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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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зило край училището в
приграничния общин-
ски център. Веднага
след това бившият ве-
че градоначалник Ста-
нислав Николов се отъ-
рва от правосъдие, за-
щото делото бе прекра-
тено с мотива, че дете-
то само се е блъснало в
джипа на кмета.

След скандал, писмо
до главния прокурор Со-
тир Цацаров и служеб-
на проверка делото бе
въложено на прокура-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.59 лв.
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Преп. Антоний
Велики (Антоновден)

Интелект                         - 076/ 67 09 00
Кали Консулт                  - 0898 62 06 96
Габи М                               - 076/ 60 13 15
Пернишки имоти             - 0888 22 26 56
Орел    - 0898 94 56 94
Ива             - 076/ 60 13 38
Симеон Д               - 076/ 60 26 26
Тера Булгари     - 0884 32 47 03

Намерени
в превода

Ще превеждаме отново Истанбулска-
та конвенция. Целта на мероприятието
е някъде в превода да се изгуби понятие-
то "трети пол". Похвална идея, стига
преводачите да не са от същия трети
пол. Иначе обществото рискува да се из-
прави на ръба третополова война, от
която не може да ни извади ни Брюксел,
ни Истанбул.

Обречената кауза на джендърите наме-
ри начин да се хване за сламката. В миг
на просветление разнополовите фенове
на конвенцията му намериха цаката -
нов превод. В прочем, що не вземат да
преведат отново например Ньойския до-
говор, та белким си върнем Западните
покрайнини, барабар с половината ма-
гистрала Пирот - Ниш.

Ясно е като бял ден, че третият пол ще
се изгуби в новия превод. Въпросът е как-
во ще намерим. Или ще бъдем единствена-
та европейска нация, правила преводи на
международни документи, докато намери
себе си. Последното също е третополова
работа. Като не знаеш какъв си - да се
търсиш между буквите и редовете и да
чакаш кирилицата да те ориентира сек-
суално по-добре от латиницата.

Ама нека този превод ни посочи истин-
ският пол. А ако трябва, ще превеждаме
и трети път...

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 90

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, кратък
дъжд

Майката на ударения от джипа на екскмета на Трън Ивайло готви протест пред парламента
Любомира ПЕЛОВА

Повече от две години
вече делото срещу ек-
скмета на Трън Станис-
лав Николов буксува, а
справедливостта за
страданията на едно
дете, пометено от
кметски джип, както и
на измъченото му се-
мейство все още е в
необозримото бъдеще.

През 2015-та година
тогавашният първолак
Ивайло Стоянов бе уда-
рен от кметското во-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

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

Офис Перник ул. Кракра № 61

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

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

dlv.si@abv.bg

Съдят перничанин,
шофирал пиян

Любомира ПЕЛОВА
54-годишен се изправя пред правосъ-

дието за шофиране на автомобил в нетрез-
во състояние, съобщиха от полицията.

Нарушението на законовата уредба е из-
вършено на 20 септември миналата годи-
на, когато служители на пернишкото Пър-
во районно управление на МВР проверили
лек автомобил "Опел Астра", шофиран от
54-годишня жител на областния град Л.Т.
Това е станало в района на разклона за се-
ло Планиница. Алкохолната проба на вода-
ча се оказала положителна. Анализът на
взетата му кръвна проба показал 1,27 про-
мила. Пътните полицаи установили, че мъ-
жът вече има влязла в сила присъда за съ-
щото престъпление. Привлечен е като об-
виняем и работата продължава съвместно
с Районна прокуратура - Перник.

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

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784
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турата в Перник. Нико-
лов бе даден на съд за
това, че е причинил по
непредпазливост теж-
ка и средна телесна пов-
реда на момчето. Ивай-
ло е с половин черен
дроб и без далак след ка-
тастрофата. Сега той
вече е добре, но цял жи-
во ще трябва да спазва
диета и да внимава с
физическите натовар-
вания.

Перник на 14-то място по
чуждестранни инвестиции
Светла ЙОРДАНОВА

Преките чуждес-
транни инвестиции
(ПЧИ) в предприятия-
та от нефинансовия
сектор в област Пер-
ник към 31.12.2016 г.
възлизат на 186.6 млн.
евро, което е с 4.3%
повече в сравнение с
2015 година, съобщиха
от Териториалната
статистика в Перник.
Техният дял в общия
размер на направени-
те чуждестранни ин-
вестиции в страната
е 0.8% и съответно
1.3% от ПЧИ в рамки-
те на Югозападен ра-
йон. По размер на чуж-
дестранните инвес-
тиции област Перник

заема четиринадесето
място в страната.

Най-голяма е стой-
ността на направени-
те чуждестранни ин-
вестиции в промишле-
ността - 110.1 млн.
евро, с 2.0% по-малко
в сравнение с 2015 го-
дина. В предприятия-
та от сектора на ус-
лугите (търговия; ре-
монт на автомобили
и мотоциклети; тран-
спорт, складиране и
пощи; хотелиерство и
ресторантьорство)
са инвестирани - 72.1
млн. евро или с 16.0%
повече от 2015 годи-
на. През 2016 г. тези
две дейности заедно
формират 97.6% от
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На страница 12

общия обем на ПЧИ, а
общият им относи-
телен дял се увелича-
ва спрямо 2015 годи-
на с 0.1 процентни
пункта.

И през 2016 г. най-
много преки чуждес-
транни инвестиции
са направени в нефи-
нансовите предприя-
тия на територията
на община Перник, ка-
то в сравнение с пред-
ходната година те са
с 3.8% повече. Отно-
сителният дял на ин-
вестициите в община
Перник спрямо общия
размер за областта
намалява с 0.4 процен-
тни пункта спрямо
2015 година.
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Преди „Деня на града” е бил на Антоновден, отбелязвали го с бал

Светла ЙОРДАНОВА
Днес се навършват

точно 140 години от
Освобождението на
Перник от турско
робство. 17-ти януа-
ри се смята за дата-
та на Освобождение-
то- това показват
данните от Държав-
ния архив в Перник.
От малкото оцелели
документи става
ясно, че тук е водила
бойни действия чета-
та, предвождана от
Георги Чауша от село

Боснек, уточняват
от архива.Смята се
още, че на 17-ти януа-
ри 1878г. е назначен и
първият кмет на село
Перник. От тогава
Перник е чествал
своя празник на Анто-
новден, който се е от-
белязвал с бал, сочат
още оскъдните сведе-
ния.

Православната цър-
ква почита днес па-
метта на Преподоб-
ния Антоний Велики,
празникът е наричан

от народа Антонов-
ден. Според житиепи-
сеца му Атанасий Але-
ксандрийски свете-
цът прекарва 20 годи-
ни при пълно усамоте-
ние в една изоставена
постройка в пустин-
ята. При него идват
болни и страдащи хо-
ра,с които беседва с
часове. Като изтичат
тези двайсет години
Св. Антоний се засел-
ва в Писпир, който се
намира на 30 км. от р.
Нил. Неговият живот

Пълната програма на "Сурва 2018"
XХVII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА

МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ
"СУРВА" ПЕРНИК 2018

П Р О Г Р А М А
26 ЯНУАРИ
09,00 - 16,00 ч. - Конферентна зала, Дво-

рец на културата
"Маски и политики" - научна конферен-

ция
10,00 - 17,00 ч. - Обединен детски ком-

плекс
"Децата на Сурва" - творческа забавач-

ница
10,30 - 18,00 ч. - Общински младежки дом
"Мечкарница" - работилница за маски

(продължава и през трите дни)
11,00 ч. - пред Общинския младежки дом
"Рецептите на Сурва" - кулинарни де-

монстрации и дегустации на традиционни
зимни ястия, с участието на гости от гр.
Лесковац, Сърбия и гр. Скопие, Р. Македо-
ния

13,30 ч. - Галерия "Любен Гайдаров"
"Сурва арт" - обща художествена излож-

ба
14,00 ч. - пл. "Кракра"
"Сурвакариада" - младежко маскарадно

дефиле
17,45 ч. - Централна градска част
Факелно сурвакарско шествие
18,00 ч. - пред Двореца на културата
"В сърцето на Сурва "- концерт спекта-

къл и официално откриване на ХХVII МФМИ
"Сурва" - Перник`2018

19,30 ч. - Сурвакарско село
"Приятели без граници" - концертна

програма на чуждестранните групи

27 ЯНУАРИ
10,00 - 17,00 ч. - Централна градска част
Състезателни фестивални дефилета
11,00 - 14,00 ч. - пред Двореца на култура-

та
Втора сцена за гостуващите чуждестран-

ни групи
11,00 - 16,00 ч. - Общинския младежки

дом
"Сподели Сурва" - творчески ателиета за

деца
18,00 ч. - Сурвакарско село
"На мегдана" - фолклорна програма
19,00 ч., Първо фоайе, Дворец на култу-

рата
"Приятели без граници" - среща с госту-

ващите чуждестранни групи
28 ЯНУАРИ
10,00 - 17,00 ч. - Централна градска част
Състезателни фестивални дефилета
11,00 ч. - Естрада, Градски парк
Кулинарно шоу
11,00 - 16,00 ч. - Общинския младежки

дом
"Сподели Сурва" - творчески ателиета за

деца
11,00 - 17,00 ч. - пред Двореца на културата
Втора сцена за българските групи
18,00 ч. - пл. "Кракра"
"До нови срещи, Сурва " - официално

закриване на фестивала

минава в молитва и
проповед.

Доживява до дълбо-
ка старост. Светеца
умира на 105г. въз-
раст на 17. ². 356г.
Погребан е на тайно
място. По-късно мо-
щите му са открити
и тържествено прене-
сени във Виена.

В народния календар
Антоновден се праз-
нува за предпазване
от болести.

На този ден жените
не предат, не плетат,
не варят боб и леща,
за да не разсърдят чу-
мата, шарката и „син-
ята пъпка”. Специално
омесени за празника
содени питки, намаза-
ни с петмез, се разда-
ват на близки и съсе-
ди за здраве. Старите
българи си представ-
яли, че живеят двама
братя близнаци, кова-
чите Андон и Атанас,
които първи изобрет-
яват ковашките кле-
щи. Затова Антонов-
ден и Атанасовден (на
18 януари) са един
след друг и се чес-
тват като празници
на ковачи, железари,
ножари, налбанти.

Няма да закриват повече училища

Светла ЙОРДАНОВА
Училищната мрежа

у нас достигна лими-
та на оптимизация и
Министерството на
образованието и нау-
ката няма да насър-
чава закриването на
образователни ин-
ституции. Това зая-
ви министърът на
образованието и нау-
ката Красимир Въл-
чев . Той поясни, че
през тази година ве-
че няма да действа
национална програма
за оптимизация и об-
щините няма да полу-
чават стимули за
това. Всяко предло-
жение, дошло от гра-
доначалниците, ще
бъде обсъждано и ще
се търси балансирано
решение, каза минис-
търът. Той  посочи,
че МОН е изготвило
списък със защитени

училища и детски
градини, за да бъдат
запазени образова-
телните институ-
циите в по-малките
населени места. “Въ-
веждаме финансови
механизми, които да
компенсират отдале-
чеността и труднос-
тта при намиране на
учители в тях. Ще
обмислим възможнос-
тта да се позволи
формирането на ма-
ломерни професио-
нални паралелки в те-
зи населени места, за
да се насочи интере-
сът на учениците
към професионално-
то образование”,  ка-
за Красимир Вълчев.
Той  добави, че изди-
гането на доверието
към професионално-
то образование е ед-
на от големите зада-
чи пред екипа на

МОН. “Въведохме и
документирахме мо-
дела на дуално обра-
зование. Започнахме с
50 училища и се над-
яваме да разширим
обхвата. Пуснахме
списък с 55 специал-
ности, за които оча-
кваме най-голям не-
достиг на кадри за
пазара на труда в
следващите 10 годи-
ни. Още от есента
те ще получат до-
пълнително финанси-
ране за мотивиране
на учениците и ръко-
водствата да предла-
гат прием и през
следващите години”,
обясни министърът.
През следващите ме-
сеци предстои много
работа по задържане-
то на приобщените с
Междуинституцио-
налния механизъм за
обхват ученици.  Ра-
ботата по обход на
адресите на необхва-
натите ученици ще
продължи. По време
на българското Пред-
седателство на Съ-
вета на ЕС ще бъде
отворена дискусия за
изграждане на систе-
ма за проследяване на
движението на деца-
та в рамките на ЕС.
Интерес към идеята
са проявили държави
като Испания и Нор-
вегия.

Но на някои места
се среща и варианта
майстор и калфа. В
много от древните
религии е засвидетелс-
твано божество, кое-
то е изобразявано ка-
то ковач. Обикновено
хората, които го
практикували в древ-
ността са шаманите
( жреците ). Те играе-
ли важна роля в древ-
ните общества.

Поради тази причи-
на и Свети Антоний
се счита за покрови-
тел на майсторите
ковачи. Ковачество-
то е занаят, който
има древен произход и
в миналото е бил мно-
го разпространен по
нашите земи.

В народния светог-
лед на българите Све-
ти Антоний и Свети
Атанас са тясно свър-
зани - счита се, че са
двама братя-ковачи. В
Пиринско се вярва, че
всички болести се съ-
бират на Антоновден,
а на следващия - Ата-
насовден тръгват по
хората. Имен ден
празнуват Антон, Ан-
тония, Андон, Тончо,
Донка.

Млада италианка –солист в
концерта на КО „Орфей”

Светла ЙОРДАНОВА
На  21  януари  2018 г., /неделя/ от 11.00 ч.

в галерия „Любен Гайдаров” в Двореца  на
културат ще се състои матине- концерт на
Камерен оркестър „Орфей” при Общински
комплекс Дворец на културата  с  диригент
Райчо Христов. Солист на концерта ще бъ-
де талантливата млада пианистка  Джор-
джа Куджа от Италия. 25-годишната ита-
лианка е виртуозна млада пианистка, роде-
на в България, носителка на множество
първи награди от международни клавирни
конкурси. Завършила е Националната му-
зикална академия “Проф.Панчо Владиге-
ров” в  майсторския клас по пиано на
проф.Ростислав Йовчев.

В програмата: Хенри   Пърсел- Сюита  от
операта “Диоклесиан”, Лудвиг  Ван  Бето-
в е н -
Концерт
за пиано
и оркес-
тър № 3
в до ми-
н о р .
Входът е
по 4.00
лв.и 2.00
лв. за
ученици
и пен-
сионери.
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Това е станало при спецакция на ГДБОП и Областната дирекция на МВР

Презентират Сурва в Парламента
Светла ЙОРДАНОВА

“Духът на Сурва” ще бъде показан в На-
родното събрание на Република България,
чрез фотоси на фотографи запечатили емо-
циите от празника. Експозицията ще бъде
открита днес , 17 януари, от 11.30 часа. На
събитието ще присъства кметът Вяра Це-
ровска и нейният екип, придружени от сур-
вакари от град Батановци.В нея са нареде-
ни творбите на 14 автори с въздействащи
моменти от Сурва.

Изложбата е част от проявите, които
предхождат 27-то издание на Междуна-
родния фестивал на маскарадните игри
„Сурва“, което тази година ще бъде на 26,
27 и 28 януари. Фестивалът на маскарадни-
те игри е едно от най-колоритните и по ма-
щаби и по зрелище събития в България и
на Балканския полуостров. Това e най-ав-
торитетната изява на традиционни народни
игри и обичаи с маски.

Любомира ПЕЛОВА
Един тон фалшив

алкохол е намерен и
иззет при спецакция
в Радомир, проведена
от от служители на
ГДБОП, колегите им
от Перник и Облас-
тната дирекция на

МВР, под наблюдение-
то на Специализира-
ната прокуратура

Специализираната
прокуратура е пов-
дигнала обвинения на
седем участници в
организирана прес-
тъпна група, занима-

ваща се с незаконно
производство и раз-
пространение на
спиртни напитки,
както и с търговия
на цигари без банде-
рол. Те са установени
и задържани на 12
януари т.г. в рамки-

те на проведена спе-
циализирана полицей-
ска операция на те-
риторията на  Радо-
мир и София.  Реали-
зацията е на ГДБОП
и колегите им от
Перник. В нея са уча-
ствали и служители
на ОДМВР-Перник.
Според първоначал-
ните данни групата
е произвеждала ра-
кия, мастика, уиски и
водка от спирт, во-
да, ароматизатори и
оцветители. Въпрос-
ните „напитки“ били
пласирани в 5-литро-
ви бутилки от мине-
рална вода в малки
магазини от търгов-
ската мрежа, както и
в заведения, в т.ч. и
в курортни селища в
страната. Цената
била 4-5 лева на ли-
тър, в зависимост
от вида на алкохола.

При проведените
процесуално -следс -
твени действия са
намерени и иззети

Леко увеличение на болните от грип
Силвия ГРИГОРОВА

Леко покачване на
болните от грип и ос-
три респираторни за-

близо 1000 литра
фалшив алкохол. В до-
ма на Константин К.
– лидер на групата,
са намерени и цигари
без бандерол, за кои-
то има данни, че са
били предназначени
за черния пазар.

Назначени са ек-
спертизи, които
трябва да уста-
новят съдържание-
то на иззетите фал-
шиви спиртни на-
питки и дали са опа-
сни за здравето.

По искане на проку-
ратурата, Специали-
зираният наказате-
лен съд е наложил
мярка за неотклоне-
ние „задържане под
стража“ на Констан-
тин и на един от уча-
стниците в групата.
На останалите наб-
людаващият досъ-
дебното производс-
тво прокурор е опре-
делил парични гаран-
ции от 5000 до 10
000 лева.

Туроператори рекламират Сурва
Светла ЙОРДАНОВА

Туристическите агенции  приканват турис-
тите да посетят Перник в дните на Междуна-
родния фестивал Сурва. Фестивалът набира
все по-голяма популярност сред българите,
които държат на традициите. Затова през
последните години в Перник прииждат ту-
ристи от цялата страна, за да се насладят на
играта на сурвакари и кукери от цялата стра-
на и да видят групите от чужбина.

Рекорден брой участници се очаква да се
включат сега във фолклорния фестивал Сур-
ва в Перник. Над 120 групи от България и
чужбина ще прогонят злите сили от града по
време на събитието между 26-ти и 28-ми
януари. Заявки за участие са попълнили над
7 400 участници, като по-голямата част от тях
са включени в български групи, които ще са
част от състезателната програма на Сурва.
Повече от половината от атрактивните мак-
скирани сурвакари и мечкари са от Перниш-
ко, а над 800 от тях са деца. В дефилетата ще
се включат и групи от Македония, Сърбия,
Албания, Румъния, Испания, Италия, Слове-
ния и Португалия. Официалното откриване на
фестивала ще започне със запалване на
фестивалния огън и спектакъл от 18 часа
пред Двореца на културата в Перник на 26-ти
януари. Събитията от програмата обаче за-
почват още от сутринта с научната конферен-
ция „Маски и политики“, която ще се прове-
де в конферентната зала на Двореца.

От 10 до 17 часа в Обединения детски ком-
плекс ще можете да се насладите на изпъл-
ненията на децата на Сурва. През трите дни
на фестивала в Общинския младежки дом
ще можете да се запознаете отблизо с ма-
гията по изработване на максите за сурвака-
рите. Пред Младежкяи дом от 11 часа на 26-
ти януари пък ще можете да опитате зимни
ястия и кулинарни вкусотии от региона. В га-
лерия „Любен Гайдаров“ от 14 часа се от-
крива изложбата „Сурва арт“, а в същия час
на площад „Кракра“ започва и младежкото
маскарадно дефиле. В Сурвакарското село
от 19.30 часа започва концертна програма
на чуждестранните групи, включили се във
фестивала.

В събота, 27-ми януари от 10 до 17 часа на
Централния площад в Перник можете да
проследите състезателните фестивални де-
филета, като журито е разделило участници-
те условно на две групи – сурвакари и куке-
ри, които се борят за отделни призове. Пред
двореца на културата на втората сцена на
събитието от 11 до 14 часа ще се представят
чуждестранните групи. Пред общинския
двор можете да се включите в творческо
ателие за изработване на маски, а от 18 часа
в Сурвакарското село започва фолклорна
програма.

Последният ден на Сурва – 28-ми януари,
също започва със състезателните дефилета
на площада, които продължават от 10 до 17
часа. От 11 часа на Естрадата в Градския
парк ще се проведе кулинарно шоу. На вто-
рата сцена ще се представят български гру-
пи и отново всеки ще може да се включи в
изработването на маски. Официалното зак-
риване на фестивала е от 18 часа на Централ-
ния площад.

болявания /ОРЗ/ уста-
новява Регионалната
здравна инспекция в
резултат на провеж-

даното наблюдение
през периода
08.01.2018 г.-
14.01.2018 г. Въз осно-
вата на извършеното
наблюдение, РЗИ кон-
статира, че нивото
на интензивност на
епидемичния процес
по отношение на грип
и ОРЗ е достигнало
eпидемични стойнос-
ти-заболяемост от
280,66 на 10 000 души
население, при  срещу
209,15 за предходната
седмица. Сред наблю-
даваните общо 7411
лица от всички въз-
растови групи  са ре-
гистрирани 208 слу-
чая на ОРЗ (за предход-
ната седмица 155).
Най- висока е заболе-
ваемостта във въз-
растовите групи 0-4
г. (882,35%00), следва-
на от възрастовата
група 5-14 г.
(1127,60%00). Въз ос-
нова на събраната ин-
формация, здравната
инспекция и предвид
на динамиката на раз-
витие на епидемичния
процес при грипа и
ОРЗ, тенденцията за
нарастване броя на за-
болелите лица ще се
запази и през следва-
щите дни, твърдят
от РЗИ.

За ограничаване на
разпространението
на грипната вълна,
РЗИ – Перник е пред-
приела няколко мерки.
„Първо, със Заповед
на директора на РЗИ е
утвърден Оперативе-
н план за надзор и кон-

ПРЕПОДОБНИ АНТОНИЙ ВЕЛИКИ
Най-ранните сведения за монашество са

от апостолско време, но като движение с
определени форми и цели, то се заражда
през IV в.. Негови основоположници са пре-
подобни Пахомий Велики (+348) и препо-
добни Антоний Велики (+356).

Свети Антоний е роден през 251 г., в Еги-
пет, в знатно и богато семейство. На двай-
сет години остава сирак и след като нас-
танява своята сестра в девически дом, и
раздава имането си на сиромаси, поема
кръста на отшелничеството.

Запустяла гробница става негово жили-
ще. С глад и жажда свието тяло изтощава,
за да расте духът му у Бога. Аскетът прео-
долява физически изпитания, но съмнения-
та на душата го изгарят... Видение на кра-
савица сепва неговия сън и този демон не
ще го остави до сетните му дни. Но не само
бесове мъчат преподобния; реална е него-
вата борба с хищници. Веднъж е изпохапан
от глутница. “Ако бяхте силни нямаше да
сте толкова много” - глас надига той...
Разбягват се зверовете; а раните на свете-
ца заздравяват.

Разчува се за подвизите на преподобния
и благочестиви мъже се събират при него.
Образувано е първото монашеско общежи-
тие. След трийсет и пет години отшелничес-
тво, светият човек се завръща в света - из-
буялите ереси налагат това.

И Истината ще отстоява до края на живо-
та си.

Преди да напусне този свят, отецът на-
писва, за своите духовни чеда, Устав за об-
щежитиен монашески живот, който е пър-
вият по рода си.

В 356 г. свети Антоний Велики поема към
безпечалния живот.

Радослав Йовчев

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР

трол на грипа и ос-
трите респираторни
заболявания (ОРЗ) в
област Перник 2017 –
2018 година. В плана са
дефинирани основни-
те задачи, като са раз-
писани основни дей-
ности по епидемиоло-
гичния надзор и кон-
трол на грип и ОРЗ,
системата от здрав-
но – хигиенни и общи
профилактични мерки,
специфичната профи-
лактика и терапия на
грипа. На второ
място, със заповед на
директора на РЗИ се
определи съставът на
Регионален операти-
вен медицински щаб
(РОМЩ) за борба със
заразните болести
(включително грип и
ОРЗ).  Регионалният
оперативен медицин-
ски щаб извършва ана-
лиз и оценка на заболе-
ваемостта от ОРЗ и
грип, техните услож-
нения, интензитета
на епидемичния про-
цес, клиничното про-
тичане на регистри-
раните заболявания,
наличните данни за ре-
зултатите от извър-
шените лабораторни
изследвания за лабора-
торна идентификаци-
я, данните за отсъс-
твия в учебните и
детските заведения
поради заболяване и
др., с оглед своевре-
менно установяване
началото на грипната
епидемия. Оператив-
ният план за надзор и
контрол на грипа и ос-

трите респираторни
заболявания  в област
Перник 2017 – 2018 го-
дина е предоставен на:
директорите на
здравни заведения в
областта, директора
на РЗОК – Перник, ди-
ректора на ЦСМП –
Перник, началника на
РУО – Перник, предсе-
дателя на РК на БЛС -
Перник. С цел да се
направи лабораторна
идентификация на
циркулиращите в Пер-
нишка област грипни
вируси, РЗИ – Перник
осигури транспорти-
рането на 20 носо-гър-
лени секрети взети
от болни с клинични
симптоми на грип и
ОРЗ и хоспитализира-
ни пациенти с диагно-
за пневмония и други
усложнения от страна
на горни дихателни
пътища. Пробите
бяха транспортирани
в НЦЗПБ – София, НРЛ
„Грип и ОРЗ“ за виру-
сологично изследване .
РЗИ-Перник обяви
грипна епидемия на
територията на Пер-
нишка област, счита-
но от 13.01.2018 г”,
поясни д-р Григорова.

Д-р Григорова уто-
чни, че Регионалното
управление на образо-
ванието има ангажи-
мента, на базата на
постъпилата инфор-
мация за броя на бол-
ните ученици, да взе-
ме решение дали да бъ-
де продължена обяве-
ната грипна ваканция
или не.



Съперник4 17 януари 2018 г. ОБЩЕСТВО

Òåðìèíúò “òðóäîâà åêñïëîàòàöèÿ” èç÷åçíà, íåóäîáåí å
Това заяви категорично омбудсманът на България Мая Манолова

Конституционният съд отхвърли
искане на омбудсмана за
заплати при затруднение

Любомира ПЕЛОВА
Конституционният съд разреши на ра-

ботодателите да изплащат поне 60% от
трудовото възнаграждение при затруд-
нения.  До решението се стигна, след
искането на омбудсмана Мая Манолова,
която се противопостави срещу нормата
от Кодекса на труда, която позволява
такива решения.

Според редица юристи текстът проти-
воречи на основния закон. С липсата на
решение конституционните съдии на
практика отхвърлят искането на Мано-
лова.

Четирима съдии са подкрепили ом-
будсмана. Това са председателят на съ-
да Борис Велчев, Стефка Стоева, Кон-
стантин Пенчев и Мариана Карагьозова.
Двама членове на КС приемат, че иска-
нето изобщо не е допустимо - Гроздан
Илиев и Георги Ангелов. Шестимата,
които са против искането на омбудсма-
на са - Анастас Анастасов, Кети Марко-
ва, Румен Ненков, Таня Райковска, Фи-
лип Димитров и Цанка Цанкова.

“Член 245, ал. 1 от Кодекса на труда
предвижда, че въпреки добросъвестно-
то изпълнение на трудовите задължения
от работника или служителя, работода-
телят може да му изплаща само 60 на
сто от брутното му трудово възнаграж-
дение, но не по-малко от минималната
работна заплата за страната.

Тази част от законовата норма проти-
воречи на редица конституционни пове-
ли. Тя е в разрез с чл. 48, ал. 5 от кон-
ституцията, където се предвижда, че
“Работниците и служителите имат право
на заплащане, съответстващо на извър-
шената работа”, коментира преди годи-
на проф. Васил Мръчков.

Посочената разпоредба на Кодекса
на труда противоречи и на чл. 48, ал. 1
от конституцията, според която гражда-
ните имат право на труд и държавата по-
лага грижи за неговото осъществяване,
които включват и пълното му заплаща-
не, добавя проф. Мръчков. И цитира ста-
новище на Конституционния съд от 2010
г., според което “правото на труд е без-
смислено, ако срещу него не стои нас-
рещно задължение за заплащане на
възнаграждение.

“В същия чл. 242 на КТ, е предвидено,
че “разликата до пълния размер на зап-
латата може да се иска от работодателя
и се изплаща допълнително заедно с
лихвата”, след като бъде преодоляно
затруднението на работодателя.

Любомира ПЕЛОВА
Трафикът с цел тру-

дова експлоатация е на
второ място по брой
жертви след сексуална-
та експлоатация, каза
омбудсманът Мая Ма-
нолова на форум по
проблемите на трудо-
вата експлоатация и
трафика на хора, в
партньорство с фонда-
ция “Асоциация Аниму-

с“.  Манолова бе кате-
горична, че най-сериоз-
ната причина за тра-
фика с цел трудова ек-
сплоатация е икономи-
ческото състояние,
безработицата в по-
слабо развитите ре-
гиони у нас, ниското
образование и пробле-
мът с работещите
бедни, които по различ-
ни данни са между 400

000 и 700 000 души. 
“Престъпленията с

цел експлоатация се до-
казват трудно и което
е още по-тревожно – се
разпознават трудно.
Средно годишно около
20 са образуваните на-
казателни производс-
тва.

Това е проблем, който
не засяга само Бълга-
рия, той е изключител-

но тревожен и в евро-
пейски, и в междунаро-
ден мащаб, защото по
данни на Международ-
ната организация на
труда, 21 млн. души са
жертвите на трудова
експлоатация“, допъл-
ни омбудсманът. 

Тя цитира данни на
Европол, които сочат,
че приходите от тра-
фик с цел трудова ек-
сплоатация се оценява-
т годишно на около 3,5
млрд. лв.  Омбудсманът
обърна внимание и на
факта, че терминът
“трудова експлоатаци-
я“ се е “изпарил”, както
от законодателство-
то, така и в говорене-
то на институциите и
експертите, защото по
думите й, е по-удобно
да не използват такъв
силен и тежък термин.
Вместо това го за-
менят с “нарушение на
трудови права” и “на-
рушение на трудовото
законодателство”.

“Като че ли в живота
тежкото нарушаване
на трудовите права е

Разработват единни правила
за заплатите в болниците

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на здравеопазването раз-

работва единни правила към държавните ле-
чебни заведения как да се определя разме-
рът на възнагражденията на служителите. То-
ва стана ясно по време на среща на здравния
министър и неговия екип с ръководството на
Българската асоциация на професионалисти-
те по здравни грижи (БАПЗГ). И здравното ве-
домство, и представителите на асоциацията
споделят мнението, че трябва да има промяна
в системата на заплащане в сектора. От асо-
циацията категорично заявиха, че не искат
оставки и протести, защото така не се реша-
ват проблемите, които стоят на дневен ред от
години.

Председателят на асоциацията Милка Ва-
силева алармира за недостиг на медицински
сестри, като в момента те са по-малко от поло-
вината от необходимия брой и ако не работят
на две или три места, системата ще фалира.
Техните разчети показват, че средно за стра-
ната заплатата на медицинските сестри е око-
ло 520 лв. По тази причина, според данни на
ЕК, приблизително 6800 български медицин-
ски сестри практикуват професията си в стра-
ни от ЕС, а още толкова са социални асистен-
ти.

Освен размера на възнагражденията, от
БАПЗГ поставиха и други въпроси, свързани
с възможностите за обучение и допълнителна
квалификация. Здравният министър Кирил
Ананиев посочи, че министерството ще съ-
действа с всичко необходимо, за да създаде
условия медицинските сестри да имат въз-
можност за продължаваща квалификация
през целия живот. Двете страни се договори-
ха да работят интензивно и по отношение на
медицински стандарт по здравни грижи, на-
редбата за специализациите в здравеопазва-
нето, както и в наредбата за здравните каби-
нети в детските градини и училища.

Министерството на здравеопазването и асо-
циацията се договориха, в съответствие с
практиката в другите държави, методологич-
ното ръководство на специалистите по здрав-
ни грижи на територията на страната да бъде
изрично възложено на определен експерт
(републикански консултант).

Над 1 700 пчелари в националната
програма за 2018 година
Силвия ГРИГОРОВА

Приемът за финан-
совата 2018 година
по мерки А, Б, В, Г и
Д от Национална
програма по пчеларс-
тво за периода
2017-2019 г. приклю-
чи с общо подадени
1742 заявления.

 За дейността
„Подпомагане на за-
купуването на тех-
ническо оборудване
при първичния до-
бив и обработка на
пчелния мед“ от
мярка А „Техническа
помощ за пчелари и
сдружения на пчела-
ри” са подадени
324заявления. Бю-
джетът за приема е
359 139 лв., а стопа-
ните, които от-
глеждат от 20 до
100 пчелни семей-
ства, могат да полу-
чат финансова по-
мощ по мяркатаза
закупуването на
центрофуги, ножове
за разпечатване, ма-
туратори, восъко-
топилки, вани за
разпечатване. По
мярка В „Рационали-
зиране на подвижно-
то пчеларство”, са
подадени 6 заявле-
ния за подпомагане.
Мярката предвижда
89 785 лева за заку-
пуването на пчелар-
ски ремаркета, плат-
форми и системи

прикачен инвентар.
По двете мерки раз-
мерът на финансо-
вата помощ е опре-
делен в програмата
на 50% и не повече
от 2 500 лв. за цяла-
та дейност.

 1259 пчелари кан-
дидатстваха за фи-
нансиране по мярка
Б „Борба срещу агре-
сорите и болестите
в кошера, особено
срещу вароатоза-
та”, която е с бю-
джет в размер на 1
795 695 лв. В перио-
да за прием подпома-
гане по мярка Г
„Мерки за подпома-
гате на лаборато-
риите за анализ на
пчелните продукти“
заявиха 327 земедел-
ски стопани. Разпо-
лагаемият ресурс по
мярката е 44 892 ле-
ва.

По мярка Д „Мерки
за подкрепа на под-
новяването на пчел-

ните кошери в Евро-
пейския съюз”, коя-
то е с бюджет от 2
289 513 лв., са пода-
дени 1235 заявле-
ния.

 Приемът по мярка
Е„Сътрудничество
със специализирани
органи за осъщест-
вяването на практи-
ка на приложните
и з с л е д о в а т е л с к и
програми в облас-
тта на пчеларство-
то и пчелните про-
дукти“  продължава
до 23 февруари 2018
г.

 Националната
програма по пчеларс-
тво (НПП) 2017-
2019 г. е с общ бю-
джет от

п р и б л и з и т е л н о
14.28 млн. лева, от
които 50%са осигу-
рени от ЕС и 50% -
от националния бю-
джет. Финансовият
ресурс за 2018 годи-
на е 4 758 594 лева.

елегантно, та трябва
да му подберем елеган-
тни изразни средства“,
възмути се Манолова. 

По думите й, класи-
ческите форми на тру-
довата експлоатация –
такива, каквито са в ро-
маните на Джек Лондон
от XIX век, днес не съ-
ществуват – за 16 или
18-часов работен ден,
но са налице тежките и
лоши условия на труд,
работа без трудов до-
говор, а често дори и
без заплащане. 

Това са съвременните
форми на трудова ек-
сплоатация, с които аз,
като омбудсман, синди-
катите като защитни-
ци на хората на труда,
имаме предизвикателс-
твото да се борим“, ка-
тегорична бе Маноло-
ва.  Омбудсманът каза
още, че напоследък за-
честяват жалбите,
които засягат наруше-
ния на предвиденото
работното време, като
неплащането на работ-
ни заплати също е клю-
чов проблем. 

 

Първи сме по смъртност
на сърдечно болни

България е на първо място по смър-
тност вследствие на сърдечно-съдови
заболявания.

Това съобщи съсловното сдружение по
кардиостимулация, като се позова на
данни на Европейската сърдечна асо-
циация.

Над 70 хиляди души годишно у нас
умират от сърдечно-съдови заболявания,
посочи доц. Ивайло Кожухаров от На-
ционалната кардиологична болница, ци-
тиран от БНР.

На тези болести се дължат два от все-
ки три смъртни случая, отбелязват от
сдружението. Огромната част от тези
смъртни случаи са внезапни, причинени
от загуба на сърдечна функция. Тя нас-
тъпва за кратък период от време - оби-
кновено до един час след появата на
симптомите.

В 80% от случаите внезапната смърт
възниква при хора с коронарна болест
на сърцето.  Тя настъпва при всички въз-
растови групи, включително и при хора в
активна възраст, твърдят кардиолозите.



1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе, - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
13. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
14. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
15. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
16. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
17. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 55 000 евро
2. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс - 59 000 евро
3. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 кв.м, тер., тх. - 31 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 30 000 евро
5. Двустаен, Димова махала, ет. 2, тх. - 40 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, Ю.Гагарин - 45 000 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
8.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., 90 м2 - 68 000 лв.
11. Мезонет, Ид.център, 135 кв. м, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ - 78 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
13. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
14. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
15. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
      мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190 кв.м - 52 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
     къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 кв.м,
      двор: 700 кв.м - 87 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю.Гагарин, 45 кв.м, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 кв.м - 350 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 70 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. 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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 17 януари 2017 г., брой 11 /6359/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. 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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ново!
КАРЕ САМО ЗА 10 ЛЕВА

(за месец)

от рекламния отдел на
в-к “Съперник”

за всяка новодошла
агенция за имоти

х-л “Струма”, офис 208

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Тристаен, Мошино, до Лидъл, ет. 5, ТЕЦ, подобрения -  51 000 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 

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 4 - 35 000 лв.
4. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро
5. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси  - 45 000 лв. (коментар)
8. Двустаен, Изток, ет. 5 - 45 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.
10. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.
11. Тристайни, Димова махала, ет. 3 - 45 000 лв.
12. Тристаен, Тева, ет. 2, 98 кв.м, спешно - 42 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок  - 79 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
16. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,
      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,
      коментар - 60 000 евро
17. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.
18. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
19. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.
20. Спешно Двустаен, София, Княжево, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 65 000 евро
21. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
22. Къща, Ковачевци, 2 ет., двор: 500 кв.м, тх., пл., спешно - 14 000 лв.
23. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м, тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
24. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Гарсониера, Мошино, ново стр., необзаведена - 200 лв.
2. Гарсониери, Изток, обзаведени, ет. 3 - 200 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 250 лв. (коментар)
4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
5. Офис, ИЦ -   90 лв.

    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Батановци, къща, ЗП:65 кв. м, сутерен,
етаж, гараж, двор: 300кв.м - 35 000 евро
6. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 22 000 лв.
15. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
16. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
18. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. УПИ 535 кв.м, с.Банкя,
      Трънско - по 15лв/кв.м
27. Трън, местност “Китка”, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 500 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 300 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 35 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Тв. ливади, тх., ремонт,
     ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
4. Изток, Албените, ет. 6,
    ТЕЦ, тер. - 57 000 лв.
5. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
7. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
8. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
11. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 7 700 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 80 000 лв.
2. Хумни дол, 7/8, ТЕЦ,
     мазе, таван, ремонт - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
4. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

3. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

8. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв: 274 кв.м - 42 000 евро

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 Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

* *
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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
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!
тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава Тристаен,
Мошино, до Лидъл, ет. 5,

ТЕЦ, подобрения - 51 000лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава:
1. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще, над
Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м - 50 000 евро
2. Спешно къща, Ковачевци, 2 етажа, двор: 500 кв.м, тх.,
пл., спешно - 14 000 лв.(с коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 000 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

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

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

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български



Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка
на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро -
Тел.: 0896 788 784; 0887 884 095

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000
лв. Изложение: юг/запад.Частично об-
заведена,обширна панорамна гледка
към града и околните планини. Тел.:
0897951954

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

Продавам в с. Блатешница къща със
стопанска сграда,двор 1700 м2 - 14 000
лв. Тел.: 0888 812 963

Продавам в с. Прибой следните
имоти: две къщи с гараж, двор 2 дка с
бунар. Тел.: 0894 731 615

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

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

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока в
наличност(обувки и чанти) и депозит
за един наем за магазина.Тел.: 098
613 4789

Фирма “ДЛВ” набира шофьори
категория С и С+Е, машинисти пътно-
строителна техника, ел. монтьори,
автомонтьори. Тел. 076/ 67 1000, 0889
338 388 или “Кралевски път” №1

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88 40
95; 0888/50 32 37

Ресторант “Ролис” кв. Църква търси
сервитьор/ка с работно време 2/2 дни
Тел.: 0876 620 457

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти
175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

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

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050; 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, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820 636

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили
наем

работа
ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ

ТАРО. ЛЕЕНЕ НА
КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Кафето дава повече кофеин
на студената вода

Приготвянето на кафе по студения метод води до повишаване
на концентрацията на кофеин в напитката. До този извод стигна-
ла химици от Университета Томас Джеферсън в САЩ. Трудът им
е публикуван в Scientific Reports.

Учените за изследвали четири вида кафе - сравняват напитки-
те, получени по традиционния начин – с гореща вода и по студе-
ния способ (приготвянето трае от 10 часа до денонощие при во-
да със стайна температура.) При изследването се използвани
зърна със средно и по-голямо препичане смлени както по-едро,
така и средно.

Като сравнили химическия анализ на получената напитка, те
стигнали до извода:

    При хладно приготвяне на кафе, например препечено и средно
смляно, се отделят 1000 милиграма кофеин от литър напитка.

    При приготвянето с вряла вода се извличат не повече от 800
милиграма.

Освен това химиците установяват, че концентрацията на ко-
феин достига тези показатели вече след 6-7 часа студено пригот-
вяне.

По-рано американски учени доказаха, че всяка изпита чаша ка-
фе седмично понижава риска от инфаркт със 7 процента а от ин-
султ – с осем процента в сравнение с тези, които те пият.

Жените се радват най-много
на секса към 40-те

Най-голямо удоволствие от секса жените започват да получават
към 40-годишната си възраст, установи проучване в САЩ.

Според сексолозите към и след 40-те си години жените повече
не се комплексират от особеностите на своето тяло – вече не се
смущават много-много нито от повечкото килограми, нито от не-
достатъците на фигурата си.

Затова те се отпускат и получават търсеното удоволствие.
Това споделиха 65% от допитаните.
Освен това на тази възраст те престават да изпитват илюзии към

мъжете и предпочитат да бъдат пределно откровени.
Изследването установи, че след 40-те си години жените по-ряд-

ко симулират оргазъм (само 37 % срещу 55 % на млада възраст).
Дамите знаят как да си доставят удоволствие и умело водят за

носа партньорите си – всеки случай така смятат 77 % от анкетира-
ните.

Освен това 70% жените, участвали в допитването, споделиха, че
се чувства по-уверени в сексуалния си живот в сравнение с вре-
мето, когато са били 20-годишни.

Според сексолозите след 40-те жената разбира, че младостта й
приключва и затова прави всичко, за да се почувства привлека-
телна и сексуална.

Интересно и забавно

Брюнетките добри съпруги,
а блондинките любовници

Жените с рус цвят на косата се смятат за по-бурни в леглото, а
брюнетките са по-подходящи за връзки, според ново проучване
реализирано сред мъжете.

В изследването са участвали 1 500 мъже.
Почти 60% от тях смятат, че брюнетките са по-лоялни и може да

им се има повече доверие, спрямо 14%, които имат същото мне-
ние за блондинките.

По-голямата част от мъжете предпочитат да имат за съпруга
брюнетка, въпреки че 1/3 от тях смятат, че блондинките са по-раз-
крепостени в леглото.

Освен това, брюнетките са по-предпочитаният избор, когато ста-
ва дума за провеждането на разговор, като са предпочитани от
63% от мъжете.

Докато 34% от представителите на силния пол казват, че пред-
почитат блондинките, 42% намират брюнетките за по-секси.

Повечето от половината от мъжете смятат, че жените с руса коса
се целуват по-добре, докато 47% възприемат брюнетките като по-
чувствителни.

На екскурзия през зимата -
какво да вземем?

Опаковането на багаж е досадна и не толкова лесна задача.
Мястото никога не стига и винаги ви се струва, че трябва да взе-
мете още. Има обаче няколко задължителни неща, които не бива
да забравяте, когато тръгвате на екскурзия през зимата.

Опаковането на багаж за екскурзия през зимата често е предиз-
викателство, като в случая говорим за обикновена семейна ва-
канция.

Ски почивките са съвсем друга категория - за тях подготовката
е много по-обстоятелствена и багажът винаги е много по-обемен
заради ски екипировката.

Но събирането на багаж за обикновената зимна екскурзия не е
много по-лесно.

Зимните дрехи са обемни и заемат много място. Затова често не
остава място за друг багаж, след като ги насложим по куфарите и
саковете. Така лесно се забравят дреболиите, които са не по-мал-
ко важни.

Вместо до последно да прибирате и вадите багаж, за да видите
дали не сте забравили нещо, опитайте следното: Отделете дрехи-
те и другите дреболии от багажа в друга стая.

Подредете ги върху леглото няколко дни по-рано. Всяка вечер
преглеждайте за минута-две багажа и помислете дали не искате
да махнете/добавите нещо. Сложете ги в саковете и куфарите ве-
черта преди заминаване. Така ще имате пресен спомен какво сте
сложили и какво не и няма да има нужда от стократно проверява-
не.
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Каракачанов очаква подкрепа
от НС и премиера за казармата
Министърът на отбраната Красимир Карачаканов има уверения

от премиера и от парламента, че ще подкрепят предложението за
въвеждане на доброволна военна служба.

В Смолян той участва церемонията по изпращането на 35-ия вое-
нен контингент за участие в мисията на НАТО "Решителна подкре-
па" в Афганистан.

Красимир Каракачанов заяви пред медиите, че продължава да
настоява за връщането на казармата, а въвеждането на добровол-
на военна служба би било първата стъпка в тази посока. Няма дър-
жава, която икономически да е просперирала и да няма армия, до-
пълни министърът на отбраната.

500 години хранихме чужда армия, стига толкова, смята вицепре-
миерът. Рисковете в света стават все повече и приближават към
границите на България, посочи министър Каракачанов.

Според него младите хора в България трябва да имат военна под-
готовка.

Предложението за първата стъпка към връщането на казармата
предвижда да могат доброволно да служат онези млади хора, кои-
то желаят да получат подобни знания и умения. Те ще бъдат не кад-
рови военнослужещи, а доброволни.

Прогнозният срок е 6-9 месеца в зависимост от специалността.
Преминалите доброволната служба ще влизат след това в резерва.
Това би довело и до решаване на проблема с недокомплекта, за-
щото една част от тях може да харесат и да останат на служба, до-
пълни Красимир Каракачанов, цитиран от БТА.

По негови данни незаетите места в системата на отбраната в на-
ционален мащаб са 5500. За проблемите с недокомплекта са отделе-
ни 30 млн. лв. от отпуснатите 105 млн. лв., според военния министър.

За да има държава, да се охранява животът и здравето на хората,
териториалната цялост на България, трябва да има армия, катего-
ричен е вицепремирът Каракачанов. Той предлага да се въведе
швейцарската система по отношение на наборната служба, където
армията разчита на голям брой наборници.

Министърът посочи като примери Швеция, Финландия и Норвeгия,
които връщат наборната военна служба.

Заплахите към тях са много по-малки отколкото са заплахите към
нас, държавите от Южна Европа или Балканския регион, допълни
Каракачанов.

В отговор на въпрос за увеличението на заплащането за поли-
цията, военният министър коментира: Смятам за правилно целият
сектор "Сигурност"- армия, полиция, служби за сигурност, да бъдат
в комплект.

Според Каракачанов не би било правилно да се отпускат пари
"само там, където някой вдига шум или прави протест".

Армията по закон няма право на стачки и протести, но това не
означава, че има по-малко нужда от полицията, допълни вицепре-
миерът. Той заяви, че и през следващата година ще има увеличе-
ние на заплатите на военнослужещите.

С военен ритуал на пл. "Свобода" в Смолян бе изпратен 35-ият военен
контингент, заминаващ на мисия в Афганистан. Контингентът е в състав
от 158 военнослужещи. Той включва национален елемент, рота за охра-
на, екип от съветници и щабни офицери в щаба на мисията на НАТО.

Национален командир на контингента е полковник Георги Мар-
гитин, командир на ротата за охрана е майор Стефан Димов, а по-
мощник-национален командир - полковник Камен Иванов. Непос-
редствената подготовка, изпити и сертификация са проведени в 101-
ви алпийски полк в Смолян, откъдето е и основната част от 35-ия
контингент на Въоръжените сили.

БСП иска разсекретяване доклада
за информационната система

„Стотици милиони левове от акцизи и ДДС потъват в сивата
икономика”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл-
гария” Жельо Бойчев на пресконференция.

Той добави, че БСП непрекъснато настоява и поставя въпро-
са за сивата икономика и контрабандата.

„През месец ноември, в парламента бе проведено закрито за-
седание, на което бяха изслушани ръководителите на всички
служби и приходни агенции в страната и главния прокурор. На
това заседание бяха изнесени фрапиращи данни за слабостите
в работата на Българската акцизна централизирана информа-
ционна система (БАЦИС)”, обясни още той.

Бойчев добави, че идеята е била тя да свърже всички лица,
задължени по Закона за акцизите и данъчните складове.

„Това е нужно, за да може да се бори контрабандата и държа-
вата да събира дължимия акциз и ДДС”, добави още народният
представител.

Социалистът каза още, че постановлението от проверката на
прокуратурата и доклада на ДАНС за работата на тази система
са изпратени през август 2016 г. на премиера Борисов.

„Ние многократно поставихме въпроса към него - какви мер-
ки е предприела държавата, за да отговори на тези слабости.
Той обаче бяга от тези въпроси”, каза още Бойчев.

Народният представител заяви, че ПГ на БСП ще започне ини-
циатива за разсекретяването на доклада на ДАНС, тъй като в
него се съдържа важна информация и са описани всички сла-
бости, констатирани в работата на информационната система.

„Водим спорове за пари за здравеопазване, общински бол-
ници, увеличение на възнагражденията на служителите на МВР
и много други, докато стотици милиони левове не се събират
заради липсата на адекватна система”, възмути се народният
представител.

Той пита какво е направила българската държава от август
2016 г. и какви мерки са предприети, за да не бъде ощетяван
българският бюджет.

„Имат ли връзка пропуските в акцизната система с убийство-
то на висшия данъчен служител, който отговаряше за фискал-
ния контрол на такива стоки”, попита още Жельо Бойчев.

Корнелия Нинова почерпи
за ЧРД, БСП й подари шарж
По случай рождения си ден, лидерът на БСП Корнелия Нино-

ва почерпи с бонбони представителите на медиите, които от-
разяват работата на социалистическата партия.

Кабинетът на рожденичката на "Позитано" 20 бе затрупан с
цветя, съобщи epicenter.bg.

"Благодаря за хилядите пожелания, за прекрасните цветя и
любовта, която ми давате, по случай 49-я рожден ден. Бъдете и
вие здрави, уважавани и обичани", написа Нинова в социална-
та мрежа. Днес тя става на 49 години.

От една от снимките, които качи във Фейсбук лидерът на БСП,
се вижда какъв е подаръкът, който е получила от екипа си -
шарж.

На картината Нинова е изобразена като рицар на кон, на чий-
то щит е емблемата на БСП.

Президентът Румен Радев пък й прати поздравителен адрес.

България е първа по смъртност
от сърдечно-съдови болести

България е на първо място по
смъртност вследствие на сър-
дечно-съдови заболявания.

Това съобщи съсловното
сдружение по кардиостимула-
ция, като се позова на данни на
Европейската сърдечна асо-
циация.

Над 70 хиляди души годишно
у нас умират от сърдечно-съдо-
ви заболявания, посочи доц.
Ивайло Кожухаров от Нацио-
налната кардиологична болни-
ца, цитиран от БНР.

На тези болести се дължат
два от всеки три смъртни слу-
чая, отбелязват от сдружение-
то. Огромната част от тези смър-
тни случаи са внезапни, причи-
нени от загуба на сърдечна
функция. Тя настъпва за кратък
период от време - обикновено

до един час след появата на
симптомите.

В 80% от случаите внезапната
смърт възниква при хора с ко-
ронарна болест на сърцето.

Стратегията в световен аспект
за решаване на проблема с вне-
запната сърдечна смърт върви
в две основни линии. Едната е
медикаментозна профилактика,
а втората е с профилактиране
чрез кардиовертер-дефибрила-
тори.

Тези дефибрилатори са най-
сигурният метод за лечение и
предотвратяване на внезапната
сърдечна смърт,  изтъкна доц.
Кожухаров. Цената им е между
10 и 14 хиляди лева.

Българското сдружение по
кардиостимулация започва кам-
пания, като настоява държава-

та да поеме тези разходи.
Внезапната сърдечна смърт

настъпва при всички възрасто-
ви групи,  включително и при
хора в активна възраст, твърдят
кардиолозите.

Какво е внезапната сърдечна
смърт

Внезапната сърдечна смърт
нерядко се отъждествява с пон-
ятието сърдечен арест, отбеля-
зва puls.bg.  Това често е ин-
фаркт, запушване на голям кръ-
воносен съд или разкъсване на
такъв, тежка аритмия до спира-
не на сърцето, спукване (рупту-
ра) на сърдечна кухина, изпъл-
ване на сърдечната обвивка с
кръв и т.н. Обикновено всички
те водят до остро нарушаване
помпената функция на сърцето
и прекъсване на електрическа-

та му активност.
Настъпването на внезапната

сърдечна смърт обикновено се
предхожда от загуба на съзна-
ние.

Спасение - важни са първите
минути

Всеки може да има шанс да
спаси човешки живот. Навре-
менните действия в първите
минути след инцидента пон-
якога могат да са онова, от кое-
то човек има нужда. Навремен-
но се започва сърдечен масаж
в комбинация с обдишване и
поддържане на жизнените по-
казатели.

В някои страни с висока ме-
дицинска и социална организа-
ция има дефибрилатори на пуб-
лични места.
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 Днес животът ви ще се определя от желанията
ви! Стремете се да постигате перфектен ба-
ланс между отговорностите си от професиона-
лен характер и тези, които имате спрямо члено-
вете на семейството си. Действайте по начин,
който ще ви гарантира успех в предприетите от

вас начинания.

 Днес се отнасяйте с минимум резерви към хо-
рата, които ви предлагат помощта си. Стреме-
те се да бъдете максимално адекватни втекуща-
та ситуация. Обмислете ходовете, които смята-
те да предприемете на работното си място. Това
е ден на хармония и любов, на покаяние и прошка.

Завършете започнатото и си направете равносметка.

 Днес много от вас ще постигнат важни догово-
рености, заради които в бъдеще ще събирате доб-
ри плодове в материалната сфера. Стремете се
да преценявате изключително точно хората сре-
щу себе си. Не допускайте финансови претенции
да ви разделят с хора, с които иначе сте в добри

взаимоотношения.

 Днес избягвайте да проявявате фалш както
при контактите със заобикалящите, така и във
взаимоотношенията си с интимната половинка. В
случай че ви обхванат съмнения от ревност на
всяка цена трябва да овладеете слабостите си. В
професионален план ще постигате целите си, ако

им се посветите с повече работа.

 Днес укрепете психическата си устойчивост.
Очаквайте неочакваното. Постарайте се да от-
криете отговори на редица важни въпроси, които
напоследък ви вълнуват. Поемането на нови отго-
ворности може да ви натовари не само физичес-
ки, но и емоционално. отделете време за разми-

съл. Завършете започнатото.

 Днес се постарайте да браните постигнатото
с толкова труд в материалната сфера. В любов-
та е важно да обсъждате въпросите, които ви
вълнуват. Изразете съпричастността си към
проблемите на семейството и близките ви.
Вслушвайте се във вътрешния си глас. В общи

проекти и публични прояви бъдете естествени.

 Днес много от вас ще изберат да извършат ко-
ренни промени в живота си. Стремете се да орга-
низирате и да осъществявате реализацията на
инициативите си по начин, който ще ви помогне
да се справите с изпречващите се на пътя ви пре-
дизвикателства. В случай че попаднете в нелов-

ка ситуация, опитайте се да овладеете емоциите си.

 Днес не се преуморявайте с непривични за вас
дейности, тъй като това вместо да има пози-
тивно въздействие върху вас, само ще ви натова-
ри допълнително. Вземете мерки, ако се чувства-
те отпаднали! Възможно е днес да се почувства-
те с понижено настроение и отсъствие на сили и

желания.

 Днес имайте предвид, че колебанието не би мог-
ло да ви донесе нищо позитивно в професионална-
та и в материалната област. Действайте по ин-
туиция, но най-важно е да следвате и здравия си
разум, особено ако недоброжелатели ви отправят
конкретни обвинения! Колективните занимания и

отговорности ще изискват от вас обективни преценки.

 Днес не си позволявайте да попадате под чуж-
до влияние, особено ако искате да съхраните ста-
билността си в професионално, в материално и в
лично отношение. Определете изключително
точно кои са вашите верни партньори и прияте-
ли. По време на път или при работа, изискваща по-

вишено внимание и концентрация бъдете особено внимателни.

 Днес много от вас ще подхванат важни инициа-
тиви, благодарение на които ще постигнете за-
видни резултати. Открийте възможностите
пред себе си, защото няма да липсват такива. За
други денят се свързва с по-добри доходи и нас-
троение. Простете на хора, от които сте били

огорчени.

 Днес много от вас ще се насочат към получава-
не на разрешение за реализиране на своя инициа-
тива, с която целите да се освободите от пробле-
мите, които в последно време не ви даваха покой.
Погрижете се за стабилността си в материална-
та сфера. Не е препоръчително да проявявате

инертност в отношенията си с интимната половинка.
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Не ни харесва финансовата преса ,налагана  от БФС – твърдят от Ноевци

ÔÊ „×åðíîãîðåö” îáÿñíè çàùî èçäèãà Ëþáî Ïåíåâ

Футболен клуб „Чер-
ногорец“ (Ноевци) изле-
зе с обръщение, в коя-
то се заявява защо ти-
мът подкрепя Любос-
лав Пенев за президент
на Българския футбо-
лен съюз. Миналата
седмица българският
футболист и треньор
по футбол Любослав
Пенев даде пресконфе-
ренция, на която опо-
вести своите вижда-
ния за този спорт в

страната ни и целите,
които си е поставил,
ако е начело на БФС.
След пресконференция-
та в публичното прос-
транство редица ме-
дии и коментатори из-
лязоха с различни ста-
новища по отношение
на изказванията на Лю-
бо Пенев, който фут-
болен клуб „Черногоре-
ц“ (Ноевци) ще издигне
за президент на БФС.
От футболния тим на

брезнишкото село
Ноевци излязоха с об-
ръщение по тема-
та.„Само ден след прес-
конференцията, всич-
ки поръчкови журна-
листи се скъсаха да оп-
люват Любо Пенев. Яв-
но им харесва нивото
на футбола ни. На нас
не ни харесва, нищо не
ни харесва.

Не ни харесва нацио-
налните отбори да са
на нивото на Люксен-

Снощи в „Славата”  чакаха
човек от „Санкт Паули”

Нападател, който е юноша на Санкт Пау-
ли , се чакаше да кацне късно снощи на ле-
тище София.  По уговорка той трябва да ми-
не проби във втородивизионния „Струмска
слава”.  От треньорския състав знаеха са-
мо малкото  му име,  Нгуен, и фактът,че има
немски паспорт, което ще направи по-лесно
картотекирането му в отбора, в случай,че
бъде одобрен. Днес от 13,00 часа на „Гере-
на” радомирци ще изиграят своята първа
контролна среща, като част от подготовката
си за пролетния дял на първенството срещу
юношите  до 19 години на „Левски”.

бург, децата в школи-
те да се толерират за-
ради финансовите въз-
можности на родите-
лите им. Не ни харесва
първенство, пълно с
неставащи чужденци (
вече и на 40г. ), заемащи
мястото на български-
те момчета. Не ни ха-
ресва финансовата
преса, налагана от БФС
на аматьорските от-
бори, всяка есен преди
старта на първенство-
то: 100лв. за правоу-
частие, 20 лева за член-
ски внос( плащан дори
от нечленове на БФС),
20 лева членски внос
АФЛ, картотекиране-
10лева на състезател(
общо на отбор около
220 лева – само за
няколко печати и под-
писи- при положение, че
масово играят нере-
довни състезатели, но
делегатите си зат-
варят очите), наказа-
ния за наложени карто-
ни – 150лв. за 15 карто-
на, всеки следващ по 10
лева ( сложете 20 сре-
щи със средно по 2 кар-
тона и какво излиза-
400лв., това е лудост-
да наказваш състеза-
тел, да си плаща за кар-

Новак в ЦСКА за първи
път видял сняг

След ден почивка, ЦСКА отново тренира
в Сандански. Стамен Белчев изведе фут-
болистите на тренировка под снега, а най-
изненадан от него беше новият защитник в
отбора Жеферсон, който за първи път през
живота си видя сняг.По време на занима-
нието отново се наблегна на максимални
натоварвания на играчите, а следобедната
тренировка ще бъде с топка. Освен от чер-
вени фенове, част от заниманието беше из-
гледано и от футболистите и щаба на Вих-
рен (Сандански), които днес започнаха
подготовка. В събота (20 януари) ЦСКА ще
изиграе първата си контрола именно сре-
щу местния тим. Двубоят ще започне в
13:00 часа и ще бъде излъчен на живо по
ЦСКА ТВ.

Грижи ли се БФС за детско-юношеския футбол
Предизборната бит-

ка в БФС тече с пълна
сила и това вече се виж-
да от общественос-
тта. И докато едната
страна, в лицето на
президента Борислав
Михайлов говори със
спокоен тон, то дру-
гият кандидат за пос-
та Любослав Пенев из-
ползва друга тактика.
Той хвърля „огън и жу-
пел“ по сегашното ръ-
ководство, като пре-
доставя на обществе-
ността „шокиращи и
сензационни факти“,
които трябва да под-
крепят мнението му, че
българският футбол е
стигнал „дъното на дъ-
ното“.

Какво точно означава
това на практика едва
ли и Любо знае, но как-
то и да е. Всъщност до
момента Пенев е заста-
нал един единствен
път пред медиите на
пресконференция. На
нея той побърза да за-
лее хората с „разкрити-
я“, които впоследствие
бяха опровергани с

необходимите факти
от БФС. Което предиз-
вика истерична реакция
от страна на бившия
национален селекционер
с една декларация, но
това е друг въпрос. В
една от „опорните“ си
точки Любо обяви, че
щял да работи в сът-
рудничество с ММС и
общините, като се объ-
рне специално внимание
на развитието на дет-
ско-юношеския футбол.
И обясни как до момен-
та почти нищо не се би-
ло правело, харчели се
пари за определени хо-
тели и банкети и т.н.
Фактите, обаче са дру-
ги. Колкото и да не им
се иска на Любо и компа-
ния, оказва се, че ММС и
БФС отдавна работят
успешно в това направ-
ление и имат дългос-
рочна стратегия.
„Програма за развитие-
то на детско-юношес-
кия футбол в Българи-
я“ стартира през 2016
година с бюджет от 1
000 000 лева, осигурени
от спортното минис-

терство. През минала-
та сумата вече бе зави-
шена и достигна 1 150
000 лева. По време на из-
пълнението на програ-
мата бяха проведени
физически и техничес-
ки тестове на юноши-
те до 15, 17 и 19 годи-
ни.

В изследванията бяха
използвани най-съвре-
менни методи и уча-
стваха водещи специа-
листи. Подобни тесто-
ве за физическа и тех-
ническа подготовка не
са правени по този на-
чин от десетилетия и
дава реална представа
за нивото на работа в
Детско-юношеските
школи, както и за необ-
ходимостта от предла-
гане на  централизирана
методика за този сег-
мент от тренировъч-
но-обучителната дей-
ност. През тази година
ще бъдат повторени
изследванията на всич-
ки футболисти, уча-
ствали през 2016-а, за
да се види техния нап-
редък или регрес. И

съответно да бъдат
предложени идеи и ре-
шения на треньорите
по места. Освен това
Програмата дава въз-
можност на клубовете
да проведат подготви-
телни лагери на юно-
шеските си гарнитури,
като повечето от тях
нямат възможност да
финансират такива. По
време на лагерите от-
борите изиграха мно-
жество контроли по-
между си, което бе от
изключителна полза за
подрастващите талан-
ти.Голямата цел е след
първите четири годи-
ни (през 2019-а), да бъде
натрупана достатъч-
но информация, на база-
та на която да бъде
създадена Национална
програма/стратегия за
„Пътя на състеза-
теля” – различните
етапи на развитие на
един състезател в пи-
рамидата за развитие
на Елитния спорт. И
съответно програма-
та ще бъде продължена
от страна на ММС. В

резултат на взаимодей-
ствието между двете
институции, вече може
да се направи анализ и
да бъдат създадени
ясно изразени крите-
рии за категоризация
на клубовете от ДЮФ.
Ясно са очертани и по-
тенциалните географ-
ски центрове за разви-
тието на Академии. Ка-
къв е изводът от посо-
чените по-горе факти
за Програмата за разви-
тие на детско-юношес-
кия футбол в Бълга-
рия? Ами той е елемен-
тарен – БФС и ММС ра-
ботят успешно заедно
в последните години и
това няма как да не до-
веде до положителни
резултати в бъдеще. И
Любо Пенев няма да
„открие топлата во-
да“, като предложи
взаимодействие с дър-
жавата. Такова вече
има, всичко останало е
евтин популизъм и
търсене на сензации. А
кой прав, кой крив пред-
стои да разберем скоро.
На 16 февруари.

тон, въпреки отделе-
ните от него средс-
тва, за да дойде на сре-
ща). Направете си
сметка какви пари да-
ват отборите всяка
година в областните
съвети. Тази финансо-
ва тежест я поемат
общини, бизнесмени (
такива почти не оста-
наха) и футболни дея-
тели. Не е ли по- добре
с тези средства да се
подобрява нивото на
терените? Не ни харес-
ва при обжалване на да-
дена среща да плащаме
100лв. ( нормално е та-
зи сума да се покрива
от загубилата спора
страна, както е в съда)
Не ни харесва, сегашно-
то статукво. Хора, не
бъдете мишки. Не се
страхувайте да имате
мнение. Бъдете свобод-
ни. Не се оставяйте за
две топки селект, две
мрежи и флагчета да
гласувате не по съ-
вест. Нас не ни е страх,
Любо Пенев също!!!
Забравете червените и
сините си пристрас-
тия, футбола е на дъ-
ното!!!!“, съобщават
от футболен клуб
„Черногорец“.

Нов вратар почна с „Миньор”

Досегашният вратар на „Пирин”(Разлог)
Кристиян Иванов започна тренировки с от-
бора на „Миньор”. Перничани се нуждаят
от качествен състезател между гредите
след като   титулярният им вратар Даниел
Леонтиев е контузен и не води пълноценна
подготовка. Алекс Георгиев пък, с когото
Леонтиев се редуваше в рамката на врата-
та, премина в отбора на „Струмска слава”.
В паузата между двата полусезона се во-
диха преговори с Едуард Мечикян, но той
пък има опция да играе в професионалния
футбол и така и не пристигна на „Стадиона
на мира”.
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Майката на ударения от джипа на екскмета на Трън Ивайло готви протест пред парламента

ЦАР КИРО ИМА ДОС-
ТОЙНИ НАСЛЕДНИЦИ В
РАДОМИР. Още не бяхме
се начудили по каква работа

беше жандармерийската блокада на
града от ония дни, и вече ни светнаха.
Търсили са и са хванали група за неле-
гално производство на алкохол в про-
мишлени количества. Не е чудно, че на
пазара още има менте ракия. Фрапира-
щото е друго – такава скоросмъртница
да се продава в пластмасови шишета и
на всичко отгоре да има своята клиен-
тела е срам и резил за рутинираните
пиячи. Кои са били клиентите на въп-
росния спирт с есенция и как са пласи-
рали ментето е голяма загадка. Добре,
далаверата на производителя е ясна.
Ама да се продава въпросната шльока-
вица в курортни комплекси, както го
обяснява полицията, е тежък удар вър-
ху туристическия бранш в момент, ко-
гато държавата се скъсва от хвалби, че
е разцъфтял. Значи приказките за Цар
Киро имат продължение, а вкусът на
потребителя изобщо не е мръднал от
деветдесетте години, когато по пазари-
те се продаваше всякакъв боядисан
спирт, запечатан понякога с бирени ка-
пачки. Явно Радомир е новата столица
на ракията менте и като такава също е
атрактивна туристическа дестинация.
Включително и за жандармерията.

ИСКАМЕ ИЛИ НЕ ИСКАМЕ, ЩЕ
ЖИВЕЕМ С ДУХА НА СУРВА. Не са-
мо заради новата украса на площада.
Вече и в парламента ще лумкат звонци
ако не реално, то поне виртуално. Впро-
чем, сурвакарската фотоизложба, коя-
то ще краси храма на законодателство-
то, може да има и друг смисъл. Точно в
деня на откриването днес, опозицията
внася вота на недоверие срещу каби-
нета и тая седмица в пленарната зала
ще има една Сурва, дето ще засенчи и
пернишката. Ще гонят вампири и тала-
съми, попове ще опяват като на сватба,
циганчета ще молят за някой лев, а бу-
любашията ще командва от високо и
ще свири назидателно. Затова перниш-
ката Сурва намира своето истинско
място там и сега. А това, което ще ста-
не тук след две седмици, може да се
окаже бледо копие на парламентарната
Сурва.

Тийнейджър заби кола
в тролейбусен стълб

Любомира ПЕЛОВА
19-годишен младеж е пострадал при

пътен инцидент в Перник.
Около 19,45 часа в понеделник бил по-

дучен сигнал за катастрофирал по вина
на водача лек автомобил „Сеат Ибиса“.
Пътният инцидент е станал на вътреш-
ноградсктата магистрала в областния
град, след светофарите на квартал „Мо-
шино“. Автомобилът се е движел към
центъра на Перник. Возилото е било уп-
равлявано  от 19-годишен младеж. Ко-
лата се е забила в стълб на бившия тро-
лейбусен транспорт. Пожарникари по-
могнали шофьора да бъде изваден и за-
каран за преглед в МБАЛ „Р. Ангело-
ва“. По първоначални данни лекарите
имали съмнение за счупени ребра. На
пострадалия е взета кръвна проба за
химичен анализ.

За кратко движението е било затруд-
нено. Екипи на „Пътна полиция“ се спра-
вили много бързо със ситуацията.

Вече две години и
два месеца обаче се-
мейството на дете-
то чака справедли-
вост, но присъда
срещу бившия кмет
така и няма. Заради
това майката на
момчето се готви
за протест пред
парламента.

“Няма да чакам
справедливост за
сина ми! Ще си я взе-
ма пред парламента.
Заседанията на съда
се провалят вече 4
месеца. Приемам от-
лагането на присъ-
дата като целенасо-
чен психологически
тормоз към мен ка-
то родител на пос-
традало дете”, на-
писа изстрадалата
жена в писмо до “24
часа”.

Анита Гълъбова е
категорична, че
всички експертизи
дотук сочат, че шо-
фьорът е виновен.
“Въпреки това се до-
пусна 4-та експер-
тиза. На 9 февруари
е следващото засе-
дание, което сигур-
но ще се отложи по
ред причини.”, спо-

деля майката.
Анита Гълъбова е

готова, ако скоро
няма присъда, да съ-
бере родителите на
деца, жертви и пос-
традали при катас-
трофи, които са “о-
безверени и съсипа-
ни”. Според нея гър-
бът на Николов се
пази от влиятелен
човек.

“Инцидентът със
сина ми се превърна
в политическа игра,
но аз няма да уча-
ствам. Някой отго-
ре помага на бившия
кмет. Знам кой е, ще
го помоля да спре.
Ще се обърна към
в и с о к о п о с т а в е н и
личности да се на-
месят, както преди
1 година”, решена е
Гълъбова.

Преди старта на
процеса на 23 юни
м.г. Николов се от-
тегли от кметския
пост. Той бе номина-
ция на ГЕРБ. “Разоча-
ровах се от поведе-
нието на кмета пред
медиите, в което не
видях никаква съпри-
частност”, комен-
тира през 2016 г.
случая премиерът
Бойко Борисов.

От юни м.г. досега
са проведени над 5
заседания. От съда
в Трън обясниха, че
делото се отлага за-
ради допустими по
закон искания на за-
щитата. Последно-
то заседание на 12
януари се е отложи-
ло, тъй като едно
от вещите лица е
било заето по друго
дело във Варненския
апелативен съд.

К а т а с т р о ф а т а
стана на 13 ноември
2015 г. на кръстови-
ще в Трън. Ивайло
минал зад автобус,
когато бил пометен
от задницата на
джипа “Фолксваген
Туарег” на кмета.
Според експертизи
по делото скорос-
тта на кмета била
между 16 и 20 км/ч.

Майката на момче-
то получи подкрепа
от Нели Петрова,
депутатка от ГЕРБ
и майка на убитата
през 2011 година на
пешеходна пътека
Лора.

Петрова обяви, че
ще направи каквото
е по силите й, за да
съдейства на Анита
Гълъбова.

Нов вид телефонна измама
ни удря по джоба с 20 долара
Любомира ПЕЛОВА

Нов вид телефон-
на измама – импул-
сни номера от ос-
тров в Атлантичес-
кия океан атакуват
абонатите по мето-
да „пропуснато по-
викване”. Отскоро
много хора у нас сиг-
нализират, че са ги
търсели от остров
Възнесение от но-
мер, който започва с
код + 247. Атаката е
по метода „пропус-
нато повикване”, а
непознатият номер
позвънява само вед-
нъж. Капитанът на
националния ансам-
бъл по художестве-
на гимнастика Симо-
на Дянкова е сред
атакуваните. Реша-
ва да се обади об-
ратно. „Въобще не
погледнах. Започна
да отброява секун-
ди, хем даваше сиг-
нал, хем отчиташе
все едно говоря”,
разказва тя. Все още
Симона Дянкова не е
сигурна дали това
ще се отрази на ме-
сечната сметка, но

з а б е л я -
зва, че
т е к у щ а -
та е по-
в и с о к а
от оби-
к н о в е н о .
А веднъж
в ъ р н а л а
о б а ж д а -
не, поз-
в ъ н я в а -
нията за-
честили .
„От Албания на 13-
ти януари ми звън-
яха шест пъти”, ко-
ментира тя.

Американската по-
лиция е разследвала
подобна измама пре-
ди близо 3 години.
Обикновено измам-
ниците избират за
седалище място ка-
то остров Възнесе-
ние, където няма
строги правила за
телекомите, комен-
тира експертът по
информационна си-
гурност Борислав
Сестримски. „Схема-
та е доста умно из-
мислена, защото ко-
гато вие се обадите
на телефон, по вре-

Облекчават конфискуването
на незаконно имущество в ЕС

Любомира ПЕЛОВА
Нови правила ще направят Конфискуване-

то на незаконно придобито имущество в ЕС
по-лесно, а компенсациите за пострадалите
ще бъдат приоритет след като бъдат направе-
ни новите правила в тая насока, съобщават
от пресслужбата на Европейския парламент.
Промените са предложени от Комисията на
Европейския парламент по граждански сво-
боди, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

Новите правила са част от плановете на Ев-
ропейския съюз за борба с финансирането
на терористични дейности. Разширява се и
обхватът на санкциите по отношение на как-
во имущество може да бъде задържано от
държавните органи.

От Брюксел предлагат отнемане или запо-
риране на имущество, дори и когато при при-
добиването няма пряка връзка с извършено-
то престъпление, или принадлежи на трети
лица. Текстовете предвиждат ускорени сро-
кове за отнемане на имущество, придобито
от престъпна дейност, или при случаи, свър-
зани с терористична дейност.

Между европейските институции обаче
има разногласие – Европейската комисия
иска срокът на процедурата за отнемане или
замразяване на активи да бъде 60 дни, а де-
путатите от Европейския парламент (ЕП) – 20
дни. Целта е криминално проявените лица да
нямат възможност да укрият имущество и
активи. Пострадалите ще бъдат първите, кои-
то ще получат обезщетение при разпредел-
янето на конфискуваните активи.

Евродепутатите са се споразумели, в слу-
чаите на конфискации на стойност повече от
10 000 евро, парите, които остават след ком-
пенсацията, да бъдат разпределени между
искащата и извършващата конфискацията
държава членка - съответно 70% и 30%.

От ЕП посочват още, че при съмнения за
криминално престъпление съдът ще нареж-
да запорирането на имущество на заподоз-
рените в извършване на незаконните дей-
ствия. Едва тогава властите ще могат да
предприемат последващи действия.

Конфискацията и запорирането на иму-
ществото е ефикасен начин и за превенция
на тероризма, посочват още от институцията.
Но изчисленията на Европол са, че само
1,1% от добитото по незаконен начин иму-
щество се конфискува. Общата му стойност
в ЕС се изчислява на 1,2 млрд. евро. След
като промените бяха одобрени от комисията
по граждански свободи, правосъдие и вът-
решни работи, предстои текстовете да бъдат
обсъдени между трите европейски институ-
ции – Европейският парламент, Европей-
ският съвет и Европейската комисия.

ме на изчакване мо-
же да чувате всяка-
къв звук, в момента
те са се възползвали
и са сложили звук на
телефон, който звъ-
ни в момента, но
всъщност линията
вече е отворена”,
обяснява той.

Телекомите у нас
съветват абонати-
те си да блокират
непознатите чуж-
дестранни номера и
да не връщат оба-
ждания към тях. Ед-
на от компаниите у
нас дори е преуста-
новила избирането
и пренасочванто
към остров Възнесе-
ние още през 2013 г.

От страница 1
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