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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
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тизация, поливна сис-
тема, специални ма-
шини за бране и суше-
не. Намерени и иззети
са 104 зелени расте-
ния с височина от 25
до 250 см. и голямо ко-
личество сухи стръ-
кове канабис. Конфис-
кувани са още спе-
циални торове и пре-
парати за пръскане,
машини и съоръже-
ния. Задържани за 24
часа с полицейска
мярка бяха 30-годиш-
ният Л.В. и 56-годиш-
ният Л.В., и двамата
от София. Те са позна-
ти на органите на ре-
да. По-младият е

привлечен ка-
то обвиняем
по чл. 354 "В",
ал.1 и 354 "А",
ал.3 от НК.

Работата
по започна-
тото бързо
п р о и з в о д с -
тво продъл-
жава под ръ-
ководство -
то на Район-
на прокура-
тура - Радо-
мир.

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

Ñîáñòâåíèêúò íà ðàçáèòàòà íàðêîîðàíæåðèÿ íà ñúä
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.68 лв.

Вторник, 31 юли 2018 г., бр. 142 /6490/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. праведен
Евдоким Кападокийски.
(Богородични заговезни)

Коне за
връзване

Вържи попа, да е мирно селото, казва наро-
дът. Вържи коня, за да не изгори конюшнята -
такава поговорка още няма поради липсата ва
царската конюшня. Поради наличие на огън
обаче на коневръза на отговорността ще се
наредят сумати народ в търсене на огнения
кон. След царските конюшни остана пепел и ко-
невръз. На който никой не иска да се върже,
може би защото конят е небесно животно
според митологията, а огънят е пламнал на
земята. Тия конюшни станаха исторически със
своята безстопанственост. Вече са два пъти
повече исторически със своето унищожение,
дело на неведоми сили от некосмически харак-
тер. След конюшните остава и въпросът дали
не изгоря царщината? От царските имоти ос-
тана само символиката на едно минало досто-
лепие, хвърлено днес в огъня на безотговор-
ността. И никакви оставки няма да променят
ситуацията, където конюшня без коне е като
къща без кучета. Миналото се пази докато  е
настояще. Щото после коне с капаци започват
да отговарят за него и не виждат кой е драс-
нал клечката на историческата памет. С цар-
ските конюшни се случи точно това. Загледа-
ни напред в магистралното бъдеще, отговор-
ните фактори дадоха простор на безумци,
които не се посвениха да изгорят част от па-
метта на столицата. Обаче нищо. На такива
пожари в дъжда са свикнали не само пожарни-
карите. Свикнали са и конете с капаци...

Валентин ВАРАДИНОВ

160 / 280

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, дъжд с
гръмотевици

Радомирските криминалисти само за ден са събрали достатъмно доказателства за престъплението
Любомира ПЕЛОВА

Само за ден радо-
мирски полицаи събра-
ха достатъчно дока-
зателства и привл-
якоха като обвиняем
30-годишен столича-
нин за разбитата нар-
кооранжерия.

На 26 юли двама
столичани бяха задър-
жани за производс-
тво на наркотици при
операция на служите-
ли от радомирското
Районно управление
на МВР. Спецакцията
е реализирана в село
Владимир.

Полицаите атакува-
ли частен имот, пол-

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

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

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
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Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"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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Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61 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

Пиян дивотински шофьор
е изправен пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Жител на пернишкото село Дивотино зас-

тава пред съда за шофиране на автомобил
след употреба на алкохол.

Нарушението на нормативната уредба е
регистрирано на 22-ри май тази година, ко-
гато на улица "Младен Стоянов" в облас-
тния град бил проверен лек автомобил
"Фиат Брава". Возилото е било управлява-
но ог 57-годишният К.М.

Алкохолната му проба се оказала положи-
телна - 1,51 промила. Привлечен е като об-
виняем и работата по случая продължава.

зван от 30-годиши-
ният Л.В. от столица-
та, а собственост на
неговата майка. Вът-
ре се натъкнали на
цяла поточна линя,
обособена в къщата и
двора.  Производс-
твената дейност за-
почвала от помеще-
ние за разсадъчен ма-
териал, преминавала
през няколко оранже-
рии, парник, сушилния
за обраните вече
стръкове и обособен
склад за готовата
продукция. Лаборато-
рията била оборудва-
на с кварцови лампи,
вентилатори, клима-
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Ïàðêúò íà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà ùå å ãîòîâ â ñðîê
Той ще е един от най-модерните в Югозападна България

РЗИ констатира намаляване
на болните от остри

респираторни заболявания
Силвия  ГРИГОРОВА

В периода от 16 до 22 юли Регионалната
здравна инспекция е установила намале-
ние на болните 15 от остри респираторни
заболявания. През този период са регис-
трирани 15 болни  при 20 за предходната
седмица. Заболеваемостта е 20,24 %oo,
при средна за страната 20,24%oo. Не е кон-
статирано увеличение на заболелите от за-
разни заболявания. Регистрирани са само
2 заболели, при 2 за предходната седмица.

 През този период е регистриран 1 болен
от туберкулоза, при, 2 за предходната сед-
мица. Заболелият е от Перник.

От групата на трансмисивните инфекции
има 1 регистрирани случай от с. Големо Бу-
чино.

През този период здравните инспектори
са извършили 127 проверки, от които 31 са
свързани със спазването на забраната за
тютюнопушене в заведения за обществено
хранене.

Здравната инспекция продължава еже-
дневния мониторинг на качеството на пи-
тейните вода. През периода от 16 до 22 юли
са взети 209 проби вода от различни питей-
ни водоизточници в областта, за да се про-
вери дали водата, предназначена за питей-
но-битови нужди отговаря на изискванията
на Наредба №9. Освен това са взети и 100
проби от въздуха, за да се установи дали
наличните фини прахови частици са в рам-
ките на допустимите норми.

Любомира ПЕЛОВА
Изграждането на

пернишкия Парк на
предизвикателства-
та върви към своя
финал. Строителс-
твото е в напредна-
ла фаза и е част от
мащабен проект за
подобряване на град-
ската среда по Опе-
ративна програма
„Региони в растеж“.
Стойността на обе-
кта е 1 329 000 лв.
Очакванията са през
септември новото
съоръжение, така ча-

кано от деца и младе-
жи, да бъде откри-
то.

Паркът е разполо-
жен на площ от 20
декара в местнос-
тта „Войниковец”
над града. В него ще
има зона за катере-
не, скаутска зона,
трасета за планин-
ско колоездене и мно-
го други атракции и
според кмета на об-
щината Вяра Церов-
ска, ще е  един от
най-модерните в
Югозападна Бълга-

рия. „Това ще бъде
една много красива,
различна и интерес-
на зона за Перник, за
гостите на града, за
малки и големи. „Пар-
кът се намира в ин-
тересна част от
град Перник. В самия
център на парка има
разположена сцена,
която е подходяща
за културни дейнос-
ти, изяви, забавле-
ния, за различни ид-
еи, които биха могли
да се реализират. В
непосредствена бли-

зост до сце-
ната е из-
г р а д е н а
т.нар. въже-
на градина,
която е на
три нива и е
изключител-
но интерес-
на, заедно с
кула с вита
стълба, със
с т о м а н е н а
к о н с т р у к -
ция Хекса-
гон. В запад-
ната зона се
прави трасе
за планинско
колоездене, а
в източната
част сред

красива дървесна
растителност има
зона за търсене на
философски камък.
До нея има обособе-
но място за разпола-
гане на палатки, къ-
дето ще бъде офо-
рмено и огнище, и
знаме, и пилон за зна-
ме. В същия комплекс
има изградени три
нови площадки, кои-
то ще бъдат зони за
активен отдих  на
различни възрасто-
ви групи. На същото
място се строи и ед-

но комбинирано иг-
рище. Навсякъде има
осигурен добър дос-
тъп на хора с двига-
телни проблеми, на
родители с детски
колички. В разшире-
ние на зоната сме из-
готвили  проект, с
който се увеличава
пространството за
паркиране, предви-
ден е и автомобилен
достъп до централ-
ната част на обе-
кта”, обяснява гра-
доначалникът.

Освен изграждане-
то на новия Парк на
предизвикателства-
та, общинската уп-
рава се погрижи иш
за централния град-
ски парк, който е об-
новен и променен, из-
градена е и връзка
между него и Запад-
ния парк. „До края на
мандата ни ще бъде
изградена връзка
между трите парка и
перничани ще имат
прекрасна зона за
отдих. Гордеем се с
детските и спор-
тните площадки,
които не само изгра-
дихме, но и поддър-
жаме“, коментира
Вяра Церовска.

Горещниците
минаха с дъжд

Любомира ПЕЛОВА
Вчера бе последният от трите най-го-

рещите дни в годината - горещниците,
са на 28, 29 и 30 юли, които народът на-
рича горещници. Те се отбелязват пре-
димно в Северна и в Западна България,
но ритуали се извършват и в някои юго-
западни райони.

През горещниците човек трябва да се
пази от парещите лъчи на слънцето и да
се моли за неговото милосърдие към
хората.

Преди години, когато хората зависели
още по-силно от природата и нейните
капризи, те вярвали, че отбелязването
на горещниците предпазва дома и нива-
та им от пожари и градушки.

Най-строго се спазвали първият и тре-
тият ден. През тези дни не трябва да се
ходи на нива и да се жънГе, вършее, ко-
си и копае. Не се меси и пече хляб - за
опазване на труда от огнени стихии и
градушки. Според поверието не бива да
се пали огън и да се изнася вън от жи-
лището.

На третия ден чрез специален обред
се пали един общ нов огън, от който все-
ки подновява огъня в своя дом. Горещ-
ниците се почитат най-много от ковачи,
хлебари, калайджии, които работят с
огън.

През трите поредни дни се гадае как-
во ще бъде времето през януари, фев-
руари и март следващата година. Ако
горещникът е топъл, то и времето през
съответния месец ще е меко, ако е хла-
ден – предвещава студ и виелици.

През тези дни хората се къпят в леко-
вити извори, защото се вярва, че тогава
силата им е особено голяма.

Какво не позволява новата Наредба за
организация на движението в общината
Любомира ПЕЛОВА

На последното си
за сезона заседание
миналата седмица
пернишкият мини-
парламент прие но-
вата Наредба №6 за
организация за дви-
жението на терито-
рията на общината.

Документът опре-
деля правилата и ог-
раниченията за дви-
жение по пътищата
на територията на
общината. Предвиж-
да се забраните за
обществено ползва-
не на улици, площа-
ди, пътища или уча-
стъци за движение
на ППС, както регла-
ментирането и съз-
даването на пеше-
ходни зони да се оп-
ределят с решение
на ОбС, а временни-
те забрани ще се на-
лагат със заповед на
кмета.

Документът заб-
ранява паркирането
по тротоарите и на
спирките от град-
ския транспорт.

Забранява се пос-
тавянето на кофи за
битови отпадъци и
на всякакви други
предмети като сто-
лове, маси, щайги и

Забраниха груповия
лов на диви свине

Силвия ГРИГОРОВА
Министърът на земеделието, храните и го-

рите Румен Порожанов забрани груповия
лов на диви свине. Той издаде заповед на
основание на Закона за лова и опазване на
дивеча. Заповедта на министъра идва след
като изпълнителният директор на Българ-
ската агенция по безопасност на храните
предложи забраната като мярка да се пре-
дотврати навлизането на африканската чу-
ма по свинете у нас и да се запази макси-
мално дивеча.

Съображенията за забраната са, че прие-
тите изменения и допълнения в Закона за
лова и опазване на дивеча, които регламен-
тират груповото ловуване на дива свиня
през лятото не са съобразени с безопаснос-
тта.

Статистика показвала, че най-много инци-
денти стават по време, когато листата на
дърветата още не са опадали, информират
от пресцентъра на МЗХГ. Заради лошата ви-
димост ставали инциденти и не било безо-
пасно както за ловуващите, така и за турис-
ти, горски работници, гъбари и други.

Груповият лов е опасен и за другите ви-
дове дивеч и горски обитатели. Приплодите
на дивите животни от тази пролет няма да
могат да бъдат опазени от ловните кучета,
ако груповият лов не бъде забранен. Започ-
ва размножителния период на сърната, а
през септември предстои и този на благо-
родния елен, информират от министерство-
то.

Въпреки забраната на груповия лов, като
мярка за редуциране на популацията от ди-
ва свиня заради опасността от възникване
и разпространение на африканска чума по
свинете се препоръчва засилване на под-
борния лов от място.

т.н. на пътното
платно.

Новата наредба
забранява извършва-
нето на търговска
дейност на пътното
платно и на зелени-
те площи между тях.

Не се допуска дви-
жението на каруци в
централната градска
част, както и по ули-
ците с въведена заб-
рана за това, обозна-
чена с пътен знак
В10. Там, където е
позволено, ППС с жи-
вотинска тяга
трябва да са оборуд-
вани според ЗДП и

снабдени с престил-
ки за животинските
отпадъци.

Такситата нямат
право да чакат
клиенти на автос-
пирките за градския
транспорт и на път-
ните платна.

Контролът по из-
пълнението на на-
редбата ще се из-
пълнява от служи-
тели на общинското
предприятие „Об-
щинско обслужване“,
Общинския инспек-
торат и оправомо-
щени служители на
ОД МВР.
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Íîâà óñëóãà çà õîðàòà, ïðåæèâåëè äîìàøíî íàñèëèå
Открита е 24-часова специализирана национална телефонна линия

Популяризират оралната
хигиена за 39 000 лева

Силвия ГРИГОРОВА
Обществена поръчка за повишаване ин-

формираността на групи от населението за
профилактика на оралните заболявания об-
яви Здравното министерство.

С нея трябва да се избере изпълнител за
организиране и провеждане на мероприя-
тия и дейности за повишаване информира-
ността на определени целеви групи от на-
селението за профилактика на оралните
заболявания по Националната програма за
профилактика на оралните заболявания
при деца от 0-18 годишна възраст у нас за
2018 г.

Търгът е в две обособени позиции.
Първата засяга организиране и провеж-

дане на годишен форум, насочен към про-
филактика и лечение на оралните забол-
явания и популяризиране на Националната
програма за профилактика на оралните за-
болявания при деца от 0-18 годишна въз-
раст за 2018 г.

Втората - организиране и провеждане на
семинари по профилактика на оралните за-
болявания с медицинските специалисти от
детските градини и училища, учители, въз-
питатели и други специалисти, участващи
в отглеждането, възпитание и обучението
на децата, както и с административните ръ-
ководители в дадената административна
област за 2018 г. Семинарите трябва да са
по следните теми: "Методи и средства за
поддържане на стриктна орална хигиена";
"Практическо обучение на децата на мето-
дите на оралната хигиена"; "Силанизира-
нето като профилактична дейност - същ-
ност, технология, ефект"; "Популяризиране
на Националната програма за профилакти-
ка на оралните заболявания при деца от 0-
18 годишна възраст в Република Бълга-
рия, за подобряване на познанията и кул-
турата на различни целеви групи от насе-
лението в областта на профилактиката на
оралните заболявания. По първите три теми
трябва да се проведат не по-малко от три
семинара (по един за всяка тема) за всяка
от 28-те области на страната. По четвъртата
пък - не по-малко от един семинар в посо-
чените области - Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Кърджали, Монта-
на, Русе, Сливен и Смолян, или общо не по-
малко от 10, гласят изискванията на об-
ществената поръчка.

Прогнозната стойност на търга е 39
166.67 лв. без ДДС.

Социалисти чистят боклуците
след събора на Бузлуджа

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки дъждовното време и вчера про-

дължи почистването на местността "Исто-
рическа поляна", където на 28 юли се про-
веде традиционният събор на левицата
"Бузлуджа 2018", съобщиха от пресцентъ-
ра на БСП, след като в неделя възмутени
планинари публикуваха във Фейсбук
снимки на множество боклуци в района.
Веднага след това от "Позитано" 20 съоб-
щиха, че БСП има сключен договор с фир-
мата по почистване в Община Казанлък и
тя вече е започнала с разчистването, но
върви отдолу нагоре по пътя към поляната.
От общината поели ангажимент да по-
чистят до понеделник. Това обаче явно не
е било възможно, тъй като вчера от левица-
та уточниха, че в почистването са се вклю-
чиха и доброволци от местната партийната
организация. Оттам подчертаха, че за ус-
лугата на общината е заплатено от центра-
лата на партията и публикуваха писмото, с
което тя е ангажирана, както и снимки на
поляната от вчера. Мнозина обаче питаха
защо социалистите не са почистили след
себе си веднага и това ли е визията им за
България?

Светла ЙОРДАНОВА
От 30 юли 2018 г.

"Алианс за защита от
насилие основано на
пола" (АЗНОП) стар-
тира работата на 24-
часова специализира-
на национална теле-
фонна линия в помощ
на жертвите на до-
машно насилие. Услу-
гата ще бъде дено-
нощно достъпна и
безплатна за обажда-
щите се. Номерът е
0800 11977. Линията
гарантира достъпна
ежедневна, 24-часова,
психологическа по-
мощ, подкрепа и зас-
тъпничество за хора,
преживели домашно

роволци. От дългого-
дишния опит на всич-
ки организации, члено-
ве на АЗНОП в работа
с жертви на насилие,
ние знаем, че е много
важно при първото
обаждане на човек
преживял домашно на-
силие и търсещ по-
мощ да може да се по-
лучи адекватна и нав-
ременна подкрепа, как-
то и информация за
възможностите за
реагиране при прежив-
яно насилие.

Стартирането на
линията стана въз-
можно с финансовата
подкрепа на Avon Бъл-
гария. Avon дари 50

насилие, в условията
на анонимност, кон-
фиденциалност, из-
слушване и подкрепа,
насочване към социал-
но -психологически ,
правни и други услу-
ги; това включва на-
сочване и към други
институции и органи-
зации в цялата стра-
на за по-ефективна на-
меса в случай на акто-
ве на домашно наси-
лие.

Линията ще се об-
служва от професио-
налисти и специалис-
ти, които имат опит
в работата с хора
преживели домашно
насилие, а не от доб-

000 лева от събраните
средства в кампания-
та "Говори открито
срещу домашното на-
силие" за стартиране
на националната спе-
циализирана линия в
помощ на хора прежи-
вели домашно насилие.

"Алианс за защита
от насилие, основано
на пола" и Avon се обе-
диняват около разби-
рането, че домашно-
то насилие е проблем,
който засяга цялото
общество, и никой не
трябва да затваря
очите си пред плаше-
щата действител-
ност. По последни
статистически данни
всяка трета жена в
България е била обект
на насилие обусловено
от пола. Колкото по-
открито се говори за
домашното насилие и
то се показва като
акт на нарушаване на
човешките права, а не
като личен или семеен
проблем, толкова по-
ефективна ще бъде
борбата с домашното
насилие. Колкото по-
вече възможности за
получаване на инфор-
мация и търсене на
помощ по проблема
има, толкова повече
хора биха могли да на-
мерят начин да се из-
бавят от безизходи-
цата, в която често
имат чувството, че

се намират жените,
жертви на домашно
насилие. Затова е важ-
но да се разкриват по-
вече и нови услуги за
жертвите на насилие
- специализирани те-
лефонни линии, кон-
султативни и кризис-
ни центрове.

Avon, като компа-
ния с мисия да помага
на жените да бъдат
красиви, успешни и
здрави, е превърнала
битката с домашно-
то насилие в свой гло-
бален ангажимент.
Основна задача за
кампанията "Говори
открито" е да помог-
не на жертвите да из-
лязат от жестокия
кръг на насилието и
да потърсят нови
възможности, с кои-
то ще се чувстват
по-щастливи и успеш-
ни. За тази цел Avon
работи в тясно сът-
рудничество със своя
партньор Сдружение
"Алианс за защита от
насилие основано на
пола".

За повече информа-
ция можете да се объ-
рнете към Силвия Ов-
чарченска, координа-
тор на телефонната
линия и председател
на Сдружение "Знание,
успех, промяна", на
телефон 0895 76 33
93 ли на e-mail:
ksc_association@abv.bg

Депутатите с мерки
за намаляване на

административната тежест
Любомира ПЕЛОВА

Парламентът гласува на първо четене
промените в Закона за опазване на око-
лната среда, целящи намаляване на адми-
нистративната тежест върху гражданите и
бизнеса. Вносител на законопроекта е Ми-
нистерски съвет, но част от предложенията
идват от Конфедерацията на работодатели-
те и индустриалците в България (КРИБ).
Най-общо промените водят до намаляване
на общия брой изискуеми документи и оп-
ростяване на процедурите по взаимодей-
ствие с администрациите, с оглед постига-
не на облекчения за гражданите и бизне-
са. Урежда възможността за обединена
процедура при инвестиционно предложе-
ние, подлежащо на задължителна оценка
на въздействието върху околната среда
(ОВОС), комплексно разрешително или
доклад за безопасност при предприятие с
висок рисков потенциал. Тази процедура
се провежда при поискване от възложи-
теля, а възможността е обсъждана с рабо-
тодателските организации на дискусии и
"кръгли маси". Сега всяка от процедурите
е от порядъка на 6 месеца, а с обсъжда-
нията и съгласуванията времето за трите
процедури може да надхвърли 2 години.
Вносителите се надяват при обединената
процедура срокът да се намали значител-
но, само с едно обществено обсъждане и
само една възможност за обжалване.

БСП работи за предсрочни избори
Любомира ПЕЛОВА

БСП работи за пред-
срочни избори от
деня, в който минаха
предишните. Това зая-
ви социалистът Ки-
рил Добрев. Той увери,
че структурите са в
кондиция и припомни
концепцията на "Ви-
зия за България", ка-
то изтъкна, че това
не е просто алтерна-
тивна програма. Това
е желание за нова Бъл-
гария, за нова държа-
ва, казва той. Добрев
изтъкна, че това е
курсът, поет от Кор-
нелия Нинова по вре-
ме на конгреса преди
година и половина.

"БСП инвестира не
просто в нови лица,
БСП инвестира в сил-
ни граждански пози-
ции, БСП е партията,
която може да наложи
новия морал", катего-
ричен бе Добрев

"Целият политичес-
ки сезон, който мина
започна с Гинка и за-
върши с редници.
Между тези две съби-
тия имахме купища
лобистки закони. Тези

хора ги свързва еди-
нствено и само жаж-
дата за власт", комен-
тира края на полити-
ческия сезон Кирил
Добрев.

Относно уверение-
то на вицепремиера
Красимир Каракача-
нов, че коалицията е
стабилна и опозиция-
та се притеснява да
не им се наложи да ра-
ботят през лятото,
Добрев изтъкна, че
Каракачанов знае мно-

го добре, че при едни
предсрочни избори ще
гледа следващия пар-
ламент от телевизо-
ра.

"Това са блянове",
констатира още той.

Относно Истанбул-
ската конвенция и ре-
шението на Консти-
туционния съд, че тя
противоречи на ос-
новния закон, депута-
тът посочи, че се
радва, че правдата е
възтържествувала.
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Êàêâî äåöàòà èñêàò äà ñå ïðîìåíè â ó÷èëèùå?
По темата с малчуганите разговаряли млади репортери

Светла ЙОРДАНОВА
Взаимоотношения-

та и комуникацията с
учителите, начините
на преподаване, об-
становката и атмос-
ферата в училище. То-
ва искат да се проме-
ни в училище попита-
ните 76 деца, пред-
ставители на девет-
те региона на Нацио-
нална мрежа за деца-
та, на възраст между
10 и 18 години, съоб-
щиха от неправителс-
твената организация.
С децата са разговар-
яли младежите рапор-
тери в Национален
Юрочайлд форум
(НЕФ).

УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Децата искат учи-

телите да им препода-
ват чрез по-интерес-
ни и въвличащи мето-
ди, а в част от пред-
метите - например хи-
мия и физика, да има
повече практическа
насоченост. Също та-
ка предпочитат да
няма оценки и да се об-
ръща по-голямо внима-
ние на знанията, спо-
ред децата учители-
те вече са съсредото-
чени предимно върху
оценките.

Според учениците е
нужно използване на
повече технологии -
лаптопи, таблети,
мултимедия. Това би
дало възможност за
по-съвременно и ин-
тересно образование -
например чрез филми,
анимирани видеа, об-
ясняващи материала,
и други. Би провокира-
ло учителите да пре-
подават по-интерес-
но - чрез игри, да
търсят и да предла-
гат приложения и сай-
тове, които улеснява-
т, разнообразяват
или придават още
стойност на учебния
процес, а също така
да дават задачи на

учениците да търсят
повече информация,
която да онагледява
или да разказва любо-
питни факти по те-
мите, които се раз-
глеждат в час.

Едно от исканията
за промяна са по-леки
раници в училище,
което може да се осъ-
ществи чрез повече
часове, в които да се
използват компютри
или, ако има шкафче-
та за учебниците в
училище. Има предло-
жение за електронни
варианти на учебни-
ците и приложения
тип помагала - едно
от предимствата им
също е по-леки рани-
ци.

Искат и едносменен
режим на учене, а ко-
гато свърши учебния-
т ден, да нямат пове-
че ангажименти,
свързани с училище,
за да могат да имат
свободно време и вре-
ме за почивка: "...дос-
та често, като се
прибера, трябва да си
дописвам домашните,
това ми смазва целия
режим." Предложение-
то им е часовете да
започват в 9 ч.

Цялостна промяна
в учебната програма -
децата казват, че на-
товарването е много
голямо и информация-
та е твърде обемна
за времето, с което
разполагат, за да я
научат. Имат предло-
жение за допълнител-
ни часове (по жела-
ние), в които ученици-
те със затруднения
да могат да напишат
домашната си работа
със съответния учи-
тел.

В УЧИЛИЩЕ
Ако можеш да избе-

реш как да изглежда
училището ти и имаш
възможност да осъ-
ществиш всяка твоя

идея, какво би проме-
нил или добавил в
твоето училище, за
да бъде по-приятно и
обстановката да ти
помага да научаваш
повече? В отговори-
те на този въпрос де-
цата са били най-дей-
ни и имат много идеи:

Училищната база.
Младите хора казват,
че училището трябва
да се ремонтира по-
често, и предлагат
това да се случва "по-
не на всеки 5 години".
Децата искат да има
здрави дръжки на
тоалетните и ограда-
та на училището да
изглежда добре, да
има повече прос-
транства и зони за
спорт - игрища, зали,
и повече тревни пло-
щи - да се засаждат
дървета и цветя.

Интериор. Почти
всички деца говорят
за по-свежа и уютна
обстановка, за по-раз-
нообразни цветове -
на фасадата, коридо-
рите и класните
стаи, искат в учили-
ще да има графити,
които сами да си нап-
равят. Биха искали ат-
мосферата и обзавеж-
дането на класните
стаи да бъдат повече
свързани със самия
предмет и да на-
помнят на него.

Обстановка. Децата
предлагат звънеца за
край и начало на часа
да бъде с мелодия на
някоя песен и в между-
часията да звучи му-
зика. Би било хубаво,
ако в междучасията
има разнообразни и ин-
тересни дейности за
правене. Младите хора
искат да има уютни
кътове за учениците
на всеки етаж, в учи-
лището да има свобо-
ден достъп до интер-
нет, а в коридорите
да има телевизори,

които да разказват
върху какви проекти
работят учениците в
момента.

Децата смятат, че
е нужно да има стаи, в
които да хапват и да
си почиват, а храна-
та, която се продава
в училище, да бъде по-
вкусна. Има предложе-
ния за поставяне на
беседки и учебни ма-
си, на които ученици-
те да се събират и да
учат след училище.
Учениците искат да
имат голяма библио-
тека, в която да мо-
гат да учат, да има
повече съвременна ли-
тература и да "рабо-
ти денонощно".

Кое най-много пома-
га, за да научаваш в
училище

Какво научават в
училище зависи от
учителите. Според
част от децата има
значение какви лич-
ности са учителите -
дали са търпеливи, да-
ли обясняват колко-
то пъти е нужно, за
да разбереш, дали са
мотивирани и обичат
работата си. Други
обръщат повече вни-
мание на начина на
преподаване - дали
учителят умее да
преподава ясно и дос-
тъпно, дали използва
интересни и разнооб-
разни методи, дали
прави упражнения и
дава примери от реал-
ния живот.

Много деца нами-
рат взаимовръзка
между колко научават
и личната си мотива-
ция и амбиция, както
и в каква степен са це-
леустремени хората в
най-близкото им об-
кръжение. За да науча-
ваш, има значение и
как си възпитан, дали
родителите ти са те
научили да бъдеш лю-
бознателен и да имаш
желание да се образо-
ваш.

Децата мислят, че
когато имат възмож-
ност за уроци извън
училището, например
сред природата, учат
по-лесно. Друг начин
да учат повече е, ко-
гато работят в еки-
пи - "така научаваме
един от друг и се за-
бавляваме", "когато
обсъждаме нещо със
съучениците ни, те
могат да кажат мате-
риала на лесен и разби-
раем език".

Кое най-много пре-
чи, за да научаваш в
училище

Почти единодушно
е мнението, че шу-
мът в клас, лошата
дисциплина и съучени-
ците, които се раз-
сейват, са най-голяма-

та трудност пред
научаването. Социал-
ните мрежи и изпол-
зването на телефони
също пречат върху
съсредоточаването.
Децата казват, че
имат трудност да
учат систематично и
оставят всичко за
последния момент,
това много им пречи
и в същото време е
масова трудност.

Когато учителите
са отегчени от про-
фесията си, когато
не се стараят и под-
хождат пренебрежи-
телно към учениците
и към материала, нау-
чаваш в много по-мал-
ка степен, мислят
учениците. Натовар-
ването в училище е
голямо - има много
изисквания, програма-
та е направена така,
че в няколко дни по-
ред има три разказва-
телни предмета, а в
същото време уроци-
те са изпълнени с из-
лишна и "суха" инфор-
мация. Децата го-
ворят и за липса на
мотивация.

КАКВО ДА СЕ ПРО-
МЕНИ

Най-често децата
казват, че искат
промяна в йерархията
на общуването - учи-
телите да общуват
по-неформално, да се
шегуват повече и да
не бъдат толкова
строги, да не се от-
насят към тях като
към неравностойни
хора, защото са по-
малки на възраст:
"По-младите учители
са готини и ни разби-
рат и толерират, но
повечето са прекале-
но строги и неразби-
ращи, че не можем да
учим само за техния
предмет."

Според децата, ако
има повече възмож-
ности за разговори в
по-свободен тон, то-
ва би им помогнало да
изразяват мислите си
по-уверено. Младите
хора споделят, че има-
т преподаватели, кои-
то им крещят и ги
обиждат.

Учениците биха ис-
кали учителите да по-
лагат усилия да пре-
подават по по-нагле-
ден и достъпен начин.
Според младите хора
ще бъде хубаво, ако се
промени начинът, по
който учителите ги
оценяват - биха иска-
ли преподавателите
им да обръщат пове-
че внимание как
мислят и какви идеи
имат, а не в каква сте-
пен са запомнили фак-
ти от материала и да
ги насърчават да бъ-
дат критични.

Лечебните заведения ще перат
прането си в отделен вид

обществени перални
 Силвия ГРИГОРОВА

В обществените индивидуални перални на
самообслужване, предназначени за гражда-
ни, се забранява изпирането на пране от об-
ществени обекти. Това е заложено в новата На-
редба за здравните изисквания към обществе-
ните перални на МЗ, публикувана на сайта на
ведомството за обществено обсъждане.

С нея се разделят видовете обществени пе-
рални и се разписват изисквания към устрой-
ството и дейността им.

Забраната се налага с идеята да се избегне
рискът в обществените перални за граждани
да пере пране от обекти като места за времен-
но настаняване, лечебни, детски и учебни заве-
дения и т.н.

Документът разграничава пет вида общес-
твени перални, като тези, в които се пере пране
на лечебни и здравни заведени, както и на спе-
циализирани институции за предоставяне на
социални услуги за възрастни, са обособени в
отделна точка.

За спазването на хигиенните норми ще
следят РЗИ.

С наредбата се залагат изисквания към из-
граждането, устройството и обзавеждането на
обществените перални, изисквания към ек-
сплоатацията им, както и към перилния процес.

С проекта на наредба се въвеждат изисква-
ния за микробиологична чистота на готовото за
експедиция пране, с което се очаква да се на-
мали и почти да се елиминира рискът от раз-
пространение на заразни заболявания чрез из-
праното пране.

В наредбата се разписват и изисквания за
начините на транспортиране на чистото и не-
чистото пране и разработване на подробно ръ-
ководство, което ще подпомогне дейността на
обществените перални и ще подобри ефекта от
предлаганите от тях перилни услуги, посочват
от МЗ в мотивите към проекта.

С предвидените предварителни и периодич-
ни медицински прегледи и изследвания на ра-
ботещите в обществените перални се цели не-
допускане на замърсяването на чистото пране
с патогенни и непатогенни микроорганизми от
лица от персонала, които най-често се явяват
т.нар. "здрави заразоносители". Това от своя
страна ще гарантира опазване здравето на ли-
цата, ползващи се от услугите на обществени-
те перални, в т.ч. децата в детските заведения,
лицата, ползващи хотелиерски и други подоб-
ни услуги, пациентите в лечебните заведения и
т.н., смятат от ведомството.

Чрез недобре и неправилно изпрани дрехи,
спално бельо, покривки, работно облекло и др.
се предават бактерии и вируси като: вируса
причинител на хепатит А, норовируси, ротави-
руси, салмонела, E. Coli, кандида и др., отбеля-
зват от там.

В лечебните заведения съществуват специ-
фични фактори, които способстват за развитие-
то на т.нар. вътреболнични инфекции, които не
са характерни за други учреждения. При за-
мърсяване на вътреболничната среда с мик-
роорганизми - в лечебните заведения често се
замърсяват повърхности, апаратура, материа-
ли, инструменти, а също така постелъчен ин-
вентар и работно облекло, микробните агенти
могат да попаднат в тялото на възприемчиви
пациенти, пише в мотивите.

Инфекциите, придобити в болнична обстанов-
ка, могат да засегнат редица органи и системи,
но най-чести са инфекциите на пикочните пъти-
ща, дихателната система, раневите инфекции
след хирургично лечение и инфекциите на кръ-
вообращението, свързани със съдова катете-
ризация. Нозокомиални патогенни (болестот-
ворни) микроорганизми могат да бъдат широк
кръг от причинители и на практика всеки един
микроб е способен да предизвика вътребол-
нична инфекция.

"С приемането на настоящата наредба ще се
осигурят условия за предоставяне на безопас-
ни перилни услуги на детските и лечебните за-
ведения, на обектите от туристическия и храни-
телния бранш, на други търговски, производс-
твени, промишлени и стопански обекти, като с
това ще се избегне рискът от неспазване на хи-
гиенния и противоепидемичен режим и опа-
сността от разпространение на различни видо-
ве заболявания чрез недобре изпрано пране",
посочват още от МЗ.



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, Пригаров район, ет. 7(9), 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. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
11. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120м2 - 68 000; 70 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. ПВЦ - 66 000 лв.
15. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
21. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
22. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
23. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
24. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
26. 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

Вторник, 31 юли 2018 г., брой 142 /6490/ 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@mail.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
Двигател Бензинов Скоростна ку-
тия 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 зат-
ворен тип Делта Хил. Местополо-
жението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала 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

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

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

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

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

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, нами-

ращ 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 Батановци. Тел: 0893 306 308
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

Дори да не ви се вярва, някои неволни малки неща могат да бъ-
дат много опасни за вашите любовни взаимоотношения. Самите
вие вероятно не подозирате колко много щети могат да нанесат
вредните навици върху връзката ви. Кои са тези навици-убийци и
как да се предпазите от тях?

С годините човек все по-трудно променя себе си, както и рутината
в своето ежедневие. Същото важи и за навиците. Всъщност с тече-
ние на времето нещата, които сме свикнали да правим, стават тол-
кова автоматични, че се превръщат в наше заучено поведение.

Навиците влияят не само на ежедневието ни, но и на връзката ни.
Ето защо дори лошите навици, които очевидно пречат на лю-

бовните отношения, трудно могат да бъдат изкоренени. По този
начин, малко по малко, те се превръщат в „тихите убийци“ на лю-
бовта.

Най-тъжното е, че ние рядко си даваме сметка за реалността и
се сещаме да предприемем нещо едва, когато нещата са излезли
извън нашия контрол.

Вижте кои са трите най-често срещани лоши навика във връзка-
та и съвети как да ги преодолеете:

Чакате само вашият партньор да инициира секс

3 навика, които „убиват“ връзката
Ако всеки път очаквате от половинката си той да бъде човекът,

който пръв започва с интимностите, това може да се превърне в
сериозен проблем. От една страна пасивността ви може да ви на-
кара да се чувствате неудовлетворени, а от друга страна по този
начин изпращате грешни сигнали на партньора си. Ако никога не
показвате първи желание за секс (дори да го имате) или пък ня-
каква друга форма на интимност, това може да заблуди партньора
ви и да го накара да си мисли, че всъщност вие не искате толкова
много да бъдете с него.

Как да решите проблема: Не потискайте желанията си и не смятай-
те, че само човекът до вас е длъжен да поема инициативата. Не-
щата трябва да бъдат взаимни, така че се постарайте да изразява-
те достатъчно добре това, което всъщност искате. Ще се убедите,
че по този начин определено само ще спечелите!

Спорите за едни и същи неща отново и отново
Ако с половинката ви се карате за едни и същи неща постоянно,

това по никакъв начин няма да разреши спора. Всъщност само
ще усложни обстановката и всеки път ще кара и двама ви да се
чувствате зле. Повтарянето до безкрайност на едни и същи спо-
рове е сигнал, че първоизточникът-проблем всъщност изобщо не
е разрешен. Това може да нагнети много лоши чувства, които по-
късно да доведат до много по-сериозни последствия.

Как да разрешите проблема: Преди да захванете поредния спор,
който сякаш пускате на повторение, опитайте се да говорите спо-
койно по деликатната тема. Не започвайте с оплакванията, а по-
скоро изложете своята гледна точка по нормален, човешки начин.
Бъдете готови да изслушате своята половинка и в никакъв случай
не го прекъсвайте и нападайте, докато говори. Дайте си взаимно
шанс да чуете своите гледни точки и чак след това започнете да
обсъждате проблема. Може би и двамата ще откриете логика в ду-
мите на другия и ще успеете да намерите общо решение.

Приемате партньора си за даденост
Това е един от най-лошите капани, в който за съжаление попа-

дат много двойки. Когато смятате, че половинката ви е до вас и
този факт няма как да се промени, това може да повлияе зле на
вашето отношение към любимия ви човек. Има вероятност да за-
почнете да изисквате прекалено много неща и най-лошото – да ги
приемате все повече за даденост. Разбира се, партньорите в една
връзка трябва да разчитат един на друг и да си помагат, но нико-
га не трябва да смятате, че някой ви е длъжен с нещо.

Как да разрешите проблема: Казвайте „благодаря ти“ по-често и
не бъдете прекалено взискателни. Дайте си време, в което да
осъзнаете всъщност колко много прави за вас вашият партньор.
Не забравяйте да показвате благодарността си и да отвръщате
със същото, когато се налага.
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Седмокласниците с ново
външно оценяване

Седмокласниците вече ще полагат изпити по материали от пе-
ти, шести и седми клас, а не както досега по материала само от
последната година, съобщава Нова телевизия, цитирайки Ев-
гения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на пре-
дучилищно и училищно образование“ в МОН.

Националното външно оценяване ще запази двата модула –
по Български език и литература (БЕЛ) и по математика.

Промените са заради изцяло новите програми, новите обра-
зователни стандарти и учебници, по които ще завърши следва-
щия випуск. В модула по литература ще влязат творбите само
от 7 клас, а в този Български език ще влязат задачи от 5, 6 и 7
клас, като се запазва времетраенето от 150 минути. Запазва се
и общият броят на задачите, запазва се и преразказът с дидак-
тическа задача, обясни Александър Трингов експерт по БЕЛ от
МОН.

По математика задачите с пълно описание се увеличават от 2
на 3, но се намаляват задачите с кратък отговор. Отново учени-
ците ще имат право да използват свитък с формули, обясни
Маня Манева, експерт по математика от МОН.

„Родителите не трябва да възприемат националното външно
оценяване като конспект. Целта е да видим дали децата са ус-
воили базисни умения и компетентности“, обясни Костадино-
ва.

Досега НВО в седми клас оценките са се вписвали като теку-
ща оценка. От догодина те ще бъдат вписвани в дипломата за
завършен седми клас. Оценките ще се взимат като балообразу-
ващ елемент при кандидатстването след седми клас, обясниха
експертите на образователното министерство.

Изпитите след 7 клас ще са между 17-20 юни и няма да съвпа-
дат с датите на матурите след 12 клас.

Хора с белодробни заболявания пак на
протест, ще се реши ли проблемът скоро

До три седмици може да бъде подписан договорът, след който
български пациенти ще могат да се подлагат на белодробна транс-
плантация в европейска болница. Това допусна директорът на Из-
пълнителната агенция по трансплантациите д-р Марияна Симео-
нова.

Вчера пред здравното министерство белодробно болни пациен-
ти се събраха за трети път на протест с искане да им бъде осигуре-
на трансплантация в чужбина.

През май стана ясно, че болницата във Виена, която беше еди-
нствената им опция за операция, вече отказва да приема българ-
ски пациенти заради неуредени отношения с българското здрав-
но министерство.

Първият протест на белодробно болните пациенти беше през май,
когато се разбра, че болницата във Виена вече не приема българ-
ски пациенти, въпреки че страната ни би трябвало да има сключен
договор с нея по линия на международната организация „Еврот-
рансплант”. През юни стана ясно, че се водят преговори с болни-
ца в Есен, Германия, която да поеме пациентите, обясни на днеш-
ния протест председателят на Асоциация „Пулмонална хиперто-
ния” Тодор Мангъров.

В момента се надяваме да разберем тези преговори дали са нап-
реднали и на какъв етап са, дали предстои финализиране, дали
реално българин ще замине за трансплантация в Европа съвсем
скоро. „През изминалия месец имаме смъртен случай на човек,
който не дочака. Други две българки, на които е необходима транс-
плантация в момента са в болницата в тежко състояние. Те нямат
много време да чакат”, каза лекарят.

След протеста недоволните се срещнаха със зам. здравния ми-
нистър Жени Начева, за да разберат ще се реши ли проблемът ско-
ро. След това директорът на Изпълнителната агенция по  транс-
плантациите д-р Марияна Симеонова обясни, че преговорите с бол-
ницата в Есен са на финален етап и може да бъде подписан дого-
вор в рамките на 3 седмици.

„Окончателният договор, който се подписва от Агенцията по
трансплантации и от  борда на „Евротрансплант” ще бъде извър-
шен  в момента, в който план-проектът между двете болници око-
нчателно е готов”, каза Симеонова. Тя допусна, че това може да
се случи до две-три седмици, но не се ангажира с подробности.
„Това е процес, който върви по определени правила. Ние с дого-
вора сме готови, и за ден можем да го изпратим подписан от наша
страна в момента, в който ни кажат, че двете болници са предста-
вили план проекта. Това е последната стъпка, всички друго е го-
тово”, каза Симеонова. По думите й, когато това се случи, веднага
могат да бъдат подадени документите на между осем и десет чака-
щи пациенти. Чакащите за трансплантация са общо 12 души, каза
още тя.

По информация на пациентски организации за последната го-
дина и половина четирима души са починали вследствие на не-
възможност да се подложат на трансплантация, разказа на днеш-
ния протест Илиана Тонова – председател на асоциация „Саркои-
доза”.

Родители излизат на национален
протест „Системата убива всички”
Родители и

близки на
хора с ув-
р е ж д а н и я
и з л я з о х а
вчера на на-
ц и о н а л е н
протест в
с т о л и ц а т а ,
под надслов
„Системата
убива всич-
ки”. Недо-
в о л с т в о т о
започна в 17
ч. пред На-
родното съб-
рание и пре-
расна в шествие до Министерския съвет. Родителите настояват за
законови промени, които да гарантират достоен живот на децата
им.

През изминалата седмица се заформи и контрапротест на нацио-
нално представителните организации на хората с увреждания. Спо-
ред майките дейността на тези НПО-та е проформа и те бранят ста-
туквото заради субсидиите, които получават от държавния бюджет.

Един от организаторите на недоволството Вера Иванова каза
пред Дарик: "Те започнаха с контрапротеста няколко дни преди
нашите национални протести. Онзи ден се получи същото положе-
ние. Те са облечени в бели фланелки, за тях всичко е цветя и рози,
с музика, щяха уж да дойдат много хора - 90 автобуса, но самите
техни членове вече са наясно кой прави реформата. И самите те
призоваха да не участват в това нещо срещу майките, защото е мно-
го грозно. В момента, в който ние изпращахме народните предста-
вители със снимки на нашите деца, жандармерията не ни допусна
да се приближим до народните представители, клекнали на зем-
ята, със снимки на децата ни с надписи "Ще има ли реформи или
ще ги убиете?", те със забавни песни, с бели фланелки, точно от-
страни на нас рецитираха стихове. Беше много грозно!".

Венелина Казанджиева, една от майките, които ще вземат участие
в протеста, казва: "Протестирам, за да се променят тези архаични
закони. Протестирам, защото добре гледаните деца, нищо, че ни де-
монизират като майки, стават пълнолетни, порастват, ние остарява-
ме, отиваме си и какво се случва? Това, което се случи с психично
болното момиче, което умря, майката докато беше в болницата, и го
изхвърлиха като боклук. Аз лично протестирам, за да се приеме и
да има в тази държава член на ЕС една адекватна законова осно-
ва, едни адекватни грижи. Аз искам лична помощ, за да бъда спо-
койна, че след като си отида моето дете няма да има участта на мо-
мичето, за което споменах. Очаквам да се приеме законът за лич-
ната помощ, да се направи една адекватна оценка на потребности-
те на човека, включително и на неговия потенциал и моето дете да
получи тази лична помощ".

Майките на деца с увреждания протестират вече два месеца, като
почти в цялата страна има палаткови лагери. В София лагерът е
разположен непосредствено до Народното събрание.

Съдът забрани да се строят
ски съоръжения в Пирин

Строителството на нови ски писти и инфраструктура в национал-
ните паркове като Пирин противоречи на закона. Това заключи Вър-
ховният административен съд.

Съдът отмени на първа инстанция решението на правителството
от декември 2017 г. за промени в действащия план за управление
на Национален парк Пирин, които отвориха за застрояване до 48%
от парка. Делото беше заведено от представители на коалицията от
неправителствени организации и граждански групи „За да остане
природа в България“.

Какво се казва в решението на съда?
- Строителството на нови ски писти и прилежащата към тях ин-

фраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на
Закона за защитените територии. Т.е. няма как да строят ски курор-
ти в националните паркове.

- Строителството на водохващания без посочване, че са само за
питейни нужди, противоречи на режима на територията, опреде-
лен от чл. 21 от Закона за защитените територии.

- Преди промените в плана за управление на Национален парк
Пирин да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017
г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за
опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообра-
зие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те
засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Ди-
ректива за екологична оценка.

Правителството може да обжалва на втора инстанция това реше-
ние на съда в 14-дневен срок.
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Започвате деня с желание да си свършите рабо-
тата колкото може по-добре. Една по една обаче
се появяват пречки, които бързо топят енту-
сиазма ви. Имате опоненти, които сериозно ви
пречат. Това ви вади от равновесие. Но защо изли-
вате гнева си върху околните? Много от вас има-

т уговорена важна среща. Възможно е тя да се провали.

От известно време имате проблеми, които ви
вадят от равновесие. Е, днес ви се отваря шанс
да се справите с тях. В някои случаи става дума
за неприятности в работата. В други - за лични
тревоги. Така или иначе, ще ги преодолеете. Не е
изключено обаче да влезете в спор по финансов

въпрос. Запазете самообладание, не давайте воля на гнева си.

Енергични и действени, днес Близнаците ще ос-
танат удовлетворени от собствените си успехи.
Намирате се на прага на положителни делови про-
мени. Някои от вас преминават на нова работа,
други се развиват в досегашната си служба. Как-
вито и да са новостите, те ще подобрят финан-

совото ви положение.

Денят много важна за представителите на зо-
дията. Предстоят ви важни събития. За някои те
вече започнаха през последните дни. При други
всичко тепърва предстои. Не това е най-важното
обаче. Далеч по-интересни са деловите и личните
промени, до които ще доведат въпросните съби-

тия.

Днес няма да ви донесе нищо особено в профе-
сионално отношение. Тя обаче е много важна от
друга гледна точка. Започвате да се стабилизи-
рате духовно и емоционално. Някои Лъвове изли-
зат от задънената улица на бездействието и по-
коя. Други ще преодолеят препятствията, които

спъват развитието им.

Девите са в криза. Поемате прекалено много
тежести и отговорности. А на хоризонта не се
задава нищо, което би облекчило положението ви.
Утешителното е, че при някои от представите-
лите на зодията започват промени. Днес ви се
открива добра възможност да спечелите пари.

Разбира се, това ще стане, ако действате активно.

Започват интензивни промени. Много от вас
все още не долавят достатъчно ясно започнало-
то раздвижване. Е, скоро и това ще стане. Проб-
лемът е, че не сте достатъчно подготвени да
посрещнете новостите. Днес ще се скарате с
някого от хората около вас. Не е изключено кон-

фликтът да се окаже доста по-сериозен.

Събитията около вас са доста сложни. Разоча-
ровани сте от най-близките си хора. Чакат ви
неприятни мигове. Няма как да ги избегнете. А и
не бива, защото те подготвят голямата пром-
яна във вашия живот. От доста време я очаква-
те. Тя е свързана не само с работата, но и с лич-

ния ви живот.

Няма никакви съмнения: вие сте хора с много
добродетели. И въпреки това животът ви не
върви както трябва. Само не смятайте, че ще
получите нещо по заслуги. Нищо няма да ви падне
от небето наготово. Ще трябва да положите
доста усилия, ако искате да успеете. Днешният

ден ви готви неприятни изненади.

Отпуснати и нестабилни са днес повечето Ко-
зирози. Чувствате се раздвоени, не знаете какво
да правите. Налага се да потърсите нов подход
към задълженията си, които днес никак не са мал-
ко. Ако не го направите, рискувате да попаднете в
доста неясни ситуации. Това ще ви ядоса, а какви

ще бъдат последиците, не се знае.

Промените в работата ви са неизбежни. Този
факт обаче ви изправя пред сложен избор. От то-
ва, какво ще решите, зависи каква посока ще взе-
мат събитията следващите месеци. Дори да не
успеете днес да вземете решение, не се притесн-
явайте. Имате още няколко дни на разположение.

Съдбата се намесва силно в живота на някои от вас.

Днес повечето Риби са притеснени. Мъчат ви
неизяснени проблеми. Те не са от днес и вчера, но
на хоризонта не се задава никаква яснота. И
следващите дни няма да намерите отговор на
въпросите, които ви вълнуват. Това ще ви попре-
чи да вземете нужното решение, което ще се от-

ложи за неопределено време.
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Щатските „чукове” разбиха немски тим с 5:0

„Ìèíüîð”(×èêàãî) ñå ðàçäåëè ñ êàïèòàíà ñè

Дългогодишният ка-
питан на “Миньор”
Чикаго – Благой Въл-
чев, изигра последния
си мач за отбора. В
последния кръг от
майсторската група
на Метролигата, бъл-
гарите разгромиха с

5:0 немския тим “Ки-
кърс” 1958. Хеттрик
за “чуковете” отбел-
яза топнападателят
Мирослав Манолов, а
по веднъж се разписа-
ха опитният Росен
Каптиев и сърбинът
Владимир Вукайело-

вич.“Разделям се с от-
бора с голяма тъга,
все пак не е малко се-
дем години да съм
част от него. В нача-
лото беше трудно,
имаше малко футбо-
листи, които искаха да
играят за отбора.

Постепенно създадох-
ме много добър колек-
тив, нещо като семей-
ство, защото далеч
от родината това е
семейството. Тъжен
съм, че ще се раздели-
ме, но съм поел своя
път в живота. За мен
е радостно, че ос-
тавям отбора в тако-
ва добро състояние,
защото беше мечта
да стигнем до най-ви-
сокото ниво на фут-
бола в Илинойс“, спо-
дели развълнуваният
капитан – Благой Въл-
чев.„Капитанът Бла-
гой Вълчев ще ни лип-
сва. Той е като шлифо-
ван диамант, мечта за
всеки треньор. Къде-
то и да го поставиш в
схемата на игра, си
застава на мястото и
играе с еднакъв успех,
универсален футбо-
лист. Иначе направих-
ме хубав завършек на

„Черногорец” стартира
с контролите

Следващата неделя футболен клуб
„Черногорец“ (Ноевци) ще изиграе първи
контролен мач преди началото на новия
футболен полусезон, съобщиха от отбо-
ра.На 5 август (неделя) футболистите на
„Черногорец“ ще гостуват в софийското
село Житен. На стадиона там те ще се из-
правят срещу основания през 2016 година
местен тим на „Житен“. Началото на мача
ще е от 18:30 часа.

полусезона, през цяло-
то време показахме
стабилни игри. Само
срещу „Швабен“ играх-
ме под нивото си, но
като цяло стояхме
добре във всички ма-
чове до тук. Постиг-
нахме добри резулта-
ти и сме на добра из-
ходна позиция за вто-
рия полусезон. Въпре-
ки проблемите с лип-
сващи и контузени иг-
рачи, момчетата дос-
та се постараха. В
днешната среща се
наслаждавахме на
футбола, добре се
подсигурявахме и доб-
ре си я подавахме.
Нямам никакви забе-
лежки и съм много до-
волен от всички мом-
чета. Най-вече се рад-
вам, че имаше нас-
троение в отбора“,
коментира треньо-
рът на „Миньор“ Чи-
каго – Емил Миланов.

Втора лига
Първи кръг
Резултати:
Ботев (Гълъбово) - ЦСКА 1948 (София)

1:1
  [0:1 Андон Гущеров 9', 1:1 Методи

Костов 56']
Кариана (Ерден) - Арда 1924 (Кърджали)

0:1
  [0:1 Веселин Марчев 41']
Струмска слава 1927 (Радомир) -

Поморие (Поморие)         1:0
  [1:0 Димитър К.Петков 43']
  [чк: Ангел Маджиров (Сс) 90'+2']
Локомотив 1929 (София) - Черноморец

(Балчик)              0:0
Литекс (Ловеч) - Царско село 2015

(София)                 2:3
  [0:1 Георги Минчев 11'-д, 0:2 Марко

Пърлевич 37', 1:2 Кристиян Тафраджийски
78',

   2:2 Радослав Живков 83', 2:3 Илиян
Йорданов 90'+1']

Локомотив (Горна Оряховица) - Монтана
1921 (Монтана)      1:1

  [1:0 Иван Пенев 45'+1', 1:1 Атанас Илиев
90'+3'-д]

  [чк: Красен Трифонов (Л) 90'+3']
29 юли 2018, неделя, 18:30 ч / I кръг:
Несебър (Несебър) - Лудогорец 1945 II

(Разград)           4:2
  [1:0 Джунейт Яшар 3', 2:0 Диян

Молдованов 7', 3:0 Джунейт Яшар 13',
   4:0 Реджеб Халил 20', 4:1 Денислав

Александров 51', 4:2 Доминик Янков 57']
30 юли 2018, понеделник, 18:00 ч / I кръг:
Пирин (Благоевград) - Добруджа 1919

(Добрич)
                           Класиране:
1. Несебър (Несебър) 4:2     3     т.
2. Царско село 2015 (София) 3:2     3
3. Арда 1924 (Кърджали) 1:0     3
4.. Струмска слава 1927 (Радомир)

1:0     3
 5. Ботев (Гълъбово) 1:1     1
 6. Локомотив (Горна Оряховица)  1:1     1
 7. Монтана 1921 (Монтана) 1:1     1
 8. ЦСКА 1948 (София)   0 1:1     1
 9. Локомотив 1929 (София) 0:0     1
 10. Черноморец (Балчик) 0:0     1
11. Добруджа 1919 (Добрич) 0:0     0
12. Пирин (Благоевград) 0:0     0
13. Литекс (Ловеч) 2:3     0
14. Кариана (Ерден) 0:1     0
15. Поморие (Поморие) 0:1     0
16. Лудогорец 1945 II (Разград)     2:4     0

Готвят здрави глоби за футболните хулигани
За футболно хули-

ганство се смята
п р е д и з в и к в а н е т о
или участието в
сбивания. За тези
противообществе-
ни прояви ще се на-
лага глоба от 1000
до 2000 лв. и забра-
на за посещение на
спортни мероприя-
тия в страната и в
чужбина за срок от
1 до 2 години, а при
повторното им из-
вършване се налага
безвъзмезден труд
в полза на общес-
твото от 60 до 140
часа или глоба от
3000 до 5000 лв.,
както и забрана за
посещение на спор-
тни мероприятия в
страната и в чужби-

на за срок от 3 до 5
години.

При случаите на
посегателство над
състезатели, съдии,
полицейски органи
или други ангажира-
ни с организацията
на мероприятието
или използване на
носените опасни
предмети ще се на-
лага безвъзмезден
труд в полза на об-
ществото от 60 до
140 часа или задър-
жане в териториал-
на структура на
МВР за срок от 5 до
15 денонощия, как-
то и забрана за по-
сещение на спортни
мероприятия в
страната и в чужби-
на за срок от 2 до 3

години.Когато дея-
нието в тези случаи
е извършено пов-
торно, се налага без-
възмезден труд в
полза на общество-
то от 100 до 220 ча-
са или задържане в
т е р и т о р и а л н а
структура на МВР
за срок от 10 до 25
денонощия, както и
забрана за посеще-
ние на спортни ме-
роприятия в стра-
ната и в чужбина за
срок от 3 до 5 годи-
ни.

Когато проти-
в о о б щ е с т в е н а т а
проява е извършена
от непълнолетен на
възраст от 16 до 18
години, се налага за-
държане в терито-

риална структура
на МВР за срок от 5
до 10 денонощия и
забрана за посеще-
ние на спортни ме-
роприятия в стра-
ната и в чужбина за
срок от една до две
години. Когато про-

тивообществената
проява е извършена
от лица, поставени
под запрещение, на
техните родители,
съответно настой-
ници или попечите-
ли, се налага глоба
от 500 до 1500 лв.

33-годишната фут-
болна суперзвезда
Кристиано Роналдо е на
трето място в класа-
цията за най-високоп-
латените знаменитос-
ти в Инстаграм, напра-
вена от интернет при-
ложението Hopper
HQ.Една рекламна пуб-

ликация в профила му в
социалната мрежа, къ-
дето има над 137 ми-
лиона последователи,
носи на Кристиано 750
000 долара.

В топ 10 има още два-
ма футболисти - Ней-
мар с 600 000 и Лионел
Меси със 500 000 дола-

ра на пост. Класацията
се оглавява от 20-го-
дишната риалити звез-
да Кайли Дженър, коя-
то печели цели 1 млн.
долара за всяка своя
публикация. Втора в
списъка е американска-
та певица Селена Гомес
с 800 000 долара.

Роналдо печели луди
пари и от Инстаграм

300 милиона евро само
за името на стадион
В следващите месеци се очаква шефо-

вете на Барселона да осъществят гран-
диозна сделка с цел да спечелят пари за
обновяването на “Камп Ноу”. Ръководс-
твото на “лос кулес” се опитва да намери
голям инвеститор, на когото да продаде
част от името на стадиона.

Според Marca каталунският клуб оча-
ква да получи около 300 млн. евро от
голяма компания само за името на съо-
ръжението.
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Полицаите го натопили, набутали му в джоба ключа на откраднатото возило

Вандалските прояви в
Перник продължават

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник качи снимка в публич-

ния си профил в социалната мрежа Фей-
сбук, в който показа как гражданите на
Перник сами рушат направеното ново в
града ни. Както стана известно през пос-
ледните дни, вандали счупиха буквите,
монтирани на централния площад, с кои-
то е изписано  на града ни.

От общината алармират, че често се
случва да бъдат изпочупени нови пейки,
футболни игрища, лампи, огради и други
съоръжения. И безобразните посега-
телства са факт във всички райони на
града.

„Всеки от нас носи отговорност за ви-
зията и бъдещето на Перник“, казаха от
Общината.

От нелицеприятните гледки обаче се
налага въпросът дали сме добри стопани
на своя град? Защо когато нещо грозно
ни дразни, алармираме веднага, пишем
обвинителни постове по социалните
мрежи, а не реагираме срещу вандалщи-
ната.

Едва  ли можем да се успокояваме с
думи като „не чу, не видях”. Защото
някак си е нелепо да се твърди, че няма
нито един свдетел на безобразията. Още
по-нелепо е някой да сътворява нещо
добро, колкото и малко да е то, друг да
го съсипва, а после вкупом да пищим и
обвиняваме кметската управа за собс-
твените си безобразия.

Любомира ПЕЛОВА
Комична защитна

теза разви пред Ра-
йонния съд в Несебър
пернишкият топ кра-
дец на автомобили .
Радмил Георгиев, из-
вестен в ъгдърграун-
да като Радо Паяка,
който бе арестуван
миналата седмица
при зрелищна поли-
цейска акция в бур-
гаския жилищен ком-
плекс ”Изгрев”.  Геор-
гиев е обвинен в
кражбата на джип
„Мазда CX 3“ от Све-
ти Влас, собстве-
ност на унгарски
гражданин, пише
„Флагман“.

Полицейската реа-
лизация бе безупреч-
на – Радо и аверът
му Мартин Златарев
бяха проследени, из-
дебнати и закопчани.
Паяка се счита за
един от най-големи-
те автокрадци в
столицата. Родом е

от Перник, многок-
ратно осъждан за
кражба на различни
автомобили. Послед-
ният случай е от
2017 година. Излязъл
е от затвора буквал-
но няколко месеца
преди да бъде аре-
стуван в Бургас.
Твърди, че работи ка-
то шофьор, но къде
точно – не стана
ясно.

„Полицаите знаеха,
че преди време се за-
нимавах с такива не-
ща и ми направиха
клопка. Издебнаха ме
като минавам пред
този джип, който не
знаех какъв е – дали е
краден, дали не е. Не
ми беше работа. Те
изскочиха от три ко-
ли, проснаха ме на
земята и набутаха в
джоба ключа за маз-
дата”, обясни пред
невярващия поглед
на наблюдаващия
прокурор, а вероя-
тно и на съдията Ра-
до Паяка.

На уточняващ въп-
рос откъде полиция-
та ще има обучен
ключ за точно този
джип, който е от-
краднал малко по-ра-
но от Свети Влас,
Паяка не успя да даде
разумен отговор.
”Тяхна си работа. Не
ги знам. Те много не-
ща имат”, каза той.

Според него спецус-
тройствата за от-
ключване на автомо-
били, открити в
БМВ-то му с перниш-

ка регистрация, били
просто „счупени ин-
струменти и джа-
джи, които не са заб-
ранени от закона”.

По мярката за
неотклонение в Ра-
йонния съд в Несе-
бър Радмил е пред-
ставляван от сто-
личния адвокат Ми-
рослав Христов, кой-
то настоя клиентът
му да бъде пуснат
под домашен арест.
Прокуратурата ка-
тегорично се проти-
вопостави и пледира
за постоянен арест.

Според държавния
обвинител, Радмил
Георгиев не се е поп-
равил и винаги е из-
вършвал кражби, ос-
вен това може да ле-
жи в затвора до 10
години, което е сти-
мул за потенциално-
то му бягство.

Радмил Георгиев е с
реномето на един от
най-изпечените ав-
токрадци в София и
Перник, който спо-
ред криминалисти
явно е решил да прех-
върли престъпната
си дейност към Чер-
номорието. Той е за-
дигал кола дори пред
голямо столично
РПУ, а според раз-
следващи е използвал
уникална техника,
която му помага да
отключи автомоби-
лите за секунди, а
след това обучава
ключ за управление
на откраднатите ко-
ли.

Роднина преби
81-годишна баба

Любомира ПЕЛОВА
Старица пострада сериозна при сва-

да с роднина. За причинената средна
телесна повреда на възрастната жена е
бил задържа 37-годишен мъж, съобщи-
ха от пресцентъра на Областната ди-
рекция на МВР в Перник.

Гродният инцидент е станал на 28
юли през нощта, когато се скарали 81-
годишна жена и родственика й В.П.

Известният на органите на реда мъж
блъснал жената, която паднала и се на-
ранила. След преглед в болницата е ус-
тановено, че е със счупена тазобедре-
на става на левия крак. В.П. се озовал
в ареста за 24 часа с полицейска
мярка.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 129 от Наказателния кодекс
и работата по случая с пострадалата
старица продължава.

ПЕРНИК ОСТАНА БЕЗ
ХУБАВИТЕ СИ ЛАТИН-
СКИ БУКВИ. Това беше ед-
на предизвестена смърт на

оригиналната идея, която миналата го-
дина внесе колорит на градския пло-
щад. Нормално за град, в който живеят
различни племена, някои от които с
хунски произход. Един вид отмъщение
на приматите срещу цивилизацията. И
наливане на вода в мелницата на мно-
гоучените интелектуалци, които изна-
чално бяха против идеята за латиница-
та. Дори и в осакатен вид, разноцветни-
те букви могат да се ползват като
място за селфита и сватбени снимки. В
този вид никой няма да сбърка, че
снимката е направена в Перник, даже
само една от шестте букви да е остана-
ла. Затова управата няма смисъл да
хаби пари за реставрация, а да изчака
органите на реда да хванат хуните и
после да се сложи една табелка с тех-
ните имена на мястото на сакатлъка.
Един вид да увековечи тяхното дело за
поколенията. Споменахме за ред, та се
сетихме – нали уж възловите прос-
транства на града трябваше да имат
видеонаблюдение, което мигом да каз-
ваше на полицията кого да хване. Не
се заяждаме, а просто питаме какво са
заснели камерите на централния пло-
щад на уреченото място? Да не излез-
не и това с видеонаблюдението една
фалшива новина като пропуканата сте-
на на язовира, та да се наложи поли-
цията да търси едновременно по два
сигнала. Както и да е, хуните вече
свършиха своето дело, остава да оста-
нат в паметта на поколенията като ония
от историята, да са разрушили Римска-
та империя

ТЕХНИКАТА НАПРЕДВА, А ОБЕ-
ЗЛЮДЯВАНЕТО НА МАЛКИТЕ СЕ-
ЛА не е причина интелектуалният по-
тенциал на човечеството да не се при-
лага. Ето, в малкото радомирско село
Владимир е разкрита нарколаборато-
рия по всички правила на научната ми-
съл. Дето се вика, производственият
цикъл е затворен от сеитбата до плас-
мента. Което идва да подскаже, че ако
има надежда за съживяване на дреб-
ния бизнес, тя е именно там – в затън-
тените села и в потайни лаборатории,
където човешката мисъл усърдно рабо-
ти в интерес на благополучието. На
собственото, разбира се.

Бърз съд за петима
нарушители на закона
Любомира ПЕЛОВА

Пет бързи произ-
водства са започна-
ти през почивните
дни в Пернишко.

С рекордните 3,58
промила алкохол в
кръвта е управлявал
автомобила си марка
„Фолксваген Голф“
60-годишният перни-
чанин М.Й. Мъжът
бил проверен на 27
юли, на входа за град
Радомир. Отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил за-
държан за 24 часа по
Закона за МВР.

На 28 юли, около 1
час след полунощ, в
радомирското село
Долна Диканя бил про-
верен лек автомобил
„Ауди А6“, управл-
яван от столичанка-
та Г.Х. на 41 години.
При изпробването й с

техническо средство
за алкохол били отче-
тени 1,38 промила.
Провинилата се во-
дачка на МПС-то съ-
що отказала кръвна
проба за химичен ана-
лиз, но поради меди-
цински причини не е
задържана за 24 ч.

Отново на 28 юли,
около 22 часа в Радо-
мир бил проверен то-
варен автомобил
„Фолксваген Кади“,
шофиран от 60-го-
дишният Л.Н. от село
Радибош.

При изпробването
му с дрегер били от-
четени 1,60 промила.
Мъжът отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил за-
държан за 24 часа.

С 1,25 промила алко-
хол в кръвта е уп-
равлявал „Рено Клио“

29-годишният радо-
мирец С.Т. Той бил
проверен на 30 юли
през нощта, на улица
„Райко Даскалов“ в
града. Взета му е
кръвна проба и е за-
държан за 24 ч.

Перничанин е за-
държан за шофиране
на автомобил с чуж-
ди регистрационни
номера. На 28 юли, в
областния град бил
проверен лек автомо-
бил „Мерцедес“, собс-
твеност и управл-
яван от 60-годишния
В.Д. Органите на реда
установили, че регис-
трационните табели
са от друго превозно
средство. В.Д. е бил
задържан за 24 часа с
полицейска мярка.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава.

Инерком България обжалва
отказа на КЗК да придобие
бизнеса на ЧЕЗ в България

 Силвия ГРИГОРОВА
Фирма Инерком България е депозира-

ла на 30 юли, в законоустановения срок,
жалба във Върховния Административен
съд срещу решението на Комисията за
защита на конкуренцията от 19.07.2018
г, С него на компанията бе забранено да
придобие българския бизнес на ЧЕЗ. В
писмото си до средствата за масова ин-
формация, Милена Стоева, председател
на Съвета на директорите на Инерком
България, пояснява: „Запознахме се
внимателно с документа и детайлно ана-
лизирахме мотивите за негативното ре-
шение на антимонополния орган. Оча-
кваме бързо и справедливо решение от
страна на ВАС“.
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