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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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Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.78 лв.
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Св. свщмчк Вавила. Св.
пророк и боговидец

Моисей

Сериозни
работи

Местните избори в София вече се раз-
глеждат през призмата на национални. Се-
риозно. Толкова сериозни кандидати из-
лязоха на светло, че огряха с божествена
светлина цялата държава. Борисов по едно
време в нервен изблик предрече, че избори-
те ще са подли, ама вчера се поправи. Той
толкова много помагал на Мая Манолова
като омбудсман, та замалко да я издигне
за кандидат-кмет от ГЕРБ, ама сърце не му
давало да откаже на Фандъкова. Компли-
менти на кило. Самата Фандъкова също
влезе в ролята си на милосърдна сестра,
четкайки опонентите си като сериозни
кандидати, с които очаква смислени диспу-
ти. А Мая Манолова в свой стил рече и от-
сече - законът не ме задължава, но мора-
лът го изисква, вече не съм омбудсман!

Така се очертава кампанията в столица-
та да мине на академично ниво, без ком-
промати. Това ще бъде истинско чудо и со-
фиянци могат да се гордеят, че който и да
им стане кмет, чака ги сериозно бъдеще.
Софийският модел повлече крак и навсякъ-
де кандидат-кметовете взеха да се къл-
нат, че компромат и негативизъм са заб-
ранени думи в предизборните им изяви.
Правилно. Сериозна кампания се прави, ко-
гато положението е сериозно. И особено
избирателите - засега обещават да гласу-
ват след сериозен размисъл.

Валентин ВАРАДИНОВ

120 / 290

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно
слънчево

В нея ще се включат общината, ДАНС, МВР, Прокуратурата, представители на обществеността
Любомира ПЕЛОВА

Биткатка за чисто-
тата на въздуха в Пер-
ник ще е изключително
масирана. В нея заедно с
общината ще бъдат
включени ДАНС, МВР ,
Прокуратурата, пред-
ставители на екологич-
ните организация, в
т.ч. и "Дишай-Перник" ,
гражданството. За за-
лавянето на замърси-
теля, който трови
всяка вечер жителите
на областния град ще
бъдат приобщени пред-
ставители на РЗИ и
РИОСВ. Проверките ще
бъдат не само планови,
но и изненадващи. Око-
ло това решение се обе-
диниха вчера кметът
на община Перник Вяра
Церовска и министъ-
рът на околната среда
Нено Димов, който бе
на посещение в Перник

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

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

www.aqelectric.com

"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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

във връзка със скандал-
ната ситуация. Ще
впрегнем целият дър-
жавен ресурс, но ще ус-
тановим кой е виновен
за замърсения въздух,
който трови  пернича-
ни, бе категоричен еко-
министърът.

На специалната прес-
конференция вчера кме-
тът на общината ин-
формира, че заради ос-
трата, задушлива ми-
ризма, която е била най-
силна района на 10-то
училище, е извършена-
та изненадваща нощна
проверка в ТЕЦ "Репуб-
лика". Тя е била обстой-
на, но нарушения не са
установени. Не е имало
никакви остатъци от
боклуци, а само остатъ-
ци от изгарянето на
въглища.

Зам.кметът инж.Вла-
дислав Караилиев ин-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÍÎÂÀ ÐÀÇßÑÍÈÒÅËÍÀ
ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÀ ÍÎÈ Â ÏÅÐÍÈÊ

ÁÑÏ ÈÑÊÀ ÏÐÎÌÅÍÈ ÍÀ ÍÏÊ
ÇÀÐÀÄÈ ÑËÓ×Àß “ÑÎÒÈÐß”
"ÌÈÍÜÎÐ" ÈÇËÈÇÀ ÄÍÅÑ
ÑÐÅÙÓ "ÑËÀÂÀÒÀ"

В общината започна изплащането на
обезщетенията за изкланите прасета

Любомира ПЕЛОВА
По селата в община Перник започна изпла-

щане на определените от правителството 300
лева на всеки стопанин на прасе, който е зак-
лал животното заради опасността от АЧС. Па-
рите се издължават на домакинства, които са
отглеждали в т.н. "заден двор" до пет животни.
Средствата са предназначени за почистване и
обеззаразяване на помещенията и дворовете,
в които са гледани прасетата. За отпускането
им има обаче още едно условия - стопаните да
декларират писмено, че през следващата ед-
на година няма да гледат свине.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

формира, че е извърше-
на и втора извънредна
инспекция в 1,30 часа.
Проследих всичко - от
входа на дружеството
до поточната линия и
енергийните мощнос-
ти - нямаше и следа от
боклуци. А следите не
могат да бъдат скрити

118 договора за лична помощ вече сключени
Любомира ПЕЛОВА

118 договора с аси-
стенти, които ще
предоставят лична
помощ по Закона за
личната помощ, е
сключила Община
Перник към 1-ви сеп-
тември.  Кандидати-
те за включване в ме-
ханизма подават зая-
вление -декларация (по
образец), придружено

с направление за пол-
зване на механизма с
определен брой часо-
ве месечно, издадено
от Дирекция "Социал-
но подпомагане".

Общо 126 е броят
на заявленията пос-
тъпили от потреби-
тели на услугата.  В
механизма могат да
бъдат включени хора
с право на чужда по-

мощ с определени 90 и
над 90 % вид и степен
на увреждане или сте-
пен на трайно намале-
на работоспособност.

Много е важно пол-
звателите да посочват
сами кой желаят да им
бъде асистент, дори и
втори като резервен
вариант, ако първият е
възпрепятстван или се
разболее.

за половин - един час, бе
категоричен зам.градо-
чаналникът.

Министър Димов
поясни, че пернишкото
топлофикационно дру-
жество няма разреше-
ние за горене на отпа-
дъци, още по-малко - на
италиански. В града

пратки от него не са
пристигали. През пос-
ледните месеци се нап-
равили 16 проверки, от
които 10 внезапни , но
не е установено нару-
шение в ТЕЦ "Републи-
ка".

На страница 3
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Тя е във връзка с изчисляването на пенсиите

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Компенсират фермерите
с 2,1 милиона лева

Силвия ГРИГОРОВА
Управителният съвет на Държавен фонд

"Земеделие"- Разплащателна агенция ут-
върди финансов ресурс от 2,144 млн. лева.
Тя се отпуска по схема на държавна по-
мощ "Помощ за компенсиране на щетите
по земеделските култури, причинени от
неблагоприятни климатични условия, кои-
то могат да бъдат приравнени на природни
бедствия". Отпуснатите средства се раз-
пределят за щети, настъпили през 2019 г.,
при следния интензитет от производстве-
ните разходи по култури:

 - Зърнено-житни, зърнено-бобови култу-
ри и слънчоглед - до 30%;

 - Фуражни култури - до 80%;
  - Плодове, зеленчуци,етерично-масле-

ни, технически култури - до 80%;
  На подпомагане подлежат земеделски

стопани, които притежават констативни
протоколи за 100% пропаднали площи
през 2019 г. със земеделски култури в ре-
зултат на неблагоприятни климатични ус-
ловия. Предстои да бъдат изготвени указа-
ния за предоставяне на помощта.

73 БГ учители в големия
колайдер в ЦЕРН

Светла ЙОРДАНОВА
73 български учители по физика, химия,

човекът и природата, информатика и ин-
формационни технологии ще имат възмож-
ност да влязат в големия адронен колай-
дер в Европейския център за ядрени из-
следвания (ЦЕРН).

Пет дни педагозите ще трупат знания и
опит в Женева, като обучението се покрива
с бюджет от 80 000 лв. по национална об-
разователна програма "Квалификации".

Първата група от 35 педагози вече посети
европейския център от 21-и до 27-и юли, а
на втората от 38 учители ? предстои да за-
мине от 29-и септември до 5-и октомври.
Най-мотивираните от кандидатите са избра-
ни след подбор. Експертите проследяват
резултатите от матурите на учениците на пе-
дагозите, в кои класове влизат, каква част
от учебния материал покриват, има ли сред
възпитаниците им участници в олимпиади,
обясни пред "Монитор" отговорникът по
програмата Милия Тошева. По този начин те
преценяват кои педагози ще имат най-гол-
ямо поле, в което да приложат наученото в
ЦЕРН. Тошева обясни, че обучението дава
и възможност за кариерно развитие, тъй ка-
то всеки учител получава сертификат за не-
го, а от образователните инспекторати му
присъждат кредити. Педагозите пък след
това презентират наученото пред своите ко-
леги, правят викторини, училищни конфе-
ренции, а някои и научен театър.

Силвия ГРИГОРОВА
Експерти от ТП на

НОИ - Перник ще по-
сетят общините на
територията на об-
ласт Перник и ще
консултират желае-
щите за правото им
на избор на по-бла-
гоприятна формула

Строителна фирма остави
без ток 5800 клиенти на

ЧЕЗ Разпределение в Югозапада
Силвия ГРИГОРОВА

Строителна фирма скъса кабел 20 кило-
волта, собственост на ЧЕЗ Разпределе-
ние, и в ранния следобед в неделя за час
и половина остави без електрозахранва-
не около 5800 потребители на територията
на Сапарева баня, курорта Паничище и
околните села - Сапарево,Овчарци, Край-
ници, Червен брег. Сред засегнатите
клиенти са хотели, почивни станции и къ-
щи за гости.

Общо над 60 000 домакинства и фирми
на обслужваната от ЧЕЗ Разпределение
територия в Западна България бяха оста-
вени без електрозахранване в резултат
на скъсани кабели от строителни компа-
нии от началото на летния сезон до среда-
та на август. Изключванията са продъл-
жили сборно повече от 90 часа. Начело на
статистиката е град София, където неу-
добства са предизвикани за 23 000
клиенти.

При законното строителство ЧЕЗ Раз-
пределение трябва да съгласува проекти-
те предварително.В рамките на това съг-
ласуване в писмен вид информира строи-
теля, че е длъжен да уведоми предвари-
телно дружеството за деня и мястото на
стартиране на изкопните дейности. В гол-
яма част от случаите тези изисквания не
се спазват.Също така често информация-
та за стартиращите строителни дейности
се получава предходния ден или в деня
на тяхното стартиране. Това прави реак-
цията на ЧЕЗ Разпределение невъзмож-
на.

За да отдели ресурс за строителните
обекти, е необходимо компанията да бъде
информирана поне две седмици предвари-
телно за деня, в който ще бъдат извършва-
ни изкопни дейности. ЧЕЗ Разпределение
очаква от фирмите да информираткомпа-
нията поне две седмици предварително
къде ще извършват изкопни дейности. То-
ва може да става на телефон 0700 10 010
или на имейл кlienti@cez-rp.bg.

3000 деца на гурбетчии отново
влизат в родните школа
Светла ЙОРДАНОВА

3085 деца на гурбет-
чии са се завърнали да
учат у нас миналата
учебна година, сочат
данни на Министерс-
твото на образование-
то и науката.  Най-мно-
го от тях са започнали
да ходят на училище в
Пловдив - 396.

По над 200 има и в об-
ластите Стара Загора,
Пазарджик, Бургас и
Варна. В тази бройка
влизат децата, които
са посещавали училище,
след това са напуснали
страната ни с родите-
лите си, но отново се
връщат и продължа-
ват обучението си.

Децата, които са ро-
дени в чужбина и за
първи път ще бъдат
част от българската
образователна систе-
ма, също попадат в
списъка с деца на гас-
тарбайтери, които са
се завърнали да учат у
нас. В столицата са се
завърнали деца от цяла
Европа, Щатите и Ара-
бските емирства.

След като вземат
своите документи,
процедурата за запис-
ването им зависи от
класа, който са завър-
шили в чужбина.

От първи до чет-
върти клас трябва да
имат превод на доку-
ментите от заклет
преводач, от 5-и клас

нагоре се изисква и апо-
стил на документите.

От 7-и до 12-и клас
необходимите докумен-
ти се легализират от
регионалните инспек-
торати по образова-
нието, като е важно да
имат и нотариална за-
верка.

Родителите имат
затруднения най-често
още на този етап, тъй
като забравяли за апо-
стила или изцяло да си
вземат документите
за завършен клас и се на-
лагало да търсят по-
мощ от познати в съ-
щата държава. Преди
за изберат училище, в
което има свободни
места, родителите
трябва да проверят да-
ли децата им трябва да
полагат приравнител-
ни изпити. От първи
до шести такива не се
изискват и кандидатс-
тването се извършва в
желаното училище.

Кандидат-гимназис-

ти и учениците от сед-
ми клас нагоре обаче за-
дължително се явяват
на изпит, с който да
покажат знанията си
по български език и ли-
тература, ако не са го
изучавали в неделните
училища.

Спрямо образовател-
ната система, в която
са били, може да се на-
ложи да полагат и из-
пити по история или
география. Всички
предмети, по които за-
върналите се ученици
ще показват знания, се
включват в удостове-
рението, което те по-
лучават за признат
клас от регионалното
управление.

В случаите, в които
детето не знае добре
български, или досега е
учило в държава, в коя-
то учебният материал
се взема по-бавно, от-
колкото у нас, ученикъ-
т може да не преминава
в следващ клас.

при пенсиониране.
Това информираха
от ТП на НОИ-Пер-
ник.

С оглед на пром-
яната на чл. 70 от
Кодекса за социално
осигуряване, до 1
януари 2023 г. хора-
та ще имат право

едновременно с пода-
ването на заявление
за отпускане на пен-
сия да изберат раз-
мера на пенсията им
да бъде определен с
индивидуален коефи-
циент, изчислен по
стария ред - с избор
на три години стаж

преди 1997 г. и с
включване на трите
години 1997-1999 г.
Хората, които вече
са подали заявления
за пенсиониране от
началото на тази го-
дина или вече имат
отпусната пенсия
по новия ред, ще има-
т право еднократно
да направят избор в
шестмесечен срок
от влизане в сила на
този закон. В тези
случаи пенсията се
отпуска в новия раз-
мер от същата на-
чална дата. Тези про-
мени няма да попре-
чат на всички бъде-
щи пенсионери, за
които новата фор-
мула - само с осигу-
рителен стаж от
2000 г. нататък, е
по-изгодна, да се пен-
сионират по новия
ред.

Р а з я с н и т е л н а т а
кампания ще старти-
ра през септември.

 В Перник тя ще се
проведе от 9 до 13

септември от 8.00ч
до 16.30 ч в сграда-
та на ТП на НОИ.

В Радомир ще се
проведе на 9 септем-
ври от 9.00ч до
12.00 ч в сградата на
Общината.

В Ковачевци ще се
проведе на 10 сеп-
тември от 9.00ч до
12.00ч в сградата на
Общината.

В Брезник ще се
проведе на 11 сеп-
тември от 9.00 ч. до
12.00ч в сградата на
Общината.

В Земен ще се про-
веде на 12 септем-
ври от 9.00 ч. до
12.00 часа в сграда-
та на Общината.

В Трън ще се прове-
де на 13 септември
от 9.00ч до 12.00 ч в
сградата на Община-
та.

От ръководство-
то на ТП на НОИ уве-
ряват, че при проя-
вен интерес, кампа-
нията ще продължи
и в следващи месеци!
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В нея ще се включат общината, ДАНС, МВР, Прокуратурата, представители на обществеността

НЗОК за първи път призна, че трябва
да плати надлимитна дейност

Силвия ГРИГОРОВА
"За първи път Надзорният съвет на

НЗОК преди месец призна, че рано или
късно ще дойде време да се заплати
цялата извършена дейност за лечение-
то на пациенти или т.нар. надлимитна
дейност от 2015 до 2018 г. включител-
но, която е отчетена, но незаплатена.
За първи път Надзорният съвет призна,
че тази дейност ще бъде платена, но с
формулировката "за тези, които са
спечелили делата". Това каза предсе-
дателят на Българския лекарски съюз
д-р Иван Маджаров.

На заседанието си от 24 юли Надзор-
ния съвет на НЗОК взе решение да из-
плати надлимитната дейност на лечеб-
ните заведения, които са спечелили
делата си срещу Касата и на трета ин-
станция. Това плащане касае само
няколко лечебни заведения, предимно
държавни, за които съдът се е произ-
несъл окончателно. Тогава надзорни-
ците се отказаха от идеята да се спо-
разумяват с лечебните заведения, за
да не се налага Касата да плаща и
лихви за извършената от тях, но незап-
латена дейност.

Според д-р Маджаров, това е още по-
лошо, защото реално се признава, че
има извършена, но незаплатена дей-
ност, а същевременно тази дейност
няма да бъде заплатена за всички об-
щински и областни болници, които не
са имали възможност да заведат дела.
"За първи път тази година не само, че
няма да има преразход в болнична по-
мощ, а се очертава да има и неусвоени
средства към 31 август в немалък раз-
мер. Затова настояваме да се мери с
еднакъв аршин, такива пациенти са ле-
кувани във всички болници, не само в
тези, които са спечелили дела и най-
вече настояваме пари за здраве да не
се харчат за съдебни такси. Сега към
наличните 150 млн. лв., които трябва да
бъдат изплатени на българските болни-
ци, с таксите ще набъбнат към 200 млн.
лв., а може и повече", каза д-р Маджа-
ров.

"Не искаме актуализации, има доста-
тъчно пари. Тези пари са гласувани с
бюджета на НЗОК за 2019 г., не са ус-
воени към момента, с тях спокойно мо-
гат да бъдат заплатени тези дейности.
Трябва да се започне изплащането от
2015 и 2916 г., като това ще даде глът-
ка въздух на болниците. Можем да
сключим споразумение, че при такъв
излишък и неусвоени средства, ще бъ-
дат изплащани и следващите години",
допълни още шефът на БЛС.

Той  коментира исканията за увели-
чение на заплатите в сферата на здра-
веопазването и протестите на меди-
цинските сестри заради неизпълнени-
те им искания. "Когато говорим за зап-
лати, трябва да говорим само за тези
дейности, които са отговорност на дър-
жавата - спешна медицинска помощ,
детски градини, ясли, училища. Оста-
налата част от здравеопазването от 30
години работи на съвсем друг принцип
- там не разчитат на гарантирана зап-
лата от някой министър било то здра-
веопазването или социалните грижи.
Заплатите там се формират от приходи-
те на лечебното заведение или практи-
ката на общопрактикуващия лекар. За-
това ние от БЛС отстояваме интересите
на всички, работещи в сферата. Когато
говорим за преговори по рамковия до-
говор, когато настояваме да се пови-
шават цени на клинични пътеки или
процедури и прегледи. Заплатите се
формират в лечебните заведения, така
че тези искания за еднакви заплати на
всички, независимо къде се намират и
къде работят за мен е нещо, което ни
връща назад", каза той.

В централата не се
гори нищо, което кое-
то е необичайно, каза
министър Димов. Той
подчерта, че в края на
миналата година е има-
ло проверка, при която
е установено горене
на биомаса. Тогава на

Законът за хранителните добавки
е твърде либерален

Силвия ГРИГОРОВА
Назрял е моментът да се помисли за

промяна в закона в България по отноше-
ние на хранителните добавки, защото той
е много либерален. Нещата много се из-
местиха от първоначалната идея на зако-
нодателя, много са хранителните добавки,
които имат претенции за лекарства без да
са такива, а режима им на регистрация е
уведомителен. Това заяви главният дър-
жавен здравен инспектор доц. Ангел Кун-
чев.

"Моето впечатление в момента е, че бъл-
гарският народ дава много повече пари
за хранителни добавки, огромната част от
които нямат никакъв ефект, отколкото за
реални лекарства", допълни той.

По думите му при лекарствените средс-
тва, които се продават по интернет, има
добър контрол, който се извършва от Из-
пълнителната агенция по лекарствата. По-
чести обаче са случаите на продажба в
мрежата на вещества с претенции за ле-
чебни свойства и немалък брой хранител-
ни добавки с претенции за лекарства. "За
щастие, при голяма част от тях липсва
страничен ефект, така че и да ги пие чо-
век няма да му помогнат, но няма и да му
навредят. При случая с белината рискът е
значителен и очевиден", каза доц. Кун-
чев.

Той допълни, че дори и търговецът, кой-
то предлага белината като лекарство, да
пусне сайта си отново, министерството
пак ще сезира прокуратурата и отново ще
бъде затворен. "Това е ще продължи, до-
като той не отговаря на изискванията на
закона. Ако ще произвежда химически
вещества, да се регистрира като химичес-
ка фабрика, ако ще произвежда лекарс-
тва, трябва да има регистрация като
производител на лекарства, но така на
кой каквото му хрумне да пише и да твър-
ди, че лекува хората, а за нещо, което
струва 0,50 лв. да взима 75 лв., няма да
стане. Мошеници винаги ще има, жалкото
е, че има хора, които се поддават на влия-
нието им. Интернет не е място нито да пос-
тавяш диагноза, нито да се лекуваш. Да
прочетеш пет статии и да започнеш да се
самолекуваш, това е много голям риск",
каза доц. Кунчев.

Любомира ПЕЛОВА
БСП внесе предло-

жение за промени в
Наказателно-проце-
суалния кодекс във
връзка със случаите
на тежки престъпле-
ния в село Сотиря.

"Време е да спрем
само с говоренето и
да пристъпим към
конкретни мерки.
Вчера подписахме и
внесохме закон, с
който предлагаме да
няма съкратено
производство, при
самопризнание да
няма намаляване на
присъдата от дожи-
вотна без право на
замяна- в случаите
на престъпления,
които водят до
тежки телесни пов-
реди или смърт",
заяви лидерът на
БСП Корнелия Нино-
ва пред медиите
преди заседание на
Националния съвет
на партията.

Тя припомни, че
през лятото са се
случили няколко из-
ключително тежки
престъпления, едно
от които завърши
със смъртта на 7-
годишната Кристин,
която бе изнасилена
и убита в сливенско-
то село Сотиря.
Няколко дни по-къс-
но двама роми напад-
наха и блудстваха с
нейна връстничка в
същото село.

По думите на Ни-
нова, чувството за

Социалистите искат промени
в НПК заради случая "Сотиря"

безнаказаност и за
несправедливост у
хората е огромно.

"Много политици
и почти всички пар-
тии през лятото
говорихме по този
случай и се наддава-
ше за наказания.
Всичко остана само
на думи, без реални
действия.

 Апелирам към ко-
легите от другите
парламентарни пар-
тии- утре започва-
ме работа в парла-
мента, нека това да
е един от първите
закони, които гледа-
ме", каза Корнелия
Нинова.

Тя обясни, че леви-
цата е бързала да го
внесе, за да е готов
на банките, а не да
се губи време. Спо-
ред нея има  спешна
нужда от този за-
кон заради справед-
ливостта и наказа-

нието на такива хо-
ра.

Председателят на
БСП подчерта, че
ако НС го приеме по-
бързо, той  може да
се приложи за слу-
чаите в Сотиря и да
не стане като в слу-
чая на убийството
на журналистката в
Русе, за който е вече
е късно - имаше са-
мопризнание, прило-
жи се съкратено
производство и
нямаше доживотна
присъда.

"Настояваме за
бързо гледане на за-
кона, бързо приема-
не на две четения,
ако трябва със сък-
ратени срокове
между първо и вто-
ро четене, за да мо-
же да влезе в сила за-
конът и да се прило-
жи за тези конкрет-
ни случаи", заключи
Корнелия Нинова.

"Топлофикация" е била
наложена глоба от 50
000 лева, която се об-
жалва в съда. След де-
кември 2018 подобни
нарушения не са засе-
чени.

Според становище
на Министерството
на околната среда и во-
дите, въздухът в Пер-

ник от началото на го-
дината до сега не е съ-
държал опасни за здра-
вето частици и всичко
е било в норма. За об-
щина Перник от 1 януа-
ри до 1 септември 2019
година  финните прахо-
ви частици в града са
били превишени 20
броя, а нормата е 35
броя годишно. Серният
диоксид, азотния и въг-
леродния диоксид   не са
имали превишения на
нормата.

Неочакваните про-
верки ще продължат
до намиране на изочни-
ка на задушливия дим.
Масирано ще се инспек-
тират не само ТЕЦ "Ре-
публика", а абсолютно
всички индустриални
предприятия в района.
И няма да спрат, дока-
то не се намерят за-
мърсителите  на въз-
духа, от което всички

страдаме, бе катего-
рична д-р Вяра Церов-
ска. Защото ако не е
ТЕЦ "Република", към
който единствено е на-
сочен гневът на перни-
чани, значи истин-
ският виновник за
смрадта, която диша-
ме, е друг и той трябва
да бъде назован!

На пресконфеленция-
та вчера, дадена от
кметския екип и ми-
нистър  Димов стана
дума и за инвести-
ционното  предложе-
ние за "Добавяне при
работата на горивна-
та инсталация - ТЕЦ
Република за произ-
водство на електри-
ческа и топлинна ене-
ргия на допълнителни
горива - биомаса, шис-
ти и RDF - модифици-
рани горива, получени
от отпадъци". До мо-
мента в общината са
постъпили над 500

становища на пернича-
ни, които са входирани
и обработени. Жите-
лите на областния
град категорично пока-
за несъгласието си с
написаното в ИП-то и
плановете на пред-
приятието за изгар-
яне на RDF, биомаса и
нефтошисти в среда-
та на града ни без да
разполагат с необходи-
мата технология за
това. От гражданско
сдружение "Дишай-Пер-
ник" заявяват, че оча-
кват решенията на
РЗИ и РИОСВ да дове-
дат до извършване на
ОВОС и екологична
оценка по чл. 31, ал. 4
от Закона за биологич-
ното разнообразие от
инвеститора. Говорим
за намерение, това не
означава, че то ще бъ-
де реализирано, бяха ка-
тегорични кметът и
екоминистърът.

от страница 1
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Нови програми за четвърти и десети клас са част от тях

Светла ЙОРДАНОВА
Нови учебни прог-

рами за учениците в
четвърти и десети
клас, национално вън-
шно оценяване след
десети клас, когато
приключва първият
гимназиален етап, по-
голяма свобода и гъв-
кавост на учителите
при преподаване. Това
са част от промени-
те, които предстоят
през учебната 2019/
2020 година. Тя ще бъ-
де четвъртата от
влизането в сила на
новия закон за преду-
чилищното и училищ-
ното образование.

Най-много промени
ще има за учениците
от десети клас, кои-
то ще учат по нови
програми и в края на
учебната година ще
завършат първи гим-
назиален етап, след

който могат да прик-
лючат образование-
то си . Заради това за
първи път десеток-
ласниците ще имат
задължително нацио-
нално външно оце-
няване по български
език и литература (на
9 юни) и математика
(на 11 юни).

По желание ще има
тестове по чужд език
и информационни тех-
нологии, за които при
определени резулта-
ти учениците ще по-
лучават сертифика-
ти.

Очаква се в изпита
по литература да бъ-
дат включени само
български автори,
изучавани от осми до
десети клас. Въпроси-
те на тестовете ще
бъдат с избираеми и
свободни отговори.
Примерни варианти

образователното ми-
нистерство трябва
да изготви в начало-
то на учебната годи-
на.

Десетокласниците,
които досега учат в
обединени училища
(училища до десети
клас ), ще трябва да
кандидатстват в
друго училище с ре-
зултатите от изпи-
тите.

Става въпрос за
около 800 ученици, за
които ще бъдат раз-
крити паралелки в
средните училища в
близост. Те могат да
кандидатстват и в
други учебни заведе-
ния, където има сво-
бодни места в пара-
лелките. Останалите
десетокласници не
трябва да кандидатс-
тват.

Единствената пром-

Омбудсманът подава оставка,
влиза в битка за кмет на София

Любомира ПЕЛОВА

Ще подам оставка като омбудсман, за
да се кандидатирам за кмет на София,
заяви омбудсманът Мая Манолова по
време на неформална среща с гражда-
ни, публични личности и НПО.

"Можех да изляза в неплатен отпуск,
но нямам нужда от застраховка. Канди-
датирам се смело и почтено", заяви още
Манолова.

От сдружение "Промяна за София"
съобщават, че на срещата са взети ре-
шения да стартира сформирането на
инициативен комитет за издигането на
независимата гражданска кандидатура
на Мая Манолова за кмет на София. Та-
ка от 6 септември започват събирането
на подписка в подкрепа на Манолова.

След това ще работят и за изгражда-
нето на граждански инициативи на тери-
торията на цялата страна под надслов
"Промяна за София и България".

Освен това е решено Манолова да
подкрепи независими кандидати за
кметове и общински съветници в цялата
страна.

Най-вероятно БСП ще даде рамо на
омбудсмана в кметската битка. Предсе-
дателят на столетницата Корнелия Ни-
нова коментира лаконично обявената
вчера кандидатура на Манолова за сто-
личен градоначалник. Преди заседа-
нието на Националния съвет на партията
тя посочи някои от силните качества на
омбудсмана, но не даде отговор на въп-
роса дали ще я подкрепи в предизбор-
ната надпревара за столицата. "Ще чуе-
те какво мисля за кандидатурата на 11
септември на Градската конференция,
на 15 септември - на Националния съ-
вет, който трябва да утвърди решението
на градската конференция", коментира
Нинова, а след въпрос как оценява шан-
совете на Манолова, допълни: "Шансове
не оценявам, не сме врачки, оценяваме
качества. Мая е способен човек, дина-
мичен, енергичен, така че на 11-и ще ви-
дим дали градската конференция ще я
подкрепи и на 15-и дали националният
съвет ще я потвърди."

"Кандидатирането на омбудсмана Мая
Манолова за кмет на София е очаква-
но", коментира и председателят на БСП-
София Калоян Паргов, като й пожела
успех в "тази сериозна мисия, с която
се натоварва". Той потвърди, че на 11
септември Градската конференция на
партията ще реши дали да издигне или
да подкрепи кандидат за кмет на столи-
цата.

Относно кандидатурата на Мая Маноло-
ва за столичен кмет, заместник-предсе-
дателят на Народното събрание и член на
НС на БСП Кристиан Вигенин коментира,
че не вижда по-добър кандидат за кмет
на София от нея. "Смятам, че трябва да я
подкрепим, аз лично ще я подкрепя", ка-
за той и посочи, че е делегат на Градска-
та конференция на БСП в София.

"Разбира се, че трябва да бъде подкре-
пена. Още повече че, доколкото имам ин-
формация, по-ярка кандидатура, по-убе-
дителна от средите на левицата не виж-
дам", коментира и Атанас Мерджанов,
член на НС на БСП. "Мая има своите шан-
сове и следва да се направи максимално
консолидираното политическо поведение
за извоюване на победата", добави той.

яна, която се пред-
вижда при национал-
ното външно оце-
няване след седми
клас, е при изпита по
български език и ли-
тература. В него ще
бъдат включени и
произведения, изуча-
вани по литература в
шести клас. Датите
за оценяването ще са
същите, както и за
десетокласниците.

За учениците в чет-
върти клас обаче ще
има повече промени.
Националното вън-
шно оценяване ще бъ-
де само по български
език и литература (на
27 май) и по матема-
тика (на 29 май), но не
и по "Човек и приро-
да" и "Човек и общес-
тво", както досега.
Според образовател-
ното министерство с
новите програми обу-
чението се променя
така, че само с двата
изпита ще може да се
оцени функционална-
та грамотност на
учениците.

За първи път уче-
бната година за чет-
въртокласниците ще
е до 16 юни. През нея
випускът, който е
първият по новите
програми, ще получа-
ва оценки по шесто-
балната система за
първи път.

От първи до трети
клас резултатите на
децата бяха оценява-

При какво закъснение на автобуса
можем да получим парите си обратно?
Любомира ПЕЛОВА

Все още сме в от-
пускарския сезон и
мнозина избират да
пътуват за по-дъ-
лъг или по-краткот-
раен период с авто-
бус. И се сблъскват
с проблеми с вре-
метраенето на воая-
жа. Какви са правата
ни в подобни ситуа-
ции, разясняват от
Комисията за защи-
та на потребители-
те.

При закъснение,
отменени рейсове
или премаршутира-
не пътуващите с ав-
тобус на разстоя-
ние над 250 кило-
метра имат право
на обезщетение, а в
някои случаи и да се
откажат от пъту-
ването и да получат
обратно парите си
за билета. Това разя-
сни Игнат Арсенов

от Комисията за за-
щита на потребите-
лите.

Той направи важно
уточнение, че зако-
нодателството е
единно за Европей-
ския съюз и правила-
та важат не само
пътувания на тери-
торията на Републи-
ка България. Когато
закъснението се
очаква да бъде пове-
че от 90 минути,
тогава за потреби-
телите възникват
правата на храна, на-
питки и нощувки до
80 евро - в зависи-
мост от периода на
изчакването.

Ако закъснението
е над два часа, път-
ниците може напра-
во да се откажат да
пътуват и да си по-
лучат парите об-
ратно", обясни Арсе-
нов.

Когато възникне
техническа авария
на самото превозно
средство или друг
проблем, превозва-
чът трябва незабав-
но да се погрижи за
пътниците на
място и да ги прево-
зи до крайната дес-
тинация. "Ако авто-
бусът се развали на
средата на магис-
тралата, няма как в
рамките на час ком-
панията да достави
храна и напитки, но
тя трябва да осигу-
ри възможно най-
скоро придвижване-
то на пътниците до
крайната дестина-
ция. Иначе те могат
да претендират до-
пълнително парично
обезщетение в раз-
мер на от 50% до
100% от цената на
билета", обърна вни-
мание Арсенов.

О б е з щ е т е н и е т о
при повреден или из-
губен куфар пък е в
размер на до 1200
евро за единица ба-
гаж. Ако чантата е
загубена, пътникът
ще трябва да докаже
стойността на ве-
щите, които са били
в нея, тъй като в
противен случай
обезщетението мо-
же да бъде платено
на килограм загубен
багаж.

" О б и к н о в е н о
трябва да пазим ка-
сови бележки, които
показват какво е
имало вътре, кога е
купено, на каква
стойност.

Например, ако в ба-
гажа имаме едни обу-
вки, които са купени
преди пет години,
чрез касовата бе-
лежка може да се ус-
танови, че те са

много стари, което
означава, че имат
голяма амортизация
и не струват толко-
ва, колкото са стру-
вали при покупка-
та", посочи експер-
тът от КЗП.

При липса на отго-
вор от автобусната
компания повече от
три месеца или полу-
чаването на неудов-
летворяващ такъв,
пътниците следва
да се обърнат към
Европейския потре-
бителски център
към Комисията за
защита на потреби-
телите.

Когато превозва-
чът е регистриран
на територията
България, те могат
да потърсят съдей-
ствието на Изпъл-
нителна агенция
"Автомобилна адми-
нистрация".

ни със символи и ка-
тегории от "отлич-
но" до "слабо пред-
ставяне".

През новата учебна
година се очаква учи-
телите да имат въз-
можност за по-голяма
гъвкавост при препо-
даването, тъй като
им се дава право да
разместват темите
в учебната програма
и да отделят повече
време на някоя от
тях, ако преценят, че
има необходимост.
Причината е, че отпа-
дат част от изисква-
нията за годишното
разпределение на те-
мите в учебната
програма, което пре-
п о д а в а т е л и т е
правят. Досега учи-
телите трябваше да
подготвят разпреде-
ление, което стрик-
тно да следват, и за-
дължително при раз-
местване на учебно-
то съдържание да ис-
кат и получат завер-
ка от директора.

Друго улеснение и
за учители, и за роди-
тели от 15 септем-
ври ще бъдат еле-
ктронните дневници.
В момента всички
училища, които ис-
кат, могат да полу-
чат държавно финан-
сиране, за да купят
такива. Оценките
трябва да бъдат дос-
тъпни и през мобилни
устройства.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85кв.м., ет:1, тец, по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет:8(9), УТИНОР, ТЕЦ, 58 м2, тер.: 18 м2,
    обзаведен, подобрения - 63 000 лв.
9. Двустаен,Изток, ет:7(8), 65 кв.м., тец, 2 тер., обзав., подобр.- 70 000 лв.
10. Двустаен, Изток, 69 кв.м., нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
11. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
12. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
14. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
15. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
18. Къща, Клепало, 2 етажа, РЗП:106кв.м., двор:117 м2 - 35 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
23. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
25. Парцел,Църква, 1128кв.м., с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
27. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП:70 м2,
      двор:283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Център, партер, 26 м2 - 200 лв.
2. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Център - до 50 000 лв.
2. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 47 000 до 70 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, Ковачевци, 2 етажа, двор 1 дка. равен, ток, вода, канал - 56 000 лв.
11. Къща, Радомир, РЗП: 140 м2, двор: 460 м2, ток, вода, канал - 28 000 лв.
12. Къща, Панчарево, 250 м2, двор: 685 м2, тх - 328 999 евро
13. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
14. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
15. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
16. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
17. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
18. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА
ГАРСОНИЕРА
В ПЕРНИК И

КВАРТАЛИТЕ
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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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

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

ПРОДАВА
1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за жилищно стр.

- 22 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.
4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро
6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.
7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00
9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро
11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6  - 58 000 лв.; - 62 000 лв.
12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.
13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.

ул.”Търговска” 42,
 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2 - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2 - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2 - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

М
ЯСТО З

А

ВАШ
АТА

РЕКЛАМ
А

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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"

"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.

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com.
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
“Менпауър Груп” търси

машинни оператори за
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
Фирма "АК Електрик" АД,

град Радомир търси да
назначи шлосери,
електромонтьори, складови
работници, настройчици на
абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Търсим продавач-косултант

за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов
Печатница търси

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
Фирма “ДЛВ” набира

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

търси да назначи
електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885 525
211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма спешно набира

шофьори за работа с
категория D, трудов договор,
добро заплащане. Тел.: 0889
279 727

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

обективи за смартфони с
щипка (широкоъгълен, макро
и обектив рибешко око, и
телеобектив HD12X Zoom).
Тел. : 088 594 9293

ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

гарсониери, Изток, ет: 3,
ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:

60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

Тристаен, Ид.
център, ет. 5, нов,
акт 16, 78 м2, ТЕЦ,

тераси
- 83 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТД-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

ТОП-ОФЕРТА:
Продава масивна вила на

3 етажа и гараж, на 40 км. от
Перник, двор:1 дка., вода, канал,

асфалт, обзаведена.
Чудесна природа и чист въздух.

21 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево,
3 етажа, РП 150 м2,

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000 км
2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895
725 609ажна,

Продавам разработен биз-
нес с промишлени стоки в
центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и
депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник,

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897 951
954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам гарсониера в

Центъра. Тел.: 0898  666 216
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам вила, с.

Ръждавец, над
Кошарево,РЗП:105 кв.м., 3
етажа, гараж: 30 кв.м., двор:1
дка., вода, канал, на гл.улица,
асфалт, обзаведена, 20 000
евро. Тел.: 0895 631 779
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна, санирана,
ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по
договаряне. 0893 702 592
Купувам гарсониера в

Перник. Тел.: 0898 611 444

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

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия Минен
гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни
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О  Б  Я  В  Я  В  А
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС,

чл. 23  от Наредба за общинската собственост и във връзка със
Заповед № 656/02.09.2019 г.  на Кмета на Община Радомир
ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на
следните имоти – публична и частна общинска собственост, а именно:

1. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в част от УПИ XIV, кв. 21 по плана на с. Кленовик, с площ от 60
кв.м., за извършване на търговска дейност, при     първоначална
месечна наемна цена в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/ без
ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

2. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в УПИ XIII, кв. 116 по плана на гр. Радомир, общински пазар с
площ от 4 кв.м., за извършване на търговска дейност, при
първоначална месечна наемна цена в размер на 28.00 лв. /
двадесет и осем лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

3. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в УПИ XIII, кв. 116 по плана на гр. Радомир, общински пазар с
площ от 7 кв.м., за извършване на търговска дейност, при
първоначална месечна наемна цена в размер на 49.00 лв. /
четиридесет и девет лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

4. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Радомир, ул. „Янтра” с площ от 10
кв.м., за извършване на търговска дейност, при     първоначална
месечна наемна цена в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/ без
ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

5. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в УПИ III, кв. 91 по плана на гр. Радомир, ж.к. „Арката” с площ от
20 кв.м., за извършване на търговска дейност, при първоначална
месечна наемна цена в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева/ без
ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

6. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в УПИ XIV, кв. 99 по плана на гр. Радомир, ул. „Велчо” с площ от
50 кв.м., за извършване на търговска дейност, при първоначална
месечна наемна цена в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ без
ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

7. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в част от УПИ XI, кв. 167, между читалище “Напредък” и бивш ГУМ
по плана на гр. Радомир, с площ от 50 кв.м., за извършване на
търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в
размер на 325.00 лв. /триста двадесет и пет лева/ без ДДС, за срок
от 5 /пет/ години.

8. Общински терен, частна общинска собственост, находящ се
в УПИ VI-1438, кв. 109 по плана на гр. Радомир, ул. „Дупнишка” с
площ от 74 кв.м., за извършване на търговска дейност, при
първоначална месечна наемна цена в размер на 481.00 лв. /
четиристотин осемдесет и един лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/
години.

9. Общински терен, публична общинска собственост, находящ
се в УПИ II, кв. 179 по плана на гр. Радомир, ж.к. „Гърляница” с
площ от 10 кв.м., за извършване на търговска дейност, при
първоначална месечна наемна цена в размер на 40.00 лв. /
четиридесет лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

10. Общински терен, публична общинска собственост,
находящ се в УПИ XVII за пазар, кв. 116 по плана на гр. Радомир,
общински пазар с площ от 13 кв.м., за извършване на търговска
дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на
91.00 лв. /деветдесет и един лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/
години.

11. Общински терен, публична общинска собственост,
находящ се в УПИ XVII за пазар, кв. 116 по плана на гр. Радомир,
общински пазар с площ от 14 кв.м., за извършване на търговска
дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на
98.00 лв. /деветдесет и осем лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/
години.

12. Общински терен, публична общинска собственост,

находящ се в гр. Радомир, „остров” при кръстовището на ул.
„Евлоги Георгиев”, ул. „Родопи” и ул. “Братя Миленкови” с площ
от 30 кв.м., за агро-аптека, при първоначална месечна наемна
цена в размер на 195.00 лв. /сто деветдесет и пет лева/ без ДДС, за
срок от 5 /пет/ години.

13. Общински терен, публична общинска собственост,
находящ се в УПИ II - за парк и паметник, кв. 183 на входа на
парка, по плана на гр. Радомир с площ от 60 кв.м., за извършване
на търговска дейност, при първоначална месечна наемна цена в
размер на 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС, за срок
от 5 /пет/ години.

14. Общински терен, публична общинска собственост, част от
поземлен имот 9036 по плана на с. Владимир, с площ от 30 кв.м.,
за извършване на търговска дейност, при     първоначална
месечна наемна цена в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ без
ДДС, за срок  от 5 /пет/ години.

15. Общински терен, публична общинска собственост,
находящ се в УПИ V – за общински дом и поща, кв. 73 по плана на
с. Стефаново, с площ от 80 кв.м., за извършване на търговска
дейност, при първоначална месечна наемна цена в размер на
120.00 лв. /сто и двадесет лева/ без ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

16. Общинско помещение, публична общинска собственост –
лавка за закуски и ученически принадлежности, находящо
се в сградата на ОУ “Христо Смирненски” гр. Радомир, с площ от
8 кв.м., за извършване на търговска дейност, при първоначална
месечна наемна цена в размер на 64.00 лв. /шестдесет и четири
лева/ без включен ДДС, за срок от 5 /пет/ години.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните общински имоти
да се проведе на 19.09.2019 г.  от 10.00 часа в сградата на
община Радомир. При не провеждане на търга поради неявяване
на нито един кандидат, отговарящ на условията от тръжната
документация, повторен търг да се провежда всеки втори
четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на община
Радомир.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане –
Кметът на Общината сключва договор за наем със спечелилия
участник в двуседмичен  срок, след влизане в сила на заповедта
по чл. 112, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост.
Спечелилият търга заплаща достигнатата   месечна наемна цена
на касата на община Радомир.

IV. Въз основа на тази заповед да се изготви обява за
провеждане на търга, която да се публикува в един регионален
ежедневник, да бъде поставена на информационното табло в
сградата на общинската администрация и на интернет страницата
на община Радомир.

V. Утвърждавам тръжната документация и проект на договор за
отдаване под наем, като част от нея, както и комисия по
организация и провеждане на търга.

VI. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за

условията за провеждане на търга и изискванията към
кандидатите се закупува срещу сумата от 20 лв. (двадесет лева)
за всеки обект по отделно, на касата на община Радомир до 16.00
часа на 18.09.2019 г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна
документация се закупува до 16.00 часа на деня предхождащ
този в който ще се проведе търга, от касата на община Радомир.

2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната
документация) да бъде регистрирано до 17.00 часа на последния
работен ден, преди деня на провеждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за
участие.

3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на
10 % от началната наемна цена. Депозитната вноска се внася за
всеки един от обектите по депозитна сметка на Община Радомир
IBAN: BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF при ИНТ. АСЕТ
БАНК клон Перник до 16.00 часа на 18.09.2019 г.

В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска
се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще
се проведе търга.

Информация за провеждане на търга и оглед на имотите може
да бъде получена в отдел “Общинска собственост” към община
Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното работно
време или на тел.  0777/80272/

Община Трън
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-363 от

02.09.2019 г. на Кмета на Община Трън,
I. Обявява процедура за провеждане на публичен  търг с явно

наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична
общинска собственост, представляващи:

1. Обособена част от първия  етаж на административната
сграда на община Трън, находяща се в гр.Трън, пл."Владо
Тричков" №1, за който имот е съставен Акт за публична
общинска собственост №1/03.02.1994 г.на Кмета на Община Трън,
за развитие на ресторантьорска дейност, състояща се от  фоайе,
ресторантска зала, сервизни помещения, кухненски блок с
подготвително помещение и умивални помещения, с обща площ
за наемане от 292 кв.м.(двеста деветдесет и два кв.м.) при
първоначална тръжна цена в размер на 846,80 лв.
(осемстотин четиридесет и шест лв. и 80 ст.) за срок от 5
(пет) години.

2. Терен с площ от 68 кв.м., за поставяне на преместваем обект "
Търговски  павилион ", по реда на чл.56, ал.1 от ЗУТ по одобрена

схема, находящ се  в УПИ I- КЖС  в кв.81 по рег. план на гр.Трън,
при първоначална тръжна цена в размер на 47,60 лв.
(четиридесет и седем лв. и 60 ст.) за срок от 5 (пет) години.

3. Терен с площ от 50 кв.м., за поставяне на преместваем обект
" Търговски  павилион ", по реда на чл.56, ал.1 от ЗУТ по
одобрена  схема, находящ се  в УПИ I-за озеленяване, спорт, и
търговска дейност   в кв.92 по рег. план на гр.Трън, при
първоначална тръжна цена в размер на 35 лв. (тридесет и пет
лв.) за срок от 5 (пет) години .

4. Терен с площ от 32 кв.м., за поставяне на преместваем обект
" Търговски  павилион ", по реда на чл.56, ал.1 от ЗУТ по
одобрена  схема, находящ се  в ПИ с идентификатор 44269.49.16 в
землището на с. Ломница, при първоначална тръжна цена в
размер на 19, 20 лв. (деветнадесет лв. и 20 ст.) за срок от 5
(пет) години .

5. Обособена част от недвижим имот - публична общинска
собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост
№9/14.08.1996г., представляващ  Механа с площ за отдаване под
наем от 75 кв.м., находяща  се в УПИ III, кв.17 по рег. план на с.
Зелениград, при първоначална тръжна цена в размер на 146.25
лв./сто четиридесет и шест лева и 25ст./, за срок от 5 /пет/
години.

II. Обектите се отдават  за развитие на
ресторантьорска и търговска дейност  .

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н

2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков “,№1 ,тел:`(07731)9615
e-mail  obstina _ tran@mail.bg
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III. Търгът ще се проведе на 19.09.2019 г. от
10:00 ч. в сградата на община Трън, пл. "Вл.

Тричков" 1 , ет.1 в  Заседателната зала .
IV. Определям депозит за участие в търга  в размер на една

месечна вноска или 846,80 лв. (осемстотин четиридесет и
шест лв. и 80 ст.) за Гостилницата, 47,60 лв. (четиридесет и
седем лв. и 60 ст.) за терен с площ 68 кв.м., 35 лв.
(тридесет и пет лв.) за терен с площ 50 кв.м., 19, 20 лв.
(деветнадесет лв. и 20 ст.) за терен с площ 32 кв.м., 146.25 лв.(сто
четиридесет и шест лева и 25ст.) за Механа - Зелениград, вносим
по банкова сметка на Община Трън  IBAN-
BG88STSA93003300722169 BIC - STSABGSF в срок до 17.09.2019г.
за първоначално обявената дата.

V. Повторен търг  да се проведе на 26.09.2019 г. от 10:00 ч. на
същото място и при същите условия, като депозита за участие се
внася до   24.09.2019 г.

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
     1. Декларации по образец
     2. Заявление по образец
     3. Оригинал на документ за внесен депозит
     4. Копие от документа за закупена тръжна документация

     5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
     6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че

участника се представлява от пълномощник. Пълномощното
следва да бъде изрично.

VII. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може
да бъде закупена   в сградата на общинската администрация гр.
Трън, пл. "Вл. Тричков" 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч. а на
17.09.2019г. до 12,00 ч. , за повторния  търг всеки ден, а на
24.09.2019г. до 12,00ч.

VIII. Заявления за участие в търга /по образец/ могат да се
подават до 15,00 ч. на 17.09.2019 г. в деловодството на
общинската администрация - гр. Трън, пл. "Вл. Тричков" 1, а за
повторния търг до 15,00ч. на 24.09.2019г., ведно с приложенията
към него, приложени в тръжната документация.

IX . Допълнителна информация за търга може да се получи и на
тел. 07731/9616 в.104, Общинска собственост.

ОТ ОБЩИНАТА
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Разгадаха мистерията на
вълшебните кръгове в Намибия?

Учените най-
накрая имат
представа какво
предизвиква об-
разуването на за-
гадъчните голи
кръгове в песъч-
ливите пустинни
тревисти терени
на Намибия. Нови
изследвания по-
казват, че при
т.нар. вълшебни
кръгове расте-
нията се пози-
ционират по та-
къв начин, че да
се възползват
максимално от
водните ресурси
в района, пише
Science Alert.

С други думи –
всичко е свърза-

но с опитите на местната флора да оцелее. Тази хипотеза бе пред-
ложена за първи път през 2014 г. Днес обаче изследователите раз-
полагат с още доказателства, които я подкрепят.

Тези обширни симетрични кръгове от суха земя вълнуват учени-
те години наред. За първи път са забелязани в пустинята Намиб,
но наскоро се появиха подобни и в Австралия. Кръговете достигат
до 34,7 метра и често са обградени от растителност. Най-интерес-
ното е, че не са един и два. Могат да бъдат открити милиони подоб-
ни странни феномени. Учените предполагаха, че те се образуват от
термити, които изгризват корените на растенията, или пък от не-
достиг на вода (или и от двете).

Най-новото проучване, проведено в Намиб от екип от учени от
Университета Индиана и Университета Пардю, подкрепя теорията
за недостига на вода.

Изследователите измерват внимателно степента на проникване
на водата, влагата на почвата, биометричните данни на тревата и
разстоянието между кръговете. Резултатите са повече от красно-
речиви.

Оказва се, че степента на проникване на водата в самите кръгове
е много по-висока. Това до голяма степен се дължи на по-едрите
парчета почва, както и на корените на растенията, които са значи-
телно по-големи във вътрешността на кръговете.

„Оказва се, че тревата прокарва корените си във вътрешната
част на кръговете, като по този начин се конкурира за вода - казва
Ликсин Уанг, един от изследователите - Когато вали, водата поти-
ча към краищата на кръговете, където корените на тревата могат
да я поемат.“

Учените смятат, че голите петна земя изпълняват ролята на
своеобразни резервоари. Те спомагат за процеждането на повече
вода, която тревата по краищата успява да използва. Съответно –
растенията се подреждат по естествен начин в кръгова форма око-
ло тези резервоари.

Доста хитър начин да оцелееш в едно от най-негостоприемните
места на Земята, нали? Как стоят нещата тогава с теорията за тер-
митите?

„Не срещнахме каквито и да било следи от термити във вълшеб-
ните кръгове, които избрахме да проучим“, пишат изследователи-
те. Те обаче не отписват изцяло тази теория.

Както стана ясно по-рано тази година, напълно възможно е бит-
ката за хранителни вещества да образува малки голи парчета зе-
мя. Те се разширяват постепенно, докато не се постигне нов ба-
ланс. Така тревата, както и други растения, започват да се струва
около тези голи земи, за да се възползват по-голямата влага – не-
що, което по всяка вероятност привлича и термитите.

Нужно е още време, за да разберем как точно се образуват тези
необичайни кръгове. Видно е обаче, че водата играе ключова ро-
ля в процеса.

Нов кръвен тест открива
8 различни вида рак

Откриването на раково заболяване не е лесно начинание. Проце-
сът включва редица неприятни процедури, включително мамогра-
ми и колоноскопии. Освен това често туморите се откриват чак
след като достигнат определен размер. Учените отдавна се опит-
ват да открият по-добри алтернативи, като например най-обикно-
вени кръвни тестове, които не са толкова инвазивни. Които могат
да откриват рака по-рано и съответно – да увеличат шансовете за
излекуване.

Изследователи от центъра за изследване на рака в Кеймбридж
създадоха кръвен тест (или т.нар. „течна биопсия“), който може да
открива 8 вида рак, включително на гърдите, яйчниците, кожата и
мозъка. За разлика от други подобни методи, който вече са разра-
ботени, този тест действа относително бързо и не включва дългата
генетична секвенция на кръвта на пациента.

Как работи новият тест? Той проследява канцерогенната ДНК,
която циркулира в кръвоносните съдове, на базата на нейния раз-
мер. Търсенето на туморна ДНК обикновено е доста трудно, тъй ка-
то тя се „засенчва“ от далеч по-многобройната здрава ДНК в тяло-
то. За да преодолеят тази пречка, изследователите разпознават
ключовите разлики между размерите на ДНК фрагменти от тумор-
ни и здрави тъкани. След това използват въпросните различия, за
да открият канцерогенната ДНК.

За да проверят колко ефективен е техният метод, учените про-
веждат експеримент. Оказва се, че тестът им открива рак на дебе-
лото черво, жлъчните пътища, гърдите и кожата в 94% от случаите
(от общи 68 пациенти). Малко по-нисък успех е постигнат при па-
циенти с рак на панкреаса, бъбреците и мозъка – 65% от случаите
(от общо 57 пациенти).

Новият тест не е съвършен – той е давал фалшив положителен
резултат в 2,5 процента от случаите. Т.е. понякога е отчитал нали-
чието на рак при здрави хора.

„Уви, към момента ние демонстрираме потенциала му единствено
при пациенти с рак в късен стадий. Все още не сме събрали проби
от пациенти, чието заболяване е в началото си“, казва водещият
автор на изследването Флорент Мюлиер пред IFLScience.

Въпреки това тази „течна биопсия“ определено е обещаваща.
Според Мюлиер кръвният тест може лесно да се прави в комер-
сиални лаборатории, което означава, че скоро може и да да влезе
в широка употреба.

„Създадохме не-
що много повече
от тест. Това е нов
метод, или подход,
който би могъл да
се приложи към
други подобни ме-
тоди или бъдещи
методологии“, до-
пълва Мюлиер.

Съвсем наскоро
същите учени пуб-
ликуваха друг нау-
чен труд, в който
описват как точно
са успели да из-
ползват течните
биопсии от гръб-
н а ч н о - м о з ъ ч н а
течност, за да от-
крият тумор на мо-
зъка. Ако един ден
започне да се из-
ползва в клинична
среда, тази техника
би могла да нама-
ли нуждата от тъ-
канната биопсия –
процедура, която е
особено рискова,
когато туморът се
намира в мозъка.
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Не се страхувайте от това, което няма да се
случи. Днес ще бъдете твърде подозрителни и
педантични, което може да дразни хората. Ако
имате спешна работа, концентрирайте се върху
нея. В любовта ще са необходими ясни действия
и думи. Ако не криете нищо от любимия, тогава

и той ще стане по-искрен. Прекарайте вечерта у дома.

Ще искате да станете по-видими и ярки, така
че, отидете в салон за красота. Поставете в
ред външния си вид, сменете прическата и
гардероба, след това всичко ще бъде в ред.
Не бива да споделяте тайните си с приятели,
оставете ги да се измъчат, в очакване, осо-

бено ако са ужасно заинтересовани.

Днес не пречи да слушате тези, които са по-
възрастни и по-опитни от вас. В противен слу-
чай ще има много недоразумения и конфликти. А
те, както знаете, вредят на здравето. Двус-
мислена ситуация се очертава във финансите,
когато ще трябва да вземате парите си почти

насила. Не се увличайте в правенето на тен.

Препоръчва се, да си подредите през деня
нещата, за да може да си починете вечерта. Не
се заемайте с повече, отколкото може да свър-
шите. В личната сфера има несигурност, така
че не бягайте о откровените разговори. Изпол-
звайте енергията си равномерно, за да имате

сили през целият ден. Възможни са вирусни заболявания.

Очаква ви натоварен ден, когато ще е необ-
ходимо да изпълните договорените задачи и да
сте нащрек. Във финансовия сектор, са се нат-
рупали много нерешени въпроси. Не давайте
заеми, за да не бягате след това за собстве-
ните си пари. В любовта се опитайте спокойно

да реагирате на случващото се.

Ще се нуждаете от емоционална подкрепа. От
къде да я вземете? Разбира се, от общуването
с близките хора. Много въпроси на работното
място, няма да успявате да решите. По-малко
разговори, повече работа! Ако се придържате
към това правило, ще успеете във всичко. Едно

пътуване сред природата, ще ви зареди с енергия.

Възможен е конфликт с бизнес партньори или
колеги. Ако сте им обещали твърде много, нап-
равете го. Ползотворно време очаква творчес-
ките личности, които имат нереализирани
проекти. Ако се нуждаете от финансова помощ,
не се колебайте да се свържете с приятелите

си. Ще изплатите дълговете си.

Днес може да споделите всичко, което ви те-
жи на душата. Никой няма да ви затвори уста-
та, нито ще критикува вашите идеи. Избрани-
кът държи нещо тайно от вас, опитайте се да
получите необходимата информация. За битови
проблеми, намерете време вечерта, но от лич-

но или бизнес пътуване, е по-добре да се откажете.

Ще удивите сами себе си, когато героично се
заемете с най-трудните задачи. Но точно то-
ва, ще ви доведе до невероятен напредък във
всички дела. Интуицията ще ви помогне за
премахване на негативните моменти в сферата
на любовта. Така леко ще обърнете събитията

в своя полза, че те повече никога няма да се повторят.

Творете, създавайте и реализирайте, но не
забравяйте за старите грешки. Паметта ви е
силна, разчитайте на нея в критични ситуации.
Във финансовия сектор, лесно ще може да се
справите с всички проблеми. И пари ще спести-
те и ще намерете странична работа. Само здра-

вето си не рискувайте.

Днес чудесно ще се развиват запознанствата,
както романтичните, така и по бизнес. Не
крийте вашият чар и магнетизъм, а умело ги
използвайте сред новите познати. Интересна
работа очаква тези, които отиват на бизнес
пътуване. Ще имате толкова много оферти, че

ще се чудите - да подпишете договор или не.

Самоконтролът ви, ще бъде на върха, но мъд-
рост няма да ви стига. А именно тя ще ви
трябва в общуването с шефовете, които често
ви упрекват, вместо да ви хвалят. Вие сте
във великолепна форма, физическа и духовна.
Но ако практикувате йога или медитация, то-

гава вашето здраве ще бъде още по-добро.
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"Ìèíüîð" èçëèçà äíåñ ñðåùó "Ñëàâàòà"
Победителят ще домакинства на "Ботев" (Пловдив)

Миньор отново ще
се изправи срещу
пернишки съперник
в турнира за Купата
на България, стана
ясно след тегления
жребий.

Мачът е днес от
16,00 часа на ста-
диона в Перник, тъй
като по регламент
домакинства отбо-
ра който е в по-нис-
ката дивизия.

След като разгро-
миха с 14:0 Черного-
рец (Ноевци) в пър-
вия предварителен
кръг, във втория
"чуковете" ще из-
лязат срещу второ-
дивизионния Струм-
ска слава. Срещата
ще се играе на 4-ти
септември на ста-
диона на мира. Побе-
дителят от мача ще
приеме Ботев (Плов-
див) в двубой от 1/

16 финалите.
На жребия в Бояна

първо беше изтег-
лен вторият пред-
варителен кръг. В

Странна история
с капитанска лента
Завчера ЦСКА-София завърши 2:2 с

Левски, а равенството остави червените
на четвърто място в класирането на ef-
bet Лига, изоставайки на пет точки от
върха.

Според мнозина причината за неубе-
дителното представяне до момента е
във вътрешните скандали на “Армията”
и по специално тези, заради които ръко-
водството отстрани от отбора Николай
Бодуров и Рубен Пинто. Първият и вто-
рият капитан не са играли от месец, а и
няма индикации дали въобще ще бъдат
върнати в тима.

В тяхно отсъствие лентата получи Пе-
тър Занев. Опитният защитник бе прив-
лечен през това лято, но въпреки това бе
избран за капитан на отбора. Той от своя
страна нееднократно е заявявал, че но-
си лентата временно, тъй като тя е за Бо-
дуров.

Вчера обаче Занев бе сменен на по-
чивката и за второто полувреме ЦСКА-
София трябваше да избере нов капитан.
Тази чест би трябвало да се падне на
Тиаго, но и португалецът напусна след
само 45 минути игра. На терена остана-
ха опитните Кристиян Малинов и Витау-
тас Черниаскас.

Двамата са със сравнително дълъг
стаж в клуба. Първият има на сметката
си 84 шампионатни срещи, а вторият -
75.

Изненадващо обаче нито един от тях
не изведе своите съотборници. Дали ре-
шението е на треньор, ръководство или
двамата са отказали да сложат лентата -
можем само да гадаем. Но е факт, че
капитан на тима стана Раул Албентоса.
Защитникът е на “Армията” от само 40
дни и е с едва 8 официални мача за клу-
ба (б.а. пет в първенството и три в ЛЕ),
но въпреки това червените решиха да
му гласуват доверие.

Люпко Петрович
ще връща Бодуров

Изгнанието на Николай Бодуров и Ру-
бен Пинто е на път да приключи.След
паузата на първенството двамата ще бъ-
дат върнати в състава на ЦСКА.Тези дни
те ще имат среща с треньорския щаб и
ръководството на клуба от Борисовата
градина, на която ще се вземе оконча-
телно решение.

Очаква се Николай Бодуров да бъде
на линия за гостуването на Ботев (Плов-
див) на 14 септември. Ако не сред титул-
ярите, той ще е в най-лошия случай на
резервната скамейка.Същото се отнася
и с португалеца, но с едно условие. Съ-
ществува вероятност, макар и минимал-
на, Пинто да бъде продаден. Не обаче в
Западна Европа, където трансферният
прозорец вече затвори.

ЦСКА изпитва въпиюща нужда от Бо-
дуров в защита. Без него „червените”
напоследък инкасират доста голове и
завръщането му на терена ще заздрави
най-невралгичната зона в „армейския”
състав.

Капитанът на ЦСКА беше извикан в
националния отбор от селекционера
Красимир Балъков за предстоящите два
мача – европейската квалификация с
Англия на „Уембли” на 7 септември и
контролата с Ейре в Дъблин на 10 сеп-
тември.

него се включиха ти-
мовете от Втора
лига, с изключение
на тези, които загу-
биха баражите за

Сумисти ще спортуват по проект
„СУМО КЛУБ МИ-

НЬОР“, град Перник ,
реализира младежки
проект  по програма
„Еразъм+“ на Европей-
ския съюзДейности-
те по проекта ще се
проведат в град Ки-
тен, в периода
07.09.2019 -
1 3 . 0 9 . 2 0 1 9 г . П а р т -
ньорски организации
на клуба са  - „СУМО
КЛУБ МИНЬОР“- Бъл-
гария,  „KOSARKASKI
SAVEZ,GRADA NISA“-
Сърбия и  „European
Link Center“ – Македо-
ния.   Целите на мла-
дежкия обмен са : • Да

се даде възможност
за обмяна на опит
между участващите
младежи, в различни-
те практики на здра-
вословен начин на жи-
вот; Чрез методите
на неформалното об-
разование да се ус-
воят специфични зна-
ния и умения по въп-
росите на здравослов-
ното хранене, спорта
и превенцията на раз-
лични зависимости.
Промотиране на здра-
вословния начин на
живот, като преван-
тивен метод за прео-
доляване на негатив-

ни обществени явле-
ния;  Формиране на
положителни нагласи
на младите хора към
дейности в областта
на спорта, здравос-
ловното хранене и
природосъобразния
начин на живот;  Сти-
мулиране на граждан-
ската активност на
младежите чрез ин-
формиране за възмож-
ностите на Европей-
ските програми, насо-
чени към младите хо-
ра. Насърчаване на
сътрудничеството
между младежките и
спортните организа-

ции за утвърждаване
на здравословен на-
чин на живот сред
младите хора  Опозна-
ване на другата кул-
тура-чрез диалог и об-
мен на културни тра-
диции на различните
етноси. Очакваните
резултати са:  Придо-
биването на умения и
компетенции за пъл-
ноценен, здравосло-
вен и социално отго-
ворен начин на живот
Усвояването на уме-
ния за безопасно пове-
дение и избягване на
рискови за здравето
практики.Този проект

кореспондира дирек-
тно с интересите и
необходимостите на
младите хора от мал-
ките населени места
за водене на здравос-
ловен живот, за при-
добиването на нови и
различни умения. В ре-
зултат на това ще се
повиши  нивото на
лична заинтересова-
ност относно раз-
глежданата проблема-
тика, ще се достигне
до идеята за превен-
ция на различни видо-
ве зависимости и ан-
тисоциално поведе-
ние.

11 - Андон Гущеров          - ФК ЦСКА 1948 (София)
 5 - Тонислав Йорданов      - Литекс (Ловеч)
   - Реджеб Халил           - Кариана (Ерден)
 4 - Живко Петков           - Нефтохимик 1962 (Бургас)
   - Атанас Илиев           - Монтана 1921 (Монтана)
   - Васил Шопов            - ФК ЦСКА 1948 (София)
 3 - Преслав Йорданов       - Септември (София)
   - Асен Георгиев          - Хебър 1918 (Пазарджик)
   - Димитър Митков         - Лудогорец 1945 II (Разград)
   - Димитър Г.Георгиев     - Локомотив София 1929 (София)
   - Илиян Капитанов        - Литекс (Ловеч)
   - Илкер Будинов          - Лудогорец 1945 II (Разград)
Сухи мрежи (към 2 септември 2019 г.)
 4 - Дамян Дамянов          - Лудогорец 1945 II (Разград)
 3 - Павел Станев           - Кариана (Ерден)
   - Ивайло Василев         - Локомотив София 1929 (София)
   - Даниел Наумов          - ФК ЦСКА 1948 (София)
   - Васил Симеонов         - Монтана 1921 (Монтана)
   - Диян Вълков            - Ботев (Гълъбово)

Голмайстори във Втора лигаБивш миньорец се
кандидатира за кмет
Методи Стойнев, който през 2004 година

стана шампион на България с Локомотив
(Пловдив) а преди това се изявяваше като
футболиист на „Миньор”,  е издигнат от
СДС за кмет на Симитли., предава
struma.bg.

Кандидатурата му беше официализира-
на днс, а Стойнев беше представен като
човек с успешна професионална биогра-
фия, прагматичен, със спортен хъс и при-
мер за младите хора, постигнал много,
шампион в спорта и в живота.

"Аз не обичам да говоря, повече съм по
делата. Ще направя всичко възможно да
оправдая доверието и да спечеля избори-
те", каза самият Стойнев при представяне-
то си.

влизане в елита -
Монтана и Септем-
ври (София). След
това станаха ясни
срещите от 1/16-

финалите с участие-
то на елитните ти-
мове.

Трите водещи ти-
ма в страната - Лев-
ски, Лудогорец и
ЦСКА, също научиха
имената на своите
съперници. "Орли-
те" ще гостуват на
победителя от дву-
боя между Севлиево
и Нефтохимик,
ЦСКА - на спечели-
лия сблъсъка Марица
Пловдив и Локомо-
тив Горна Оряхови-
ца, а Левски ще се из-
прави срещу някой
измежду Лато Алеко-
во и Спартак Варна.
Носителят на купа-
та от миналата го-
дина, Локомотив
Пловдив, ще се из-
прави срещу Балкан
Ботевград.1/16-фи-
налите са на 24-ти и
25-ти септември.
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Той е обвинен в убийството на поклонника дядо Коста в Дрен

ПЕРНИК СЕ ОКАЗА ГРАД
НА ТЕРОРИСТИ,  С КОИТО
ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПРАВЯТ
ВСИЧКИ СЛУЖБИ ЗА СИ-

ГУРНОСТ НАЧЕЛО С ДАНС. Мръсният
въздух, който дишат перничани, вече е об-
явен за враг номер едно и срещу него е
вдигната цялата общинска и държавна ма-
шина воглаве с Бойко Борисов. Една вне-
запна нощна инспекция на кметицата и ми-
нистърът на екологията на бегом пристигна
в Перник, подгонен лично от премиера. Пре-
дизборната кампания започва с дишане и
ще завърши с учестено дишане. Въпросът е
дали ще дишат избирателите, или избирае-
мите. Засега Церовска се закани да гони
като империалисти замърсителите, но не
знае кои са. Или се прави, че не знае. Ми-
нистърът също е принципен, че така повече
не може, но не казва как иначе може. Пове-
че от ясно е, че отровите във въздуха не са
от изгорели гуми и пластмаси за огрев. В
убийствените жеги още никой не пали печ-
ки. Къде са терористите? Въпрос на въпро-
сите, който може да мине за мото на нечия
предизборна кампания. И тъй като по всич-
ко личи, че местната власт и контролните
органи няма да смеят да назоват името на
ничия фирма, дали не трябва да го направи
персонално Бойко Борисов. Той басма не
цепи никому. А и щом се е ангажирал да ни
чисти въздуха, да чисти докрай! И въздуха,
и въздухарите. Само с внезапни нощни ин-
спекции работата няма да стане. Хората в
Квартала са си сами инспектори. Да се ими-
тира Фандъкова, също не е оригинално. И
тя, жената, напоследък обича да прави ин-
спекции на обекти, но ги прави в светлата
част на деня. Когато и снимковият материал
е по-естетически. Ако темата не излезе ско-
ро от дневен ред, ще си спечелим славата
на град, където вилнеят терористи инвести-
тори. Като нощни таласъми, които Сурва бе-
зуспешно се опитва да изгони вече толкова
време.

ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОТЕСТ СРЕЩУ
ИЗГАРЯНИЯТА НА БИОМАСА И  ДРУГИ
РАБОТИ В ПЕЩИТЕ НА ТОПЛОФИКА-
ЦИЯ беше първото по-крупно протестно ме-
роприятие срещу това инвестиционно наме-
рение. Продължението ще бъде на 24-ти, ко-
гато е насрочено обществено обсъждане.
Гражданите обичат да обсъждат тия неща,
ама ако може от къщи пред смартфона.
Властта се изхитри да се присъединява към
протестите, демек, да протестира срещу са-
мата себе си. От "Топлофикация" протести-
рат срещу протестите, щото законът бил на
тяхна страна. Всеки изгаря от желание да
протестира за нещо.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките магис-

трати са оставили
за постоянно в аре-
ста 46-годишният
Димитър Колев, обви-
нен в убийството на
възрастен мъж в се-
ло Дрен.

46-годишният Ди-
митър Колев, обви-
нен задочно, че е убил
77-годишния Коста
Янков, е екстрадиран
от Хърватия, къде-
то беше заловен, а
Окръжният съд в
Перник го е оставил
за постоянно в аре-
ста.

Дядо Коста е доа-
йен на туризма и уча-
стник в поклонничес-
ки походи. На 28 юли
сутринта трупът
му беше открит на
пътя между Долна
Диканя и село Дрен.
Той се издирваше, за-
щото изчезна от по-
хода по повод 550 г.
от пренасяне на мо-
щите на св. Иван Рил-

Появиха се ментета на
монетите от два лева

Любомира ПЕЛОВА
В България вече са

засечени случаи на
фалшиви монети от два
лева. За такъв инцидент
първи алармирали вар-
ненци. "Изгорялата" с
метална двулевка дама
разбрала, че паричката
й е менте, когато в тър-
говци обект й отказали

да вземат монетата. Според специалисти
фалшивата двулевка е изработена изслючи-
телно добре, но била малко по-бледа и разли-
ката в размера с оригинала била едва пет де-
сети. Матералът, от който е изработен фалши-
фикатът, най-вероятно е цам или или алумини-
й. От полицията посочват, че сигналите за
фалшиви монети са изключение, а случаят
във Варна е първият по рода си за тази годи-
на. Дали чрез него ще стигнат до производи-
теля на двулевките-менте, не е ясно, но пове-
че бдителност към рестото ни никога не е из-
лишна.

Брезничанин оглави
временно НСО

Любомира ПЕЛОВА
Пoлкoвник Рoceн Тoдoрoв oглaвявa

врeмeннo НCO, cъoбщихa oт oфициaлния
caйт нa cлужбaтa.

Cъc cвoй укaз прeзидeнтът Румeн Рaдeв
ocвoбoди гeнeрaл-мaйoр Дaнчo Дякoв oт
длъжнocттa нaчaлник нa Нaциoнaлнaтa
cлужбa зa oхрaнa.

C Укaз № 211 нa Прeзидeнтa нa Рeпуб-
ликaтa и нa ocнoвaниe чл. 98 oт Кoнcтиту-
циятa нa Рeпубликa Бългaрия във връзкa c
чл. 8, aл. 6 oт Зaкoнa зa Нaциoнaлнaтa
cлужбa зa oхрaнa, дa изпълнявa
прaвoмoщиятa нa нaчaлник нa НCO, e
oпрeдeлeн зaмecтник-нaчaлникът нa НCO
пoлкoвник Рoceн Тoдoрoв.

Тoдoрoв e рoдeн прeз 1968 г. в гр.
Брeзник и e зaвършил вoeнeн унивeрcитeт
cъc cпeциaлнocт "Вoйcкoвo рaзузнaвaнe".
Oт 1990 дo 1992 г. e oфицeр в aрмиятa, a
cлeд тoвa зaпoчвa рaбoтa в НCO. В
cлужбaтa пocтeпeннo ce издигa, дoкaтo
зaeмa пocтa нaчaлник нa oтдeл 03, кoйтo
oтгoвaря зa cигурнocттa нa Нaрoднoтo
cъбрaниe и прякo нa шeфa нa пaрлaмeнтa.
Зa пocлeднo Тoдoрoв oтгoвaряшe прякo зa
oхрaнaтa нa Цeцкa Цaчeвa кaтo
прeдceдaтeл нa Нaрoднoтo cъбрaниe.

ски по маршрута от
Велико Търново до
Рилския манастир.

Според разследва-
щите е влязъл в къща
в село Дрен, която
объркал с местната
черква, защото има
проблеми със зрение-
то. Домакинът Дими-
тър Колев го помис-
лил за крадец и го пре-
бил до смърт.

На следващия ден
шофьорът на ТИР
отпътувал за Итали-
я, където живеел. Чул
по новините за прес-
тъплението и решил
да се предаде на кара-
бинерите.

Те обаче го посъ-
ветвали да се върне в
България. Димитър
си купил билет и
тръгнал с автобуса
за родината, за да се
предаде, но на влиза-
не от Хърватия в
Сърбия е задържан,
защото вече е обявен
за издирване.

Доведен е с белезни-

ци у нас месец по-къс-
но.

По разследването
вече са разпитани
пред съдия много сви-
детели, сред които
майката, жената и
дъщерята на Дими-
тър, но без присъс-
твието на негов ад-
вокат, а детето - и
без преводач. Докато
то било разпитвано,
майката се почувс-
твала зле и я откара-
ли в болница.

Свидетелите са
разказали, че дядо
Коста е бил между
етажите на къщата,
а не както беше съоб-
щено преди това - в
двора пред нея.

Имотът пък бил в
тъмна пряка в село-
то далеч от центъра,
където е църквата, и
със заключени порти.
Коста Янков наисти-
на е имал и нож, кой-
то обаче не държал в
ръка, а бил поставен
в торбичката му.

Есенни кампании започват
служителите на "Пътна полиция"
Любомира ПЕЛОВА

И в следващите дни
контролът по пъти-
щата и по границите
ще бъде засилен. От
КАТ призовават за по-
вишено внимание на
пътя заради очаква-
ното завръщане на
гастарбайтери от
Турция и на продължа-
ващия трафик към
морето.

Започват и есенни-
те кампании за пътна
безопасност. Катас-
трофите за първите
7 месеца на годината
са със 185 по-малко,
спрямо същия период
на миналата.

Над 3560 са тежки-
те катастрофи у нас
за първите 7 месеца
на годината, при кои-
то са загинали са 318

души, а ранените са
над 4500. Повече от
926 000 са установе-
ните нарушения на
водачите за периода,
от тях 631 000 са шо-
фиране с превишена
скорост.

Тя е и основната
причина за 96% от
тежките катастро-
фи.

Във връзка с очаква-
щия се натоварен
трафика към морето
и по границите, поли-
цията съветва вода-
чите добре да плани-
рат часа на тръгване,
да не пътуват по обе-
д и да не употребява-
т никакъв алкохол, до-
ри и бира.

Ще има засилени
проверки по магис-
тралите освен за ско-

Тонове смет застрашават
жп линията София-Перник

Любомира ПЕЛОВА
Тонове боклуци са натрупани само на

метри от железопътната линия, която ми-
нава през софийските квартали "Горна
баня" и "Факултета". "Това виждат през
прозорците всички пътници във влака
Перник-София, минути след напускането
на гара "Горна баня". Боклуците са тук с
години и никой не почиства мястото",
твърдят ежедневно пътуващи граждани.

Инж. Първан Рахталиев от Национална
компания "Железопътна инфраструктура"
заяви, че НКЖИ ежедневно хвърля труд,
средства и време за осигуряване габари-
та на железния път. "Случвало се е вла-
кът да спира заради боклуци на линията,
възможността и рискът да се запали сме-
тището са огромни", каза Рахталиев.

По думите му през последните 12 годи-
ни компанията е похарчила над 6,5 млн.
лева за ремонт и почистване на тази от-
сечка. "Имали сме пет големи почиства-
ния с механизация и голяма организа-
ция. Изхвърлят се и метални отпадъци,
контейнери пълни с боклук се бутат на
пътя", посочи още той.

След всяко чистене за месец - два не-
щата се влошават, а след още месец -
два все едно не е чистено, обясняват от
НКЖИ.

рост, и за нерегламен-
тирано движение в
аварийната лента.

По повод старта на
новата учебна година
от 1 септември път-
ната полиция стар-
тира кампания - "Деца-
та тръгват на учили-
ще, да ги пазим на
пътя".

Ще бъдат провере-
ни районите на учили-
щата и детските гра-
дини за състоянието
на вертикалната и хо-
ризонтална маркиров-
ка.

Въпреки че все още
зимата е далеч, от
Пътната полиция съ-
ветват от рано да
помислим за подго-
товката на автомо-
билите за студеното
полугодие.
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