,
че реално няма да
има къде да се парки-
ра без да се плаща в
една изключително
голяма част от гра-
да, тъй като в син-
ята зона попадат и
паркингите при Мла-
дежкия дом, Съдеб-
ната палата, при по-
лицията, при Исто-
рическия музей, об-
щината, зад бивше-
то кино „Кракра”,
които досега бяха
безплатни и поемаха
част от автомобил-
ния поток. Реално
мнозина ще се опи-
тат да ползват пар-
кингите на два от
хипермаркетите в
центъра на Перник,
без да са техни
клиенти. Съветници
реагираха и срещу
липсващата иконо-
мическа обосновка
за въвеждането на
синята зона - не ста-
на ясно какви ще са
приходите в общин-
ската хазна от въ-
веждането на зона-
та и глобите, които
ще бъдат наложени
на нарушителите,
какви ще са финансо-
вите потоци, нужни
за заплати и осигу-
ровки на обслужва-
щия персонал, каква
част от инфрас-
труктурата ще мо-
же да бъде реконс-
труирана годишно.

от страница 1
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Гери-Никол, станала известна като «яката дупара», разтърсва лявата младеж

Любомира ПЕЛОВА
Стотици перничани

тръгват към Бузлуж-
джа, където в събота
и неделя традцион-
ният събор на БСП.
Той ще бъде открит с
младежка конферен-
ция “Младите хора на
Балканите:

Мисия: Оставаме”
ще събере младежи от

региона в Казанлък
тази вечер. Участие
са заявили младежи
от Словения, Сърбия,
Албания, Черна гора и
Румъния. В срещата
участие ще вземе и
червеният лидер Кор-
нелия Нинова.

По традиция ще се
проведе и велошес-
твието, организира-

но от БСП. Ще бъдат
поднесени цветя и
венци на паметника
на връх Шипка.

А вечерта за музи-
калната програма в
града на розите ще се
погрижат Гери-Никол
и Дара, заедно с Дани
Милев. Гери-Никол е с
топла червена връзка
в столетницата. Вече

е подгрявала кампа-
нията на президента
Румен Радев. Освен
това в едно изказва-
не, макар и иронично,
Георги Кадиев предло-
жи именно Гери Никол
като възможност за
здравен министър в
правителството Бо-
рисов 2.

На следващия ден по
програма на самата
историческа поляна
социалистите ще раз-
търси Горан Брего-
вич. Разбира се, след
официалните при-
ветствия. Очакваше
се и македонският
премиер Зоран Заев да
присъства, но явно е
отказал.

Традиционният съ-
бор на БСП на Бузлу-
джа се провежда в съ-
бота и неделя, като
социалистите се съб-
рат в местността
“Историческа пол-
яна”.

Миналата година
точно преди събора
се разрази поредния

скандал за собстве-
ността и отговор-
ността за стопанис-
ването на паметника.

От БСП обявиха, че
са готови да поемат
реставрацията и под-
държането му, което
и до този момент не е
станало обаче. Още
през 2011 г. първото
правителство на ГЕРБ
прехвърли безвъзмез-
дно паметника на Буз-
луджа на БСП. Години
по-късно от Левицата
не бяха поели отго-
ворност за монумен-
та.

Преди два месеца
стана ясно, че памет-
никът вече е под де-
нонощна полицейска
охрана.

Да се разгледа па-
метника отвътре,
например, е забране-
но, тъй като от годи-
ни Чинията се руши и
влизането е опасно.
Вратата е заварена в
опит да се възпрат
любители на екстрем-
ните преживявания.

На трудовата борса търсят
20 шивачки и 10 готвачи

 Силвия ГРИГОРОВА
След като две  поредни седмици пред-

лаганите на трудовата борса в Перник
свободни работни места намаляваха, та-
зи седмица те се увеличиха макар и са-
мо с 8 и достигнаха 131. Добрата новина
е, че  предлаганите  свободни места за
безработни висшисти се увеличиха, ма-
кар и само с 1 и в момента са 8.

   Все още са актуални офертите за ра-
бота на  10 шивачи за работа в София, 5
шивачи на облекла също за София, 10
работници за строителна изолация и 10
кредитни консултанти. Тази седмица се
появи предложение за работа на 10 гот-
вачи в заведение за бързо хранене в се-
ло Студена.

Освен тях  Бюрото по труда в Перник
предлага работа на: 3 барман, 2 готвачи,
6 електромонтьори, 6 шлосер-монтьори,
1 дограмаджия,  1 гладач, 2 санитари, 1
кредитен консултант,  2 монтажници на
хладилни и климатични инсталации, 3
кроячи на текстил, 3 машинни оператори
дървообработване, 6 електромонтьори
на електронна апаратура,  3 работници в
кухня, 1 шофьор на автобус на 4 часа, 5
работници ВиК инсталации, 5 работници
ОВК инсталации,  1 учител по компютър-
ни технологии, 2 монтажници на догра-
ми и мебели, 2 шлайфисти на дървени
детайли, 1 разфасовач, 3 общи работни-
ци в промишлеността, 3 оператори на пе-
щи за изпичане, 3 стъклари за остъкл-
яване на транспортни средства, 7 общи
работници, 2 учители по английски език,
4 младши експерти, 1 чистач-хигиенист,
5 салонни управители, 1 юрист-консулт
по заместване, 1 техник-механик.

 След като две седмици предлаганите
работни места намаляваха, то през тази
те се увеличиха, макар и незначително.
Това  показва колко е мобилен пазарът
на труда в региона и че той е  в пряка
зависимост от потребностите на бизне-
са.  Анализирайки предлаганите от Бю-
рото по труда в Перник  свободни работ-
ни места, трябва да отбележим, че тази
седмица,  преобладава търсенето на
кадри  за обслужващите дейности, а
след това за промишлеността.

 Сред най-търсените професии и  тази
седмица са шивачките, кредитните кон-
султанти, строителните изолаторджии и
други. Със завършването на учебната
година, вече се появиха предложения
за работа на преподаватели.

И  тази седмица се запазва тенден-
цията  хората със средно и по-ниско об-
разование да имат по-големи шансове
да си намерят работа. На тях Бюрото по
труда предлага 123. Тази седмица сво-
бодните работни места за безработни
висшисти се увеличиха и станаха 8.

Конституционният съд отхвърля днес Истанбулската конвенция
Любомира ПЕЛОВА

К о н с т и т у ц и о н -
ният съд ще от-
хвърли Истанбулска-
та конвенция,
твърдят източни-
ци в магистратура-
та. 8 от съдиите ще
са против приемане-
то й и ще изтъкнат,
че в нея има тексто-
ве, които противо-
речат на основния
закон.

Очаква се офи-
циалното решение,
както и мотивите
към него да бъдат
оповестени днес.
Най-сериозният мо-
тив в решението на
конституционните
съдии е, че Конвен-
цията съдържа нея-
сни термини. При
ратификацията й
пък тя би имала сила
над националното
з а к о н о д а т е л с т в о ,
което е в разрез с
принципите на пра-
вовата държава. 

Както „Съперник”
вече писа писа, Кон-
ституционният съд
насрочи решението
си за Истанбулска-
та конвенция и за
това дали тя проти-
воречи на Консти-
туцията за послед-
ния работен ден на
депутатите, преди
да излязат в лятна
ваканция. Това бе
съобщено на стра-
ницата на консти-
туционните магис-
трати. Тогава бе
уточнено, че делото
за спорния междуна-

роден документ ще
се “разглежда по съ-
щество” на 27 юли.

Точно преди 10 дни
Конституционният
съд проведе обсъж-
дане по въпроса да-
ли Конвенцията на
Съвета на Европа за
превенция и борба с
насилието над жени
и домашното наси-
лие, наречена още
“Истанбулска кон-
венция”, противоре-
чи на Конституция-
та на Република Бъл-
гария.

Е в р о д е п у т а т ъ т
Николай Бареков
веднага оповести,
че решението на
конституционалис-
тите от най-вър-
ховния орган в стра-
ната е именно тако-
ва, без да посочва
откъде черпи подоб-
на информация. “КС
е постановил, че Ис-
танбулската кон-
венция не противо-
речи на конститу-
цията. Тъжна вест
за България. Сега
джендърите могат
да си спретнат още
един парад”, написа
в социалната мрежа
той.

Въпросът за кон-
с т и т у ц и о н о с ъ о б -
разността на про-
тиворечивия доку-
мент бе отправен
от 75 депутати от
ГЕРБ. Това стана
след като прави-
телството оттег-
ли от Народното
събрание решение-

то, с което се иска-
ше ратификацията
на конвенцията.
Докладчик по кон-
ституционно дело
№ 3/2018 г. е съдия
Анастас Анастасов,
който е бивш депу-
тат от ГЕРБ.

БСП  също не от-
стъпи от позиция-
та си против прие-
мането на Истан-
булската конвенция.
Корнелия Нинова и
ръководството на
левицата не бяха ра-
зубедени дори и от
партията майка в
Е в р о п а р л а м е н т а
ПЕС. На крака при
Нинова пристигна
делегация на ПЕС,
водена от генерал-
ния секретар Ахим
Пост, като основна
тема на разговора
бе именно Истанбул-
ската конвенция. “С
ПЕС споделяме ед-
накви ценности сре-
щу насилието над
жени и деца, но пози-
цията на български-
те социалисти по
Истанбулската кон-
венция остава неп-
роменена”, обяви
Корнелия Нинова на
п р е с к о н ф е р е н ц и я
след срещата си с
Ахим Пост.

“Както знаете
имаме делегация от
ПЕС, за да разговар-
яме за позициите ни
за Истанбулската
конвенция. Сподел-
яме еднакви ценнос-
ти срещу насилието
над жени, деца и сме

готови българските
социалисти да внас-
яме законопроекти
в българското зако-
нодателство за бор-
ба с насилието над
жени и деца. Както
знаете ние вече вне-
сохме такива поп-
равки в Наказател-
ния кодекс и предло-
жение за създаване
на областни центро-
ве. Тези наши пред-
ложения бяха прие-
ти в парламента.
Ще продължим с кон-
кретните си дей-
ствия в помощ на
деца и жени“, допъл-
ни лидерът на леви-
цата.

Делото се очаква с
голям обществен
интерес, който бе
допълнително заси-
лен и от създалото
се напрежение при
изразяването на
становища от пред-
ставители на ключо-
ви правораздавател-
ни институции у
нас.

Върховният каса-
ционен съд не успя
да излезе с позиция
по въпроса. Предсе-
дателят на инсти-
туцията Лозан Па-
нов бе възложил на
трима върховни съ-
дии да изготвят
становище. На пози-
цията на двама от
съдиите (членове на
Гражданската и На-
казателната коле-
гии), която застъп-
ваше тезата, че ра-
тификацията на

конвенцията проти-
воречи на основния
закон, бе противо-
поставена втора по-
зиция, изготвена от
съдия от Търговска-
та колегия на ВКС,
която подкрепяше
спорния документ.

Висшият адвокат-
ски съвет също не
успя да вземе реше-
ние. Първоначално
на сайта им беше
публикувано стано-
вище, подписано от
председателя Ралица
Негенцова, според
което Истанбулска-
та конвенция не
противоречи на Кон-
ституцията. След
реакция на членове
на съвета обаче,
които се оказаха
противници, стано-
вището на адвока-
турата беше оттег-
лено.

Така всичко остана
в ръцете на Консти-
туционния съд, кой-
то временно отло-
жи решението си.

Каквото и решение
да вземе обаче, това
едва ли ще повлияе
на различните поли-
тически нагласи в
Парламента. Основ-
ната теза на про-
тивниците на Ис-
танбулската кон-
венция е, че чрез нея
се отваря възмож-
ност за легализира-
не на еднополовите
бракове у нас, което
според сега действа-
щата Конституция
е невъзможно.



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

Петък, 27 юли 2018 г., брой 140 /6488/ 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
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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
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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

Съперник8 27 юли 2018 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

Хората, които остават до късно и се излежават пове-
че, е по-вероятно да умрат по-млади за разлика от те-
зи, които стават от сън рано.

Това става ясно от проучване на Университета на Съ-
ри и Северозападния университет в Чикаго, цитирано
от АФП. В изследването са участвали повече от 430 000
души във Великобритания, които са на възраст между
38 и 73 г.

То е проведено в рамките на 6 г. и половина. Устано-
вено е, че "нощните птици" имат 10% по-голям риск да
умрат по-рано в сравнение с ранобудните хора.

27% от анкетираните заявяват, че "определено са ранобудни", 35 на сто -
"по-скоро ранобуден от "нощна птица"; 28% - по-скоро "нощна птица", от-
колкото ранобуден" и 9% казват, че "определено са "нощни птици". Рес-
пондентите също така са разкрили информация за теглото си, дали пушат

Нощните птици с по-голям риск да умрат преждевременно в сравнение с ранобудните хора
цигари и социално-икономическия си статут.

През периода от 6 г. и половина са регистрирани
смъртни случаи в групата от анкетирани - малко над 10
500 души.

Хората, които остават до късно, авторите разбрали,
имат 10% по-голям риск да умрат преждевременно в
сравнение с тези, които стават рано.

"Нощните птици" също е по-вероятно да имат психо-
логически проблеми, диабет, респираторни и хранос-
милателни проблеми, а също така спят по-малко часо-
ве.

Тази група от хора е по-вероятно да пуши цигари, да консумира алкохол
и кафе и да взема наркотици.

Според авторите по-високият риск произхожда от това, че хората имат
вътрешен биологичен часовник, който не отговаря на външната им среда

Намериха подземно езеро на Марс
Използвайки радарен инструмент на орбитален космически апарат,

учените са установили солено езеро под лед на южната полярна равнина
на Марс, определят откритието като вода и възможно местообитание за
микробен живот, съобщава "Ройтерс".

Езерото, което са открили, с диаметър около 20 километра, оформено
като заоблен триъгълник и разположен на около 1,5 километра под
повърхността на леда, представлява първото сигурно доказателство за
течна вода, откривана някога на Марс. Независимо, че въпросът за живот
навсякъде другаде освен Земята, е един от най-сериозните въпроси в
науката, новите открития предлагат изумителна възможност за подобно
предположение, макар и без доказателства, тъй като водата се смята за
основна съставка за живота.

Учените коментират, че може да отнеме години, за да се провери дали
всъщност има живи организми във водното езеро, което прилича на
езерата по ледниците на Земята. Може би с бъдеща мисия, която ще
пробие леда и ще вземе проби.

"Това е място на Марс, където има нещо, което най-много прилича на
местообитание, място, където животът може да съществува", обяснява
планетарният учен Роберто Оросей от Националния институт по
астрофизика в Италия, ръководител на изследването, публикувано в
списание Science.

"Този вид среда не е точно идеалната ваканция, или място, където ще
плува риба. Но има земни организми, които могат да оцелеят и да
процъфтяват в подобна среда. На Земята има микроорганизми, способни
да оцелеят дори в лед", коментира ученият.

Откритието е направено и чрез данни, събрани между май 2012 и
декември 2015 г. с апаратура на борда на космическият апарат "Марс

Експрес" на Европейската космическа агенция, която пуска радарни
импулси, които проникват в повърхността на Марс и ледените шапки.

"Това ни отне много години и анализ на данните и се опитвахме да
намерим добър метод, за да се уверим, че това, което наблюдаваме,
недвусмислено е течна вода", допълва ученият и съавтор Енрико
Фламини от Италианската космическа агенция.

Радарният профил на местоположението напомня този на езера под
ледниците, намиращи се на Земята в Антарктика и Гренландия.

Марс много отдавна е бил по-топъл и по-влажен, имал е значителни
водни тела, както се вижда от сухите езера и речните долини на
повърхността му. Имаше известни признаци на течна вода понастоящем
на Марс, включително спорни доказателства за водната активност по
марсиански склонове, но не и доказателство за наличието на течна вода.

Оросей коментира, че водата в марсианското езеро е под нормалната
точка на замръзване, но остава течна благодарение на високите нива на
соли. Той определя температурата на водата между минус 10 градуса и
минус 70 градуса по Целзий.

Остава да разберем дали ще намерим повече подводни водоеми или
откритието е някакво изключения, добавя Оросей.

Ако се открият други и съществува мрежа от езера под ледници, както
на Земята, това може да означава, че течната вода е съществува милиони
години или дори отпреди 3-1/2 милиарда години, когато Марс е бил по-
гостоприемна планета.

Въпросът е дали някакви форми на живот, които биха могли да се
развият отдавна на Марс, са намерили начин да оцелеят досега. "Никой
не смее да предлага или предполага съществуването на по-сложна форма
на живот", коментира Роберто Оросей
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Мир в коалицията! Не заради
властта - заради стабилността!

Само за по-малко от два часа премиерът Бойко Борисов успя да
помири вицето си Валери Симеонов и лидера на "Атака", които в
последните дни изостриха до такава степен отношенията си, че Во-
лен Сидеров дори заплаши да свали от поста Симеонов.

"Продължаваме заедно, противоречията са изгладени, егото отива
назад", отчете премиерът след спешното извънредно заседание на
коалицията, което се проведе в Министерски съвет.

"Междуличностните отношения нямат значение. Благодаря на ко-
легите, че загърбиха своето его. Всички признахме за това, което
сме сгрешили или не сме били достатъчно организирани, за да под-
д ъ р ж а м е
нормалния
д и а л о г
между коа-
лиционни-
те партньо-
ри, и в гол-
ямата и в
по-малката
к о а л и ц и я .
Те сега са
и з г л а д е -
ни", добави
премиерът.

С п о р е д
него коа-
лицията е
достатъчно
стабилна и
осъзната "и то не заради властта, не заради постовете и място в
парламента, а заради това, че всичко останало би означавало голям
хаос".

За да се избегнат подобни ситуация за в бъдеще на заседанието
днес е изготвен регулярен график за срещи между парламентар-
ните групи и правителството.

Борисов смята, че няма спорна тема, която да не може да бъде
решена с необходимия компромис в интерес на обществото от коа-
лиционните партньори.

"Параметрите, по които държавата работи в момента, финансови
и икономически, БВП са най- добрите за всички времена на тази
държава. Безработицата е рекордно ниска, инвестициите са в ин-
дустрията. Всички програми и еврофондове работят. Имахме из-
ключително успешно европредседателство", похвали се премие-
рът.

Волен Сидеров пък призна, че споровете през медиите не са пра-
вилна тактика.

Според него точно тези разменени реплики не трябва да се прие-
мат като нещо разрушително.

"Всеки от нас е човек. Има нерви и начини на реакция", посочи
той.

Лидерът на "Атака" е категоричен, че кабинетът трябва да изкара
пълен мандат.

"Ако сега отидем на разтурване, към избори това означава хаос.
Знаете от социологията, че повечето българи не искат избори", по-
сочи той.

"Действията на патриотичната коалиция оттук нататък не бива да
предизвикват съмнение, че искаме прекратяване на мандата", зая-
ви той и обясни, че днес са се разбрали, че трябва да разрешават
различията с консенсус, така че да не пораждат размяна на удари
и прехвърчане на искри.

Военният министър и лидер на ВМРО обобщи резултатите от коа-
лиционния съвет по следния начин: "Колегите от БСП да не се при-
тесняват, правителството и мнозинство са стабилни. Спокойно да
излизат в почивка, да си правят тена и да събират сили за новия
сезон от септември нататък".

Той увери, че правителството е напълно стабилно и на социалис-
тите няма да им се налага да работят през август, когато парламен-
тът е във ваканция и им пожела приятна почивка.

Патриотите във физическа
схватка в парламента!

Скандал и физически разправии в стаята на парламентарната
група на "Обединени патриоти"!

Конфронтациите между коалиционните партньори НФСБ и лидера
на "Атака" не само, че не спират, ами днес се стигна дори до това
зам.-шефът на партията на Валери Симеонов Валентин Касабов да
бутне Волен Сидеров.

Вчера Волен Сидеров обяви, че вицепремиерът Валери Симеонов
може да бъде лесно сменен и поиска извинение от него за това, че
е нарекъл ГЕРБ и "Атака" лобисти.

Отговорът пък дойде от Касабов, който отсече, че "Сидеров
изпада в друга реалност и често е във филм" и вече не го приемат
като председател на групата на депутатите на патриотичната
коалиция.

Днес драмата продължи с размяна на обиди и физическа
разправа.

"Бутна ме, да. Защото е изнервен, защото се държи неадектватно.
Вчера говори някакви несъстоятелни неща, че аз не съм
председател на групата. Ако той не ме смята за такъв, да напусне
групата и да си намери друг председател. Аз го приемам като рупор
на Валери Симеонов, а не като самостоятелно лице. Той е
повелителят на тахтабите", заяви Сидеров.

Повод за разправията станало именно изявлението на Касабов,
че Волен Сидеров вече не е председател на "Обединени патриоти".

Според лидера на "Атака" Касабов трябва да напусне групата,
щом не признава ръководството.

"Затова стана разправията. Казах му "Какво правиш тука?" след
излиянията му от вчера, след като не съм ти председател.
Последваха обиди", разказа националистът.

"Аз ако искам да го бутна, ще бъде за пет секунди в състояние на
нокдаун. Той е непълноценен, болен човек. Той трябва да излезе
от тази група, щом не признава ръководството. Да си търси друга
група или лекар", продължи той.

Сидеров настоя и че не клати стабилността на коалицията и
настоя, че нищо няма да се случи дори и вицепремиерът да бъде
сменен. "Това не клати кабинета. Коалицията може да продължи
работата си и без Симеонов", отсече той.

По думите му решението е да се отстъпи стъпка назад и
вицепремиерът да се извини.

"Очаквам разбирателство, стъпка назад, за да се върнем напред.
И в бойните изкуства го има това. Моите изявления вчера бяха
отговор, не бяха нападка първична на обвиненията на Симеонов.
Аз отговарям, аз се защитавам, но който си мисли, че ще ме
използва като изтривалка, се лъже дълбоко", заяви атакистът.

От своя страна пък Валентин Касабов отказа коментар по случая
и нарече твърденията, че е бутал Волен Сидеров "измислици".

На въпрос дали ще напусне групата той отвърна, че "това са
последните измислици на някой човек".

Оказа се, че и лидерът на "Воля" Веселин Марешки се е намесил
в скандала, само че за да прекрати насилието.

"Подобно поведение е крайно неприемливо и недопустимо в
институция като Народното събрание. Ние от "Воля" винаги бихме
се притекли на помощ дори да бият някого на улицата. Още повече
във висшата институция, каквато е парламентът", коментира той.

Блъснатият Мартин е в реанимация,
със счупвания и травми

Детето, пострадало при пътен инцидент в Сандански, остава в
тежко състояние и с реална опасност за живота. Състоянието му е
стабилизирано, съобщиха тази сутрин от "Пирогов"

Снощи то е транспортирано в "Пирогов" и е настанено в
реанимацията, където са му направени пълни изследвания.

Шестгодишният Мартин беше блъснат на тротоара пред дома си
от лека кола вчера. Беше приет в болницата града, направена му е
операция, при която е изваден далакът. Детето е с черепно мозъчна
травма и счупвания.

Мъжът, който прегази детето, шофирал в затворена за ремонт
отсечка. 73-годишният шофьор е задържан за 24 часа. Пробата му
за алкохол е отрицателна. Районната прокуратура в Сандански
започна разследване.

Ветото на президента влиза в пленарната зала
Очаква се ветото на президента Румен Радев върху текстове от За-

кона за приватизация и следприватизационен контрол да бъде об-
съдено в пленарна зала днес. Вчера на заседание на икономическа-
та комисия в НС то беше
подкрепено единодуш-
но.

Радев наложи оспори
промените в закона, кой-
то бе приет от парламен-
та на 18 юли 2018 г.

От НФСБ обвиниха уп-
равляващите, че проме-
ните са в полза само на
"Бояна филм", Българ-
ски морски флот и "Бул-
гартабак", а държавният
глава оспори записана-
та промяна специфични
задължения на привати-
зираното дружество да
не могат да бъдат изи-
сквани за повече от пет
години.

Той възрази срещу параграфите §3 и §4, които според него ще до-
ведат до преразглеждане на вече сключени приватизационни дого-
вори в ущърб на държавата и обществото.

След като законът бъде гласуван отново, от него ще отпаднат спор-
ните текстове и ще остане единствено идеята за създаване на еле-
ктронна платформа, чрез която да се извършва продажбата на дър-
жавно имущество.
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 Днес ще разполагате с достатъчно благоприя-
тни възможности да се отдадете на пълноценен
отдих. В случай че имате шанс да осъществите
кратко пътуване, то не се колебайте. Опитайте
да бъдете близо до хората, които обичате. Денят
е изпълнен с неблагоприятна енергия, отразява-

ща се на контакти ви.

 Днес с уважение приемете съветите на близък
или приятел. Структурирайте плановете си та-
ка, че да разполагате с достатъчно време за пъл-
ноценен отдих. Препоръките са да не захващате
нищо ново и да осигурите по-надеждна защита на
дома и семейството си. Мислете положително,

предстоящите развития ще ви направят повече оптимисти.

 Днес организирайте осъществяването на ини-
циативите си по начин, който ще ви позволи, от
една страна, да бъдете изключително ефективни
и от друга – да постигнете това, към което се
стремите отдавна. Имайте предвид, че чудесата
съществуват, ако вярвате в тях и правите всич-

ко необходимо, за да се случат.

 Днес вземете мерки и нещата за вас ще се раз-
виват значително по-добре отколкото е в момен-
та. Стремете се да бъдете ефективни, когато
започвате да правите каквито и да било промени
в дома си или спрямо близките си. Днес ще бъдете
привлечени от спокойното и приятното общува-

не, което ще ви създаде хубаво настроение.

 Днес е напълно възможно част от вас да стра-
дат от свои хронични болежки – постарайте се
да вземете възможно най-адекватните мерки, за
да се справите с тях навреме. Почивайте пълно-
ценно. В професионелни, творчески или друг вид
проекти ще покажете информираност, но и воля,

за да ги приключите навреме.

 Днес е важно сами да успеете да разширите
професионалните си възможности. Постарайте
се да си създадете нагласата на печеливш и при
всяко положение ще съумеете да се превърнете в
победител. Разрешавайте адекватно възниква-
щите проблеми и ще бъдете удовлетворени от

открилата се възможност да се насладите на спокойствие.

 Днес съсредоточете усилията си върху сфери-
те, в които може да постигнете развитие. Нап-
равете точен разчет на приходите и на разходи-
те си и поддържайте отличен баланс в материал-
ната сфера. При други от вас предстоят новос-
ти от битов, професионален и личен характер.

Има неща, които не бива да пренебрегвате.

 Днес до каквито и изводи да стигнете, плано-
вете, които градихте, по никакъв начин няма да
бъдат нарушени. Бъдете готови на компромиси,
ако не постигате лесно целите, които сте си на-
белязали. В любовта обсъждайте открито въпро-
сите, които ви вълнуват. Подгответе се за ут-

решните си срещи.

 Днес не отхвърляйте с лека ръка отправените
ви предложения да направите промяна в живота
ви. Бъдете достатъчно адекватни, за да внесете
сериозни подобрения в живота си. Денят е еднак-
во добър както за делова работа и бизнес, така и
за индивидуални занимания. Бъдете внимателни в

отношенията си.

 Днес е важно да действате според обстоятелс-
твата. Не губете мотивацията си да постигате
отлични резултати, дори и нещата да не се разви-
ват според предварителните ви очаквания. Има-
те потенциал да развиете прекрасните си качес-
тва. Денят е успешен за всякаква работа и нови

начинания. Обърнете внимание на здравето си.

 Днес ще ви се иска да се заемете с осъщест-
вяването на мечтите си. Концентрирайте уси-
лията си така, че да разполагате със свободно
време за себе си и близките. И нещо много важно,
старайте се да не се ядосвате, да не се карате и
да не се сърдите, за да не останете за дълго в

това състояние.

 Днес си позволете малка почивка благодарение
на която ще постигнете емоционално и физичес-
ко равновесие, от които се нуждаете на този
етап. Стремете се да направите преоценка на на
тези цели, при реализацията на които установи-
те, че не получавате желаните от вас резулта-

ти. Отнесете се с повече търпение към семейството си.
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Така смята кметът на Радомир Пламен Алексиев

Ñïîðòíàòà áàçà òðÿáâà äà ñå ãðàäè íåçàáàâíî

Един от най-сериоз-
ните радетели за ус-
пехите на „Струмска
слава”, а и на спорта в
Радомир е кметът
Пламен Алексиев. Той
рядко пропуска мачо-
ве на „Славата”, не
пропусна и представ-
янето на тима за но-
вото първенство.
Ето какво каза пред
в.”Съперник”

-    Г-н Алексиев,
предстои ново пър-
венство, а с това и
нови предизвикателс-
тва, с какво настрое-
ние посрещате шам-
пионата, след като
първата година в „Б”

група беше повече от
емоционална, да не ка-
жем направо стреси-
раща?

- Нямахме опит,
нямахме традиции, не
познавахме отбори-
те, събраха ни се мно-
го пътувания,много
нови неща ни се случ-
ваха,  за които нямах-
ме нагласа. Сега вече
ни се иска да посреща-
ме предизвикателс-
твата малко по-спо-
койно, да реализираме
това, което имаме ка-
то потенциал, като
дългогодишен труд.
Тези, които познават
отбора знаят, че има

едно сериоз-
но ядро от
седем човека,
които вече
четвърта го-
дина играят
заедно .Това
са настрое-
нията, да бъ-
дем по-спо-
койни, да бъ-
дем реалисти,
но в същото
време да си
реализираме
потенциала.

-     Какво ще
Ви задоволи
като класира-
не,вероятно
не искате да
п о в т о р и т е
треперенето
от миналата
година?.

-     Не,това,
което се слу-
чи миналата
година е ре-
зултат на

много наши греш-
ки,много пропуски и
много необмислени
тактически вариан-
ти.Не бива обаче да
се стига до миналого-
дишните двайсетина
последни минути, за-
щото тогава на кар-
та бяха поставени
много неща като из-
граждането на отбо-
ра, като афиширани-
те ни амбиции като
град, като това, кое-
то искаме да реализи-
раме като развитие
на школите. Затова
нещата не трябва да
опират до един мач.

-     Какви са Вашите

амбиции за развитие-
то на футбола и
спорта въобще в Ра-
домир?

-    Това е един от
любимите ми въпро-
си, на който с удо-
волствие отговарям.
Цялото старание и
желанието ни отбо-
рът да играе във Вто-
ра лига е свързано с
желанието ни клубът
да получи достъп до
изграждане на мате-
риална база. Там е ис-
тината, имаме собс-
твени проекти, не ча-
каме само на държава-
та и федерациите.
Имаме проекти, кои-
то показват необхо-
димост от развитие-
то на базата, за да се
свърже то с разви-
тието на футбола.
Успехите ни създават
настроение на хора-
та, желание и уют да
се приберат в нашия
град. Материалната
база трябва да започ-
не да се изгражда през
2018 година.

-    Очаквате ли под-
крепа от Министерс-
твото на спорта?

-    Аз неслучайно го
казвам, защото проек-
тите са внесени в Ми-
нистерството на
спорта,внесени са и в
БФС ,всички за запоз-
нати с нашите проек-
ти. От футболната
централа имат жела-
ние да ни подкрепят.
Те виждат,че ние има-
ме желание, защото
това не е във всички
общини. Нашата цел е

„Миньор” загуби
от „Нес Циона”
„Миньор” отстъпи с 0:2 на втородивизион-

ния израелски „Нес Циона“ 9 съобщава офи-
циалният сайт на клуба www.minyor-pernik.bg.
Контролната среща се игра в Самоков, където
евреите са на подготовка. За разлика от пре-
дишните проверки, възпитаниците се пердста-
виха под нивото си, което може би се дължи и
на натрупаната умора от двуразовите занима-
ния по време на лагера в Ковачевци.

Срещата започна с хубав шут на Петър Тон-
чев, но вратарят улови.вреите отговориха с да-
лечен удар в напречната греда, а в 20-та мину-
та стигнаха и до попадение. Лошо изчистена
от „жълточерната“ отбрана топка попадна в
Амнон, който напредна отдясно и с отмерен
удар по диагонала я прати в мрежа зад Ста-
нислав Димитров.В 27-та минута Кадифчин
намери в наказателното поле Слишков, но
младокът не намери добре топката и би в
аут.През второто полувреме темпото на игра
спадна, а головите възможности бяха малко.
В 53-та минута техничен удар на Петър Тончев
премина на сантиметри от горния ляв ъгъ-
л.Крайният резултат бе оформен в 88-та мину-
та, когато Дан Шемеш отблизо довкара из-
пусната от вратаря Димитров топка.

да си направим новия
стадион, да започнем
ремонт и на стария,
да си направим  спор-
тна зала с многофун-
кционално предназна-
чение, да усвоим те-
рените на бившето
военно поделение, да
спрем да охраняваме и
пазим тези терени, да
харчим пари, а да не
можем да направим не-
що на един терен, кой-
то е в центъра на гра-
да. Много ми се иска
това да се реализира.

-    Да има нов ста-
дион?

-    Да, и да има плу-
вен басейн, много ми
се иска да имаме плу-
вен басейн, защото
това липсва на нашия
град. Вероятно хора-
та си спомнят,че в
съседство със ста-
диона имахме два
плувни басейна. Т.е.,
имаме традицията,
която просто може
да се продължи.

-    Чия е собстве-
ността на този те-
рен?

-     Той е прехвърлен
на общината, но са ни
забранени разпореди-
телни дейности и ние
не можем да използва-
ме за нищо това хуба-
во място. Трябва
проект, който да до-
пуска разпоредителни
дейности. За всички
спортни хора е
ясно,че като се напра-
ви спортна база, тя
не може да отиде в
друг град. А Радомир
го заслужава.

Новият треньор на Левски застава начело за мача с Ботев Враца
Дебютът на Слави-

ша Стоянович наче-
ло на "Левски" ще бъ-

де на негостоприем-
ния стадион във Вра-
ца срещу новака "Бо-

тев", съобщава "Тру-
д“. Двубоят е от 3-
ия кръг на Първа ли-
га и е на 5 август.

Така по всяка вероя-
тност Тодор Симов
ще изведе "сините" и
в предстоящата сре-
ща с "Черно море" за
първенство, след ка-
то стори същото и
при успеха над "Бо-
тев" в Пловдив с 1:0.

Опитният специа-
лист има неотложна
работа в Любляна,
където е в момента
и ще остане в роди-
ната си до събота,
когато се очаква да
тръгне окончателно
за София. Именно

„Поморие” среща „Струмска
слава” в събота

Отборът на ОФК Поморие започва фут-
болното първенство на Втора професионал-
на лига сезон с гостуване на Струмска сла-
ва. Срещата ще се играе на 28.07. /събота/
от 18:30ч. на стадиона в гр. Радомир. Тре-
ньорът на отбора Радослав Боянов ще оп-
редели групата за мача след последната
тренировка преди срещата. Поморийци пъ-
туват за София на 27.07. /петък/, където ще
проведат последна си тренировка от 18:00ч.
Мачът е от 18,30 часа в събота на градския
стадион в Радомир.

Владимир Валков ще
свири мача на „Славата”
Станаха ясни съдийските назначения за срещите от

1-ия кръг на Втора лига, който започва в петък, 27 юли.
На Димитър Буров е поверена откриващата среща меж-
ду Ботев (Гълъбово) и ЦСКА 1948, а Радослав Гидже-
нов ще свири първата среща на Арда от втория ешелон
срещу тима на Карина (Ерден).

27 юли, петък, 18:30 часа:
ФК Ботев Гълъбово - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Андрей Венков Николов
АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Йордан Веселинов Гулев
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Кариана - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Николай Неделчев Чакъров
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Николай Валентинов Малджански
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Поморие
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Светослав Колев Енчев
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Нанев
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Локомотив 1929 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ти: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
28 юли, събота, 18:30 часа:
ФК Литекс - ФК Царско село 2015
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мурад Шабан Вели
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Иван Георгиев Пенчев
СН: Николай Тодоров Петров
28 юли, събота, 19:30 часа:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК

Монтана 1921
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС1: Стефан Делчев Делчев
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
29 юли, събота, 18:30 часа:
ОФК Несебър - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Георги Николов Николов
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Станислав Руменов Груев
4-ти: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Георги Спасов Славов
30 юли, понеделник, 18:00 часа:
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Добруджа 1919
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Веселин Мишев Добриянов
АС2: Петър Николов Джугански
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Георгиев Ангелов

през уикенда 48-го-
дишният бивш селек-
ционер на Словения
трябва да се запоз-
нае с играчите на
"сините".

До момента той не
се е срещал с тях,
въпреки че бе на ба-
зата на клуба в събо-
та, когато старти-
раха и преговорите
между двете страни.

До официалното
поемане на тима от
Стоянович, трени-
ровките ще продъл-
жат да бъдат водени
от тандема Тодор
Симов-Георги Тодо-
ров. В същото време
ръководството на

клуба продължава да
работи по оконча-
телната раздяла с
досегашния специа-
лист Делио Роси. На
италианеца му бе
съобщено,че е осво-
боден в сряда, по-мал-
ко от 24 часа след
отпадането от „Ва-
дуц“ в Лига Европа.
Но вече близо седми-
ца вървят прегово-
рите за условията
по прекратяването
на договора му.

Очаква се освен
нов треньор, тимът
да бъде подсилен с
едно или две попъл-
нения до края на
лятото.
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Проектът представя модерна разработка на популярна граовска песен

Призивите за прочистване на
журналисти са недопустими!

Любомира ПЕЛОВА
Българският клон на Асоциацията на

европейските журналисти категорично
се противопоставя на заплахите срещу
журналисти заради въпросите, които за-
дават като част от работата си. “Призи-
вите за “прочистване” на медиите от
журналисти, които дръзват да питат, т. е.
да вършат отговорно работата си, са не-
допустими”, изтъкват от асоциацията.

Повод за позицията им е материал в
два столични веснника, известни като
вестниците на депутата Дилян Пеевски,
в който се отправя призив телевизия bTV
да бъде “прочистена” от журналисти ка-
то Светослав Иванов.

Според АЕЖ атаката срещу Иванов ид-
ва в отговор на зададени от него въпро-
си към американския бизнесмен Ярив
Лернер, изпълнителен директор на “Ню
Бояна”, във връзка с обявеното намере-
ние на последната да придобие част от
издателския бизнес на депутата Пеев-
ски,

“Тъй като тези нападки към журналис-
ти не са прецедент и с оглед на полити-
ческото и икономическото влияние на
Пеевски в България, подобни публика-
ции биха могли да се възприемат и като
заплаха срещу журналиста и опит за
оказване на натиск върху ръководството
на телевизията”, предупреждават от
АЕЖ.

От асоциацията констатират, че ако из-
вестни журналисти от национални теле-
визии могат да бъдат подлагани на неп-
рикрит публичен натиск, със сигурност
журналистите, които работят в по-малки
медии, са в още по-тежко положение. 

Светла ЙОРДАНОВА
Нов хит с елемен-

ти от българския
фолклор превзема
световния ефир.
Проектът “Граовска
приказка” представя
модерна разработка
на популярна граов-
ска песен. Текстът в
шеговит тон въз-
хвалява красотата и
трудолюбието  на
граовските моми.
Мелодията е жизне-
радостна и игрива, а
с модерния си ара-
нжимент дело на
Алекс Нушев и Пе-
тър Алексиев се на-
р е ж д а
сред най-
а т р а к -
тивните
световни
етно хи-
тове.

П р о д у -
цент на
проекта е
Красимир
Д и м и т -
ров, кой-
то от го-
дини пос-
л е д о в а -
телно ра-

боти за популяризи-
ране и модернизира-
не на българския
фолклор. Ръководе-
ната от него форма-
ция “Майсторите на
танца” представя
атрактивни хореог-
рафии, в които тра-
диционни елементи
от фолклора са съче-
тани умело с модер-
на визия, костюми и
музика. “Майстори-
те на танца” изпълн-
яват зрелищната хо-
реография в клипа на
песента, която впли-
та фънк, дръм и
фолклор. Логично
костюмите също съ-
четават традицион-
ния фолклорен стил
с модерна визия.

Изпълнители на пе-
сента са “Трио
Граовка” - талантли-
ви млади певици,
влюбени в българ-
ския фолклор и прос-
лавящи силата и кра-
сотата на българ-
ската песен по цял
свят в различни
формации. Мелодия-
та на гайда изпълн-
ява Владислав Стои-
лов.

Клипът, дело на

Продуцентска къща
“ЕНИ филм”, показва
с модерни изразни
средства атрактив-
ната хореография,
красотата на граов-
ката и на природата
на този край. За ло-
кация на снимките е
избрана атрактивна
местност край язо-
вир Пчелина.

Видеото вече пре-
дизвиква огромен ин-
терес в Youtube.

Това е само поред-
ната стъпка от ма-
щабен проект за мо-
дернизиране и попул-
яризиране на българ-
ския фолклор по цял
свят, споделя цели-
те си продуцентът
Красимир Димитров.
Формацията “Май-
сторите на танца”
вече е записала в
биографията си уча-
стия на престижни
сцени в Дания, Бел-
гия,Гърция, Фран-
ция, Турция, Испа-
ния, Кипър, Сърбия,
Грузия, и далечен Ки-
тай. През есента
предстоят нови гас-
троли. Подготвят
се и нови музикални
проекти.

Съд за перничанин за
контрабанден тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин  ще бъде изправен пред

органите на правораздаването за не-
законно притежаване на тютюн.

През месец януари тази година, слу-
жители от сектор „Противодействие на
икономическата престъпност“ при Об-
ластната дирекция на МВР в Перник
проверили 61-годишния жител на об-
ластния град С.Л. Полицаите намерили
и иззели 6,5 килограма контрабанден
тютюн.

Мъжът е залавян за незаконно прите-
жаване на тютюневи изделия и преди
това. Сега той е привлечен е като об-
виняем по чл. 234, ал. 1 от Наказател-
ния кодекс. Законът предвижда лиша-
ване от свобода от 1 до 6 години и гло-
ба 10-кратния размер на пазарната
стойност на тютюна.

Работа продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура – Перник.

 НЯКОИ ПОСТИГНАХА
ЦЕЛТА СИ - ВЧЕРА ОБ-
ЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРО-
БУТА НАЙ-ПОСЛЕ НА-

РЕДБАТА ЗА СИНЯ ЗОНА В ПЕР-
НИК. В нея са изписани толкова под-
робности, че ако се задълбочи в чете-
не, нормален човек би трябвало да
намрази или колата си, или тия, дето я
гласуваха. С две думи - всяко припар-
ване с автомобил до центъра ще ти бър-
ка в кесията, ако правилно сме разбра-
ли. Отдава се приоритет на пешеходния
туризъм. А живущите на пъпа на Пер-
ник ги чака главоболие, за което още
си нямат идея - ще трябва да си плащат
втори данък за втората кола, а и да до-
казват разликата между домакинство
и семейство, която е толкова тънка, че
трябва да си наемат адвокати по се-
мейно право. Благородната идея за
чистия въздух и ползването на град-
ския транспорт да я разправят на пре-
дизборни събрания с предварително
купени избиратели. Доскоро поне бала-
мосваха, че един голям паркинг в цен-
търа ще остане за свободно ползване,
а сега - всички под ножа! Докога нап-
ример на това орище зад бившето кино
и така наречен Руски битак ще му ви-
кат паркинг. Там няма да намериш два
квадратни метра неразоран асфалт. И
за това ли пари ще искат? А на паркин-
гчето пред Младежкия дом само живу-
щите в съседните блокове като си зап-
люят по едно безплатно паркомясто и
няма припарване. Ще остане естестве-
но безплатен паркингът пред Община-
та, ама той няма да стигне и за полови-
ната чиновници. Положителното в тоя
случай е, че сутрин трябва да идват
доста по-рано на работа, за да си
вредят колата. Единственото положи-
телно в наредбата е, че синята зона ще
се въвежда поетапно. Дано първият
етап е в някой следващ живот...

ЕТО ТАКА СЕ РАБОТИ ДЕЛОВО.
ЗА НУЛА ВРЕМЕ ВИДЯХА СМЕТКА-
ТА НА БИЗНЕСИНКУБАТОРА. Рече-
но - сторено. Със замах. Какви бяха
ония неразбории в Общинския съвет
миналата седмица, та и вносители, и
износители на идеята влязоха в глупав
обяснителен режим какво са искали да
кажат. Естествено, че Общината трябва
да печели от всяка своя собственост.
Ако може и от въздуха да печели, само
дето никой още не се е сетил да внесе
такова предложение. Все пак, никога
не е късно...

Ще можем да видим и контролираме
как използват личните ни данни
Любомира ПЕЛОВА

Всеки гражданин ве-
че може да провери
кои негови лични дан-
ни фигурират в пуб-
личните регистри и
как те се използват
от администрациите,
съобщиха от пресцен-
търа на Министер-
ския съвет.

Услугата „Предос-
тавяне на персонална
справка на физическо
лице за достъп от
трети лица до негови
данни, налични в ре-
гистри, през Средата
за междурегистров
обмен RegiX“ e достъп-
на за потребители в
Системата за сигурно

електронно връчване
(www.edelivery.egov.bg),
поддържана от Дър-
жавна агенция „Елек-
тронно управление“
(ДАЕУ). Регистрация
може да бъде направе-
на с Квалифициран еле-
ктронен подпис (КЕП)
или Персонален иде-
нтификационен код
(ПИК) на Националния
осигурителен инсти-
тут. Към настоящия
момент са се регис-
трирали близо 10 000
физически лица, кои-
то имат достъп до
данни от 50 регистъ-
ра. Продължава проце-
сът по присъединява-
не на нови регистри.

По този начин бъл-
гарските граждани мо-
гат да осъществяват
ефективен контрол
върху качеството и
основанията за дос-
тъп до техните данни
от страна на инсти-
туциите. Услугата е
създадена по инициа-
тива на вицепремиера
Томислав Дончев и
ДАЕУ. Тя е в синхрон с
разпоредбите на Об-
щия регламент на ЕС
за защита на личните
данни, на Закона за еле-
ктронното управле-
ние и на подзаконови-
те нормативни акто-
ве за неговото изпъл-
нение.
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