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

Çàì.ìèíèñòúð Íà÷åâà ïîñåòè Áåëîäðîáíàòà áîëíèöà
1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.65 лв.
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Св. 45 мчци в
Никопол Арменски

Китайски
синдром

За какво ни е Европейския съюз, след ка-
то си имаме такъв добър приятел като
Китай. Който не само е дружелюбно нас-
троен, но и инвестиционно разположен
към малка България. След мащабното, да-
же грандиознно посещение на китайската
бизнес делегация, Поднебесната империя
става нашият втори Съветски съюз от
времето преди 89-та година.

Чуем ли  вече за Китай, трябва да зас-
таваме мирно и да козируваме. С тая
държава договорихме такива цифри,
пред които евроантлантическите цен-
ности бледнеят. Струват жълти сто-
тинки. Обречени сме не само да приемем
неограничените китайски капитали, но
да покитайчим цялата си инфраструкту-
ра. Като същински бизнес бащица китай-
ският примиер ни обеща всичко - и тю-
тюна да ни изкупи, и магистрали да ни
построи, и тунели под Стара планина да
ни пробие, а централата в Белене няма да
усетим как ще я приключи. Въобще, Ки-
тай вече отговаря за нашето светло бъ-
деще. Само китайци не обеща да ни дос-
тави за предоляване на демографската
катастрофа, но  и това е въпрос на бъде-
ще. България е вече под неотразимото
влияние на китайския синдром и най-вече
на ръководната ролия на Китайската ко-
мунистическа партия. Да живее!

Валентин ВАРАДИНОВ

120 / 240

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно, слаб
дъжд

Здравното заведение е поддържано с грижата на добър стопанин, заяви тя
Любомира ПЕЛОВА

"Белодробната бол-
ница в Перник е по-
държана с грижата на
добър стопанин.
Няма голям размер
просрочени задълже-
ния, т .е. има потен-
циал за развитие и
моята задача тук е да
обсъдим с ръководс-
твото възможности
за поддържане и за-
пазване на нивото,
което има в момента
и за развитие на по-
тенциала", заяви зам.
министърът на здра-
веопазването Жени
Начева,  която бе на
посещение в СБАЛББ-
Перник по покана на
народните предста-
вители от област
Перник. Тя сподели, че
предстоят да бъдат
направени анализи на
състоянието на ле-
чебното заведение и
възможностите за

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
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

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"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

Бабаити пребиха
20-годишен перничанин

Любомира ПЕЛОВА
Двама са задържани за побой на 20-го-

дишен младеж.
Инцидентът е станал на 7-ми юли вечер-

та, в кафе на улица "Брезник" в областния
град. В локала възникнал скандал между
младежи, който прераснал в побой. По-къс-
но юмручното право се пренесло извън за-
ведението. 20-годишно момче е със счупе-
на долната челюст и други травми. След
подадения сигнал в полицията били пред-
приети действия за разплитане на случая.
Установени са биячите, братята К.Ю. на 22
години и 19-годишният Д.Ю. Двамата са би-
ли задържани за 24 часа по Закона за
МВР. Причините за случилото се са в про-
цес на установяване. Младежите са били
употребили алкохол.

Започнато е досъдебно производство и
действията по разследването  продължа-
ват.
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√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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390 ÍÀÐÓØÅÍÈß ÇÀ
ÌÅÑÅÖ ÓÑÒÀÍÎÂÈ ÄÎÈÒ

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÎÒ ÁÑÏ
ÇÀÙÈÒÀÂÀÒ ÁÅËÎÄÐÎÁÍÀÒÀ
ÌÈÍÜÎÐÅÖÚÒ ÀÁÄÅÑËÀÌ
Ñ ÁÐÎÍÇ ÎÒ ÃÐÓÇÈß

неговото развитие.
Народният пред-

ставител от ПП ГЕРБ-
Перник д-р Александъ-
р Александров, който
е бивш управител на
лечебното заведение
разказа, че преди око-
ло два месеца народ-
ните представители
от областта са про-
вели работна среща
със зам.-министър На-
чева, на която е обсъ-
дена възможността
ръководството на
Министерството на
здравеопазването да
посети белодробната
болница в Перник и да
се запознае подробно
с нейното състояние.

"На срещата заявих-
ме категорично, че бе-
лодробната болница в
Перник е единствена-
та по рода си от Пет-
рич до София. Всички
ние сме заинтересова-
ни лечебното заведе-

ние да продължи съ-
ществува и да об-
служва населението.
Друга такава ТУБ бол-
ница в района няма. Тя
функционира, обслуж-
ването е на ниво, уп-
равителят си върши
работата на ниво. Та-
зи болница трябва да
я има, защото е необ-
ходима и на Перник и
на югозападен ре-
гион", сподели д-р Але-
ксандров и допълни,
че като бивш управи-
тел на здравната ин-
ституция има санти-
мент към нея.

"Аз бих управител
на лечебното заведе-
ние от 2011 година.
Заварих една институ-
ция с много дългове,
които към момента са
значително по-малко",
каза още народният
представител.
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Пернишката инспекция е издала през юни 12 акта

Спешни мерки срещу
Африканска чума по свинете

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството одобри допълнителни

разходи в размер на 4,5 млн. лв. по бю-
джета на Министерството на земеделие-
то, храните и горите за обезпечаване из-
пълнението на неотложни мерки за пре-
дотвратяване появата на Африканска
чума по свинете в Република България.

Африканската чума по свинете е сил-
но заразно вирусно заболяване по до-
машните и дивите свине.

То се предава директно - чрез контакт
между болни и здрави животни, инди-
ректно - чрез контакт със замърсени с
вируса материали и повърхности, чрез
поглъщане на заразени фуражи и основ-
но чрез хранене с отпадъци, съдържащи
заразено свинско месо или месни про-
дукти.

Африканската чума по свинете се
проявява с висока смъртност при до-
машните и дивите свине, като липсва ле-
чение и ваксина.

Веднъж проникнала в дадена държава
болестта оказва значително негативно
въздействие върху търговията, свине-
въдството и ловното стопанство. Изко-
реняването й е изключително трудно и
при дивите свине може да отнеме годи-
ни, поради което превантивните дейнос-
ти и готовността за ранно откриване и
предприемане на спешни мерки са най-
ефикасната мярка за борба със забол-
яването.

При липсата на ваксини или лечение
на заболелите животни, единственият
начин да се контролира заболяването в
засегнатите територии е тотално унищо-
жаване на заразените и контактните жи-
вотни и прилагането на строги мерки за
ограничаване на придвижването на сви-
не или продукти, добити от тях.

С оглед на усложнената епизоотична
обстановка на територията на цяла Ев-
ропа, Министерство на земеделието,
храните и горите изготви план с неот-
ложни мерки за предотвратяване на
появата на заболяването на територията
на страната.

Основните мерки, които следва да се
изпълняват от Българската агенция по
безопасност на храните, Изпълнителна
агенция по горите, държавните  горски
предприятия и ловните сдружения
включват засилен граничен контрол при
движението на живи животни, контрол
върху личния багаж на пътниците, прис-
тигащи на територията на страната. За-
силени мерки за биосигурност в свине-
въдните обекти, редуциране плътността
на популацията от дива свиня на терито-
рията на страната и организиране и про-
веждане на лабораторен контрол също
са в списъка от спешни мерки.

Силвия ГРИГОРОВА
98 проверки по

спазване на трудо-
вото законодателс-
тво и осигуряване
на здравословни и
безопасни условия
на труд на терито-
рията на област е
извършила Дирекция
„Инспекция по тру-
да” през месец юни.

Най-много са извър-
шените проверки по
изпълнението на из-
дадени предписания
за констатирани на-
рушения-26. При 19
от проверките е из-
вършен контрол,
свързан с изпълне-
ние на изискванията
за издаване на разре-
шения за работа на

малолетни и непъл-
нолетни граждани,
14 от проверките са
свързани с постъпи-
ли сигнали и искания
от граждани, 3 от
проверките са по ис-
кане на работодате-
ли, 1 по искане на
НОИ, 1 по сигнал на
медии.

В резултат на из-
вършения контрол
през юни,  трудове-
те инспектори са
констатирали 390
нарушения на тру-
довото законода-
телство.

Най-много са нару-
шенията на трудо-
вите правоотноше-
ния- 208, след тях са
тези по осигуряване
на здравословни и
безопасни условия
на труд-182.

През изминалия ме-

Петокласници не знаят що е Африка
Светла ЙОРДАНОВА

Един от всеки три-
ма петокласници не е
усвоил новата уче-
бна програма по геог-
рафия. Цели 42% пък
не са научили нищо
за континента Афри-
ка, който заедно с
Антрактида влезе ка-
то нов компонент
от програмата през
миналата учебна го-
дина. Това сочат ре-
зултатите от из-
вънредната минима-
тура за учениците в
пети клас, която се
проведе дни преди
края на настоящата
учебна година. Във
външното оценяване
по география са уча-
ствали 5761 ученици
т.е. 9% от всички пе-
токласници. В мату-
рата е имало 25 въп-
роса, на 7 от които е
трябвало да се отго-
вори с текст, т.е. не
са били тестови. Те-
мите – география на
Африка и общо геог-
рафско познание, ка-
то за Африка въпро-
сите са били 10, а ос-
таналите са за общо-
то познание.

Пример за задача
що се отнася до Аф-
рика е къде на конти-
нента годишно има
най-големи валежи –
по крайбрежието на
Средиземно море, в
планините на Сахара,
в Заирската котло-
вина и по крайбре-
жието на пустинята
Намиб. В друга зада-
ча петокласниците е
трябвало да смет-
нат колко километра
ще пропътуват по
права линия между
две африкански сто-
лици, ако разстояние-

то между тях на
географската карта
с М 1:20 000 000 е 10
см. Посочените въз-
можности са били -
200 000 километра,
20 000 км, 2000 км и
200 км.

Средният постиг-
нат резултат от
учениците е бил 15.6
точки от максимален
бал 25. От МОН об-
ясняват, че целта на
външното оценяване
по география е била
да се види каква е
постижимостта на
усвояване на учебния
материал от петок-
ласниците като
цяло, а не на отдел-
ния ученик. По тази
причина не е предви-
дена скала за оце-
няване на постиже-
нията на учениците
с оценки от 2 до 6.
Това означава, че за
успешно преминат
тест се смята този,
при който ученикът
се е справил с поне
50% от въпросите. А
резултатът гласи,
че средният брой
точки (12.5) е дос-
тигнат от 71% от
учениците. 58% от
учениците, участва-
ли във външното
оценяване по геогра-
фия и икономика, са
се справили със суб-
тест Африка. Това
би трябвало да озна-
чава, че 42% от тях
не са се справили,
т.е. са получили под
12.5 точки и не са
научили почти нищо
за Африка. Малко по-
висока е средната ус-
певаемост на въпро-
сите за общо геог-
рафско познание -
тук 64.86% от учени-

ците са се справили с
този субтест, т.е.
35% от тях не са се
справили. Учениците
са се затруднили най-
вече при обясняване-
то на факторите и
елементите на афри-
канския климат, как-
то и при групиране-
то на държавите по
географското им
разположение, посоч-
ват от МОН. От Ми-
нистерството на об-
разованието (МОН)
гледат оптимистич-
но на нещата. Според
тяхното заключение
7 от 10 петокласни-
ци са успели да прес-
кочат поставения
праг на минимално
знание, а експертите
казват, че „макар и в
различна степен оча-
кваните резултати
от новата учебна
програма по геогра-
фия и икономика са
постигнати от уче-
ниците”.

През миналата уче-
бна година в програ-
мата по география
влязоха темите Аф-
рика и Антарктида.
Те бяха прибавени
към темите за Зем-
ята като планета,
природата, общес-
твото и стопанс-
твото на регионално
и глобално ниво. То-
гава обаче не бяха из-
дадени нови учебни-
ци заради липсата на
време такива да бъ-
дат подготвени. Се-
га оценяването по-
казва и как ученици-
те са успели да ус-
воят материала без
учебници – извън
поставената на пър-
во място цел за по-
казване на знание.

сец Инспекцията по
труда в Перник е
съставила 12 акта
за установяване на
а д м и н и с т р а т и в н и
нарушения. Най-мно-
го са актовете,
свързани с наруше-
ния на нормите, рег-
ламентиращи тру-
довите правоотно-
шения-10 и само 2
акта касаят неспаз-
ване на изисквания-
та за гарантиране
на безопасни и здра-
вословни условия на
труд;

Според анализа,
който прави Инспек-
цията по труда за
месец юни става
ясно, че по време на
проверките,  инспек-
торите  от Д „ИТ”
Перник са обърнали
сериозно внимание
на работодателите

за нарушенията,
свързани с трудово-
то законодателс-
тво.

Те включват  рабо-
та без трудови до-
говори, неспазване
на работно време,
полагане на извънре-
ден труд, заплащане
на труда. На рабо-
тодателите е объ-
рнато внимание и на
допуснатите се-
риозни нарушения,
свързани със създа-
ване на здравослов-
ни и безопасни усло-
вия на труд за рабо-
тещите. В резултат
на извършения кон-
трол през юни са на-
малели случаите на
работа ез трудов
договор, неплатени
трудови възнаграж-
дения и извънреден
труд.

Започнаха кръстосаните проверки
по заявленията за Кампания 2018

Силвия ГРИГОРОВА
ДФ „Земеделие“ уведомява всички

кандидати за подпомагане по схемите и
мерките на директните плащания, че на
3 юли 2017 г. започнаха кръстосаните
проверки на подадените заявления за
подпомагане за Кампания 2018.

Кръстосаните проверки представляват
геопространствено сравнение на декла-
рираните от кандидатите площи (парце-
ли) и наличните данни в специализира-
ните регистри на Интегрираната система
за администриране и контрол (ИСАК).

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от
27.02.2009 г. за условията и реда за по-
даване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания, „не се приемат
искания за оттегляне на заявления за
подпомагане в периода на извършване
на кръстосани проверки на тези заявле-
ния.

МОН: Италианските педагози
са записани незаконно

Светла ЙОРДАНОВА
Образователното министерство даде

на прокуратурата Великотърновския
университет. Причината са издадени
свидетелства за професионална квали-
фикация „Учител” на 170 курсисти от
Италия. От висшето училище отхвърлят
констатациите на МОН. Проверката на
просветното ведомство е за период от
преди две години, съобщава Нова тв.

Тогава във Великотърновския универ-
ситет са обучени 170 курсисти от Италия
за педагози, препратени там от Европей-
ския политехнически университет в Пер-
ник. Причината – университетът в Пер-
ник нямал акредитацията за обучаване
на педагози. От МОН твърдят, че ита-
лианските студенти са записани неза-
конно първо в Пернишкия университет.
От там препоръчват на Великотърнов-
ския университет „да обезсили” издаде-
ните свидетелства. От Алма Матер в ста-
рата столица обаче не считат, че има
проблем с обучението на италианците за
учители.

От три години Пернишкият университет
е собственост на университета в Неапол
и от три години си сътрудничи с велико-
търновското висше училище. И двете ръ-
ководства не виждат допуснати наруше-
ния при обучението на педагози. Реше-
нието на казуса е в ръцете на главния
прокурор, до когото е адресиран сигна-
лът от МОН.



Съперник 310 юли 2018 г.ПАНОРАМА

Áåëîäðîáíàòà áîëíèöà òðÿáâà äà ñå çàïàçè!
Това е становището и на пернишките депутати от БСП

Промени в Закона за защита
от шума в околната среда

Силвия ГРИГОРОВА
Управляващите одобриха проект на

закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от шума в околната
среда.

Той има за цел да осигури опазване
здравето на населението от вредното
въздействие на шума, предизвикан от
дейността на търговски и производстве-
ни обекти, разкрити в жилищни сгради и
сгради със смесено предназначение,
зони и територии, предназначени за жи-
лищно строителство, рекреационни зони
и територии, както и зони със смесено
предназначение.

В тази връзка се предлага издаването
на становище от регионалните здравни
инспекции до общинските и районни ад-
министрации, относно осигуряването на
акустичен комфорт на живущите само
за търговски и производствени обекти,
разкрити в жилищни сгради и/или в
сгради със смесено предназначение, в
които част от сградата е предвидена за
жилищно строителство.

Със законопроекта се създава правно
основание за издаване от Министер-
ския съвет на наредба, която ще опре-
дели изискванията за осигуряване на
нормална акустична обстановка в жи-
лищни и обществени сгради и в зони и
територии, предназначени за жилищно
строителство, рекреационни зони и те-
ритории и зони и територии със смесено
предназначение, както и изискванията
към използването на озвучителни
средства, която ще регламентира ясно
условията за осигуряване на нормална
акустична среда в урбанизираните те-
ритории, подлежащи на здравна защи-
та, през различните части на деноно-
щието.

Със законопроекта се въвеждат огра-
ничения в определени часови пояси за
озвучаване на открити площи в зони и
територии, предназначени за жилищно
строителство, рекреационни зони и те-
ритории и зони със смесено предназна-
чение, озвучаването на открити площи
от пътни превозни средства и плавател-
ни средства предназначени за спорт,
туризъм и развлечения и водноатрак-
ционни услуги. Предвидени са и съот-
ветните изключения от тези ограниче-
ния. Въвежда се изискването озвучава-
нето на гореописаните открити площи да
става само с озвучителни средства с
монтирани автоматични регулатори, кон-
тролиращи нивото на звука, така, че да
не се допуска ниво на шум над норма-
тивно определените гранични стойности.

Допълват се контролните правомощия
на министъра на вътрешните работи и
определените от него длъжностни лица
по отношение на озвучаването на откри-
ти площи в тези зони.

При осъществяване на контролните си
правомощия определените от министъ-
ра на вътрешните работи лица ще могат
да издават разпореждания по чл. 64 от
Закона за МВР и да налагат админис-
тративни наказания по реда на този за-
кон.

Предвижда се и завишаване на опре-
делените в закона глоби и имуществени
санкции с цел превенция, възпиране на
нарушителите и създаване на условия
за живот без шум над допустимите гра-
ници в околната среда.

Очакваният резултат от приемане на
предложените изменения и допълнения
на закона е осигуряване на акустичен
комфорт, подобряване качеството на
жизнената среда и повишаване на ефе-
ктивността и качеството на контрола.
Ще се създадат допълнителни възмож-
ности за превенция и опазване на об-
щественото здраве.

Любомира ПЕЛОВА
Народните пред-

ставители от ПГ на
„БСП за България”
Станислав Владими-
ров и Любомир Бонев
посетиха Белодробна-
та болница в Перник,

се ангажирали спе-
циално за Белодроб-
ната болница – да съ-
действаме за подобр-
яване на материална-
та база”, каза Ста-
нислав Владимиров.
Той заяви, че болни-

заедно с зам.-минис-
търа на здравеопаз-
ването Жени Начева
и народният пред-
ставител Александъ-
р Александров.

„Тримата народни
представители сме

цата е необходима не
само на Перник, но и
на целия регион. Раз-
положението на бол-
ницата е уникално в
нея се лекуват мно-
жество заболявания,
включително и ту-
беркулоза и затова
тя трябва да бъде
запазена. Народните
представители се
увериха, че наред с
влошеното финансо-
во състояние, в кое-
то се намира, болни-
цата се нуждае и от
редица ремонти на
сградата и отопли-
телния котел. 

Белодробната бол-
ница в Перник ще
продължи да фун-
кционира, увери зам.-
министърът на здра-
веопазването Жени
Начева, която вчера
посети лечебното
зведение по покана
на народните пред-
ставители от облас-
тта. Зам.министър

Задава се ново преброяване
Любомира ПЕЛОВА

Задава се 18-то
преброяване на насе-
лението и жилищния
фонд в България. То
ще се проведе през
2021 г., едновремен-
но в страните от
ЕС. Очаква се да изле-
зе по-скъпо от пре-
дишното преди 10 г.,
когато струваше
27,5 млн.

Оскъпяването ще
дойде от предвари-
телно обхождане на
домовете за нужди-
те на жилищния ре-
гистър и от новия
софтуер и информа-
ционна система, кои-
то ще се разра-
ботят за електрон-
ното преброяване.

Бъдещата дата ще
се уточнява допъл-
нително. От НСИ
предлагат три под-
ходящи периода за
преброяването - 
през януари-февруа-
ри, през май или през
н о е м в р и - д е к е м в р и
20121, за да са мина-
ли и парламентарни-
те, и президентски-
те избори, съобщи
зам.-шефът на НСИ
Диана Янчева. “Наши-
те очаквания са то-
ва да е последното
класическо преброя-
ване”, добави тя. Те-
първа обаче ще се ре-
шава дали то да е
комбинирано - с анке-
тьори и онлайн, само
чрез попълване на
анкетни карти, съби-
рани от преброите-
ли, или само еле-
ктронно.

Начева сподели, че
СБАЛББ-Перник има
потенциал за разви-
тие и ще бъдат нап-
равени анализи на
състоянието на бол-
ницата и възможнос-
тите за нейното
развитие. 

Припомняме, че по-
сещението бе предиз-
викано след въпрос
на Владимиров до ми-
нистър Кирил Ана-
ниев за състоянието
на СБАЛББ – Перник
по време на парламен-
тарен контрол. В от-
говора си министъ-
рът на здравеопазва-
нето благодари на
Владимиров за повди-
гането на този ва-
жен въпрос, тъй ка-
то задълженията ве-
че са над 270 000 лв.
и обясни, че болница-
та няма да бъде зак-
ривана, тъй като
разположението и
функциите й са важ-
ни за пациентите.

Последното преб-
рояване у нас беше
през 2011 г., а в него
участваха около 45
хил. преброители. То-
гава близо 42% от
хората преброиха он-
лайн.

Очаква се сега поне
68% на сто да го нап-
равят, предвиждат
с т а т и с т и ц и т е ,
предвид факта, че
такъв е процентът
на домакинствата с
интернет.

За целта от Ста-
тистиката готвят
специален закон за
преброяването, кой-
то трябва да бъде
приет до средата на
следващата година.
От НСИ напомниха
още, че за статис-
тиките не важат но-
вите евроизисква-
ния за личните дан-
ни.

Тепърва пред-
стоят обществени
обсъждания за уто-
чняване на въпроси-
те, които да влязат
в преброителната
карта.

Ще се обсъжда да-
ли да има въпроси
относно вероизпове-
дание, етнос и май-
чин език, казаха от
НСИ.

Съгласно закона за
статистиката тези
въпроси се пос-
тавят доброволно,
заяви Янчева.

“Ние, статистици-
те, сме лакоми за ин-
формация, защото
това помага при из-
граждането на доб-

рите политики, но
въпросът е докъде и
как хората могат да
го приемат”, комен-
тира Сергей Цветар-
ски, шеф на НСИ.

“Човек се самооп-
ределя доброволно,
въпросът е да све-
дем до минимум броя
на хората, които не
искат да се самооп-
ределят”, добави
Цветарски. Ние сме
наясно, че някой ви-
наги може да се нап-
рави на ескимос или
космонавт, пошегу-
ва се той  по повод
екзотичните са-
моопределия през
миналите преброява-
ния.

Попитан колко по-
ла, например, пред-
виждат да изпишат
в графата на анкет-
ната карта, шефът
на НСИ каза, че и то-
зи въпрос предстои
да се уточнява.

“За нас е пределно
ясно, че биологичес-
кият пол се състои
от два отговора, но
нека да не стартира-
ме това обсъждане
сега”, каза Цветар-
ски.

“Преброяването е
споменато дори в
Библията, с него за-
почва функционира-
нето на всяка една
държава”, подчерта
председателят на
НСИ и прикани ме-
диите да помагат в
пропагандаторската
роля на бъдещото
национално преброя-
ване.

Две бързи производства
срещу пияни шофьори

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства за шофиране

след употреба на алкохол са започнати в
Перник.

На 5-ти юли, на вътрешноградската ма-
гистрала бил проверен лек автомобил
„БМВ“, управляван от 40-годишния жител
на областгния град И.З. При изпробването
му с техническо средство за алкохол били
отчетени 2,19 промила. Мъжът отказал
кръвна проба за химичен анализ.

С 1,38 промила алкохол в кръвта е уп-
равлявала колата си марка „Пежо“ перни-
чанката Б.Ю. Жената била проверена на 8-
ми юли, на пернишката улица „Радомир“.
Взета й е кръвна проба за химичен анализ
и е задържана за 24 ч. с полицейска
мярка.

Работата по документиране на случаите
продължава.

Откраднаха пернишко Ауди
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е откраднат в Перник.
На 7-ми юли на телефон 112 е бил пода-

ден сигнал за кражба на „Ауди А4“. Колата
е била  паркирана на улица „Благой Гебре-
в“ в квартал „Изток”. Автомобилът, собс-
твеност на 26-годишен перничанин, е из-
чезнала най-вероятно през нощта. Извър-
шен е оглед на местопроизшествието и са
предприети действия за установяването й.
Обявена е за издирване.

Започнато е досъдебно производство.
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Визитата бе по повод рождението на Св. Йоан Кръстител

Силвия ГРИГОРОВА
 Кметът на Община

Ковачевци-Васил Ста-
нимиров беше на по-
сещение в град Ягоди-
на и присъства на
тържествата по по-
вод рождението на
Св. Йоан Кръстител.
Визитата му беше по
покана на сръбския

народен представи-
тел и председател на
Скупщината на град
Ягодина Драган Мар-
кович Палма.

Кулминацията на
тържествата по по-
вод празника бе 21-
вия Международен
шампионат по кик-
бокс между Палмови

тигри и Турция, на
който присъстваха
заместник министър
- председателят и
външен министър на
Сърбия Ивица Дачич,
народни представи-
тели от партия „Е-
динствена Сърбия“,
посланиците на Ки-
тай, Турция, Египет,
Палестина, Катар,
Македония, секрета-
рите на посолствата
на Румъния и на Гви-
нея. Васил Станими-
ров и председателят
на Общинския съвет
на Ковачевци Венцис-

лав Тодоров,  бяха
сред официалните
гости на събитието.

След мача, състоял
се в спортната зала
на Ягодина, на който
Палмови тигри побе-
диха Турция с 6:1, за
всички присъстващи
изпя няколко хитови
песни легендата на
сръбската музикална
сцена Лепа Брена.

Тържествата  по
повод рождението на
Св. Йоан Кръстител
завършиха с официал-
на вечеря, в чест на
гостите, дошли за

Лятната програма за тази седмица

Светла ЙОРДАНОВА
9 юли
18,30 ч. – Музикално фоайе, Дворец на култу-

рата
Концерт на Дамска поп и джаз формация от

Университета на Йейл, САЩ
Организатор: ОК Дворец на културата
12 юли
10,30 ч. – 11,30 ч. – пред Двореца на култура-

та
„Лято в Двореца“ – забавни игри и анимация

с деца и родители
Организатор: ОК Дворец на културата
11,00 ч. – пред Общински младежки дом –

Перник
Творческа работилница
Организатор: Общински младежки дом
18,00 ч. – пред Хранкомерс , Кметство „Из-

ток”
Дискотека под открито небе
Организатор: Общински младежки дом
14 юли
10,00 ч.- 11,30 ч. – галерия „Любен Гайдаров“
Мултимедийна презентация на картини от

фонда на Художествена галерия. Практическо
занимание – изработване на копие на избрана
картина – с участието на деца от пернишки
училища

Организатор: Художествена галерия
11,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
КИНО В ТЕАТЪРА – детска анимация, 2 D
Организатор: ОДТ „Боян Дановски“

От ВМРО искат закриване на
центровете за мигранти в София

Любомира ПЕЛОВА
Приятелят на Перник, българският предста-

вител в Европейския парламент и заместник-
председател на ВМРО Ангел Джамбазки и
столичният общински съветник от ВМРО и
председател на „Патриоти за София“ Карлос
Контрера внесоха писмо до Министерски съ-
вет с искане да бъдат зарити центровете за
настаняване на мигранти на територията на
София, съобщават от пресслужбата на пар-
тията.

Става дума за Регистрационно-приемате-
лен център – София към Държавна агенция
за бежанците, находящ се в столичен район
„Овча купел“, бул. „Монтевидео“ 21А и съот-
ветните му поделения в кв. „Военна рампа“ и
кв. „Враждебна“. Министерски съвет е орга-
нът, който съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за
убежището и бежанците може да вземе тако-
ва решение.

Според Джамбазки и Контрера със закри-
ването им ще се реши един от основните въп-
роси, свързани със сигурността в столицата.

Патриотите от ВМРО настояват и правителс-
твото да заеме позиция с искане да бъдат
преразгледани Дъблинските регламенти.

Кварталите „Овча купел“, „Враждебна“,
„Военна рампа“, „Толстой“ и районът около
„Лъвов мост“ се превърнаха в опасни за пре-
минаване места. Развихри се незаконна дей-
ност с уреждане на документи в Дирекция
„Миграция“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“,
посочват те в писмото. Те определят като гру-
ба политическа грешка допускането за раз-
криване на регистрационно-приемателни
центрове в София и посочват, че гражданите
на столицата са платили висока цена за уни-
калната управленска глупост, която бе сътво-
рена тогава. Тази ситуация подложи на се-
риозно изпитание както системата за сигур-
ност, така и живота и здравето на столичани,
казват Ангел Джамбазки и Карлос Контрера.

Джамбазки и Контрера са категорични, че
въпросните три регистрационно-приемателни
центъра нямат място на територията на Сто-
лична община, както и че центрове у нас не
трябва да бъдат от открит, а от затворен тип.

празника. Атракция-
та на вечерта бе съв-
местното изпълне-
ние на сръбския вън-
шен министър Ивица
Дачич и Лепа Брена на
известната сръбска
балада „Йорговани“.

На тръгване, Васил
Станимиров подари
икона на Св. Йоан
Кръстител на дома-
кина Драган Марко-
вич Палма, с пожела-
ние „Свети Йоан
Кръстител да бди
над нас, а ние да па-
зим християнство-
то!”.

Певиците от Рударци със специална награда
Истински празник на

традиционното и об-
работено песенно,
танцово и обредно
творчество и изкус-
тво от различни фол-
клорни области на
страната, сътвориха
и  покориха домакини и
гости, стотиците
участници любители
на фолклора в хасков-
ското село Лозен, Об-
щина Любимец. В пос-
ледно време фолклор-
ните фестивали за
традиционен и обрабо-
тен фолклор  все пове-
че се превръщат в еди-
н феномен за запазване
на местните българ-
ските традиции и за
съхранение и предава-
не на нематериалното
културно наследство
и най-вече на българ-
щината. Те са съвре-
менните социалните
контакти /извън со-
циалните мрежи на
фейсбук/ на хора от
различни възрасти,
професии, интереси и
социален статус. Това
са места с прекрасна
природа, запазени бъл-
гарски традиции, къде-
то освен да пеят,
свирят и играят, уча-
стниците се запозна-
ват с нови хора, го-
ворят и обменят опи-
т за всичко което ги
вълнува в областта на
сценичния фолклор.

Жаркото лятно
слънце окъпало с утри-
на роса узряващите
жита, а и  на моменти
пронизващият бурен
прохладен вятър но-

сещ полъха на Стран-
джа, не попречи на по-
вече от 1300 участни-
ка от 100 селища на 18
областни центъра да
участват  в двуднев-
ната надпревара в IX-
ят Национален фол-
клорен фестивал „КЕХ-
ЛИБАРЕН ГРОЗД“-ЛО-
ЗЕН,2018. Сцената пре-
достави възможност
на многобройните
фолклорни групи, фор-
мации и индивидуални
участници да  пока-
жат образци на най-
добре запазени през го-
дините традиционни
носии, песни и танци,
фолклорни словестни
диалекти, народни об-
реди и ритуали.

Фестивалът се про-
веде на 30 юни - 01 юли
2018 година на откри-
тата сцена в парка
пред местното чита-
лище. Фолклорната
надпревара се органи-
зира от Народно чита-
лище „Просвета-1925
г.“ село Лозен, с под-
крепата на Кметство
село Лозен, Община
Любимец-Област Хас-
ково и Институт за
етнология и фолкло-
ристика с етнограф-
ски музей при БАН град
София и е под патро-
нажа на Министерс-
твото на културата.
Медиен партньор е
Българско национално
радио. Фестивалната
проява е с конкурсен
характер с председа-
тел доц.д-р Валя Райче-
ва- фолклорист в ИЕ-
ФЕМ при БАН и члено-

ве  Петър Георгиев –
народен певец и Йор-
дан Терзиев-хореограф.

В категория „тради-
ционно песенно изкус-

тво“ двугласно анти-
фонно пеене от Сред-
на и Югозападна Бъл-
гария бе представено
единствено от Жен-
ската фолклорна пев-
ческа група „Граово“ и
солистките Емилия,
Роза и Лазаринка при
НЧ „Васил Левски-1968
г.“ село Рударци, Об-
щина Перник с ръково-
дител Емилия Але-
ксандрва и музикален
съпровод Венелин Ру-
менов.  Уникалният
граовски хумор бе
представен от Зоя
Найденова. В годината
на своя половин веко-
вен юбилей от основа-
ването на читалище-

то си певиците и ин-
дивидуалните уча-
стници при читалище-
то в село Рударци за
пореден път показаха

и доказаха, че са непов-
торими и неподдър-
жаеми в интрепрета-
цията и звукоизвлича-
нето на уникалното
безмензурно граовско
пеене от Долно Граово
на Шопска етнограф-
ска област, на характе-
рия граовски хумор, на
традиционните си но-
сии. За цялостното им
представяне на фес-
тивали журито ги от-
личи със Специалната
награда – Златна ста-
туетка и диплом на
Председателя на Орга-
низационният коми-
тет, както и първо
място –златен медал и
диплом за хумористка-

та Зоя Найденова.
По някога трябва да

следваме звуците на
песента и емоциите на
танца, обреда и ритуа-

ла които предизвик-
ват те. Просто през
изтеклите два дни се
оставихме на фолкло-
ра, пренасяйки се в дру-
го измерение, прос-
транство и време. Зак-
риването на НФФ
„Кехлибарен грозд“-ЛО-
ЗЕН,2018  бе с химна на
Странджа песента „Я-
сен месец веч изгрява“
изпълнен от сборна
певческа формация на
участници от читали-
щата в с.Сладун-
Общ.Свиленград и
с.Радовец и с.Устрем-
Общ.Тополовград, Об-
ласт Хасково.

Милчо ГЕОРГИЕВ -
етнохоролог



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 3(5), ТЕЦ, 2 тер., 83 м2 - 80 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. - 66 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 52 м2, двор 1/2 от 288 м2 - 40 000 лв.
21. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
26. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
28. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
29. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Кафе, магазин или офис, Център - 490 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Вторник, 10 юли 2018 г., брой 127 /6475/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/ 620 696; 0878/ 620 925

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, БЕЛА ВОДА, ЕТ.2, МН.ДОБЪР - 25 000 ЛВ.

2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО

3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА

2. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 90 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

8. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27 Е/КВ.М

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Къща, сутерен, етаж и таван,
до 7-мо у-ще, двор: 220 кв.м

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

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"

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ ТАРО.
ЛЕЕНЕ НА КУРШУМ, ЗА
ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХ.
ИЗЧИСТВАНЕ ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88



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
Търси барманка за нощна

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

магазин в Батановци. Тел: 0893
306 308
Фирма АСФ Сървис ЕООД

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

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

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

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

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

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

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

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48
Давам двустаен апартамент под

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

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база
В отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609

Продавам Тойота Ярис, 2008 г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента е
работеща книжарница, но може да
бъде офис или друг вид бизнес.
Тел.: 0898520537

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на щанци.
Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - отдел "Човешки ресурси".
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

Чували ли сте за хор-
динг? На пръв поглед бе-
зобидното презапазява-
не с ненужни вещи може
да се превърне в опасно
заболяване, което да
застраши дома ви и ва-
шето здраве, както и да
ви изолира от вашите
близки и приятели. Що е
то хординг?

КАКВО Е ХОРДИНГ?
Хординг е психологич-

но заболяване, което
има много имена. Извес-
тно е още като "патоло-
гично събирателство",
"силогомания", "син-
дром на Плюшкин". Меж-
ду 700 хиляди и 1.4 ми-
лиона американци имат
симптоми на хординг, а
заболяването придоби
популярност, след като
няколко реалити телеви-
зии решиха да направят
предавания, посветени
на лечението на този тип
психично разстройство.
Болните от хординг се затрупват с вещи,  презапасяват се с не-
нужни стоки, стават неорганизирани и раздразнителни, а в по-
тежките случаи домовете им се превръщат в опасни за живеене.

ПРИЧИНИ И СИМПТОМИ?
Все още не са напълно ясни причините за хординг. Според ед-

ни е в следствие на емоционална травма в ранните години, дока-
то според други е генетично предразположение. Повече болни
са на средна възраст, между 40 и 50-годишни, но първите симпто-
ми са проявили, докато са били още в тийнейджърските си годи-
ни.

Симптомите, които се наблюдават при хординг са: неподреде-
ност, лоша хигиена, склонност към презапасяване, складиране
на ненужни вещи, отлагане на обичайни дейности, ограничаване
на социалните контакти, раздразнителност, невъзможност за оп-
ределяне истинската стойност на предметите. Болните от хординг
страдат от неспособност да изхвърлят, а раздялата с всяка вещ

им причинява емоциона-
лен дисбаланс и раз-
дразнение. Обикновено
при тях не се наблюдава
друго заболяване, освен
това противно на отно-
шението им към обста-
новката вкъщи, навън и
в офиса те са перфекцио-
нисти.

5 ФАЗИ НА ЗАБОЛЯВА-
НЕТО:

- Първа фаза - болният
има склонност към пре-
запасяване, но всички
стаи в жилищата му са
достъпни и обитаеми,
няма затрупване с куп-
чини от стари вещи;

- Втора фаза - две от
стаите в жилището са за-
сегнати, в тях има малки
купчини с вещи, но
пространството в кори-
дора, както и ооло врати
и стълбища, е свободно;

- Трета фаза - поне ед-
на стая от жилището не е
годна за живот, наблю-

дава се също лоша хигиена, значителни купчини с дрехи, списа-
ния, ненужни вещи;

- Четвърта фаза - две стаи са негодни за живот, хигиената е вло-
шена, има опасност от падащи предмети заради високите купчини
с вещи;

- Пета фаза - пространството в коридори, килери, мазета, таван-
ски помещения, както и това в кухнята или банята е запълнено с
вещи. Болният е раздразнителен и интровертен.

ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРДИНГ
Имайки предвид, че хординг е заболяване на психологическа

основа, вариация на Обсесивно-компулсивно разстройство, оби-
кновено лечението тук протича с помощта на антидепресанти и
когнитивна терапия. Смята се, че сеансите с психиатър имат по-
добри резултати от хапчетата, тъй като така се изкоренява пър-
вопричината за заболяването и пациентът понася по-добре пром-
яната.

Какво е хординг и защо е опасен?
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На основание чл. 44, ал. ал.2 от ЗМСМА:
I. Чл. 14 от ЗОС, чл. 23, ал. 1 и 2 от Наредбата за общинската

собственост и Решение № 83 от 29.05.2018 г.;
II. Чл. 19,ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 82 от Наредбата за общинската
собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013 г. на Общински
съвет – Радомир;

О Б Я В Я В А
I. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан

по-нататък само търг/ за отдаване под наем на имот публична
общинска собственост:

1. Общински терен - публична общинска собственост, находящ се
в гр. Радомир, в двора на МКИЦ „Европа“ – до изхода на подлеза
под ул. „Райко Даскалов“, с площ от 16 кв.м за търговска дейност,
при първоначална месечна наемна цена 104.00 лв.(сто и четири
лева) без ДДС, за срок от 5 (пет) години.

II. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан
по-нататък само „търг/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ,
както следва:

1. Имот с идентификатор 61577.43.9, с площ от 2,208 дка, в
землището на гр.Радомир, Община Радомир, местност“Кютуко“, с
начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, VIII категория, при
първоначална годишна наемна цена – 22,08 лв. / двадесет и два
лева и осем стотинки/;

2. Имот с идентификатор 61577.43.10, с площ от 1,742 дка,
в землището на гр.Радомир, Община Радомир, местност“Гърляница“,
с начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, VII категория, при
първоначална годишна наемна цена – 20,90 лв. / двадесет лева и
деветдесет стотинки/;

3. Имот с идентификатор 61577.43.11, с площ от 2,155 дка,
в землището на гр.Радомир, Община Радомир, местност“Гърляница“,
с начин на трайно ползване /НТП/ - ливада, VII категория, при
първоначална годишна наемна цена – 25,86 лв. / двадесет и пет
лева и осемдесет и шест стотинки/;

 4. Имот № 011018 , с площ от 5,757 дка в землището на с.Дрен,
Община Радомир, местност „Тегарчица“, с начин на трайно ползване
/НТП/ - нива, IX категория  – при първоначална годишна наемна цена
– 46,06 лв. /четиридесет и шест лева и шест стотинки/;

5. Имот № 011028, с площ от 1,530 дка в землището на с.Дрен,
Община Радомир, местност „Тегарчица“, с начин на трайно ползване
/НТП/ - нива, IX категория  – при първоначална годишна наемна цена
– 12,24 лв. /дванадесет лева и двадесет и четири стотинки/;

6. Имот № 011033, с площ от 22,805 дка в землището на с.Дрен,
Община Радомир, местност „Тегарчица“, с начин на трайно ползване
/НТП/ - нива, IX категория  – при първоначална годишна наемна цена
– 182,44 лв. /сто осемдесет и два лева и четиридесет и четири
стотинки/;

7. Имот № 018002, с площ от 2,929 дка в землището на
с.Стефаново, Община Радомир, местност „Татарско“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - нива, IX категория  – при първоначална
годишна наемна цена – 23,43 лв. /двадесет и три лева и
четиридесет и три стотинки/;

8. Имот № 018004, с площ от 2,699 дка в землището на
с.Стефаново, Община Радомир, местност „Татарско“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - нива, IX категория  – при първоначална
годишна наемна цена – 21,59 лв. /двадесет и един лева и

петдесет и девет стотинки/;
9. Имот № 257005, с площ от 11,749 дка в землището на

с.Стефаново, Община Радомир, местност „Зимовляко“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - нива, X категория  – при първоначална
годишна наемна цена – 93,99 лв. /деветдесет и три лева и
деветдесет и девет стотинки/;

10. Имот № 007002, с площ от 6,156 дка в землището на
с.Беланица, Община Радомир, местност „Марковица“, с начин на
трайно ползване /НТП/ - нива, III категория  – при първоначална
годишна наемна цена – 155,13 лв. /сто петдесет и пет лева и
тринадесет стотинки/;

III. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – терен
– публична общинска собственост и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
да се проведе на 24.07.2018г. от 10.00 часа. в сградата на
община Радомир. При непровеждане 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 до отдаване под наем на имотите.

IV. 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.114,ал.1 от Наредбата за общинска собственост.

1. Спечелилият търга заплаща достигнатата наемна цена на касата
на община Радомир.

2. Спечелилият търга заплаща достигнатата цена в едномесечен
срок от влизане в сила заповедта за спечелен търг, след което в
двуседмичен срок се сключва договор за отдаване под наем на
земеделски земи.

V. Въз основа на тази заповед да се изготви обява за
провеждане на търга, която да бъде публикувана в еден
регионален ежедневник, да бъде поставена на
информационното табло в сградата на общинска
администрация и на интернет страницата на община Радомир.

VI. Утвърждавам тръжната документация и проекто-
договора за отдаване под наем на терен – публична общинска
собственост и земеделска земя стопанисвана от общината
по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, като част от нея.

VII .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 20,00 лв. /двадесет лева/ и се внесе
по сметката на Община Радомир №BG77IABG74788400467000,
BIC IABGBGSF, код 447000 при Банка Инт АСЕТ БАНК – Перник
до 16.00 часа на 23.07.2018 год.

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, като сумата се внесе по сметка на Община Радомир.

2. Заявлението на кандидата за участие в търга /по образец от
тръжната документация/ да бъде регистрирано до 16,00 часа на
последния работен ден преди провеждане на търга.

За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.
3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на

10% /десет на сто/ от началната наемна цена по сметка на Община
Радомир №BG4IABG74783300466903, BIC IABGBGSF, при БАНКА
ИНТ.АСЕТ БАНК-ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки един
от обектите по сметка на Община Радомир до 16.00 часа на
23.07.2018г.

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 провеждането на търга може да бъде получена в
отдел „ОСОСТТЕГ“ към Община Радомир, всеки работен ден в
рамките на установеното работно време на тел.0777/82435.
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Започвате деня с желание да си свършите рабо-
тата колкото може по-добре. Една по една обаче
се появяват пречки, които бързо топят енту-
сиазма ви. Имате опоненти, които сериозно ви
пречат. Това ви вади от равновесие. Но защо изли-
вате гнева си върху околните? Много от вас има-

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

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

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

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

совото ви положение.

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

тия.

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

спъват развитието им.

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

Разбира се, това ще стане, ако действате активно.

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

фликтът да се окаже доста по-сериозен.

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

ния ви живот.

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

ден ви готви неприятни изненади.

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

ще бъдат последиците, не се знае.

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

Съдбата се намесва силно в живота на някои от вас.

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

ложи за неопределено време.
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В спорт за третото място той надви турчина Куру

Ìèíüîðåöúò Àáäåñëàì ñ áðîíç îò Ãðóçèÿ

Тарек Абделслам и
Йоан Димитров се
окичиха с бронз на

турнира по класическа
борба в Тбилиси, Гру-
зия. И двамата стар-

тираха в категория до
87 кг. Европейският
шампион за 2017-а Та-

Хърватите без основен
защитник на полуфинала
Удар понесе националният селекционер на

Хърватия Златко Далич, след като един от ос-
новните му футболисти, ще пропусне полуфи-
налната среща от Мондиал 2018 с Англия,
твърди "Марка". Става дума за десният брани-
тел на Атлетико (Мадрид) Шиме Върсалко, кой-
то до момента игра в абсолютно всички срещи
на "шахматистите" на световното първенство.
Припомняме, че той получи контузия в коляно-
то в 97-ата минута при победата с дузпи над
домакина Русия, а в крайна сметка тя се ока-
зала достатъчно сериозна, за да го изкара от
сметките за мача с "трите лъва".Изданието до-
пълва още, че най-вероятно Домагой Вида ще
заеме мястото на десния бек, а бившият фут-
болист на Тотнъм Ведран Чорлука ще си пар-
тнира в центъра на отбраната с Деян Лов-
рен.Засега няма официално потвърждение на
новината от щаба на хърватите

Феновете на „Миньор”
плашат с бойкот

Феновете на „Миньор” са меко казано вбе-
сени от новата цена на билетите от 5 лева,
срещу които ще могат да гледат мачовете на
любимия си отбор. Перничани досега влиза-
ха срещу 3 лева на мачовете. Не ги трогна и
пояснението на ръководството, че това се на-
лага, тъй като новите попълния, с които отбо-
рът ще атакува промоцията в професионал-
ния футбол, искат и заплати за труда си. В со-
циалните мрежи се ширят най-отбрани пред-
ложение за реакции. От откровено тъпите ка-
то  да се чупят глави, до интересни от сорта
на това да се гледа мача в гората над ста-
диона в знак на протест и оттам да се под-
крепя отбора, докато цената на билетите пад-
не. Припомняме, че миналата година  след
поредица от неуспешни мачове ръководс-
твото пусна и безплатен вход като извинение
точно към феновете заради слабите игри.

Александра Начева със сребро
от европейското по лека атлетика

Александра Начева
се окичи със сребър-
ния медал в тройния
скок от европейско-
то първенство за
юноши и девойки под

18 г. в Дьор (Унг).
Българката записа
13.88 м (+0.7 м/сек)
за втората позиция
в сектора.Още в
първия си опит във
финала от 13.43 м
(+1.6 м/сек) пловдив-
чанката нанесе нова
корекция на рекорда
на първенствата,
след като това вед-
нъж тя направи в
квалификацията с
13.32 м. Но след нея
световната шам-
пионка в седмобоя за
девойки под 18 г. за
2017 г. Мария Висен-
те (Исп) се приземи
на 13.84 м (+1.6 м/
сек) и поведе в класи-

рането.Последваха
два фаула за Начева,
като единият от
тях беше минимален,
а скокът й близо до
14 м. Последваха
12.85 м, 13.76 м. Ис-
тинската битка нас-
тана в шестите пос-
ледни опити. Начева
излезе предпоследна
в сектора и се призе-
ми на 13.88 м, взи-
майки първото
място от испанката.
Висенте обаче имаше
последна думата в
състезанието. Ис-
панката събра емо-
циите си за 13.95 м и
личен рекорд.   Наче-
ва пристигна в Дьор

с 14.00 м и първо
място в световната
ранглиста за сезона
за девойки под 20 г.
и под 18 г.За възпи-
таничката на Стой-
ко Цонов това е по-
редно успешно лято.
Миналата година тя
спечели сребро на
световното пър-
венство за девойки
под 18 г., а при по-го-
лемите – под 20 г.
беше четвърта в Ев-
ропа. Следващата
седмица Алекс ще
стартира на светов-
ното първенство в
по-горната възрас-
това група – под 20
г. в Тампере

(Фин).Първата тре-
ньорка на Алекс е
Ива Пранджева, коя-
то е първата бъл-
гарка, преминала 15
м в тройния скок и
носителка на девет
отличия от светов-
ни и европейски пър-
венства.Медалът на
Начева е втори за
България на първенс-
твото. Валентин Ан-
дреев стана втори в
хвърлянето на чук в
събота. Това са и
първите отличия за
страната ни като
цяло за шампионати-
те на Европа за юно-
ши и девойки под 18
г.

Гриша Ганчев обещава грандиозна селекция
Собственикът на

ЦСКА Гриша Ганчев е
готови на всичко за
пробив на отбора в
Лига Европа! Според
информация на спор-
тен сайт , бизнесме-
нът е поставил като
задача пред футбо-
листите и треньора
Ел Маестро атака на

групите в турнира,
което ще донесе мно-
гомилионни приходи
на "Армията". Ганчев,
както и повечето спе-
циалисти, са на мне-
ние, че със сегашния
състав ЦСКА съвсем
спокойно може да от-
страни първите два
противника ФК Рига

и Адмира Вакер.Ако
това се случи, Гриша
Ганчев е готов с гран-
диозна селекция, кой-
то да подсили отбора
за следващите две
препятствия.

Освен всичко друго,
"червените" ще разчи-
тат и на митичната
си публика, която да

ги подкрепя в пред-
стоящите битки в
Европа. Очаква се над
40 000 да подкрепят
ЦСКА в третия и еве-
нтулано четвъртия
к в а л и ф и к а ц и о н е н
кръг, които би
трябвало да се иг-
раят на Националния
стадион "Васил Лев-

ски".Засега е ясно, че
ентусиазмът в клуба
и сред привърженици-
те по повод завръща-
нето в Европа са нали-
це и може да се очаква
грандиозна серия в
Лига Европа. Която да
доведе до завръшане-
то на "червените" на
картата на Европа!

„Левски” сменя
„Бока” с „Милан”
Мачът на Левски с Бока Хуниорс пропадна.

Той трябваше да се играе на 19 август по слу-
чай 75-годишнината от рождението на леген-
дата Георги Аспарухов-Гунди. В тази връзка
организаторите на събитието вече обявиха, че
търсят нов противник, който е в топ 5 на Евро-
па, но без да споменават имена. Според ин-
формация на спортен сайт  става въпрос за
италиански гранд и по-конкретно за 7-крат-
ния носител на ШЛ - Милан. Проблемът е, че
първенството на Италия стартира на 19 август
и ако росонерите се съгласят, двубоят в Бъл-
гария ще трябва да се състои на друга дата
.Ето кои отбори влизат в графата топ 5:Топ 10
според ранглистата на УЕФА: Реал Мадрид,
Атлетико Мадрид, Байерн (Мюнхен), Барсело-
на, Ювентус, Севиля, ПСЖ, Манчестър Сити,
Арсенал, Борусия ДортмундТоп 5 на най-ус-
пешните отбори в Европа: Реал Мадрид, Ми-
лан, Барселона, Ливърпул, Байерн

рек Абделслам започна
с победа срещу пред-
ставителя на домаки-
ните Силва Качидзе с
2:1 но след това бе
спрян от руснака Гази
Калимов с 0:8, който
по-късно стана шам-
пион.В спор за отли-
чието натурализира-
ният у нас египтянин
се наложи над турчина
Куру с 6:3. Димитров
пък загуби от фина-
листа Остаев, също
от Русия, с туш, запи-
са служебна победа в
репешажите срещу
Максим Манукян, след
като  арменският му
съперник не излезе на
тепиха. А в малкия фи-
нал се справи с турчи-
на Али Ченгиз - туш.
Другите ни предста-
вители на турнира за-
губиха рано. Августин
Спасов (60 кг) тръгна
с успех срещу Бека Бал-
чивадзе (Грузия) - 13:6,

но бе спрян от узбека
Туктаев с 0:8. Стоян
Кубатов (72 кг) пре-
търпя поражение от
Арам Варданян  (Узбе-
кистан) с 1:8, Захари
Захариев (77) отстъпи
на бъдещия шампион
Ким (Република Корея)
- 0:5, но после в репе-
шажите падна от Бега
Мамукашвили (Грузия)
с 3:10. В категория до
82 кг Светослав Нико-
лов загуби от Гела Бал-
квадзе (Грузия) с
0:8.Отборът, воден
от старши треньора
Армен Назарян, ще
продължи подготов-
ката си в Турция, къ-
дето са останалата
част от националите
в класическата борба,
начело с помощник
треньора Бисер Геор-
гиев. Борците ни ще
вземат участие и в
турнира "Вехби Емре"
от 20 до 22 юли.
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10 юли 2018 г.

Новината съобщиха от Съюза на българските автомобилисти

Ще спрат ли работа
метеоролозите?

Любомира ПЕЛОВА
Ще спрат ли метеоролозите да правят

прогноза за времето? Отговорът на този
въпрос е все още неясен, след като си-
ноптиците предупредиха, че средствата
на Института по метеорология и хидроло-
гия ще стигнат до 9 юли, след което той
трудно ще може да функционира. 

По думите на главен асистент Анаста-
сия Стойчева от Българската академия
на науките след 9 юли ще започнат да
отпадат различни дейности. Има опа-
сност много наблюдатели, които правят
теренните замервания, да напуснат. 

На института не достига 1 милион лева,
за да завърши годината успешно. За
нормалната му работа са нужни 18 ми-
лиона годишно, но според Стойчева ще
е трудно те да бъдат осигурени, а увели-
чението на бюджета тази година е мни-
мо и целта му е да покрие единствено
минималните работни заплати. 

Преди две седмици метеоролозите из-
лязоха на протест срещу, по думите им,
целенасочения опит на ръководните ор-
гани на Българската академия на науки-
те да ликвидират дейността на Нацио-
налния институт по метеорология и хид-
рология.

Протестът на синоптиците започна още
през април. Те са недоволни от неспра-
ведливото разпределение на бюджетна-
та субсидия за 2018 от страна на Общото
събрание на Българската академия на
науките. Това според тях застрашава на-
ционалната сигурност. На сайта на ин-
ститута беше публикувано и съобщение,
в което се посочваше, че заради липсата
на средства все повече специалисти се
готвят да напуснат. Специалистите
твърдят, че нямат необходимите мини-
мални средства за изпълнение на задъл-
женията им.

От Института се обърнаха към Народ-
ното събрание на с молба спешно да
направи необходимите изменения в За-
кона на БАН, за да е невъзможно в бъ-
деще средствата от Държавния бюджет,
предназначени за Националния институт
по метеорология и хидрология, да се
преразпределят от ръководни органи на
Академията. 

Синоптиците се заканиха, ако до 9 юли
не бъдат изпълнени исканията им, да
преустановят изпълнението на национал-
ните си и международни задължения ка-
то Национална хидрометеорологична
служба на България поради изчерпване
на предоставените средства за тях. Гото-
ви са да изпълняват само дейността им,
свързана с научни изследвания.

Любомира ПЕЛОВА
Вместо кръвна

проба за употреба
на алкохол, шофьори-
те могат да избират
тест с доказателс-
твен анализатор,
съобщиха от Съюза
на българските ав-
томобилисти.

Този уред показва
концентрацията на
алкохол в кръвта
чрез измерването му
в издишания въздух
и отчита съдържа-
нието на алкохол в
горните дихателни
пътища.

Използването на
доказателствен ана-
лизатор бе въведено
с новата наредба за
алкохолните проби и
наркотици, която
влезе в сила още в
началото на година-
та. Специално упо-
требата на доказа-
телствения анализа-
тор обаче бе отло-
жена за лятото, за
да могат да се за-
купят необходимия
брой уреди, да се сер-
тифицират и да се
обучат пътните по-
лицаи за работа с
тях.

Според наредбата
новите уреди ще се
използват в четири
случая: когато вода-
чът откаже извър-
шване на проверка с
техническо средс-
тво (уред за измер-
ване на алкохол); ко-
гато не приема пока-
занията на техни-
ческото средство;
когато извършената
проба с техническо
средство е некачес-
твена или невалидна;
и когато физическо-
то състояние на ли-
цето не позволява
извършване на про-
верка с техническо
средство.

Досега шофьорите
след проверка за ал-
кохол на пътя може-
ха да избират само
медицинско изслед-
ване в болница за
потвърждаване или
оспорване на резул-
татите.

Това право те ще
имат и занапред - мо-
же да поискат като
второ изследване
кръвен тест, а не

проверка с доказа-
телствен анализато-
р. Сега просто ще
имат още една въз-
можност за избор.

Ако обаче избере-
те кръвна проба,
после нямате право
да искате изследване
с доказателствен
анализатор. И об-
ратното - ако избе-
рете уреда, после не
може да искате кръв-
на проба.

Самите уреди ще
се намират в район-
ните управления и
според МВР те са съ-
що толкова прециз-
ни и точни, колкото
и кръвните изслед-
вания. Концентра-
цията на алкохол ще
се извършва с две
поредни измервания
от доказателстве-
ния анализатор и ка-
то краен резултат в
протокола ще се
вписва средноарит-
метичната им стой-
ност.

В новата наредба
има още няколко важ-
ни момента, които
се отнасят до ваши-
те права и задълже-
ния при проверката.

При съставянето
на акт за употреба
на алкохол над 0,5
промила, установена
с алкомер, пътният
полицай попълва и
талон за изследване
(това важи и при из-
следването за нарко-
тици), а автомоби-
листът лично впис-
ва в талона дали
приема показанията
на техническото
средство (респек-
тивно теста). Ако
лицето ги приема, не
се връчва екземпляр
от талона за изслед-
ване. В случай, че не
приема показанията
на дрегера, шофьо-
рът избира дали да
се подложи на дока-
зателствен анализа-
тор, или на медицин-
ско лабораторно из-
следване. При отказ
да избере един от
двата начина се
приемат отчетени-
те показания от дре-
гера.

Ако поиска повтор-
но изследване, неза-
висимо дали с доказа-

телствен анализато-
р или с медицинско
изследване, път-
ният полицай отраз-
ява това в талона за
изследване и го
връчва на водача
срещу подпис. Вода-
чът има срок до 45
минути да се яви в
РПУ-то или в болни-
цата, когато нару-
шението е извърше-
но в населеното
място. В останалите
случай срокът е до
120 минути.

Крайният срок все
пак се определя от
полицая в зависи-
мост от отдалече-
ността на мястото
за извършване про-
верката.

При отказ на лице-
то да попълни, под-
пише или да получи
талона за изследване
се изисква подпис на
един свидетел.

При отказ на лице-
то да получи талона
за изследване, при
неявяване в опреде-
ления срок на посоче-
ното място или при
отказ за изследване
употребата на алко-
хол и/или наркотич-
ни вещества или
техни аналози се за-
читат показанията
на техническото
средство или теста.

Когато с техничес-
ко средство е уста-
новена концентра-
ция на алкохол над
1,2 на хиляда, поли-
цейски орган отвеж-
да лицето до място-
то за извършване на
установяване с дока-
зателствен анализа-
тор или на медицин-
ско изследване.

С доказателствен
анализатор могат да
работят само слу-
жители на МВР, пре-
минали специализи-
рано обучение. Там,
където има такъв
уред, задължително
се води дневник, в
който се вписва да-
тата и часът на
явяване, номерът и
датата на издаване
на талона за изслед-
ване и часът на из-
вършване на уста-
новяването с доказа-
телствен анализато-
р.

Два пожара
през уикенда

Любомира ПЕЛОВА
Два пожара с материални загуби са

гасени през почивните дни.
На 6-ти юли, около 13, 30 часа е плам-

нал бивш ка-
фе-аперитив
на улица
„Стара плани-
на“  в Перник.
Причината е
н е б р е ж н о с т
при боравене
с открит огън.
Унищожени са около 9 кв. метра от пок-
рива на кафето. Няма пострадали хора
и нанесени други материални щети.

На 7-ми юли около обяд е възникнал
пожар в трафопост. Това е станало на
ул. „Г. Димитров“ в град Трън. Причина-
та е късо ел.съединение. Унищожен е
захранващ кабел. Няма пострадали хо-
ра.

ГЛУПАВО Е ДА СЕ ЗА-
НИМАВАМЕ ВСЕКИ ДЕН
С ВРЕМЕТО, НО КАКВО
ДА ПРАВИ ЧОВЕК, като

именно то му образува най-много нер-
ви. В сезона на съборите държи в нап-
режение бая народ. Вече няколко сед-
мици няма делник, няма празник –
дъжд и вятър, вятър и дъжд. И доста
често летен студ.

Не вървят даже промоциите с нама-
лени летни дрешки, щото на мода си
остават есенните. Няколко традицион-
ни събора минаха през последните дни
и нито един от тях нямаше късмет с
природата. Нито надпяванията, нито за-
наятите, нито селските софри можеха
да отпуснат душата на съборджиите.
Ако се отвори 15 минути слънчев про-
зорец и човек свали якето, един час
после търси къде да застане на завет и
на сушина.

Пълна пропадия на съборджийския
бизнес. Дребният амбулантен търговец
си остана още по-дребен с мижавите
постъпления от сергиите. Лошо! И при-
родата сякаш започна да реже добри-
те традиции от доброто старо време,
когато скарите ухаеха на километри, а
бирата се лееше като пълноводна река.
Сега се леят само пълноводните кални
потоци, а скарите са в изчаквателен
режим под чадъра.

БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ  НЕ Е
ТОЛКОВА БИТОВА, ЩОМ КАТО
СЪЗДАВА ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕ-
МИ. В края  на миналата седмица те-
жък бой в пернишко кафене завършва
със сериозна телесна повреда. Във ве-
черните часове обикновено кафенетата
са място, където се гледат мачове от
Световното и се пие без мярка в зави-
симост от това дали любимият ти отбор
печели, или губи. Затова боят на улица
„Брезник” има ефекта на размириците
по стадионите. Да не смееш да отидеш
на обществено място и да се отпуснеш
за час-два. Не знаеш от къде ще ти
дойде гюрултията и дали няма да си
сред пострадалите от поредното кръч-
марско сбиване.

Летният отдих, за който толкова дъл-
го мечтаеха някои, взе да се трансфор-
мира в болничен отдих. Безброй сакат-
лъци, побоища, катастрофи и какво ли
още не. Черната хроника на обществе-
ното „кръводаряване”.

Съдят дилър на дрога
Любомира ПЕЛОВА

23-годишен ще бъде
съден за разпростра-
нение на наркотични
вещества.

Престъплението е
извършено в края на
месец юли миналата

година.
В пернишкия квар-

тал „Твърди ливади“
23-годишният Р.И. от
областния град про-
дал на момиче марихуа-
на и амфетамин.

Органите на реда за-

почнали разследване, в
резултат на което са
събрани достатъчно
доказателства срещу
23-годишният младеж.
Привлечен е като об-
виняем и работата по
случая продължава.
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