
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВАЛУТИ
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

Èíâåñòèöèîííî íàìåðåíèå îòâàðÿ ðàáîòíè ìåñòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.73 лв.
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Св. мчци Теодул и
Агатопод

Оставка
или отпуск

Това е дилемата с вчерашна дата - оставка
или продължителен отпуск. Премиерът Бо-
рисов спусна директивата тутакси и соб-
ствениците на имоти изпаднаха в паника.
Трудово-правното законодателство се обо-
гати с нови шедьоври. Уж си на власт, ама не
съвсем. Трагикомедията с апартаментите
ще се влачи оттук докогато си пожелаем.
Всеки ден някой може да изгърми. И да му
спуснат партийно поръчение - оставка или
отпуск. Живеем в държава на имотни казу-
си, в която е крайно време да се създаде и
Министерство на апартаментите и други-
те движими и недвижими собствености.

Властта наистина не е за всеки. Да не смееш
нищо по-така да си купиш. Да живееш до края
на мандата с усещането, че някой ти брои по-
купко-продажбите, наднича ти в барбекюто,
вози ти се в асансьора, следи те на терасата,
даже и в лимузината ти се качва. Ужас! Затова
като облекчение приемаш заповедта за остав-
ка или отпуск. В този ред на мисли премиерът
излезе доста човеколюбив държавник. Иска са-
мо две прости нещица - оставка или отпуск.
Ами ако беше поискал затвор? И то затвор
със строг първоначален режим - без тераса,
асансьор и барбекю с джакузи. Хатърът на Бо-
рисов не може да се счупи и истинско щастие
за някои е, че живеят в неговите милостиви
времена. Щото навремето дилемата е била
друга - да те колим или да те бесим?

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Фирма "Ем Би Джи Тойс" ЕООД иска да открие свой цех в Ярджиловци
Любомира ПЕЛОВА

Био конструктори
за деца ще бъдат па-
кетирани в пернишко-
то село Ярдижловци.
Фирмата, която се
занимава с тази дей-
ност "Ем Би Джи Тойс"
ЕООД, ще закупи те-
рени в населеното
място. Идеите за ин-
вестиционни намере-
ния бяха обсъдени в
разговори с кмета на
Община Перник Вяра
Церовска и нейния за-
местник Денислав За-
хариев. Целта е да се
създаде модерен паке-
тажен комплекс, от-
говарящ на всички
съвременни условия,
в които персоналът
ще се чувства сигур-
но и комфортно.

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
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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

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

НО
ВО

Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"
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0888 50 32 37    076 60 31 29

ПРОДАВАМ
къща, кв. Изток, добра локация,

2 етажа, РЗП: 132м2., подходяща за
живеене и търговски дейности,

до парк - 65 000 евро
0887 884 095
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"С реализирането на
инвестиционните на-
мерения на фирмата,
ще бъде подпомогна-
ти не само живущите
в Ярджиловци, но и
жителите от съсед-
ните села и община-
та, тъй като ще се
назначат около 60 чо-
века", сподели кме-
тът Вяра Церовска и
допълни, че в послед-
ващи планове на кам-
панията е залегнало
изграждането на био-
ферми, където ще се
произвеждат био про-
дукти за нуждите на
населението.

"Предлагайки атрак-
тивни работни пози-
ции, искрено се над-
яваме да привлечем и
върнем младите хора,

имаме идея да инвес-
тираме и в различни
инициативи", споде-

Пиян шофьор от Радомир
се изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец ще бъде съден за шофиране

на автомобил в нетрезво състояние.
На 1 април, около около два часа след по-

лунощ, на площад "Войнишко въстание" в
Радомир бил проверен лек автомобил "Сеат
Алхамбра", управляван от местния жител
И.И. на 31 години. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били отче-
тени 1,41 промила.

Нарушилият нормативната уредба е прив-
лечен като обвиняем и работата продължа-
ва съвместно с Районна прокуратура - Ра-
домир.

Ще изчисляват новите пенсии по
старата и по новата формула
Силвия ГРИГОРОВА

Националният оси-
гурителен институт
(НОИ) ще изчислява
новите пенсии по
старата и по новата
формула, само ако в
заявлението си съот-
ветният човек е из-
брал изчисляване по
старите правила и е
приложил нужните

документи за доказва-
не на доходите отпре-
ди 1997-ма година.

Ако обаче човекът е
посочил, че желае из-
числяване по новата
формула, размерът на
пенсията му ще бъде
определен директно
по новите правила. Та-
зи организация на ра-
бота ще бъде заложе-

на в поправките в Ко-
декса за социално оси-
гуряване, свързани с
правото на новите
пенсионери да изби-
рат по коя методика
да се пенсионират до
края на 2022-ра годи-
на.

На страница 2

лиха собствениците
на фирма и благодари-
ха на кметския екип за

съдействието и по-
мощта при реализира-
нето на проекта.
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ
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Участници в конкурси, посветени на Седмицата на гората, бяха наградени

Силвия ГРИГОРОВА
В зала "Атриум" на

областна админис-
трация в Перник беше
открита изложба от
рисунки и фотоси на
ученици, които са взе-
ли участие в конкурса
за детска рисунка и
фотография  на тема
"Нашата гора- въл-
шебница", организи-
ран от РДГ Кюстен-
дил. В конкурса, който
стартира в началото
на месец март и прик-
лючи на 26 март, взе-
ха участие над 100
ученици от две въз-
растови групи- от 5
до 8 клас и от 9 до 12
клас. Най-активно в
конкурса участваха
учениците от учили-
ще "В. Левски" в Брез-
ник и "Хр- Смирнен-
ски" в Радомир. Ини-
циативата е по повод
Седмицата на гората
като организатор е
РДГ Кюстендил, а
партньор е областна
администрация Пер-
ник.

На награждаването
на отличилите се в
конкурса присъстваха
областният управи-
тел Ирена Соколова и
директорът на РДГ
Кюстендил инж.
Здравчо Тодоров.От

До екипа
на травматологично отделение
на МБАЛ " Рахила Ангелова"
гр.Перник

Благодарствен  адрес
от Анелия Славчева Иванова
гр.Перник,кв."Димова махала"№17,ап.31
Уважаеми госпожи и господа,
Приемете моите най-сърдечни поздрави

за Вашия професионален празник за ра-
дост, щастие и благополучие.

След автомобилна катастрофа дойдох в
съзнание в пернишката болница.

Трогната   съм   от   грижите  и  вниманието
на  д-р Милков, д-р Аврамов, д-р Въгленов,
д-р Тодорова и целия екип на отделението.

Вие направихте така, че в мен се върна
желанието за живот, вярата и надеждата,
че отново ще проходя в дните на пролетта.

Аз не само съм Ви благодарна, но се
гордея с Вас.

С много надежди и благодарствен бла-
гослов

05.04.2019г.
гр.Перник

ЮЗДП  предоставиха
наградите за конкур-
са и фиданки от липа,
птуя и люляк, които
се предоставиха без-
възмездно на дошли-
те на награждаване-
то, които имат жела-
ние да ги засадят в
къщи или пред жилищ-
ния блок, в който жи-
веят.

Областният упра-
вител поздрави уча-
стниците в конкурса,
които се представиха
много добре в конкур-
са."Благодаря на ди-
ректора на РДГ Кюс-
тендил и ЮЗДП зато-
ва, че за поредна годи-
на ни осигурява фи-
данки от различни
растения, които

гражданите, които
искат могат да за-
садят. В рамките на
Седмицата на гората
да шести пореден
път масово ще се
включим в засаждане-
то на растителни ви-
дове там, където об-
щините ни посочат,
че е необходимо да бъ-
дат засадени. Призо-
ваваме гражданите,
които имат желание,
също да се включат",
заяви Соколова.

"Искам първо да бла-
годаря на децата, кои-
то проявиха голяма
активност в конкурса
за рисунка и фотокон-
курса. В традиционни-
те дни на Седмицата
на гората, днес е оп-
ределено да бъде Ден
на отворените врати
за пернишка област.
Същевременно ще наг-
радим децата, които
комисията определи.
Наградите са осигуре-
ни от ЮЗДП. Нашите
специалисти са на раз-
положение на гражда-
ните, ако имат въпро-
си, свързани с гората,

Напредва сеитбата на пролетен ечемик и овес в региона
Силвия ГРИГОРОВА

2 387 дка с пред-
сеитбена подготовка
на площи, предназна-
чени за сеитбата на
пролетен ечемик има
до сега в областта.
Това информираха от
Областна дирекция
"Земеделие". Най-мно-
го площи с предсеит-
бена подготовка има
в землището на общи-
на Брезник- 1472 дка.
Следват общини-
те:Перник- 340 дка,
Радомир-300 дка, Кова-
чевци- 160 дка, Трън-
85 дка и Земен- 30 дка.
До момента от тях са
вече засети с проле-
тен ечемик 1085 дка.

 Първи успяха да за-
сеят пролетния ече-
мик земеделските
производители от
Перник. Те засяха 340
дка. Стопаните от
Земен също засяха
подготвените 30 дка
за пролетен ечемик.

с обитателите на го-
рата и всичко, което
се случва в гората,
днес могат да пос-
тавят въпросите си,
а ние ще им отгово-
рим", заяви инж. Тодо-
ров.

Ирена Соколова и
Здравчо Тодоров наг-
радиха отличилите се
в конкурсите. Сред
наградените на първо
място във фотокон-
курса в първа възрас-
това група бе удо-
стоена с грамота  Бо-
рислава Ризова от
училище "Хр. Смирнен-
ски". Във втора въз-
растова група първо

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

Земеделците от Кова-
чевци също засяха
подготвените 160
дка с ечемик. В Трън
също приключи сеит-
бата на ечемика. Все
още продължава сеит-
бата в Брезник, къде-
то до сега са засети
350 дка.

Първи успяха да из-
вършат подхранване-
то на засетите пло-
щи стопаните от Ко-
вачевци. Стопаните
от Радомир също за-
почнаха торене.

Повече в сравнение
с миналата година са
подготвените за
сеитба на овес площи.
До сега е извършена
предсеитбена подго-
товка на 4 914 дка.
Най-много площи с
предсеитбена подго-
товка за овес има в
община Радомир- 2
560 дка. Следват об-
щините: Брезник- 1
584 дка, Перник- 520

място зае  Кристияна
Генадиева. Първо
място в първа въз-
растова група в кон-
курса за рисунка зае
Виктория Иванова.
Първо място във
втора възрастова
група от конкурса за
рисунка получи Маг-
далена Борисова. Вто-
ро място в първа въз-
растова група в кон-
курса за рисунка полу-
чи Здравко Паунов.
Втора възрастова
група в конкурса за
рисунка на втора
място е Беатрис Ива-
нова. Трето място
първа възрастова
група е Елизабета Вла-
димирова.  Трето
място втора възрас-
това група зае Крис-
тияна Генадиева. Пър-
ва възрастова група
в конкурса за рисунка
Милена Борисова.

След приключване
на награждаването
на участниците в
конкурсите всички
се отправиха към
детска градина "Ро-
долюбче". Там беше
извършено залесява-
не, н което се вклю-
чиха и малчуганите.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

Ще изчисляват новите пенсии по
старата и по новата формула

Законопроектът
беше одобрен на

първо четене от социалната комисия в пар-
ламента, а допълнителната промяна ще бъ-
де внесена между първото и второто четене
в пленарна зала. За улеснение на хората,
на сайта на НОИ ще бъдат достъпни калку-
латори за изчисляване на пенсията по ста-
рите и по новите правила. Управителят на
института Ивайло Иванов обясни, че вече
се създава нужната организация за прила-
гане на двата варианта за изчисляване на
пенсиите.

ЧЕЗ Разпределение стартира
конкурс за художествени проекти

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България и Българ-

ско дружество за защита на птиците-БДЗП
стартират художествен конкурс на тема „Е-
лектрическите стълбове – дом на дивите
птици“.Инициативата е насочена към ху-
дожници и street art артисти, които биха ис-
кали да преобразят електроразпределител-
ните табла по централни градски улици в
Западна България.Срокът за подаване на
художествените проекти е от 5 април до 30
април 2019 г. на имейл адрес
communications@cez.bg.Всеки артист с
одобрен проект ще получи възможност  да
претвори своята идея в по-голям мащаб –
върху разпределително табло в един от гра-
довете –Перник, Пирдоп, Враца и Благоев-
град.ЧЕЗ Разпределение ще поеме разхо-
дите за материали, необходими за изрису-
ване на съоръженията.Още за конкурса и
правилата за участие може да бъде наме-
рена на сайта www.lifebirds.eu.Всички раз-
пределителни касети, върху които ще се
реализира инициативата, ще бъдат прове-
рени, за да се потвърди изрядното им тех-
ническо състояние, а участниците ще пре-
минат през инструктаж за работа върху
тях.Непълнолетните участници трябва да
притежават съответното разрешение от
своите настойници за рисуване върху съо-
ръженията на дружеството.

дка, Трън-160 дка, Ко-
вачевци- 70 дка и Зе-
мен- 20 дка.

До момента са засе-
ти с овес общо 2 800
дка. Първи приключи-
ха със сеитбата на
тази култура стопа-
ните от Перник, кои-

то засяха 520 дка. И
земеделците от Кова-
чевци също оставиха
зад гърба си тази за-
дача, като засяха 70
дка. Радомирските зе-
меделци до сега са за-
сели 1 800 дка. Брез-
нишките стопани ве-

че са засели над 300
дка. В Трън земеделци-
те успяха вече да за-
сеят 110 дка.

Първа наториха за-
сетите площи стопа-
ните от Ковачевци, а
след тях и земеделци-
те от Радомир.

от страница 1
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Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият наро-

ден представител д-р
Александър Алексан-
дров посрещна в На-
родното събрание
предствителки на
фолклорния състав
на село Дивотино, во-
дени от кмета Румен
Сергиев.

"Благодаря ви, пази-
тели на българската
народна песен! Израз-
явам огромното си
уважение към неумор-
ния Ви труд и Вашата
всеотдайна работа.
Пожелавам ви още дъл-
ги години да продължа-

Ãîñòè îò ñåëî Äèâîòèíî ïîñåòèõà màðëàìåíòà
Те влязоха в НС по покана на пернишкия депутат д-р Александър Александров

ЦИК обявява обществена поръчка
за 3000 машини за гласуване

Любомира ПЕЛОВА
Централната избирателна комисия взе ре-

шение да обяви обществена поръчка за нае-
мане на 3000 машини за гласуване на избори-
те за Европейски парламент на 26 май.

Максималната прогнозна стойност на по-
ръчката е 7 500 000 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка, както
е формулиран официално, е: "Наемане на 3
000 специализирани устройства с инсталиран
софтуер за електронно машинно гласуване,
както и логистично осигуряване и обслужва-
не на специализираните устройства до сек-
ционните избирателни комисии в страната,
обучение на персонал за работа с устройства-
та за произвеждане на избори за членове на
Европейски парламент от Република Бълга-
рия на 26.05.2019 г.".

За отговорно длъжностно лице е определен
Николай Желязков, главен юрисконсулт в Ди-
рекция "Администрация" на ЦИК.  На него е
възложено да изпрати на регистъра на Аге-
нцията по обществени поръчки необходимите
документи по възлагането на обществената
поръчка и да осъществява дейностите, свър-
зани с провеждането ?, включително и да
приема документи за участие.

Перничанин сред победителите
в конкурса "Най-важният урок"

Светла ЙОРДАНОВА
Перничанинът Борислав Любомиров, който

учи  Предучилищна и начална училищна пе-
дагогика в  СУ "Св. Климент Охридски" е
сред победителите в конкурса "Най-важният
урок".

Той е сред 11-те амбициозни български сту-
денти и докторанти в педагогически специал-
ности, които бяха отличени с едногодишни
стипендии и перспективни стажове в училища
у нас  на официална церемония по награжда-
ване  в сградата на президентството . Лично
държавният глава Румен Радев награди побе-
дителите .Конкурсът "Най-важният урок" се
организира от консултантската компания PwC
България в подкрепа на бъдещите български
учители и успешната им реализация в образо-
вателната сфера у нас. Повече от 400 студенти
и докторанти по педагогика от над 20 универ-
ситета у нас се включиха в инициативата.

Участниците кандидатстваха с есета на те-
ма "Най-важният урок. Послание към бъдещи-
те ми ученици", в които споделиха какво е
най-ценното, което искат да преподадат на
младите поколения. Експертно жури от жур-
налисти и образователни експерти оцени кан-
дидатурите."Има огромна разлика в това да
посещаваш задължително учебно заведение
и да получиш задължително образование.
Необходимо е да научим младите хора да си
задават въпроси, да търсят информация и я
осмислят критично, да имат компетенции и
умения на адаптивност, провокиране и търсе-
не на истината, за да градят модела на успеш-
ното общество. Нашите млади хора трябва да
имат активна представа за света и трябва да
мислим за образование извън класната стая",
коментира държавният глава, който бе и пат-
рон на инициативата.

Старшият съдружник в PwC България Бо-
жидар Нейчев от своя страна заяви: "Изклю-
чително сме щастливи от големия интерес
към проекта. Толкова много будни и амби-
циозни български педагози показаха огром-
ното си желание да се развиват в образова-
телната сфера у нас и да преподават истински
важни уроци на младите ученици. Уроци,
свързани с възпитание, ценности, личностни
качества и умения. Радваме се, че може да
подкрепим бъдещите ни учители."

"Най-важният урок" се проведе в парт-
ньорство с Министерството на образованието
и науката. Зад кампанията застанаха и реди-
ца от любимите звезди на България - Магър-
дич Халваджиян, Михаела Филева, Васил Ва-
силев - Зуека, Ивайло Захариев, Деян Донков,
Радина Кърджилова, Веси Бонева, Силвия
Петкова, Ива Дойчинова. В специални видео
послания те споделиха най-важните уроци,
които са научили в училище и им помагат и до
днес в успешните им кариери.

Конкурсът е продължение на миналогодиш-
ната мащабна инициатива на PwC "Твоите 25
причини да избереш България", осъществена
по повод 25 г. PwC в България. След проекта
консултантската компания организира и бла-
готворителния аукцион "Подай ръка", средс-
твата от който ще бъдат използвани за стипен-
дии в тазгодишния проект.

вате да ни радвате с
песните си. Нека нико-
га да не угасва у Вас
онази искра на родолю-
бие и любов към род-
ния край и Отечес-
тво!", заяви народ-
ният представител.

Групата от Диво-
тино имаше възмож-
ност да се срещне и
да разговаря лично с
председателя на НС
Цвета Караянчева. В
рамките на срещата
беше обсъдена рабо-
тата на парламента,
предстоящите зако-
нодателни инициати-
ви и актуалната поли-

тическа обстановка.
Гостите от Дивоти-
но не пропуснаха да
поздравят председа-
теля на Парламента с
две прекрасни изпъл-
нения. Те благодариха
за сърдечното посре-
щане и възможнос-
тта да разгледат от-
близо една от основ-
ните ни институции.
В края на гостуване-
то групата от село
Дивотино посети
Пленарна зала, където
имаше възможността
да си направи снимки
за спомен от парла-
ментарната трибуна.

Дивотино се споразумя за
съдействието на "Мин Индъстри"

Любомира ПЕЛОВА
В присъствието на областния управител

Ирена Соколова и на директора на дирек-
ция "Концесии" в Министерството на ене-
ргетиката Станислав Станков и след
двустранни срещи между инициативния
комитет и фирмата-концесионер, офи-
циално бе декларирано съгласието на
двете страни - жителите на Дивотино и
въгледобивното дружество, за изпълне-
ние на концесията в съответствие с усло-
вията за грижа и опазване здравето на
хората, отговорност за техните имоти,
природосъобразна и законосъобразна
дейност на концесионера.

Обект на споразумяването са процеду-
рите по промяна предназначението на те-
рените, навременната рекултивация на
вече изработените територии, спазването
на екологичните норми и обезопасяване-
то на терените, на които се работи. Спора-
зумението включва допълнителни детай-
ли, свързани с поемане на социална отго-
ворност от фирмата-концесионер за обла-
городяването на Дивотино. Предвижда се
още договаряне на механизъм за по-на-
татъшно взаимодействие.

"Добре е, че жителите на с. Дивотино
получават желаните отговори и действия
от страна на  "Мин Индъстри", с които да
продължат съвместните си отношения.
Важно е да знам, че здравето и собстве-
ността на хората са защитени и че имаме
работещ механизъм, по който ще урежда-
ме възникващите спорни теми. Същото
бих искала да бъде постигнато и за жите-
лите на селата Люлин и Големо Бучино." -
каза Соколова.

Областният управител ангажира при-
състващите, с оглед значимостта на те-
мата и широкия обществен интерес по
нея, своевременно да представят резул-
татите от взаимодействието между фир-
мата-концесионер и жителите на засегна-
тите села.

Надзорът на Касата одобри 5 милиона
лева за капиталови разходи
Силвия ГРИГОРОВА

Надзорният съвет
на НЗОК одобри на
последното си заседа-
ние 5 млн. лв. за капи-
талови  разходи за
2019 г., става ясно от
решенията.

За основен ремонт на
дълготрайни мате-
риални активи Касата
отпуска 371 232 лв., а
за придобиване на дъл-
готрайни материални
активи - 2 318 914 лв.
Здравната каса ще купи
компютри и хардуер за
1 880 849 лв., друго
оборудване, машини и
съоръжения - за 370
565 лв., стопански ин-

вентар - за 67 500 лв.
Нематериалните

дълготрайни активи -
програмни продукти
и лицензи за програм-
ни продукти, които
трябва да бъдат за-
купени, са на стой-
ност 2 309 854 лв.

Надзорния съвет
дава право на управи-
теля на НЗОК да из-
вършва прехвърляне
по пера до 50 000 лв.,
в рамките на утвър-
дените средства за
придобиване на нефи-
нансови  активи.

Цветя пред паметната плоча
на първия лесовъд в трънско
Силвия ГРИГОРОВА

В Седмицата на го-
рата, лесовъди, ръко-
водители на община
Трън и граждани  се
поклониха пред памет-
ната плоча в местнос-
тта "Кръст" на пър-
вия лесовъд в гранич-
ната околия Яким Тош-
ков. Това съобщиха от
Община Трън. Тошков
се счита за основопо-
ложник на залесител-
ните дейности в гра-
ничния край. По него-
ва инициатива са съз-
дадени едни от най-
старите противоеро-
зионни култури на те-
риторията на Пер-
нишка област, които
са способствали за ук-
репването на много
ерозирали територии.

Яким Тошков е за-
почнал работа като
лесничей в Хасково.
От 1909г. до 1914г. е

работил в Трън. По
данни, оставени от
него, горите в Трън-
ско са били общо 350
000 дка, от тях 200
000 дка -частни, 120
000 дка-общински и 40
000 дка-държавни.
Най-хубавите държав-
ни гори били в мес-
тностите Кървав ка-
мък, Еловица, Дъсчан

кладенец и Ломнишка-
та гора около манас-
тира "Архангел Ми-
хаил" край града.

След поднасянето
на цветя и венци на
паметника на Яким
Тошков деца, общин-
ски служители и лесо-
въди са залесили 100
фиданки от липа и зи-
мен дъб.
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ÊÍÑÁ: 87 % ñêîê íà ñðåäíàòà ðàáîòíà çàïëàòà
Въпреки това, българинът си остава най-беден в Евросъюза

Любомира ПЕЛОВА
В България реалният

ръст на средната ра-
ботна заплата за де-
сет години /от 2009 г.
до 2018 година/ е 87
процента, но в същото
време българинът ос-
тава най-беден в ЕС - и
като абсолютна, и ка-
то относителна бед-
ност. Този извод може
да бъде направен от
проучване на Европей-
ския синдикален инсти-
тут, публикувано нас-
коро и представено от
лидера на КНСБ Пламен
Димитров на кръгла ма-
са “Европейският
стълб за социални пра-
ва - стълбът на бъде-
щето на Европа”.

Форумът е организи-
ран от КНСБ и фонда-
ция “Фридрих Еберт”.

Пламен Димитров
припомни искането на
КНСБ за увеличение на
доходите между 12 и
15 процента всяка го-
дина, което означава
минимална работна
заплата от 650 лева от
1 януари следващата
година. Синдикатът
иска и въвеждане на

стартова минимална
работна заплата за
висшистите, която да
едно и половина спрямо
минималната за стра-
ната, или 1000 лева от
1 януари догодина.

Попитан кога мини-
малната работна запла-
та в България ще ста-
не 650 лева, министъ-
рът на труда и социал-
ната политика Бисер
Петков каза пред жур-
налисти, че съгласно
програмата на прави-
телството това ще
стане от 2021 година.
По повод искането на
КНСБ заплатите еже-
годно да се увеличават
с 15 процента, минис-
търът каза, че те вече
се увеличават с дву-
цифрено число, това е
политиката, която
правителството води
чрез изпълнение на
програмата си за уве-
личаване на минимална-
та работна заплата,
високият й ръст е в ос-
новата на бързото на-
растване на средната
работна заплата.

Според данните на
Европейския синдика-

Уважаеми съграждани,
Известявам ви, че брокерска къща

„НИКОЛ” с брокер Даниела Николова с
адрес гр.Перник ул.”Райко Даскалов”
!6, е изключително некоректна към
клиентите си, като се облагодетелства
лично. Водеше сделка за недвижим
имот, при която аз съм купувач. Тя се
изяви като изключително неподготве-
на, подходи неграмотно и непрофесио-
нално към проекта относно закупуване-
то на жилище, като ми нанесе щета за
над 22 000 /двадесет и две хиляди/ ле-
ва.

С нахалството си стартира сделката с
две капарирания от по /7 500/ седем
хиляди и петстотин лева или общо /
15 000/ петнадесет хиляди лева, без да
съм осигурил основния капитал. Необ-
ходимия ресурс щях да подсигуря
след продажбата на имот, но продажба-
та не се състоя. Наложи се да изтегля
заем от банка ДСК от  петдесет хиляди
лева, като се задължих с лихва по него
с  /22 000/ двадесет и две хиляди лева.

А въпросната Николова с нахалството
си взе комисионата от сина ми.

Уважаеми съграждани, необходимо е
тази госпожа да си получи заслужено-
то както от закона, така и от съгражда-
ните ни , като получи съответното пори-
цание, справедливо възмездие и в съ-
щото време да й се вземе лиценза за
практикуване н брокерската професия.

Продупреждавам ви.

С уважение:
Малин Генадиев Петров
гр.Перник
ул.”Отец Паисий” бл.100 ап.38

Бел.ред. Писмото публикуваме без
редакторска намеса.

Редакция на в.”Съперник” не се анга-
жира с изнесените в писмото факти. Го-
тови сме да публикуваме становището
по казуса и на засегнатата страна.

лен институт Бълга-
рия е лидер в нараства-
нето на средната ра-
ботна заплата, каза ми-
нистър Бисер Петков
и допълни, че реалният
ръст от 87 на сто за
периода след кризата е
значително повече от
ръста на втория в кла-
сирането на десетте
европейски държави с
растеж над 20 процен-
та - Румъния, която с
34 процента ръст.
Следват Полша - 30
процента, Латвия - 21
на сто, Литва, Слове-
ния и Естония - с по 20
на сто и Чехия - 17 на
сто, оповести Пламен
Димитров. Десет дър-
жави имат спад на реал-
ната средна работна
заплата - Гърция - с 23
процента, Хърватия -
11 на сто спад, Кипър 7
на сто и др. Португа-
лия, Испания и Италия
с по един-два процента.
Белгия и Финландия
отбелязват нулев рас-
теж.

По думите на минис-
тър Бисер Петков,
тъй като има различна
база, тези високи са-

мостоятелно ръстове
на средната работна
заплата не са довели до
сериозно относително
повишаване на средни-
те работни заплати
спрямо средноевропей-
ските, България про-
дължава да бъде с най-
ниски нива на заплаща-
не. “Целта както на
синдикатите, така и на
правителството е по-
вишаване на заплати-
те, но за да е устойчив
този ръст, трябва да
се обърне внимание и
на по-високия ръст на
производителността
на труда”, каза Петков
и допълни, че статис-
тиката показва, че ръс-
тът на заплатите е из-
преварващ този на
производителността
на труда.

Лидерът на КНСБ
Пламен Димитров ко-
ментира по темата, че
казаното в книгите все
повече се опровергава
от практиката, защо-
то дигиталните тран-
сформации все повече
откъсват растежа на
доходите в реалния сек-
тор от производител-
ността на труд. Ста-
рата максима все пове-
че става невярна, за-
това е възможно и ще
става все повече въз-
можно разминаването,
допълни той. 15 про-
цента значат 100-150
лева над заплатите,
които в момента хора-
та получават и са на-
пълно постижими, каза
още Димитров. Така за
четири години ние ще
стигнем заплата в
страната, която приб-
лижава 1000 евро и то-
гава много от българи-
те, които са навън, ще
дойдат обратно в ро-
дината си, коментира

Димитров.
Въпреки позитивни-

те данни за ръст на
заплатите, България е
на показатели, които
ни отреждат незавид-
но място в Европа. БВП
на България на глава
от населението е 51 на
сто от средното ниво
на ЕС, средната работ-
на заплата е 40 процен-
та по паритетна поку-
пателна способност
от средноевропейска-
та, при производител-
ност на един зает око-
ло 45 на сто от сред-
ноевропейската.

Пламен Димитров
припомни, че минимал-
ната работна заплата
на България е най-нис-
ката в ЕС, две трети
от българските работ-
ници получават по-мал-
ко от средната работ-
на заплата в страната,
която е 1135 лева. Не-
равенствата се задъл-
бочават - има дълбоки
неравенства между ра-
ботещите българи, ка-
за още той. Получава-
щите минимални дохо-
ди устойчиво са 400-
500 хиляди души, около
600-800 хиляди са рабо-
тещите бедни.

От Конфедерацията
искат да се изпълни
както на европейско,
така и на национално
ниво заложеното в Ев-
ропейския стълб за со-
циалните права - мини-
малната заплата да
стане поне 60 на сто
от медианата работна
заплата. В стълба се
обръща внимание на ко-
лективното трудово
договаряне, като цел-
та е до 2025 година ми-
нимум 60 процента
покритие с колективни
трудови договори във
всички отрасли.

Матурите по избор за 12-и клас – от 28 до 31 май
Светла ЙОРДАНОВА

В проект на заповед
министърът на обра-
зованието и науката
Красимир Вълчев
предлага датите, на
които да се състоят
държавните зрелос-
тни изпити в 12-и
клас по желание на
зрелостниците

В заповедта се
предлага матурите
по желание в 12-и клас
от сесията май-юни
на учебната 2019/
2019 година да са от
28 до 31 май. На 28
май са предвидени да
се състоят държав-
ните зрелостни изпи-
ти по желание - по “Б-
иология и здравно об-
разование”, по “Фи-
зика и астрономия” и
по “Философски ци-

къл”. И трите мату-
ри започват в 8.00 ча-
са.

На 29 май от 8.00
часа се предлага да са
матурите по желание
- по “Английски език”,
“Испански език”, “И-
талиански език”, “Не-
мски език”, “Руски
език” и по “Френски
език”.

На 30 май, отново
от 8.00 часа, са пред-
видени да започнат
държавните зрелос-
тни изпити по жела-
ние - по “География и
икономика” и по “Хи-
мия и опазване на око-
лната среда”.

От 8.00 часа на 31
май се предлага да се
състоят матурите
по желание в 12-клас -
по “Математика” и

по “История и циви-
лизация”.

До 31 май 2019 г.,
включително, изпит-
ните работи от дър-
жавните зрелостни
изпити по желание
трябва да бъдат пре-
дадени от регионал-
ните комисии за орга-
низиране на матури-
те за засекретяване
и разсекретяване, се
посочва в проекта на
заповедта на минис-
тър Красимир Въл-
чев.

Тя трябва да се
връчи за изпълнение
на началниците на ре-
гионалните управле-
ния по образование-
то. Те трябва да връ-
чат копие от запо-
ведта за изпълнение
на директорите на

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

Вълчев: Държавата да покаже
цялата си сила в гетата

Светла ЙОРДАНОВА
Обхващането и задържането на всич-

ки деца в образователната система е
едно от най-големите предизвикателс-
тва, което посочи просветният министър
Красимир Вълчев.

„В селата,
където проб-
лемните де-
ца са мно-
зинство, се
справят по-
добре от
обособените
к в а р т а л и .
Най-голяма
т р у д н о с т
имаме в ге-
тата. Там
д ъ р ж а в а т а

трябва да бъде с цялата си сила – това
са учителите, полицаите, социалните
работници. Много е важно проблемните
деца, които не ходят редовно на учили-
ще, и родителите им да почувстват, че
държавата работи координирано с
всичките си институции. Изпълнихме
първата си задача да запишем децата
в училище, но това е по-лесната работа.
По трудно е да осигурим ежедневната
посещаемост”.

На деца, които са вече на 10-годишна
възраст, им се събират общо 3-4 месеца
посещение в училище. Причината за то-
ва е мобилността на семействата им,
които често пътуват до чужбина и се
връщат в България.

Професиите, които изискват по-задъл-
бочено изучаване на математика и при-
родни науки, са с най-висок ръст на до-
ходите. В същото време обаче в тези
сектори има недостиг на кадри, каза
още Вълчев.

училищата от съот-
ветния регион, в кой-
то се осъществява
обучение в 12-и клас.

Бележки, станови-
ща и предложения по
проекта на заповед-
та могат да бъдат
изпращани към дирек-
цията “Съдържание
на предучилищното и
училищното образо-
вание” в МОН до 26
април, включително.

Двата задължител-
ни държавни зрелос-
тни изпита в 12-и
клас по традиция ще
се състоят през май.
Първият от тях е по
български език и ли-
тература, и ще е на
21 май от 8.00 часа.
Вторият задължите-
лен държавен зрелос-
тен изпит е по пред-

мет по избор на зре-
лостниците и ще е на
23 май - отново от
8.00 часа.

За първи път през
тази година нацио-
налното външно оце-
няване в седми клас
няма да е на същите
дати през май, на кои-
то ще се състоят ма-
турите в 12-и клас.
Изпитите в седми
клас през тази година
ще са през юни. На 17
юни ще е национално-
то външно оценяване
по български език и
литература в седми
клас, а на 19 юни - по
математика. На 21
юни ще е национално-
то външно оценяване
по чужд език в седми
клас, но то е по жела-
ние на учениците.



ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Изток, ет. 3, ПВЦ, ТЕЦ, с обзвеждане - 78 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., 59 м2, ТЕЦ - 58 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 8, лукс, ТЕЦ, тер., с обзав., асансьор - 45 000 евро
7. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7(8), ПВЦ, ТЕЦ, с обз. - 70 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
11. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав., нов блок - 65 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
13. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
14. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
15. Тристаен, Ид. център, ет.4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
16. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
17. Мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
18. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
19. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
20. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
21. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
22. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
23. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
НАЕМ

1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 80 м2, ТЕЦ - 350 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 43 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 43 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.

1. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
3. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
7. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
9. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
12. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА

1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Петък, 5 април 2019 г., брой 66 /6655/ година XХVII

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

“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 000888/222 656

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.  ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 8, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ - 35 500 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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 - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Парцел Мошино, 660 кв.м,
    канализация - 28 000 лв.
2. Парцел Изток , 1538 кв.м,
    за безвредно произв.          - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР.ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Съперник6 5 април 2019 г. ИМОТИ

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 3, ет. 6; ет. 8 - 60 000 лв.; 44 000 лв.; 43 000 лв.
4. Радомир, ет:2, преустр., ет:4, ет:8, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 50 000 лв.
3. Тева, ет. 1, тип звезда - 48 000 лв.
4. Изток, ет. 3, панел, тец, 1 тер., за ремонт - 58 000 лв.
5. Изток, панел, тец, 2 тер. - 66 000 лв.
6. Изток, ет. 5, панел, преустр., тец - 67 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
9. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 78 000 лв.
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 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. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Стара къща, ул. Люлин, УПИ, 300 м2 - 15 000 евро
5. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
6. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
7. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
8. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
10. УПИ, Даскалово, 500м2 - 35 000лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

14. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
15. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
16. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
17. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
18. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
19. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
20. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
21. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
22. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
23. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

24.  УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж, кв. Рено, под Печатницата - 100 лв.
2. Двустаен, Център, тх, ет. 7(9), част. обзаведен - 250 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, кв. Бела вода, ет. 1, тх, 63 м2 , след

ремонт - 30 000 лв.

2. Дв.ап.Тв.ливади, ет.2, ЕПК, ТЕЦ, 2 тераси

- 53 000лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред., без ТЕЦ

- 35 000лв.

4. Тр.ап.Център, тх/пл., ет.3, тер., без ТЕЦ

- 70 400 евро

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5, тераси, шп./зам.

- 57 000 евро

6. Тр.ап.Изток, ет.2, тх/плоча, 93кв.м, без ТЕЦ,

тераси - 74 000 лв.

7. Къща "Бела вода", ЗП 96кв.м, двор 1000кв.м,

гредоред - 25 000 лв.

8. Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП80кв.м, двор

320кв.м -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П 78 м2, двор 372  м2

- 45 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет., РЗП 154 м2, гараж,

двор 1000 м2 - 92 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; 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

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

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. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

13. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

14. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

15. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

16. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

17. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Център, ет. 5, обзаведена - 200 лв.

2. Гарсониера, Проучване, ет. 4, ч. обзаведена - 220 лв.

3. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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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

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, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

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:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 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.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

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:
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

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

ПРОДАВА:
Търговски обект, ЗП: 66м2,
РЗП: 132м2, етаж и
полуетаж, ток, вода,
канал - 66 000 евро.
Подходящ за кафе,
офиси, за всякакви
търговски дейности и за
живеене.
Комуникативно място!

Перник, кв. Изток
ул. Карл Маркс-2
0887 884 095
0888 503 237

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     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



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".
Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898
704 678
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Търся жена за работа за

магазин в Батановци. Тел: 0893
306 308

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

мозаечна машина и прозорец 140/
120. Цени по споразумение. Тел.:
0899 101 681

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.:
0895725609ажна, сервиз
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 разработен бизнес с

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

Продавам масивна двуетажна
къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013
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 място 1600 м2, с.

Вискяр до планинска река, улично
осветление до 2 улици и бунар.
Тел.: 0885 813 264

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

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237 797
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

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен въ-
зел Тел.: 0888/952 264

Вестник “Съперник” търси
компютърен оператор на 4-часов
работен ден, владеещ Adobe
PageMaker и Photoshop. Може и
пенсионер. Справки всеки ден от
9.00 до 17.00 ч. на ул. “Св. св.
Кирил и Методий” 2А, ап.2 или на
тел.: 076 60 13 72, 0887 884 095
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи. Добро
възнаграждение. Тел.: 0887 122 124
Търсим продавач-косултант за нон-

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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Интересно и забавно

Знаете ли, че носенето на нови дрехи, без да са били изпра-
ни предварително, е опасно за нашето здраве? Разберете как
да ги направите готови за употреба, без да ги унищожите и
същевременно да се предпазите от дерматити и инфекции:

Купуването на нови дрехи е истинско удоволствие. Поняко-
га обаче вълнението от новата покупка е толкова голямо, че
дори не губим време в изпиране на дрехата, защото искаме да
я сложим веднага. Но това наистина е много погрешна такти-
ка, преди всичко, защото рискуваме да изложим на риск
здраве си. Ето защо е редно да изпирате новите дрехите:

Според последните задълбочени проучвания, проведени от
микробиолози от университета в Ню Йорк и наскоро потвър-
дени от Медицинския център на Колумбийския университет,
веществата, използвани по време на някои работни процеси
при производството на дрехи, могат да бъдат причина за поя-
вата на раздразнения и други по-сериозни кожни проблеми,
особено за хора с чувствителна кожа.

ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, НА КОИТО СМЕ ИЗЛОЖЕНИ, КОГАТО
НОСИМ ДРЕХИ, КОИТО НЕ СА ПРАНИ, СА СЛЕДНИТЕ:

    Дерматит  - дерматитът е особен вид раздразнение на ко-
жата, което се дължи на формалдехидните смоли, които оста-

Нужно ли е да перем новите дрехи?
ват в тъканите след фабричната им обработка, както и багри-
лата и оцветителите, използвани за придаване на цвят на дре-
хите (особено синият). Всички тези вещества могат да допри-
несат за образуването на алергичен контактен дерматит.

    Инфекции и проблеми с чревния тракт - освен риска от за-
разяване с дерматит поради химичните продукти, които се из-
ползват при производството на облекло, могат да настъпят и
здравословни проблеми. Нека не забравяме, че не сме един-
ствените, които са мерили дадена дреха, което автоматично
означава, че тя може да носи бактерии от различен вид, както
бактериална флора на кожата, така и дихателни секрети и т.н.
Влизане в контакт с микроби и бактерии, които гнездят по-
често, особено в шевовете и под мишниците, ще увеличи рис-
ка от заразяване с различни видове инфекции.

Ето защо е особено важно да перете всяка нова дреха, коя-
то влиза в дома ви.

 Как да перем новите дрехи преди носене?
След като се убедихте, че носенето на нови дрехи, без пред-

варително изпиране, е опасно, време е да ви споделим трико-
вете за лесно и бързо третиране на модните ви завоевания.

След остраняване на етикета, накиснете дрехите в леген със
студена вода и малко течен прах за пране и няколко супени
лъжици сол. Изчакайте около 20 минути и преместете дрехите
в пералната машина. Настройте програма на ниски градуси за
деликатно пране.

В случай, че се страхувате, че тъканта може да пуска, което
често се случва с тъмните
или прекалено ярки цве-
тове, накиснете дрехата
предварително заедно с
няколко супени лъжици
едра сол, чаша бял винен
оцет и един литър хладка
вода. След 20 минути,
преместете дрехите в пе-
ралната машина и продъл-
жете с изпирането.

След като програмата
приключи, поставете дре-
хите да на закачалка и из-
чакайте да изсъхнат. Ко-
гато са напълно сухи мо-
жете да ги изгладите, за
да се уверите, че всички
микроби са отстранени.
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Не пътувайте до „хаоса” във Великобритания,
призова Белград сърбите

Белград призова сърбите да избягват пътуване до "хаоса" във
Великобритания, информира B92.

Външният министър на Сърбия Ивица Дачич отговори на съвет
на британските власти към гражданите си да не пътуват до север-
ната част на Косово, където живеят предимно сърби, "заради прес-
тъпления".

Дачич обяви, че призовава гражданите на Сърбия да не пътуват
до Острова заради голяма политическа нестабилност и "голям по-
литически хаос".

Препоръчвам ви да не пътувате до там, за да не се излагате на
риск заради всекидневните демонстрации. Умишлено съм цини-
чен, защото когато някой с терористи, главорези и престъпници в
Прищина каже, че има престъпност в Северно Косово - това е лъ-
жа. Със сигурност има престъпления там, но не и повече от тези в
Прищина, като се започне от трафик на човешки органи до воен-
ни престъпления, начинът на финансиране на албанската мафия,
която е основна престъпна организация в тази същата Великоб-
ритания, каза Дачич пред РТС.

Тръмп убеден: Шумът от вятърните
турбини причинява рак

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдавна презира вятър-
ната енергия. Той многократно е обвинявал вятърните турби-
ни, че убиват птици (което те правят с по-нисък темп от други
енергийни източници) и за предполагаемо причиняване на спи-
ране на тока, когато вятърът спре да духа (всъщност електри-
ческите мрежи, използващи смесени източници на енергия и
акумулаторните батерии решиха този проблем).

Снощи в реч пред конгресмени републиканци Тръмп настоял,
че вятърните турбини причиняват рак. "Казват, че шумът при-
чинява рак", изтъкнал държавният глава на САЩ, съобщава
американското издание Intelligencer.

Експертите обаче са единодушни, че вятърните турбини не
причиняват рак. Някои хора обвиняват шума като причина за
различни други заболявания, но тези обвинения имат нищож-
на научна валидност. Ракът не се причинява от каквито и да
било шумове.

Източникът на енергия, който причинява множество здра-
вословни проблеми, включително рак, са въглищата, които са
изключително мръсно гориво, което Тръмп обича и се опитва
да подпомага по всякакъв начин, но почти без успех. Освен че
производството на енергия от въглища е по-скъпо от други
източници на енергия, а освен огромните странични ефекти
от замърсяването на въздуха, въглищата също така отделят
газове с парников ефект в големи количества. Макар че това,
разбира се, е друг аспект на науката, който Тръмп отхвърля.

В същата реч Тръмп призовал настоятелно съпартийците си
от Републиканската партия: "Хей, трябва сте малко по-пара-
ноични, отколкото сте. Трябва да сме по-внимателни, защото
не ми харесва начинът, по който се отчитат гласовете."

Тръмп подкрепя големите страхове във връзка със система-
тичните изборни измами на Демократическата партия, убежде-
ние - подобно на скептицизма към науката за климата, - което
е изключително често срещано в партията му.

Влечението на републиканците към ексцентрични псевдо-
научни твърдения помага да се обясни, защо съпартийците на
Тръмп не са се разбягали с писъци от стаята в екзистенциа-
лен ужас, когато са чули най-овластеният човек на света да
твърди, че шумът от вятърните турбини причинява рак.

Дългогодишният сенатор от Републиканската парти Чък Грас-
ли коментира, че коментарите на Тръмп са "идиотски" и нас-
тоя президентът да спре да ругае вятърната енергия.

"Доста просто. Иска ми се служителите му да му кажат, че
съм баща, а вече и дядо на данъчните облекчения за вятърна-
та енергия. Не мисля, че той го знае, или не мисля, че би нап-
равил тези коментари, които не са съвсем уместни" каза Грас-
ли.

П  О  К  А  Н  А
ЗКПУ “Единство-92” гр. Перник, кв. Църква

Управителният и Контролният съвет
Ви канят на:

Годишно-отчетно Събрание
Което ще се проведе на:
20.04.2019 г. от 11.00 ч.

В читалището на кв. Църква /пенсионерският клуб/
Присъствието Ви е желателно!

Филипините се оплакват от китайските
кораби в оспорваното Южнокитайско море
П р и с ъ с -

твието на
повече от
200 китай-
ски рибар-
ски лодки
близо до
о с т р о в ,
о к у п и р а н
от Манила
в оспор-
в а н о т о
Ю ж н о к и -
тайско мо-
ре, е неза-
конно и е
явно на-
р у ш е н и е
на фили-
пинския суверенитет, съобщава външното министерство на стра-
ната, цитирано от "Ройтерс".

"Смятаме, че подобни действия, които не са отхвърлени от китай-
ското правителство, са приети от него", заявява Министерството
на външните работи в критики към Пекин.

Президентът Родриго Дутерте иска по-топли връзки с Китай, от-
както пое поста през 2016 г. в замяна на милиарди долари кредити
и инвестиции и коментира тази седмица, че Китай просто иска да
бъде приятел с Филипините.

"Получих оръжия и боеприпаси и досега не са искали нищо, те не
са поискали никаква територия", обясни той.

Присъствието на траулерите близо до остров Титу повдигат въп-
роси за намерението и ролята "в подкрепа на принудителните це-
ли", допълва филипинското министерството, след като Филипини-
те подадоха дипломатически протест спрямо Китай.

Филипините съобщават за над 200 китайски лодки близо до Титу,
известен също като Пагаса във Филипините, от януари до март та-
зи година, според военни данни.

"Това са заподозрени морски милиции. Има моменти, когато те са
просто там, без да извършват риболов. Понякога са просто непод-
вижни", обяснява капитан Джейсън Рамон, говорител на военното
западно командване.

Филипините, Бруней, Китай, Малайзия, Тайван и Виетнам имат кон-
куриращи се претенции за суверенитет в оживеното Южнокитай-
ско море, път за стокообмен, който надхвърлят 3,4 трилиона дола-
ра всяка година.

"Призоваваме заинтересованите страни да се въздържат от
всякакви действия и действия, които противоречат на Декларацията
на АСЕАН и Китай относно поведението на страните в Южнокитай-
ско море, тъй като те пораждат напрежение, недоверие и несигур-
ност и застрашават регионалния мир и стабилност", съобщава фи-
липинското външно министерство.

В Пекин говорителят на външното министерство Джен Шуан не
се позовава директно на протеста на Манила, но коментира, че двус-
транните преговори за Южнокитайско море, които се провеждат
във Филипините, са "откровени, приятелски настроени и конструк-
тивни".

Двете страни отново подчертават, че въпросите, свързани с Юж-
нокитайско море, трябва да бъдат решени мирно от пряко ангажи-
раните страни, допълва той.

Миналият месец държавният секретар на САЩ Майк Помпео уве-
ри Филипините, че ще бъдат защитени, ако са атакувани в Южно-
китайско море.
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Днес не предприемайте нищо важно и съдбонос-
но. Ако решите да промените себе си, не очаквай-
те другите да ви помагат. Щастлив ден, за кон-
султация с адвокат, пътуване в чужбина и сключ-
ване на сделки. Основното нещо е, покрай всички
тези усилия, да не забравяте за романтиката и

чувствата си към любимия.

Днес ще искате да изпълните не само своята
работа "перфектно", но също така и да помогне-
те на колегите си. Е, това е похвално, но доста
сили, ще трябва да изхабите. С финансите бъде-
те внимателни и давайте на заем избирателно.
Тези които имат оплакавания свързани с кръвно-

то, спешно трябва да започнат борба с лошите навици.

Не прибързвайте с работата, иначе ще трябва
да преработвате всичко от нулата. Връзката ви
с любимия, ще бъде в пълна хармония, така че не
рушете нещо, към което от дълго време се стре-
мите. В процеса на изпълнение на финансовите си
планове, ще трябва да ги коригирате. Но ако сте

разумни, до вечерта ще увеличите капитала си.

Перфектно ще се решават въпроси, свързани с
наследство и покупка на имот. Просто се свърже-
те с опитен адвокат или юрист. С финансите,
трябва да се отнасяте внимателно. Не е препоръ-
чително да инвестирате в бизнес, който ви е мал-
ко познат. Дори и ако приятелите ви, настойчиво

го препоръчват.

Очакват ви много приятни впечатления след пъ-
туване сред природата. Ако ви мъчат съмнения
относно недовършена работата, ще пропуснете
много интересни неща. Необвързаните, ги чака
главозамайващ роман, покрай който ще забравят
за всичко друго. Вечерта е възможна изненада от

човек, с когото се познавате от деца.

Трябва правилно да разпределите бюджета си,
за да стопирате бъдещи загуби. Бизнес успехите
значително , ще повлияят върху финансовото ви
състояние, но спестовността трябва да е на пре-
ден план. Възможни са неприятни ситуации, свър-
зани с проблеми на роднини. Не е необходимо, да

влизате в това, от което малко разбирате.

Избягвайте шумните компании, така че да не
затънете в чужди дела и проблеми. Погрижете се,
за неотложните си задачи. В любовта, е необхо-
димо да станете истински ентусиаст, за да
привлечете вниманието и интереса на противо-
положния пол. Ако вече имате семейство, тогава

прекарвайте повече време с децата и съпруга.

Денят ще ви свари затънали в битови и дома-
кински задължения. Макар че това е резултат от
вашата небрежност. По финансовите въпроси ня-
ма да се нуждаете от фантазия, а от упоритост
и точно изчисляване на приоритетите. В семей-
ния живот всичко ще се развива добре. Но време-

ни недоразумения и кавги няма да избегнете.

На всеки един момент в живота си, гледайте с
усмивка. Най-вече, защото няма неразрешими
проблеми, ако се заемете с тях. В любовта, един
красив роман, може да не се състои, но не прежи-
вявайте толкова силно за него. В семейството,
има шанс не само за разширяване на жилището,

но също така и за пътуване в чужбина.

Ще ви привличат приключенията и вълненията,
но всичко това е добре да избягвате. Особено, ако
последствията от такива емоции, може да ви ли-
шат от пари. Чудесен ден за спорт, походи в пла-
нината, както и посещение на културни събития.
Ако имате някакви алергии, е необходимо да се за-

пасите с лекарства.

Днес си вземете почивка, ако е възможно. В про-
тивен случай, умората ви, може да повлече реди-
ца заболявания и други проблеми. Може да отиде-
те сред природата, да се отпуснете с приятели
или да се занимавате с любимото си хоби. За да
избегнете критични грешки и разочарования в

любовта, трябва да бъдете по-нежни с избраника си.

Няма да бъдете в състояние да свършите дори
половината от това, което сте планирали. Но не
се отчайвайте, а се вземете в ръце. Възможна е
помощ от колегите, което ще е хубаво и неочак-
вано. Ако преразгледате диетата си, до лятото,
значително ще се преобразите и дори ще проме-

ните гардероба си с по-модерен.



Съперник 115 април 2019 г.СПОРТ

Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Валентин Кирилов

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тф: 076 603129, 0888503237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел. 076 60 13 72
2. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 076 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си
Читателските писма се публикуват
без редакторска намесаПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

Светла ЙОРДАНОВА

Отборът на”Ерма” постигна четвърта победа от началото на пър-
венството на група „А” 2 от областния футболен шампионат, като
надделя над тима на „Спортист” на своя стадион. До победата не се
стигна лесно, а гостите откриха резултата още в 8-та минута на ма-
ча с попадение на  Антон Янев. Домакините изравниха в 19-та минута
с гол на  Юлиян Ганчев, а този резултат се запази до последните ми-
нути на срещата. Тогава за две минути , в 83-та и 84-та Николай Ми-
тов и Юлиян Ганчев вкараха два гола и резлутатът стана 3:1 за „Ер-
ма”. Гостите не се предадоха до последната минута и върнаха едно по-
падение в даденото от съдията продължение на срещата чрез Юлиян
Ганчев, но за повече нямаше време. Така „Ерма” спечели двубоя с 3:2 и
ам октав от 12 точки, които и дават възможност да заеме седмото
място в таблицата за временното класиране. С девет точки повече
гостите от „Спортист” са трети.

Световната и евро-
пейска шампионка Тай-
бе Юсеин (62 кг) по-
вежда отбора ни за ев-
ропейското първенс-
тво по борба в Буку-
рещ (Румъния). което
е от 8 до 14 април. Ос-
вен спортист №1 на
България за 2018-а в
състава на жените са
още призьорките от
големи първенства
Биляна Дудова, която
сега ще се бори в по-
горната категория до
59 кг, Мими Христова
(57), Миглена Селишка
(50). А дебют на гол-
ямо първенство ще
направи петкратната
световна шампионка
по самбо Мария Ор-

Страницата подготви Яне Анестиев

яшкова (76).При мъже-
те в свободния стил
първенството ще
пропусне световният
и европейски вицешам-
пион за 2013-а Влади-
мир Дубов, на когото
е дадена почивка. В не-
говата категория до
61 кг ще стартира
младият ни талант
Микяй Наим, втори на
световното за младе-
жи през 2017-а. В със-
тава е и настоящият
носител на пояса "Дан
Колов" Георги Ванге-
лов (57 кг). На тепиха
ще излязат и двама на-
турализирани състе-
затели - чеченецът
Али Умарпашаев (70) и
дагестанецът Ахмед

Äâàìà ìèíüîðöè íà åâðîïåéñêî ïî áîðáà
Даниел Александров и Айк Мнацаканян ще зативат името на пернишкия клуб

В зала „Борис Гюдеров” започна
квалификация  по волейбол за юноши

Четири отбора участват в турнира, който
започна вчерав зала „Борис Гюдеров”. По-
бедителите ще продължат на финалите,
вторите и третите ще играят допълнителни
квалификации. Ето програмат на турнира:

4-ти април
15,00 ч
Славия – Хебър
16,30
ВА Стойчев – Казийски – Миньор
5-ти април
9,30 часа
Хебър – Миньор
11,00
Славия – ВА Стойчев – Казийски
15,00
ВА Стойчев – Казийски –Хебър
16,30
Миньор - Славия

Предстоящи мачове
ВТОРА ЛИГА
23-ТИ КРЪГ

6 Апр 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Николай Валентинов Малджански
  АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:

Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ:    Димитър Михайлов Михайлов
СН:    Любомир Йорданов Войков
 6 Апр 2019 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Литекс
ГС:    Мустафа Севди Шефкет
  АС1:    Георги Петров Георгиев    АС2:

Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов
СН:    Красимир Драганов Драганов
 6 Апр 2019 г. Събота 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Ботев Гълъбово
ГС:    Димитър Иванов Желязков
    АС1:    Димитър Герчев Димитров

АС2:    Калин Валентинов Киров
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров
СН:    Георги Стефанов Кордев
 6 Апр 2019 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК

Кариана
ГС:    Георги Николов Николов
 АС1:    Петър Милчев Рангелов    АС2:

Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ:    Александър Димитров Марков
СН:    Николай Тодоров Петров
 6 Апр 2019 г. Събота 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Поморие
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов
 АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:

Станислав Руменов Груев
4-ТИ:    Вангел Борисов Вангелов
СН:    Стоян Маринов Алексиев
 7 Апр 2019 г. Неделя 15:30 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Царско село

2015
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов
  АС1:    Тони Бонев Пандарски    АС2:

Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Васил Христов Николов
СН:    Йордан Иларионов Дурчев
 8 Апр 2019 г. Понеделник 17:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен    АС1:

Цветан Гошов Горанов    АС2:    Светослав
Колев Енчев

4-ТИ:    Апостол Танчев Иванов
СН:    Красимир Здравков Стойчев
 8 Апр 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Арда
ГС:    Георги Милков Гинчев
АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:

Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов
СН:    Борис Димитров Борисов

ТРЕТА ЛИГА
25-ТИ КРЪГ

Беласица (Петрич) - Балкан 1929
(Ботевград)

Пирин 1941 (Разлог) - Спортист 2009
(Своге)

Рилски спортист 2011 (Самоков) - Миньор
(Перник)

Марек 1915 (Дупница) - Германея
(Сапарева баня)

Вихрен 1925 (Сандански) - Сливнишки
герой (Сливница)

Оборище (Панагюрище) - Септември
(Симитли)

Велбъжд (Кюстендил) - Хебър 1918
(Пазарджик)

Надежда (Доброславци) - Банско
(Банско)

Чавдар (Етрополе) - Ботев 1937
(Ихтиман)

Магамаев (92). В със-
тава на класиците са
световният вицешам-
пион Кирил Милов (97),
както и бронзовият
медалист Айк Мнаца-
канян (72), както и нас-
тоящият носител на

„Ерма” надделя трудно над „Спортист”

пояса "Никола Пет-
ров" Даниел Алексан-
дров (77),последните
двама са състезатели
на „Миньор”(Пер-
ник).На шампионата
ще има трима наши
съдии - Милен Марков,

В свободния стил старши треньорът Валентин Ангелов и
помощниците му Михаил Ганев и Салим Салим ще водят следните
състезатели:

57 кг – Георги Вангелов, СК Борба „Юнак-Локомотив”, Русе
61 кг – Микяй Наим, „Димитровград
70 кг – Али-Паша Умарпашаев, СК Борба „Юнак-Локомотив”
74 кг – Мирослав Киров, СК Борба „Юнак-Локомотив”
86 кг – Светослав Димитров, „Левски”
92 кг – Ахмед Магамаев, СК Борба „Юнак-Локомотив”
97 кг – Николай Щерев, „Левски”
При жените старши треньорът Петър Касабов и помощниците му

Стоян Петков и Мариян Недков ще разчитат на следните
състезателки:

50 кг – Миглена Селишка, „Левски”
55 кг – Евелина Николова, „Ангел Гочев”, Созопол
57 кг – Мими Христова, „Левски”
59 кг – Биляна Дудова, „Юнак-Локомотив”, Русе
62 кг – Тайбе Юсеин, „Левски”
65 кг – Виктория Бобева, „Юнак-Локомотив"
68 кг – София Георгиева, „Левски”, София
76 кг – Мария Оряшкова, „Юнак-Локомотив”
При класиците старши треньорът Армен Назарян и помощниците

му Бисер Георгиев и Илиян Георгиев ще водят следните борци:
55 кг – Недялко Петров, „Васил и Георги Илиеви ”
60 кг – Августин Спасов, „Васил и Георги Илиеви”, Кн
67 кг – Константин Стас, „Васил и Георги Илиеви”, Кн
72 кг – Айк Мнацаканян, „Миньор”, Перник
77 кг – Даниел Александров, „Миньор”, Пк
87 кг – Йоан Димитров, „Ботев-93”, Враца
97 кг – Кирил Милов, „Ботев-93”, Враца
130 кг – Милослав Методиев, „Васил и Георги Илиеви”, Кн

Мирослав Гочев, Недя-
лко Кирезиев.Първи за
първенството по-
теглят мъжете в сво-
бодния стил - в събо-
та.

Следват пълните
състави:
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Îáâèíåíèÿ çà øåñòèìàòà îò ÄÀÈ, ñðåä òÿõ è øåôîâå
5 април 2019 г.

В събота ще им бъде искана мярка за неотклонение "задържане под стража"

ДОСКОРО ПО МИТИНГИ-
ТЕ И ПРОТЕСТИТЕ НЯКОИ
УПОРИТО ИЗДИГАХА ЛО-
ЗУНГИТЕ ЗА ПРЯКА ДЕ-

МОКРАЦИЯ. Така щяла да се смени систе-
мата и народът да каже тежката си дума, коя-
то никой политик да не може да изкилифинчи.
Дойде време идеята за пряка демокрация да
се промотира, казано по научному. И то не къ-
де да е, а в Дивотино. Там днес на общосел-
ско събрание ще се гласува дали да се прие-
ме споразумението, което инициативен коми-
тет е подписал с открития въгледобив. Тоя до-
кумент, доколкото въобще това може да е
официален документ, трябва да сложи края
на мъките дивотински относно инвазията на
багерите и камионите и унищожаването на
земеделските им земи. И така - остава цялата
прогресивна общественост днес да се учи от
дивотинския опит в пряката демокрация. Да
види как стават тия неща, та утре като пробу-
та някой по-завързан лозунг за пряка демок-
рация, да има едно наум. Ако споразумение-
то не е ненужен лист хартия, значи Дивотино
трябва да цъфне и върже. Поне така ни се
вижда от предварително заявените намере-
ния между договарящите се страни. Интерес-
но само кое ще му придаде законова форма -
дали процентът присъстващи и гласуващи
ще е достатъчен за юридическото му офор-
мяне? Щото някой с пълно основание може
да изтълкува събранието като махленско
сборище или земляческа среща на по чаша,
чиито правни последици клонят към кръгла
нула. Но това ще го мислим после, като мине
събранието. Сега остава да се насладим на
първия опит в новата ни история Дивотино да
прави пряка демокрация. Днес в Дивотино, а
утре по цяла България. Стига открития въгле-
добив да почне да копае навсякъде.

ЩОМ НЕ СА НАЧАЛНИЦИТЕ, ЗНАЧИ
НЯМА СТРАШНО. С ТАЗИ ВЕРСИЯ РАЗ-
СЛЕДВАЩИТЕ ПЕРНИШКОТО ДАИ ус-
покоиха духовете, че ако е имало далавери,
те не са свързани с високите етажи на власт-
та, а са били практикувани от дребни и средни
риби в контролния орган. При всички подобни
проверки е така - първо обясняват за начал-
ниците. В тоя случай пернишките даиджии
ще излязят лека форма на отклонение от нор-
мата. Таксата "Спокойствие" може да се ока-
же евтина. Щото тук спокойствието и без това
си го имаме, нищо особено не се случва. При
нас рибата не се умирисва откъм главата и
нещата си вървят по график. А че някои фир-
ми са си плащали за спокойствието по пъти-
щата - техен проблем. Някои си плащат за
ядовете, които берат с държавните органи.
Иначе специализираната прокуратура прове-
де заниманието си ювелирно и за финал ни
посъветва да сме спокойни и без такса "Спо-
койствие".

Любомира ПЕЛОВА
Шестима служители

на ДАИ-Перник ще бъ-
дат привлечени към на-
казателна отговор-
ност, съобщи вчера Ди-
митър Петров, изпълн-
яващ функциите ръко-
водител на Специализи-
рана прокуратура, във
връзка с операцията за
неутрализиране на ор-
ганизирана престъпна
група за подкупи в "Ав-
томобилна админис-
трация" в Перник.

"Искам да благодаря
на служители на ГДБОП
от Перник за отлично
свършената работа,
които успяха за по-мал-
ко от година да раз-
крият това престъпле-
ние и да подадат качес-
твена информация и
доказателства. Към на-
казателна отговор-
ност ще бъдат привле-
чени 6 лица към ДАИ-
Перник, като едно лице
не е служител на тази
структура, но участва
в организираната прес-
тъпна група. Може да
се каже, че в тази в
престъпна група е уча-
ствало ръководство-
то на дирекцията - на-
чалникът, неговият за-
местник и редови слу-
жители на ДАИ-Пер-
ник", уточни той.

Престъпната група в
ДАИ-Перник е събирала
такса "спокойствие"
от собственици на
транспортни фирми, за
да не бъдат притесн-
явани и спирани и да не
бъдат санкционирано
водачи на техни превоз-
ни средства, каза Лилия
Манолова, наблюдава-
щият прокурор по дело-
то за организирана
престъпна група за под-
купи. По думите й ръко-
водителят на групата -
зам.-началникът на
ДАИ-Перник, е контро-
лирал дейността и лич-

Спад на битовата престъпност
отчете министър Младен Маринов

Любомира ПЕЛОВА
На национално ниво има спад в се-

риозни размери на извършените прес-
тъпления по линия на битовата престъп-
ност - против личността и собственос-
тта. Повишена е мобилността и въз-
можността за бърза реакция при из-
вършени престъпления. Това заяви
вътрешният министър Младен Маринов
по време на изслушване в ресорната
парламентарна комисия.

По линия на купуването на гласове и
подготовката за евроизборите Мари-
нов заяви, че е направен анализ на
схемите за такива престъпления от
предишните избори. Основните начини,
по които се извършват такива престъп-
ления са изведени и МВР е готово да
противодейства, ако види наченки на
такива прояви. Той отбеляза, че се
набляга на превенцията, като вече се
работи по оперативна линия.

Вътрешният министър отбеляза още,
че вече е провел среща с новото ръко-
водство на новата агенция за пътна бе-
зопасност, за да набележат конкретни
мерки за бърз ефект. На нея са се обе-
динили да се направи анализ на орга-
низацията на движението навсякъде,
за да се актуализира тя и да отговаря
на условията на пътната инфраструкту-
ра. След което да се премине към оп-
ресняване на пътната маркировка.

По време на изслушването стана из-
вестно още, че на следващия блиц-
контрол в началото на май МВР ще
предостави на вътрешната комисия
справка за изпълнените приоритети от
програмата на правителството от 2017
г. до момента и това, което трябва да
се изпълни до края на 2019 г.

Разбиха магазин
заради един лаптоп

Любомира ПЕЛОВА
К р а ж б а

на прено-
сим компю-
тър е извър-
шена от
търговски
обект в
Перник.

Престъп-
лението е
станало та-
зи нощ,
около 4,30
часа. Неизвестни чрез взлом проникнали
в обекта и откраднали лаптоп.

Помещението се охранява от частен
СОТ, служители на който подали сигнала.
Извършен е оглед на местопроизшествие-
то от служители на Първо районно управ-
ление на МВР.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

но е взимал сумите от
управителите на тран-
спортните фирми. Тя
обясни, че началникът
на ДАИ-Перник е "туши-
рал" сигналите от граж-
дани и е прикривал дей-
ността на организира-
ната престъпна група.

Наблюдаващият про-
курор допълни, че друг
участник в схемата е
психологът, който е
правил изследвания за
психическа годност за
получаване на Свиде-
телство за управление
на МПС. Сумите, които
е получавал той, отно-
во ги е предоставял на
ръководителя. Други
членове са правили про-
верки и са съставяли ак-
тове, като вписвали ле-
ки нарушения и са полу-
чавали в замяна възнаг-
раждения.

Наблюдаващият про-
курор по делото об-
ясни, че се констатира
схема, сходна на всички
предходни случаи. Дей-
ността не е измислена
от участниците в ор-
ганизираната престъп-
на група, нито от коле-
гите им в областните
отдели. Събира се так-
са спокойствие от
собствениците на
транспортни фирми, за
да бъдат санкционира-
ни техни водачи на пре-
возни средства. Такса-
та обикновено е била
изисквана от замес-
тник началника на ДАИ
Перник, който е правил
подбор на участниците
в групата и лично е взи-
мал сумите от управи-
телите на фирми. След
това е разпределял су-
мите между останали-
те замесени, като бан-
кнотите се оставяли в
саксия с цвете.

"Конспиративнос-
тта е била в много гол-
яма степен", отчита
Манолова.

Документирани са и
суми, които са получа-
вани след телефонно
обаждане и психологи-
ческите дейности са
били извършвани фик-
тивно, обясни още про-
курорът.

Иззети са 51 000 ле-
ва, около 6000 евро и
суми в различни видо-
ве валути. Групата е
изисквала между 100 и
500 лева на автомобил
месечно.

Престъпната група
е съставяла и актове,
в които са вписвани
леки нарушения, за
които сумите са били
в пъти по-ниски от
реалния размер на сан-
кцията, обясни наблю-
даващият прокурор.

По думите на проку-
рор Манолова голяма
част от служителите
в областната дирек-
ция в Перник са знаели
за престъпните схеми,
а някои от тях не са
били допускани да уча-
стват в групата.

В събота ще бъде
внесено искане в съда
за мярка задържане
под стража на шести-
мата обвиняеми, а
спрямо последното
лице ще се иска мярка
за неотклонение пора-
ди медицински причи-
ни.

Предстои още рабо-
та с транспортните
фирми и други лица,
които имат информа-
ция по случая.

Наблюдават се и
други престъпления
на отдели на Автомо-
билна администрация,
припомни прокурор
Манолова. По делото
за ДАИ София пред-
стои внасяне на обви-
нителен акт в съда.
Припомняме и делото
срещу ДАИ в Благоев-
град и във Велико Тър-
ново.

Десетки хиляди нарушения на пътя
Любомира ПЕЛОВА

24-часоата специали-
зирана полицейска опе-
рация за контрол на
скоростните режими,
която бе проведена по
инициатива на TISPOL,
приключи, а резултат-
те от нея дават осно-
вание за сериозн раз-
мисли. Припомняме, че
акцията  бе осъществе-
на на територията на
всички държави-членки
на европейската мрежа
на службите на Пътна
полиция.

В рамките на полицей-
ските действия са ус-
тановени общо 10 434
нарушения на максимал-

но разрешената ско-
рост за движение, със
154 автоматизирани
технически средства и
системи. Контролът се
е извършвал на 608 мес-
та, като са участвали
279 служители.

Установените нару-
шения от стационарни-
те технически средс-
тва са 282, от мобилни-
те системи, с които са
оборудване полицейски-
те автомобили - 4 900,
а от стационарно-пре-
носимите уреди за кон-
трол на скоростта
(триноги) - 5 252.

Констатирани са 50
нарушения на водачи на

превозни средства, кои-
то са превишили с над
50 км/ч максимално раз-
решената скорост за
движение в населено
място.

Анализът на първона-
чалните данни сочи на-
маление на броя на път-
ните инциденти - на те-
риторията на страна-
та са регистрирани 65
леки пътнотранспор-
тни произшествия с
материални щети и 15 -
с ранени. При допълни-
телните проверки на
МПС са установени 563
други нарушения на
ЗДвП, уточниха от
пресценетъра на МВР.
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