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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

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

12% îò õîðàòà â ðåãèîíà áåäíè!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.

Петък,  17 май 2019 г . ,  бр.  91 /6680/  год.  XXVЦена: 1,00 лева

Св. ап. Андроник.
Св. мчк Николай

Софийски

Финал
по турски

Оная вечер завърши един от поредните
километрични турски сериали по теле-
визията, снощи започна нов, но като
под индиго хепиедът се пренесе във
вътрешната политика. Не е нужно да
си оракул, за да предскажеш как ще се
финализира една сапунка. Най-често -
цветя и рози. В редки случаи - драма
бездънна. Точно така с стана и с ТОЛ-
системата, заради която превозвачите
се бяха надъхали да блокират половин
България. Да, ама не. Първо - те извади-
ха рекетьорския си инструмент, щото
бяха сигурни, че като опрат нещата до
премиера, и той бащински ще клекне. И
не само бащински - предизборно ще клек-
не. Че само това му оставаше - блокада
по пътищата. Второ - Борисов трябва-
ше лично да се разпореди, за да обере
овациите, ако въобще в тая държава
има нещо за овации. И накрая - система-
та убиец на превозваческия бизнес бе
отложена с три месеца. Дотогава ще се
тества по друг начин и при други тари-
фи. Последните не бяха обявени, вероя-
тно в очакване да ги обяви Той. Браншо-
виците леко благодариха на Него, а не
на анонимника, измислил новите тари-
фи. Финалът остава за Нас.

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 180

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

Областта е на 8-мо място в страната по размер на линията на бедност
Светла ЙОРДАНОВА

Близо 12 % от насе-
лението в Пернишко
живее под линията на
бедност, която  през
2018 г. общо за стра-
ната е 351.11 лв. сред-
номесечно на лице от
домакинство. При то-
зи размер на линията
на бедност под прага
на бедност са били 1
550.8 хил. лица, или
22.0% от населението
на страната, съобща-
ват от Териториална-
та статистика.

Данните от изслед-

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

dlv.si@abv.bg
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

www.vento-k.com
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Тел.: 0777 82202
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

ването позволяват
изчисляване на линия
на бедност за всяка
област. Приложен е
същият метод както
при линията на бед-
ност на национално
ниво - 60% от средния
общ разполагаем не-
тен доход на дома-
кинствата в рамките
на областта.

За 2018 г. в област
Перник размерът на
линията на бедност е
353.17 лв. средноме-
сечно на лице от до-
макинство, като под

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

10% ÎÒ Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ Â
ÏÅÐÍÈØÊÎ ÍÀÏÓÑÊÀÒ
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“ÌÀÐÈÍÀ ÁÀÐÀ”
“ÑËÀÂÀÒÀ” ÙÅ ÃÎÑÒÓÂÀ
Â ÄÎÁÐÈ×

прага на тази линия е
живяло 11.9% от насе-
лението на областта

Спрямо предходна-
та година размерът
на линията на бед-
ност за област Пер-
ник през 2018 г. се
понижава с 3.7%, до-
като за страната ос-
тава без промяна.
По-ниският размер
на линията на бед-
ност се дължи на на-
маляване на средния
размер на дохода от
пенсии- с 6.3% и на
увеличаване на отно-

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ДГ "Родолюбче" празнува 70 - годишен юбилей
Светла ЙОРДАНОВА

С приказен празник
беше отбелязан 70-го-
дишният юбилей на
ДГ "Родолюбче" . Мал-

ките възпитаници на
детското заведение
представиха пъстър
спектакъл с песни и
танци, който изпълни

театралния салон в
Двореца на култура-
та. Те зарадваха публи-
ката с невероятните
си изпълнения и слън-

чевите си усмивки.
На празника присъс-

тва кметът на Общи-
на Перник Вяра Церов-
ска, която с голяма
радост и вълнение
поздрави юбилярите.

"Вече 70 години
детска градина "Родо-
любче" се грижи и
обучава най-малките
перничани. Открива
им магията на шаре-
ните книжки, дарява
им спокойствие и лю-
бов. Нека слънчевата
пътека ги води към
красота и доброта и
да не свършват въл-
шебствата на детс-
твото", сподели кме-
тът и изказа специал-
на благодарност на

На страница 3

сителния дял на пен-
сионерите в наблю-
даваната съвкуп-
ност - с 6.6%.  Отно-
сителният дял на

бедното население в
намалява с 5.3 про-
центни пункта.

директора и учители-
те за техния профе-
сионализъм и твор-
чество, за нестихва-
щия ентусиазъм,
всеотдаен труд и
грижи за бъдещето на
нашия град.

На празника присъс-
тваха още зам.-кме-
тът Севделина Кова-
чева, кметът на кв.
"Изток" Емил Коста-
динов и родители.

Малките възпита-
ници бяха поздравени
от директора на уче-
бното заведение Ан-
гелина Рикова. В дет-
ска градина "Родолюб-
че" се обучават 200
деца на възраст от 3
до 7 години.
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Причината се крие в нежеланието им да учат

Над два пъти са намалели
болните от варицела в региона

през изминалата седмица
Силвия ГРИГОРОВА

Над два пъти са намалели заболелите
от варицела в областта през изминала-
та седмица, информира Регионалната
здравна инспекция в Перник. През из-
миналата седмица са констатирани 8
болни, при 20 за предходната седмица.
Заболелите са 6 от Перник и по 1 от Ба-
тановци и село Студена. Всички се ле-
куват амбулаторно от личните си лека-
ри.

През  седмицата са се увеличили нез-
начително болните от остри респиратор-
ни заболявания. Установени са 27 бол-
ни, при 24 за предходната седмица. За-
болеваемостта през този период е била
36,66%, при средна за страната. 48,26%.

Регистрирани са  13 случая на зараз-
ни заболявания, при 10 за предходната
седмица.

През изминалата седмица е констати-
ран само 1 болен от скарлатина от Пер-
ник, който се лекува амбулаторно.

За първи път тази година е регистри-
ран случай на болно дете от коклюш  от
Перник. Направено е епидемиологично
проучване: детето не е ваксинирано,
поради отказ на майката, лекува се ам-
булаторно.

През отминалата седмица е устано-
вен 1 болен от Брезник от ентероколит.
Той се лекува  стационарно в СБА-
ЛИПБ "Проф. Иван Киров"-  София.

През седмицата е регистриран 1 слу-
чай на болен от вирусен хепатит  от
Брезник.

През изминалата  седмица инспекто-
рите на РЗИ - Перник са извършили 176
проверки, при които са съставени 2 ак-
та. 63 от проверките са свързани със
спазване на Наредбата за забрана на
тютюнопушенето в заведения за об-
ществено хранене.

Здравната инспекция продължава
ежедневния мониторинг на питейните
води в региона.

Взети са 165 проби от различни во-
доизточници, за да се установи дали
подаваната от тях вода за питейно-бито-
ви цели отговаря на изискванията на
Наредба №9. Взети са и 23 проби от бу-
тилирана вода, за да се установи дали
отговаря на хигиенно-санитарните изи-
сквания.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

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

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

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

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Светла ЙОРДАНОВА
147 ученици  от I

до VIII клас са напус-
нали общообразова-
телните училища в
област Перник през
миналата учебна го-
дина. Най-голям е от-
носителният дял на
учениците, които са
напуснали по семейни
причини - 49.7%, след-
ван от дела на зами-
налите в чужбина -

37.4%, и на напуснали-
те поради нежелание
да учат - 10.2%. Това
сочат резултатите
от изследване на об-
разованието в облас-
тта  на Териториал-
ната статистика в
Перник.

Данните показват
още, че към
01.10.2018 г. учебни
занятия се водят в
32 общообразовател-

Ще има и втори доставчик на
услуги за събиране на пътни такси

Силвия ГРИГОРОВА
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

подписа договор с фирмата "Телетол" АД,
с който дружеството става вторият Нацио-
нален доставчик на услуги за електронно
събиране на пътни такси след  "Интелиген-
тни Трафик Системи" ЕАД.

Съгласно Общите условия, приети от Уп-
равителния съвет на АПИ за доставчици на
услуги, е предвиден 10-дневен срок от под-
писване на договора, в който фирмата да
докаже оперативна съвместимост с Еле-
ктронната система за събиране на пътни
такси и да започне дейност по предостав-
яне на услуги. Едва след установяване на
съвместимост договорът с националния
доставчик на услуги влиза в сила. Ако в
указания срок не се установи готовност за
представяне на услугите, то срокът се удъ-
лжава до момента на фактическото доказ-
ване, че е постигната оперативна съвмести-
мост.

Процедурата за кандидатстване и одо-
бряване на националните доставчици на
услуги е описана в Закона за пътищата и
Наредбата за условията, реда и правилата
за изграждане и функциониране на смесе-
ната система за таксуване на различните
категории пътни превозни средства на база
време и на база изминато разстояние. Пър-
вият етап е подаване на заявление за ре-
гистрация, съгласно изисквания разписани
в Наредбата. След като е установено, че
лицето отговаря на условията, АПИ одо-
брява неговото вписване в Национален
електронен регистър на националните дос-
тавчици на услуги за електронно събиране
на такси.

Съгласно Наредбата  лицата, които са
вписани в регистъра, могат да подадат зая-
вление за извършване на тази дейност.
Процедурата за кандидатстване е отворе-
на и всяко лице, което отговаря на усло-
вията, може да подаде заявление. Проце-
дурата и изискванията са еднакви за всич-
ки кандидати, желаещи да предоставят ус-
луги и да бъдат национален доставчик на
такива.

ни училища, като
броят на учениците в
тях е 8 744. В сравне-
ние с предходната го-
дина броят на об-
щообразователните
училища остава без
промяна, а на ученици-
те в тях намалява с
1.0%.

В една паралелка в
общообразователни-
те училища се обуча-
ват средно по 22 уче-

ници.
През 2018 година

основно образование
в общообразовател-
ните и специалните
училища в област
Перник са завършили
1 122 ученици. През
същата година дипло-
ма за завършено сред-
но образование в об-
щообразователните
училища са получили
359 души.

Учителите (вкл. ди-
ректорите и замес-
тник-директорите с
преподавателска зае-
тост) в общообразо-
вателните училища
през учебната 2018/
2019 година са 839.

Професионалното
образование и обуче-
ние през учебната
2018/2019 г. в област
Перник се осъщест-
вява в 8 професионал-
ни училища (7 профе-
сионални гимназии и 1
спортно училище).
Броят им в сравнение
с учебната 2017/2018
година остава непро-
менен. Общият брой

на учащите в профе-
сионалното образова-
ние и обучение през
тази учебна година е
2 381, като в сравне-
ние с предходната го-
дина намалява с 2.0%.

В професионалното
образование преобла-
дават момчетата,
които са 57.5% от об-
щия брой на ученици-
те в тази образова-
телна степен.

На една паралелка в
п р о ф е с и о н а л н и т е
гимназии и спортно-
то училище се падат
средно по 22 ученици.

Средно образова-
ние в професионални-
те гимназии и спор-
тното училище за
придобиване на вто-
ра и трета степен на
професионална квали-
фикация през 2018 г.
са получили съот-
ветно 56 и 409 уча-
щи.

През настоящата
учебна година препо-
давателите в профе-
сионалните училища
са 190 души.

Бюрото по труда търси
оператори и електромонтьори
Силвия ГРИГОРОВА

Повече от месец
предлаганите свобод-
ни места на трудовия
пазар в Перник  нарас-
тват като през тази
седмица те се увеличи-
ха с още 46 и достигна-
ха 237. Предлаганите
свободни места на без-
работните висшисти
остават без промяна -
7.

И през тази седмица
са актуални офертите
за работа на 10 еле-
ктромонтьори за Ра-
домир, 20  оператори в
производството за
Божурище, 20 машинни
оператори за София ,
50 оператори на
производствена линия
в Казичене.  Тази седми-
ца се появи предложе-
ние за работа за 20 ох-
ранители в София.

 Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота на:  8 продавач-
консултанти,  1 модел-
чик, 2 сърцари-метал, 1
топилчик, 2 формовчи-
ци, 1 кранист, 2 готва-
чи, 3 машинисти на
многокофов багер, 7
електромонтьори,  1
складов работник 2
продавачи в закус-
валня, 7 касиери, 6 шло-
сери, 1 кредитен кон-
султант, 1 шофьор на
товарен автомобил, 4
работници в кухня, 2
счетоводители, 1 РНР
работник, 1 разработ-

чик на мобилни прило-
жения, 1 организатор
по производство,1 са-
лонен управител, 5
готвачи в заведение за
бързо хранене, 3 експе-
дитори на стоки и то-
вари,1 старши счето-
водител, 2 помощник-
организатори в цех, 5
шивачи, 1 работник в
строителството, 2
машинни оператори, 6
общи работници в про-
мишлеността, 1 де-
тегледач, 5 комисионе-
ри, 5 складови работ-
ници,6 машинни опера-
тори за поцинковане, 5
камериери, 7 шивачи на
облекло, 1 пакетиро-
вач, 1 обслужващ мага-
зин, 3 зареждачи на ма-
териали и полуфабри-
кати, 1 работник в
склад, 2 общи работни-
ци.

 Правейки анализ на

предлаганите от Бю-
рото по труда в Пер-
ник тази седмица сво-
бодни работни места,
можем да обобщим, че
сред най- търсените
кадри са  оператори на
производствена,  охра-
нители, електромон-
тьори, касиери,  прода-
вачи и други. На тру-
довия  пазар в региона
тази седмица преобла-
дава търсенето на
кадри за производс-
твото, а след това за
обслужващите дейнос-
ти

Тази седмица се за-
пазва тенденцията  хо-
рата със средно и по-
ниско образование да
имат по-големи шансо-
ве да си намерят рабо-
та. На тях Бюрото по
труда предлага 230
места и 7 места за без-
работни висшисти.
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Министерството
на регионалното
развитие и благоус-
тройството ще фи-
нансира строителс-
твото на нова път-
на отбивка по ско-
ростната магистра-
ла при п.в. "Марина
бара" в Перник. Това
обяви министър
Петя Аврамова, по-
лучавайки от кмета
на Перник проекта
за обект. По този
повод кметът Вяра
Церовска в предава-
нето "Перничани-по-
томците на Кракра"
на радио Фокус: "То-
ва е един много ча-
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Дрогиран и друг пиян
водач на МПС - на съд

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства са започнати в

Перник и Радомир.
Около 23 часа., на улица "Стара плани-

на" в областния град бил проверен лек ав-
томобил "Форд Фокус", управляван от 38-
годишният В.Г. При извършената му про-
верка с техническо средство за алкохол
са отчетени 1,87 промила в издишания
въздух. Мъжът отказал кръвна проба за
химичен анализ и бил задържан за 24 ча-
са с полицейска мярка.

На улица "Дупнишка" в Радомир е бил
проверен "Мерцедес", шофиран от мес-
тния жител П.В.на 34 години. При изпроб-
ването му с техническо средство е отчетен
положителен резултат за наркотични ве-
щества - амфетамин и канабис. Шофьорът
отказал кръвна проба и бил задържан за
24 часа.

кан и много необхо-
дим проект на пер-
ничани, за който
имаше много вълне-
ния, много срещи,
много подписки. От-
както е построена
скоростната магис-
трала, която минава
през Перник по
пътя за Радомир и
Кюстендил, има само
два входа за влизане
в нашия град - еди-
ният в квартал "Из-
ток", който е при
входа на "Казаблан-
ка", и другият - в
квартал "Хумни
дол". Ако случайно
пропуснете тази

Седмицата на спорта продължава
Светла ЙОРДАНОВА

Екипът на Общински младежки съвет - Пер-
ник се включи с редица спортни инициативи в
седмицата на Спорта, организирана от Общи-
на Перник.

Вчера младежите направиха интересни и
забавни игри за децата пред Двореца на кул-
турата. 150 момичета и момчета от 15 детски
градини пък се включиха в спортния празник,
посветен на Деня на спорта. Надпреварата се
проведе в спортна зала "Борис Гюдеров". В
съботния ден от 10.00 ч. в Спортна зала "Крак-
ра" ще стартира волейболен турнир 3 х 3 (въз-
растова група 14-17 г.) и от 13.00 ч. - възрасто-
ва група 18-21 г. Регистрация и записване на
отборите - на място (09.00-10.00 ч.).

В неделя - 19 май са предвидени още две
спортни инициативи. От 09.00 ч. на игрището
под ОДК ще започне турнир по футбол (въз-
растови групи 14-18 г. и 18-24 г.). Желаещите
могат да се запишат чрез фейсбук страницата
на Общински младежки съвет - събитие
"Спортен фестивал - Перник" 2019. В същия
ден от 11.00 ч. на "Алеята на спорта" ще за-
почне и стрийт фитнес турнир. Регистрация и
записване - на място (10.00-11.00 ч.). Инициа-
тивата е част от Общинския годишен план за
младежта 2019 г.

отбивка, за да оти-
дете на другия край
на града, който е
след 2 км, трябва да
се върнете или да
отидете чак до
"Бяла вода". Това
наистина е един
много сериозен
проблем, като имаме
предвид, че дневно
за София пътуват
20-25 хиляди жители
на Перник, в двете
посоки - насам, и на-
там.

Затова и нашето
желание беше наис-
тина да има една от-
бивка, която да оси-
гури трета възмож-
ност за перничани
да влязат в града.
Тази отбивка обаче
се разполага непос-
редствено до жп ли-
нията. Поради това
ние изготвихме мно-
го сериозен проект,
който беше съгласу-
ван с НКЖИ. Незави-
симо, че касае отсеч-
ка от 150 м, проек-
тът е изключител-
но необходим и
трябваше да го под-
готвим с много гол-
ямо внимание, като
се има предвид съ-
пътстващата ин-
фраструктура от-
ляво и отдясно. Така

или иначе, този
проект вече е факт,
вече е в ръцете на
министъра на регио-
налното развитие г-
жа Аврамова. Тя вече
го предаде на дирек-
тора на АПИ. Под-
готвя се споразуме-
ние между Община
Перник и Агенция
"Пътна инфрас-
труктура", с която
официално и по
всички законови пъ-
тища да предадем
проекта, за да може
да последва общес-
твена поръчка и да
се случи самото
строителство на
отсечката за Мари-
на бара, което ще
бъде реализирано
от АПИ.

Проектът е на
стойност 600 хил-
яди лева.

Кметът очаква до
няколко дни да се
подпише  първо спо-
разумението, след
което АПИ да обяви
обществена поръч-
ка. Сроковете са не
по-малко от 2 до 3
месеца, така че ако
всичко е наред и
няма обжалване на
обществената по-
ръчка,  до есента
може да започне

"Локално наследство" с отчет
за популяризиране на Сурва
Светла ЙОРДАНОВА

Сдружение "Локално
наследство" предста-
ви резултатите от
реализирането на
проекта "Популяризи-
ране на обичая Сурва
чрез интерактивна
интернет страница".
Проектът е финанси-
ран от Национален
фонд "Култура" и има
за цел създаване на
представителна ин-
тернет страница на
сурвакарските групи
в Пернишкия регион.
Участниците в проек-
та обобщиха резулта-
тите от работата си
пред представители
на селищните общнос-
ти, носители на мас-
карадната традиция,
както и пред служи-
тели на различни ин-
ституции - Региона-
лен исторически му-
зей - Перник, Държа-
вен архив - Перник, РЕ-
КИЦ - Перник.

Сдружение "Локално
наследство" проведе
теренна работа по
време на фестивала

"Сурва" в  Земен на 16
март 2019 г. Осъщес-
твени бяха интервю-
та, фото и виедодо-
кументиране на сур-
вакарските групи,
които участваха във
фестивала. Теренно-
то проучване бе реа-
лизирано в рамките
на проект, финанси-
ран от Национален
фонд "Култура".

Сдружение "Локално
наследство" в парт-
ньорска инициатива
със сурвакарската
група от село Гигин-
ци, община Брезник и
Клуб "Приятели на Су-
рова" при НЧ "Нови
хоризонти 2009?  ор-
ганизираха участие-
то и представиха ус-
пешно стародавната
ни маскарадна тради-
ция пред жителите на
град Велика Горица,
Република Хърватска
и гостите на мес-
тния Карнавал - 110-
ти Турополски Фаш-
ник. Сурвакарите де-
филираха по време на
карнавала , а на след-

ващия ден се предста-
виха пред деца и роди-
тели в съпътстващо-
то събитие от карна-
валната програма -
детски маскарад. До-
макините  заявиха же-
лание и готовност за
ежегодно представ-
яне на наши сурвакари
в местния празник.
Сурвакарската група
бе приветствана от
заместник-ръководи-
теля на посолството
ни в Загреб г-н Никола
Николов, а представи-
тели на Читалище
"Нови хоризонти
2009? и Сдружение
"Локално наследство"
имаха срещи с органи-
затори на карнавала,
представители на
местното туристи-
ческо дружество и
НПО "Чиче", които ак-
тивно работят за
опазване на тради-
ционната култура в
този край на Републи-
ка Хърватска. Бяха
постигнати догово-
рености за работа по
бъдещи съвместни
проекти.

Това заяви кметът Вяра Церовска във връзка с пътен възел "Марина бара"
За 2018 г. област Перник се нарежда на

осмо място в страната по размер на ли-
нията на бедност, след София (столица)
(513.2 лв.), Стара Загора (403.3 лв.), Варна
(382.6 лв.), Бургас (372.9 лв.), Пловдив
(368.8 лв.), Габрово (358.0 лв.) и Русе
(354.8 лв.).

През 2018 г. най-ниската линия на бед-
ност се наблюдава в областите Пазар-
джик и Монтана - съответно 238.7 и 239.8
лв.

Най-висок е относителният дял на бед-
ните в областите Монтана и Велико Търно-
во -по 26.2%, Ловеч - 25.8%, и Сливен -
25.5%. Най-нисък е относителният дял на
бедните в областите Перник - 11.9%, Кюс-
тендил и Разград - по 14.7%, и Русе -
14.9%.

В област Перник относителният дял на
бедност при мъжете е 10.0%, а при жените
- 13.8%. В сравнение с предходната годи-
на делът на бедност намалява и при двата
пола - с 5.1 процентни пункта при мъжете
и с 5.5 процентни пункта при жените.

Системата за социална защита има съ-
ществено значение за редуциране на
бедността. Данните за 2018 г. на нацио-
нално ниво показват, че ако в доходите
на домакинствата се включат доходите от
пенсии, но се изключат останалите со-
циални трансфери, равнището на бедност
нараства от 22.0 до 29.5%, а  за област
Перник равнището на бедност се повиша-
ва съответно от 11.9 до 21.1%, или с 9.2
процентни пункта. Съответно при изключ-
ване на пенсиите и останалите социални
трансфери равнището на бедност за об-
ластта нараства до 43.5% или с 31.6 про-
центни пункта.

Поляризацията на населението в област
Перник по доход, измерен чрез съотно-
шението на доходите между бедните и бо-
гатите слоеве на обществото за 2018 г.
показва, че най-бедните 20% от дома-
кинствата имат 4.1 пъти по-нисък доход от
най-богатите 20%, като спрямо 2017 г.
поляризацията намалява.

от страница 1

12% от хората
в региона бедни!

строителството на
тази изключително
важна и много чака-
на отсечка за перни-
чани.

Министерството
задвижи процедура-
та сравнително бър-
зо, за което Вяра
Церовска споделя:
"Аз се постарах да
им покажа колко е
важна тази отсечка.
Ние направихме
всичко възможно, за
да заснемем пътни-
копотока, пък и на
АПИ да обясним кол-
ко е натоварено дви-
жението, при усло-
вие, че те имат ка-
мери на входа и на
изхода на Перник.
Важно е, че за първи
път ние бяхме чути
за това желание.

Това се случи в ли-
цето на премиера и с
активното разбира-
не на министър
Петя Аврамова, коя-
то беше тук и видя
това, което ни е
необходимо, чу хора-
та и разбра колко е
важно. Успяхме да
подготвим проект,
който да отговаря
на всички изисквани-
я, да бъде съгласу-
ван и да има разре-
шение за строеж."
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Кандидатът за Европарламента от листата на ГЕРБ и СДС
Андрей Ковачев ще посети градовете Трън и Радомир

Кандидатът за
член на Европейския
парламент от листа-
та на ГЕРБ и СДС Ан-
дрей Ковачев ще по-
сети градовете
Трън и Радомир на 17
май.

Програмата включ-
ва:

10:00 ч. - среща с
производители, тър-
говци и граждани на
градския пазар в Трън

11.45 ч. - среща с ръ-
ководството и рабо-

тещите във фирма
за проектиране и
производство на ме-
тални конструкции
и машини, както и
на електрически
табла за управление
в Радомир.

Доц. Александър Йорданов представи своите "Патриотични уроци" в Перник
Той е шести в листата на ГЕРБ и СДС в изборите за Европейски парламент

Шестият в листа-
та на ГЕРБ и СДС в
изборите за членове
на Европейския пар-
ламент Александър
Йорданов представи
в Перник книгата си
"Патриотични уро-
ци". Да чуят патрио-
тичните уроци на
Александър Йорда-
нов, събитието, със-
тояло се в галерия
"Любен Гайдаров",
уважиха кметът на
Община Перник и об-
ластен координатор
на политическата си-
ла Вяра Церовска, на-
родният представи-
тел Александър Але-
ксандров, председа-
телят на Жени ГЕРБ
Ирена Соколова, об-
ластният и общин-
ският координатори
на СДС с Перник Юл-
иан Ситарски и д-р
Адриан Симеонов, об-
щински съветници,
граждани и общес-
твеници.

Приветствие от-
прави областният
координатор на ГЕРБ-
Перник Вяра Церов-
ска. "Познанието за
нашата история и
истината за нея, са
единственият път,
който може да ни от-
вори поглед и към бъ-
дещето на България.
Като съвременници
на прехода, аз и мое-
то поколение, сме
свидетели на огром-
ните трудности,
които децата на де-
мокрацията и демок-
ратичния процес
трябваше да преодо-
леят, за да постиг-
нем това, което има-
ме днес. Дълбоко оце-
нявам всичко, което
постигнахме като де-
мокрация, като сво-
бода, която имаме и
като възможности,
които ни дава този
преход. Едно от хуба-
вите неща, които се
случиха в последните
години, е това, кое-
то политическа пар-

тия ГЕРБ даде на Бъл-
гария и на траждани-
те. Реални възмож-
ности и реални пос-
тижения, които мо-
гат да се видят и
които стигат до
всеки дом. Сред дру-
гите големи неща,
които направи поли-
тическа партия
ГЕРБ, е зрелостта да
се върне към най-ста-
рата, към истинска-
та, автентичната
десница. Да прегърне
СДС, за да направи
бъдещето на Бълга-
рия по-сигурно. За да
обедини историята
ни с бъдещето", спо-
дели лидерът на
ГЕРБ-Перник. Тя беше
категорична, че ис-
тината за България
е само една."Ние сме
част от Обединена
Европа и искаме да
бъдем равни в това
европейско семей-
ство. Затова съм
убедена в нашия общ
успех", отбеляза д-р
Церовска.

"Тази книга отваря
няколко големи теми,
а именно темата за
патриотизма, за де-
мокрацията, за нена-
кърнимостта на чо-
вешкото достой-
нство отбелязано ка-
то Чл.1 на Харта на
основните права на
Европейския съюз,
както и за поемане-
то на лична отговор-
ност от всеки от
нас за успеха или
неуспеха в живота
ни. Много от нацио-
налистическите пар-
тии днес се опитват
да си припишат пра-
ва върху патриотич-
ното. Те се назова-
ват патриотични,
претендират, че еди-
нствени са патрио-
ти и сякаш изземат
чувството за родо-
любие, за грижа, за
любов към държава-
та, към родината и
към семейството ка-
то тяхна привиле-

гия. Изданието на
Александър Йорданов
е ценно, именно пора-
ди тази причина - то
ни дава основание да
преживяваме патрио-
тизма като лично
притежание на всеки
от нас", сподели ли-

дерът на Жени ГЕРБ
Ирена Соколова. Тя
беше категорична, че
младите поколения
трябва да познават
трагичните грешки
от миналото, за да
не ги повтарят и да
не се поддават на
пропаганда и дезин-
формационни кампа-
нии, които се опи-
тват да насаждат
носталгия по отми-
нали времена.

"Александър Йорда-
нов има огромен при-
нос за това Перник
да се превърне а ака-
демично средище",
подчерта облас-
тният председател
на СДС в Перник Юл-
иан Ситарски. Той из-
рази своя оптими-
зъм, че 26 май ще бъ-
де хубав ден за бъл-
гарската демокрация.

"Поисках да уча-
ствам в изборите за
членове на Европей-
ския парламент , за-
щото виждам голяма-
та опасност от то-
ва, че БСП се кани да

се върне отново на
власт в България. За
нея работят много
малки партии, които
разпиляват гласове.
Гласувайки за някоя
от тях, на практика
гласът се пропилява.
А всяко връщане на
власт на БСП води до
хаос в държавата",
предупреди Алексан-
дър Йорданов и при-
помни исторически-
те грешки, довели до
Лукановата зима, фа-
лита на банките по
времето на Жан Ви-
денов и фиаското с
проекта за АЕЦ" Бе-
лене".

"Да бъдеш политик
е голяма отговор-
ност. То е отдаване
на другите. Няма как
да няма грешки, не
бива обаче да се до-
пускат съдбовни
грешки. Такава е до-
пусната през 1944

година. В края на со-
циализма, неговите
строители се оказва-
т най-богатите в
държавата", отбел-
яза политологът.
Той беше категори-
чен, че през послед-
ните 10 години, в
които управлява
ГЕРБ има видимост
на промяната.

"Няма град и насе-
лено място, което да
не се е променило.
Някой може ли да по-
сочи какво се пос-
трои по времето на
Жан Виденов или Сер-
гей Станишев?", по-
пита реторично ав-
торът и призова на
26 май да направим
правилния избор за
Европа с бюлетина
номер 12.

"Срамно е да не се
знае и да не се раз-
съждава за това, че
всички наши револю-
ционери са били про-
тивници на Руската
империя. Левски го
изразява в писма.
Христо Ботев прави

това в своята вели-
колепна публицисти-
ка. Всичките тези
двигатели на нацио-
налното освобожде-
ние имат възгледа,
че България трябва
сама да постигне
свободата си. Неслу-
чайно Пенчо Славей-
ков по-късно пише, че
"освободените имат
много повече нужда
от свобода, отколко-
то робът". Всички
наши дейци, продъл-
жители на Българска-
та национална рево-
люция, си поставят
като задача идеала за
Обединена България,
който се опитваме
да реализираме в
няколко трагични
войни", подчерта
Александър Йорданов
пред многобройната
пернишка публика и
допълни, че в него-
вия разказ ще бъдат

срещнати и предате-
ли на България, вра-
гове на свободата.

"Не приемам "оне-
виняващата" дежур-
на фраза: "такова бе
времето". Защото хо-
рата със своите ид-
еи и заблуди, нрави и
илюзии правят вре-
мето", сподели авто-
рът. Той отбеляза
липсата в учебници-
те по история на
цялата истина за те-
рора, който комунис-
тическата партия
упражнява след 9 сеп-
тември. Доц. Йорда-
нов беше категори-
чен, че неслучайно
режимът е обявен за
престъпен и няма
правителство, кое-
то да е отменил то-
ва решение. "Кой за-
кон им дава правото
да убиват интели-
генцията и полити-
ческия елит на на-
цията без съд и при-
съда", попита авто-
рът.

Доц. Йорданов опре-
дели национализма ка-
то една от най-голе-
мите опасности в
съвременния свят и
допълни, че няма та-
къв термин като на-
ционалистическа со-
лидарност. Той беше
категоричен, че няма
кой да защити бъл-
гарските национални
интереси, ако всички
държави станат на-
ционалистически и
беше категоричен, че
пътят е само един и
той е свързан обеди-
нена Европа."Лъжа на

комунистите е, че в
България се е живяло
преди 9 септември.
Дори работническа-
та класа е била по-
добре платена от ра-
ботническата класа
след 9 септември", ка-
за още той.

В своята книга по-
литикът от близко-
то минало поставя в
центъра на своето
разбиране съдбата на
човека. Книгата съ-
държа 38 статии за
смисъла на родолю-
бието, които анали-
зират най-важните
събития в българска-
та и европейската ис-
тория от втората
четвърт на 19-ти и
през 20-ти век. Уро-
ците представят
българската гледна
точка и акцентират
на родолюбието като
изконна национална
ценност.

В "Патриотични
уроци" се разказват и
малко известни стра-
ници от историята
на други народи - тра-
гедията "Катин", Гла-
домора в Украйна,
"Пражката пролет",
раждането на полска-
та "Солидарност",
бунтовете срещу ре-
жима в СССР и др.
Книгата е посветена
на паметта на двама
достойни българи -
големия български пи-
сател, драматург и
публицист Георги
Марков и бореца за
свобода и човешки
правдини Илия Ми-
нев.
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ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
6. Двустаен, Дараците, ет: 1, тец, 2 тер. ( една усвоена),
   ремонтиран с обзавеждане - 72 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, Пазара, ет. 2, подобр. - 120 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
12. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
14. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
15. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
    РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 90 500 евро

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ

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

КУПУВА

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе,
вътрешен и външен басейн, паркинг, зелени площи

- 29 500 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия, Офринио,
60 м2, с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма,
блиндирани врати, паркомясто, на 250 м от плажа

- 87 500 евро

ПРОДАВА И КУПУВА

ИМОТИ, ОТДАВА ПОД

НАЕМ ИЛИ НАЕМА



Съперник6 17 май 2019 г. ИМОТИ

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 78 000 лв.
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Клепало, 2 етажа, гараж, ПВЦ, подобрения - 53 150 евро
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 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. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2 - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7, обзаведена - 280 лв.
2. Двустаен, Център, ремонт, ет. 1, тх. ТЕЦ, обзаведен - 350 лв.
3. Двустаен, Могиличе, ет. 2, тх., с обзавеждане - 250 лв.
4. Гараж, кв. Рено, под Печатницата - 100 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

Тел.: 0895 718 709

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

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

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

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

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

лв.

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

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

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

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

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

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., ТЕЦ, - 115 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -
52 000 лв.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     ПРОДАВА:
1. Рударци, УПИ, 317 м2       - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2       - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2       - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2        - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2    - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2     - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2       - 30лв./ м2

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

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

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

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2        - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2        - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2      - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2      - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2      - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,
РП 150 м2,  двор 550 м2 , канализация,
асфалт, бунар, ток, вода  - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр. Радомир, жк Арката,

    65 м2, 2 тераси                - 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация                   - 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Фирма АСФ Сървис ЕООД търси
да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

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

може и пенсионерка. Тел.: 0898
704 678

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен, макро и
рибешко око). Тел. : 088 594 9293

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна ку-
тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса
база В отлично състояние. Разход
8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609ажна,
Продавам Ланчия Дедра, всичко

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Местопо-
ложението е уникално, представл-
ява чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух, спо-
койствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством
автомагистрала Люлин. Тел.: 0882
817 442
Продавам гарсониера в Центъра.

Тел.: 0898 666 216

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

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

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

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

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

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

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

категории С и С + Е - с надница 70
лв., ел. монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно - строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000, 0889
338 388 или на адрес “Кралевски
път” №1
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

Наричат ги
още интро-
вертни и в
днешно време
не са на мода,
но това не от-
нема от сила-
та им. Кой не
е срещал зат-
ворени хора,
които не оби-
чат да го-
ворят и по-
скоро мълча-
ливо наблю-
дават света
около тях?

Скритата си-
ла на мълча-
ливите хора

Всички има-
ме колеги,

които не вдигат очи от екрана на компютъра и се смеят на ше-
гите на другите, но никога не разказват нищо. А може би сме
едни от тях - между 20 и 50% от хората са склонни към интро-
вертност.

При днешния стил на живот, който повелява постоянна
връзка с останалите, а фейсбук е изпълнен със селфита, ре-
зервираните хора са изтласкани встрани.

Над тях тежи диагнозата „социална патология” и на фона на
енергично общуващите веселяци те изглеждат като изхвърле-
ни от обществото.

Карл Юнг, известният швейцарски психиатър и психоанали-
тик, пръв използва термините интровертност и екстровер-
тност. Според него интровертните хора черпят енергия от вът-
решния свят на мислите и чувствата си в спокойна самота. Ек-
стровертните се „захранват” от контактите си с другите и са в
постоянно търсене на външни стимули.

Тази разлика в темперамента се дължи на дейността на мо-
зъка.  Изследвания показват, че интровертните хора имат по-
силни реакции спрямо външните условия. Например, те
произвеждат повече слюнка, ако на езика им попадне лимо-
нов сок!

Американският психолог Джером Каган забелязал, че бебе-
тата, които на 4-месечна възраст са били по-плачливи и нес-
покойни, след пубертета се оформят като по-резервирани и
предпазливи хора в сравнение с тези, които като бебета
проявявали безразличие към околните цветове, миризми и
шумове. Ученият обяснява това с една специфична чувстви-
телност на амигдалите – две мозъчни зони с формата на ба-
дем, свързани с изразяването на емоциите. Въпреки това е
невъзможно да се предскаже със сигурност каква еволюция
ще претърпи детето, тъй като личността се изгражда и с  жи-

тейския опит. Всъщност никой човек не е само интровертен
или екстровертен.

Самият Юнг пише, че такива крайни темпераменти не могат
да се впишат в обществото. Повечето хора имат поведение,
което се намира между двата полюса с известна тенденция
към единия от двата психологически типа.

Днешните психолози се интересуват от въпроса защо ек-
стровертните хора са смятани за по-способни и по-подход-
ящи да ръководят останалите.

Лори Хоукс в книгата си „Силата на интровертните или за
предимството на мъдростта в един превъзбуден свят” пише,
че тези, които говорят  малко, създават впечатлението, че са
по-ниско интелигентни от по-шумните личности. Днешният
свят на бизнеса и културата принадлежи на лесно общуващи-
те. Най-важните институции се ръководят от екстровертни на-
тури.

Американската мода на офиси, в които всички заедно, без
прегради между бюрата, работят в едно общо пространство,
вече е всеобхватна.

Самотата не е на мода. Идеалният човек е специалист по об-
щуване, обича рисковете и работата в екип. Тези личностни
черти се възпитават у децата още от най-ранна възраст. Кни-
жарниците са затрупани с книги, които ни учат как да общу-
ваме, да изразяваме личността си, да излезем от черупката
си.

Тенденцията към екстровертност е довела чак дотам, че
страхът от говорене пред публика вече се споменава в офи-
циалния международен речник на психическите заболява-
ния.

А само преди век английският стил на сдържаност и само-
контрол се е смятал за съвършен модел на поведение. В
някои източни култури, например японската, най-високо се
ценят дискретните хора.  Но вече и в страните от Далечния
изток индустриалната глобализация насърчава към нов ман-
талитет в бизнеса и общуването.

Истината обаче е, че екстровертните хора, противно на оча-
кванията, невинаги са по-компетентни или по-приспособими
от интровертните.

Наблюденията на психолози показват, че интровертните са
по-стабилни емоционално. Докато екстровертните шумят око-
ло себе си в търсене на одобрение от другите, интровертните
си дават време да размислят в дълбочина. За много профе-
сии това са изключително важни качества – в счетоводство-
то, научните изследвания, информатиката или писателството.

 Интровертните освен това са по-състрадателни и съпричас-
тни, имат повече доверие в колегите си и ценят правото им
на собствено мнение, не се стремят да се налагат.

Човешката история е белязана от постиженията на известни
интровертни личности като Махатма Ганди или Айнщайн. Дар-
вин прекарвал дните си в дълги самотни разходки в гората и
упорито избягвал поканите за светски вечери. Стив Возняк
създава първия компютър Apple в самотата на кабинета
си.Дали пък света не принадлежи на мълчаливците?

Скритата сила на мълчаливите хора
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на основание Заповед № РД -05-184 / 15.05.2019 г. на.Кмета на
Община Трън,

I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за  отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански
години, считано от стопанската 2019/2020 г. на имоти,
представляващи земеделски земи от ОПФ,както следва:

1. В землището на с. Ездимирци: 27084.28.14;
2. В землището на гр. Трън: 470008;
II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се

проведе на 04.06.2019 год. от 10:00 ч. в Заседателната зала на
административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
"Вл.Тричков"1, ет.1-ви.

Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на
първоначално обявената дата, ще се проведе на 11.06.2019 г. от
10:00 ч.  на същото място и при същите условия.

III. Условията за участие  в търга  са конкретизирани в
тръжната документация, неразделна част от която е списък на
земеделските земи по заповедта, подробно описани по вид, начин
на трайно ползване и началната тръжна цена.

IV.  Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/
и може да бъде закупена   в сградата на общинската администрация
гр. Трън, пл. "Вл. Тричков" 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
31.05.2019 г. до 12,00ч., а за повторния търг до 12.00 ч. на 07.06.2019
г.

           V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска
за всяка една от позициите е в размер на  първоначално обявената
начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати  в срок    до
31.05.2019г.   по банкова сметка на Община Трън  IBAN-
BG88STSA93003300722169 BIC - STSABGSF, а за повторния търг до
07.06.2019г.

V². Необходими документи за участие в тръжната
процедура:

1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
    -    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

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

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

VII.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга
по образец се извършва  до 15,00ч. на 31.05.2019 г. , а  за повторния
търг до 15,00ч. на 07.06.2019г. в административната сграда на
Община Трън - гр. Трън, пл. "Вл. Тричков"1 - деловодството.

VIII. Информация за земите, обект на търга да се обяви в
административната сграда на общината и на сайта на община Трън
- www.tran.bg, допълнителна информация да се предоставя  на тел.
07731/96-16, вътр.104- общинска собственост.

ОТ ОБЩИНАТА

Миризлив плод евакуира част
от австралийски университет
Миризлив плод принуди евакуация на библиотека в австралийски уни-

верситет през миналата седмица, пише "Гардиън". В петък следобед по-
жарната и спасителна служба в Австралийската столична територия от-
говори на сигнал за "силна миризма на газ" в библиотеката на Универ-
ситета на Канбера.Библиотеката беше евакуирана и властите публикува-
ха съобщение, в което се казва, че екипи са претърсили сградата и час
по-късно са открили източника на вонята. "Пожарникарите приключиха
претърсването на сградата и откриха източника на миризмата. Сега биб-
лиотеката е отворена и сградата е предадена на служителите на Универ-
ситета на Канбера", пише още в съобщението. Уредници и служители на
библиотеката разкриха източника на миризмата: дуриан. Наречен "кралят
на плодовете" от английския естествоизпитател Алфред Ръсел Уолъс,
малайзийският дуриан е известен с острата си миризма, но и полезните
качества. Той е изключително популярен в Китай. Но заради отврати-
телната си миризма често е забраняван в хотели и обществения тран-
спорт в Азия.

Повечето американци използват
басейните като обществени бани за къпане

Лятото е почти тук, един от на-
чините да се охладиш от жегата
е да се потопиш в басейна. Но
колко е чиста водата в басейни-
те, пита USA Today.

Ново проучване, представено
от Съвета по качеството на во-
дата и здравето, показва, че 51%
от американците използват
плувните басейни като общес-
твени бани - използват басейна
като алтернатива на вземане на
душ или да се измият след уп-
ражнения или работа на двора.

Въпреки че 64% от американ-
ците знаят, че химикалите в ба-
сейна не премахват необходи-

мостта от душ, хората продължават да го правят. "Когато мръсотия, пот,
продукти за лична грижа и други неща върху телата ни реагират на хло-
ра, има по-малко хлор, който да убие микробите", отбелязват от Съвета.
Освен че не вземат душ преди да влязат в басейна, 40% от американците
признават, че са уринирали в басейн като възрастни. Урината намалява
количеството химикали, които са предназначени да убият микробите. 48%
казват, че никога не си вземат душ преди да влязат в басейна.

Повечето не знаят, че продукти за лична грижа като грим (53%) и дезо-
дорант (55%) оказват влияние върху химикалите в басейна. Проучването
2019 Healthy Pools е изготвено онлайн от Sachs Media Group. В него са
включени разбиранията и поведението относно плувните басейни и об-
щественото здраве. Организацията е интервюирала 3100 американци на
12-13 април.

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-183 от
15.05.2019г. на Кмета на Община Трън,

I. Обявява процедура за провеждане на публичен  търг с явно
наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична
общинска собственост, представляващ:

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

2. Терен с площ от 90 кв.м., за поставяне на преместваем обект "
Търговски  павилион ", по реда на чл.56, ал.1 от ЗУТ по одобрена
схема,  при граници: север ПИ655, от изток-мост на р.Ерма, от запад-
кв.62 и от юг-ПИ341по рег. план на гр.Трън, при първоначална
тръжна цена в размер на 63 лв. (шестдесет и три лв.)

3. Терен с площ от 33,39 кв.м., за поставяне на преместваем обект
" Търговски павилион" с обща площ от 33,39 кв.м. по реда на чл.56,
ал.1 от ЗУТ по одобрена  схема, находящ се  в УПИ I- за комплексно
жилищно строителство   в кв.82 по рег. план на гр.Трън, при
първоначална тръжна цена в размер на 23,37 лв. (двадесет и
три лв. и 37ст.)

II.  Обектътите се отдават   за развитие на търговска и
ресторантьорска дейност  за срок от 5 (пет) години.

III. Търгът ще се проведе на 04.06.2019г. от  09:30 ч. в сградата на
община Трън, пл. "Вл. Тричков" 1 , ет.1 в  Заседателната зала .

IV. Определям депозит за участие в търга  в размер на една
месечна вноска или 846,80 лв./осемстотин четиридесет и
шест лв. 80 ст./ за Гостилница "Руй" ; една месечна вноска
или 63 лв. (шестдесет и три лв.) за терен с площ от 90 кв.м
и една месечна вноска или 23,37 лв./двадесет и три лв. и 37
ст./ за терен с площ 33.39 кв.м, вносим по банкова сметка на
Община Трън  IBAN- BG88STSA93003300722169 BIC - STSABGSF в
срок до 31.05.2019г. за първоначално обявената дата.

V. Повторен търг  да се проведе на 11.06.2019год. от 09:30ч. на
същото място и при същите условия, като депозита за участие се
внася до   07.06.2019г.

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

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

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

VII. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и
може да бъде закупена   в сградата на общинската администрация
гр. Трън, пл. "Вл. Тричков" 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч. а на
31.05.2019г. до 12,00 ч. , за повторния  търг всеки ден, а на
07.06.2019г. до 12,00ч.

VIII. Заявления за участие в търга /по образец/ могат да се
подават до 15,00 ч. на 31.05.2019 г . в деловодството на
общинската администрация - гр. Трън, пл. "Вл. Тричков" 1, а за
повторния търг до 15,00ч. на 07.06.2019г., ведно с приложенията
към него, приложени в тръжната документация.

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

ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
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Използвайте логиката във всички дела, изклю-
чете емоциите. Събитията ще се развиват про-
тив вашата воля, но никой не трябва да вините
за това. В работата трябва да се ръководите от
правилото "аз трябва", за да завършите всички
задачи. На особено гъвкавите, ще им провърви във

финансовата област.

Ще трябва да решите ежедневните проблеми,
за да не изглеждате пред близите хора, прекале-
но несериозни. Аргументите "за" в работата, ще
бъдат много силни, ако ги докажете на началници-
те. Чувствата в любовта, не покривайте с гор-
дост. Това няма да укрепи, а само ще унищожи

връзката ви с избраника.

Днес рискувате да се загубите в дебрите на
любовта. За да се разберете в ситуацията, най-
добре използвайте интуицията си, тя ще ви по-
могне да вземете правилното решение. Във фи-
нансите се очертава огромна "дупка", така че
спешно търсете странична работа. Пазаруване-

то, както и забавленията, може да разклатят бюджет, ви.

Може да направите много глобални грешки, ако
загубите чувство за мяра. От приключения и из-
кушения, по-добре се откажете, възможни са за-
губи, както финансови, така и енергийни. Лекота-
та в общуването с приятели и колеги, ще ви по-
могне да демонстрирате творческите си талан-

ти. От екстремни спортове се откажете.

Ще успеете сами да разнообразите живота си.
Но за това трябва да се държите, малко дръзко и
безразсъдно. За напредък в кариерата, трябва да
преодолеете бариерата, която винаги ви е пречи-
ла, да постигнете целите. Познавате себе си по-
добре от всеки друг, така че рискувайте. Незаб-

равими впечатления, може да получите на среща с нов познат.

Очакват ви срещи, пътуване и развлечения на
открито с приятели. Успешно ще приключите де-
ло, започнато в началото на месеца. Старайте се
да контролирате думите си, дори да ви се иска
бурно да изразите себе си. В битовата сфера са
възможни непрекъснати недоразумения, но заедно

с близките, ще стигнете до компромис.

Очаква ви обикновен и предсказуем ден. Може да
се държите както искате, но внимавайте в разго-
ворите с близките. Финансовата пирамида която
сте изградили, трябва спешно да бъде разрушена,
за да съхраните бюджета си В любовта не
трябва да се обиждате на това, което сами сте

създали. Възможни са благоприятни предложения за работа.

Не бива да рискувате парите на другите хора,
ако внезапно попаднат в портфейла ви. Възможно
е, това да е грешен превод, така че решавайте
проблемите своевременно. Играчите и авантю-
ристите, няма да имат успех, но честните тру-
женици ще получат награда. В семейството, ак-

туални ще бъдат темите, свързани с пазаруване.

Не сте застрашени от измама и предателс-
тво, но предпазливост по всички въпроси няма да
навреди. Ако все още вярвате в чудеса и идеали,
отстъпете от принципите си. Не трябва да се
намесвате в делата на приятели, те няма да ви
кажат „благодаря”за това. На трезва глава, ре-

шавайте финансовите проблеми.

Ще се доверите на себе си, а не на онези, които
ви тласкат към рискови начинания. Е, че на върха
ще вземе здрав разум! В личния живот, също ще
трябва здрав разум, за да не потънете в преда-
телства и разочарования. Практическият подход
към битовите проблеми, ще помогне да избегнете

ненужни разходи. Успех ще имате ако играете по правилата.

Днес ще попаднете в истинска приказка, ако
повярвате на думите на околните. Престанете
да се държите като петгодишно дете, време е да
се захванете със сериозни дела. За да получите
резултати в бизнеса, трябва да вложите голяма
сума пари. Откажете се от алкохола, развлече-

нията и рутинната работа.

Очаква ви фантастичен ден, в който ще ви
хрумват велики бизнес идеи. Ще успеете, което
ще доведе до рязък скок в кариерата. Ярка и не-
забравима, ще бъде срещата с човек, когото от-
давна харесвате. Само не излизайте с кола, ходе-
те пеша. По отношение на парите, преживявания-

та ви, са неоснователни.
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Най-важният сблъсък в 29-ия кръг на Втора
лига между отборите на Арда и ЦСКА 1948 ще
бъде ръководено от Георги Николов. Лидерът
Царско село пък ще приеме Кариана в двубой,
поверен на Димитър Желязков. Ето и всички
назначения във Втора лига.

 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Арда - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Георги Николов Николов
АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:

Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов
СН:    Атанас Петров Бозев
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ОФК Поморие - ФК Ботев Гълъбово
ГС:    Ивелин Венциславов Занев
  АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:

Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов
СН:    Стоян Иванов Вътев
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Кариана
ГС:    Димитър Иванов Желязков
  АС1:    Димитър Герчев Димитров    АС2:

Калин Валентинов Киров
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев
СН:    Галина Лазарова Донева
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава

1927
ГС:    Димитър Димитров Димитров
   АС1:    Петър Милчев Рангелов    АС2:

Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов
СН:    Красимир Иванов Василев
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Литекс
ГС:    Александър Димитров Марков
  АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:

Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Пирин ЕООД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
АС1:    Димитър Добромиров Димитров

АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Петър Григоров Григоров
СН:    Александър Костадинов Костадинов
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Несебър
ГС:    Мустафа Севди Шефкет
 АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:

Петър Веселинов Балтов
4-ТИ:    Димитър Михайлов Михайлов
СН:    Любомир Йорданов Войков
 19 Май 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ОФК Локомотив Горна

Оряховица
ГС:    Благой Кирилов Манов
  АС1:    Георги Петров Георгиев    АС2:    Да-

ниел Жаниев Цолов
4-ТИ:    Николай Валентинов Малджански
СН:    Георги Стефанов Кордев

ТРЕТА ЛИГА
32-РИ КРЪГ

Резултати:
Балкан 1929 (Ботевград) - Оборище (Пана-

гюрище)
Велбъжд (Кюстендил) - Вихрен 1925 (Сан-

дански)
Надежда (Доброславци) - Марек 1915 (Дуп-

ница)
Чавдар (Етрополе) - Рилски спортист 2011

(Самоков)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Пирин 1941 (Разлог)
Банско (Банско) - Беласица (Петрич)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спортист 2009

(Своге)
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)

Сливнишки герой (Сливница) - Германея (Са-
парева баня)

„Ñëàâàòà” ùå ãîñòóâà â Äîáðè÷
Домакините с доста окастрен състав срещу радомирци

Отборът на
„Струмска слава” ще
изиграе мачът си от
предпоследния кръг

на първенството на
Втора лига в Добрич
срещу вече изпадна-
лия „Добруджа”. В

Пернишкият нацио-
нал Тодор Скримов
заяви на днешното
официално представ-
яне на новите екипи
за националните от-
бори, че досега не е
работил със Силвано
Пранди и за него ще
бъде удоволствие да
се готви под негово
ръководство за
предстоящите изпи-
тания през това
лято и отборът да
постигне
р е з у л т а -
ти.

„Под ръ-
к о в о д с -
твото на
С и л в а н о
Пранди не
съм играл.
За пръв
път дой-
дох в на-
ционалния
през 2011
година, ед-
на година
по- късно.
Чувал съм
само хуба-
ви неща и
ще бъде
у д о в о л с -
твие да
работя с

Българин се качи на Лхотце
Иван Томов е изкачил Лхотце (8516 м), обявиха от фирмата "Ча

турс".Според информацията той е стъпил на четвъртия по височина
връх в 9.40 ч. заедно с рускинята Настя Рунова, като са го направили
без допълнителен кислород и без подкрепа на шерпи, пише „Днев-
ник”.Малко преди тях са се качили и другите двама души от експеди-
цията. Томов изкачи Манаслу (8156 м) в края на септември 2017 г.
През 2014 г. той се качи на Броуд Пик (8047 м) заедно с Боян Пет-
ров.Две години по-късно Томов направи неуспешен опит на Нанга
Парбат (8126 м). Тогава прекрати експедицията си заради здравос-
ловни проблеми.Преди ден Атанас Скатов и Стефан Стефанов изка-
чиха третия по височина връх в света Канчендзьонга (8586 м).

предишния кръг радо-
мирци отстъпиха с
2:3 срещу борещия се
да не изпадне втори
отбор на „Лудогорец”
и старши-треньорът
на тима Влади Димит-
ров заяви,че някои от
играчите му са излез-
ли в преждевременна
ваканция. Сега те ще
могат да го опровер-
гаят, като покажат
сериозно отношение
съм двубоя, който
няма никакво значе-
ниеза класирането и
на двата отбо-
ра.Кристиян Пешков
от отбора на домаки-

Тодор Скримов не е тренирал при Пранди
него.“

„Имаме както вина-
ги високи очаквания,
основна цел е оли-
мпийската квалифика-
ция, но от другата
страна не виждам за-
що да не се предста-
вим добре във Волей-
болната лига на на-
циите. България има
силен отбор, най-важ-
ното е да играем доб-
ре и да постигнем
добри резултати. Ви-

наги може да научиш
по нещо от всеки тре-
ньор, има много неща
да подобрявам, макар
че съм опитен състе-
зател. Ще се опитам
да взема каквото мога
от Силвано Пранди.“

„Атмосферата в на-
ционалния тим е доб-
ра, има усмивки нас-
троение. Ако не
броим пет-шест не-
ща, може да се каже,
че съм здрав.“

Ето кои национали
повика Балъков

Новият национален селекционер на Бъл-
гария Красимир Балъков обяви разшире-
ния си списък от играчи за лагер-сбора
преди европейските квалификации срещу
Чехия на 7 юни и Косово на 10 юни.Балъ-
ков повика 27 футболисти, сред които се
набиват на очи вратаря на Етър Христо Ива-
нов, нападателят на Левски Станислав Ива-
нов и Виктор Генев. Марселиньо и Георги
Илиев също попадат в списъка.

"Лъвовете" се събират на 29 май в На-
ционална футболна база "Бояна".

Избраниците на Балъков:
Вратари: Николай Михайлов (Левски),

Пламен Илиев (Лудогорец), Христо Иванов
(Етър)

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша),
Васил Божиков (Слован Братислава), Ни-
колай Бодуров (ЦСКА-София), Иван Тури-
цов (ЦСКА-София), Камен Хаджиев (Ака-
демия Пушкаш), Антон Недялков (Лудого-
рец), Иван Горанов (Левски), Кристиан Ди-
митров (Ботев Пд), Виктор Генев (Черно мо-
ре), Крум Стоянов (Етър)

Халфове и нападатели: Ивелин Попов
(Ростов), Георги Костадинов (Арсенал Ту-
ла), Кирил Десподов (Каляри), Тодор Неде-
лев (Ботев Пд), Галин Иванов (Халадаш),
Марселиньо (Лудогорец), Кристиян Мали-
нов (ЦСКА-София), Мартин Минчев (Черно
море), Георги Илиев (Черно море), Янис Ка-
рабельов (Славия), Георги Сърмов (Етър),
Станислав Иванов (Левски), Станислав
Костов (Левски), Исмаил Иса (Дунав).

Сърбин може да води ЦСКА
Сърбин с доста добра европейска визитка

почти сигурно ще е следващият треньор на
ЦСКА-София, пише "24 часа". Неговият нас-
тоящ договор обаче изтича в края на сезо-
на.Той ще води "червените" за най-малко
две години.Треньорът ще бъде избран в
най-кратки срокове, за да може да започне
работа още преди подготовката на отбора и
да има дума за селекцията.В момента
ЦСКА-София се води от Добромир Митов, с
консултанти Люпко Петрович и Димитър Пе-
нев, след като Любослав Пенев изненадва-
що си тръгна от Борисовата градина. Страницата подготви Яне Анестиев

ните е наказан с лиша-
ване от състезател-
ни права за един мач.
Осем футболисти на
Добруджа" са инфор-
мирани, че няма да се
разчита на тях до
края на сезона, съоб-
щи за радио "Добру-
джа" клубният прези-
дент Николай Милков.
Решението е на Упра-
вителния съвет. В ос-
таващите два ма-
ча,единият от които
е срещу „Струмска
слава” няма да играят
белгиецът Етиен Му-
каня Кабобола, Атанас
Куманов, Николай

Петров, Кико Димит-
ров, Кристиян Григо-
ров, Георги Колев,
Кристиян Димитров
и Петър Тончев.
Старши треньорът
Радослав Георгиев
официално е в отпуск
и отборът ще бъде
воден от Красимир
Коев и Венцислав Же-
лев. Припомняме, че
Добруджа изгуби шан-
совете си за оставане
във Втора лига два
кръга преди края на
първенството и от
следващия сезон ще
играе в аматьорския
футбол.
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Но ги чака затвор, ако премълчат, че клиентът иска да пере пари

 И НА МЕСТНИЯ ОРФЕЙ
МУ ВИДЯХА СМЕТКАТА. ТО
ОРФЕЙ Е УСЛОВНО КАЗА-

НО, НИЕ НЯМАМЕ РОДОПСКИЯ ЛЕГЕН-
ДАРЕН ПЕВЕЦ, но при нас се пеят кри-
минални песни, та затова и символика-
та е голяма. С две думи - оная вечер
вандали са съборили скулптурата на
човека с лирата край подземния ми-
нен музей. Вероятно някой не му е ха-
ресал музиката, та е решил да проме-
ни интонационната среда на града. В
този смисъл е прав - в Перник песните
на Орфей въобще не вървят. Пълно де-
моде. Тук обичаме здрава чалга, нещо
сръбско, може и сиртаки. Понякога
друсваме и по едно "Селско". С това се
изчерпва неизчерпаемият гений на
местните певчески и играорски капа-
цитети. Орфей се оценява на кило, за
скрап. Затова местната управа да пре-
цени дали не е време да вдигне памет-
ник на някоя чалгарка или чалгар, та те
да оберат всенародната любов, да съ-
бират безчет поклонници, за да ос-
тавят на мира класиците от едно вре-
ме, та чак до Орфей.

ПО НЯКАКВА СТРАННА ЛОГИКА СЕ
РАЗЧУ, ЧЕ УБИЕЦЪТ ОТ КОСТЕНЕЦ ГО
ТЪРСЯТ ЧАК В ПЕРНИК. ДОБРЕ ДЕ,
МОЖЕ И ТАКА ДА Е. Ама който позна-
ва географията на България и свърже
мислено Костенец и Перник, няма как
да не мине през Софийско. Оттук до
Костенец са стотина километра път и
оня трябва доста да е походил без да
се измори, при положение, че цялата
жандармерия е по петите му. Нещо ло-
гиката не се връзва. А ако наистина е
някъде тук, срам и резил за спецслуж-
бите, които са допуснали опасният
престъпник да пропътува една трета от
България по дължина, без да го наду-
шат. Сигурно има някаква своеобразна
престъпна логика - всички национално
издирвани типове към Перник да нали-
тат. Защо ли ги привличаме като с маг-
нит?

РЕФОРМАТА В ПРОКУРАТУРАТА
НАПРЕДВА С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ. ЗАК-
РИВАТ ПРОКУРАТУРАТА В РАДОМИР.
И сега някой да смее да каже, че по
въпроса не се работи. Работи се здра-
вата. Не само радомирската, закриват
цели 29 районни прокуратури в страна-
та. Сигурно е намаляла престъпността,
казва ли ти някой...

Любомира ПЕЛОВА
Адвокатите няма

да стават доносни-
ци, реши окончател-
но парламентът с
приемането на вто-
ро четене на тек-
стове в Закона за
мерките срещу изпи-
рането на пари.

"Никой никога не е
искал това, никой
никога не го е це-
лил", уточни Маноил
Манев от ГЕРБ.

Те ще бъдат задъл-
жени да сигнализи-
рат ДАНС само при
случаите, когато
клиентът поиска да
му съдействат за
пране на пари.

Ако обаче не сигна-
лизират и в комбина
с клиента препират
пари, то вече носят
наказателна отго-
ворност по НК, как-
то и администра-
тивна отговор-
ност, разясни депу-
татът от ГЕРБ Ма-
ноил Манев.

Те трябва да док-
ладват на агентите,
ако клиентът им
поиска дори само съ-
вет как да препира
пари или как да фи-
нансира тероризъм.
В останалите случаи
важи адвокатската
тайна.

Отпадна обаче
най-притеснително-
то за тях задълже-
ние да докладват на
ДАНС за всеки нов
клиент.

Председателят на

Ще съдят радомирка
за опит за палеж

Любомира ПЕЛОВА
74-годишна радомирка ще отговаря за опит

за палеж. Престъплението е извършено на 8
ноември миналата година, когато бил направен
опит за палеж на къща в село Егълница. Имотъ-
т, собственост на 40-годишен столичанин, бил
спасен от кмета на селото. Обгорели са две
врати и праговете им. В резултат на започнало-
то разследване е установена и привлечена като
обвиняема 74-годишна радомирка. Наложена й
е марка за неотклонение "подписка" и работата
продължава.

Трънчанин карал без книжка
нерегистриран автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Жител на

Трънско се
и з п р а в я т
пред право-
съдието. 59-
годишният
О.Т. от село
Мракетинци
ще бъде съ-
ден за шо-
фиране на
нерегистри-

ран автомобил и без свидетелство за пра-
воуправление. Нарушението на нормативната
уредба е констатирано на 9 април тази годи-
на, когато на пътя Трън - Брезник е бил прове-
рен "Фолксваген Поло". Зад волана на авто-
мобила е бил  59-годишен мъж. Органите на
реда установили, че колата не е регистрирана
по надлежния ред в Република България, а и
шофьорът е бил без книжка. О.Т. е привлечен
като обвиняем и работата по случая продъл-
жава.

вътрешната коми-
сия в парламента
Пламен Нунев пък
подчерта, че гласу-
ваните вчера поп-
равки са постигнали
консенсус, след дъл-
гите разговори с
Висшия адвокатски
съвет, с КРИБ и
ДАНС.

Припомняме, че
п ъ р в о н а ч а л н и т е
текстове ядосаха
адвокатите, които
трябваше да доклад-
ват на родното ФБР
за съмнителни опе-
рации или сделки на
свои клиенти.

Този ангажимент
предизвика недо-
волството на гил-
дията, след като бе
въведен в началото
на тази година, и до-
ри се стигна до мно-
жество протести
пред Висшия адво-
катски съвет.

Причината - спо-
ред адвокатите та-
ка те се превръщат
в доносници и нару-
шават адвокатска-
та тайна между тях
и клиентите им, коя-
то е гарантирана
от Конституцията.

За да бъде взето
компромисно реше-
ние се стигна до
създаването на ра-
ботна група, в чий-
то състав влязоха
депутати от Коми-
сията по вътрешна
сигурност и общес-
твен ред, както и
представители на

ДАНС и Висшия ад-
вокатски съвет, а
прецизираните тек-
стове бяха внесени
от ГЕРБ.

В средата на фев-
руари пък пред
ДАНС вече се извиха
огромни опашки за-
ради друга разпоред-
ба на същия закон -
голяма част от фир-
мите, общините,
н е п р а в и т е л с т в е -
ният сектор и сво-
бодните професии
трябваше да пред-
ставят планове за
обучение на служи-
телите си (дори да
нямат персонал) как
да разпознават и да
докладват за мръсни
пари.

Три дни преди
крайния срок ДАНС
разпространи при-
мерен план за обуче-
ние и хиляди "задъл-
жени лица" го препи-
саха, за да се отче-
тат.

Заради "големия
интерес" обаче сай-
тът на агенцията
се срина, много фир-
ми, счетоводни офи-
си, адвокатски кан-
тори и т.н. не ус-
пяха да изпратят
електронно планове-
те си и се наложи да
ги предават "на ги-
ше".

Все пак адвокати-
те отстояха право-
то на адвокатска
тайна между клиент
и защитник.

ДАНС бърза с проверката на
офшорните сметки на властимащи
Любомира ПЕЛОВА

МВР и ДАНС декла-
рираха пълно съдей-
ствие на главния
прокурор относно
искането му за про-
верка на офшорки и
офшорни сметки на
лицата на висши
публични длъжнос-
ти.

Това гарантира в
кулоарите на Народ-
ното събрание ше-
фът на спецагенция-
та Димитър Геор-
гиев. "Ние сме полу-
чили искане от глав-
ния прокурор. Ще из-
вършим всичко, кое-
то е необходимо, и
то в координация с
всички държавни ин-

ституции, които
имат отношение по
спецификата и
тяхната компетен-
тност.

Така че, когато сме
готови с информа-
цията, ще я предста-
вим на вниманието
на главния проку-
рор", коментира
Георгиев. Попитан
дали ДАНС ще изчака
да минат изборите,
той уточни, че няма
да се съобразява с
тях, а ще действа по
проверката.

"Дали изборите са
преди или след, това
няма никакво значе-
ние. Сега сме получи-
ли това искане и ще

го работим в кратки
срокове, за да можем
да приключим обе-
ктивно по всичко",
каза Димитър Геор-
гиев след участието
си в заседанието на
вътрешната коми-
сия, на която приеха
закона с мерките
срещу прането на па-
ри на второ четене.

Вътрешният ми-
нистър Младен Ма-
ринов пък коменти-
ра, че инициативата
на главния прокурор
е в неговите право-
мощия, а МВР ще съ-
действа във всяко
отношение, в рамки-
те на своята компе-
тентност.

Наказание за мъж,
хванат с наркотици

Любомира ПЕЛОВА
24-годишен се изправя пред съда за прите-

жаване на наркотици.
Нарушението на закона е установено на 2

февруари тази година, когато служители от
сектор "Противодействие на криминалната
престъпност" при Областната дирекция на по-
лицията задържали 24-годишен от областния
град. Забелязвайки служителите на реда, мла-
дежът изхвърлил в тревата наркотични вещес-
тва, които се оказали амфетамин и канабис.
Привлечен е като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение "подписка".

Отново маркови стоки
менте в пернишки магазини

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха множество неле-

гално продавани стоки. Акцията е проведена в
сряда от служители на сектор "Противодей-
ствие на икономическата престъпност" при Об-
ластната дирекция на МВР. Спецполицаите
проверили два магазина в Перник. Вътре се на-
тъкнали на множество различни по вид дрехи и
аксесоари, продавани без съгласието на прите-
жателя на изключителното право върху тях.
Стоките са иззети, а по случаите са започнати
досъдебни производства по чл. 172 "б", ал. 1 от
Наказателния кодекс. Работата продължава
под надзора на Районна прокуратура - Перник.


	Sp91_01 INT
	Sp91_02
	Sp91_03
	Sp91_04
	Sp91_05
	Sp91_06
	Sp91_07
	Sp91_08
	Sp91_09
	Sp91_10
	Sp91_11
	Sp91_12 INT

