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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

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

Ùå áúäå çàêðèòà è ðàäîìèðñêàòà ïðîêóðàòóðà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Св. велики царе
равноапостоли

Константин и Елена

Нация
техническа

Ако не бяха евроизборите така и
нямаше да разберем, че пак сме станали
нация техническа като по времето на
късния Тато. Премиерът не се спира в
последните дни да открива заводи и
пътни отсечки. Вече заговори и за въ-
зобновяване на програмата за саниране
от догодина. Новините почнаха да
прегряват от инвестиционни намере-
ния, индустриални площадки, модерни
технологии, хиляди работни места и
безброй щастливи българи. Ако така
вървят нещата с ускорени темпове, в
новооткритите заводи няма кой да ра-
боти, та наистина ще внасяме молдов-
ци, украинци и виетнамци за саниране-
то.

По тая причина предизборната кампа-
ния не е скучна. Винаги може да се за-
радваш на нещо позитивно. Може да е
предизборно, но нали е позитивно, кой
ти го дава без платен репортаж?

Струва си популизма, щом пак ще ста-
ваме нация техническа. А и едни техни-
чески грамотни кадри са се наредили на
снимките - от инженер нагоре канди-
датстват за работа някъде гайки да за-
въртат. Дали късният Тато обаче не
пее :"Късно е, либе, за китка!" И да из-
техничари нацията техническа.

Валентин ВАРАДИНОВ

70 / 210

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Предложението е тя да остане териториално отделение към Районна прокуратура - Перник
Любомира ПЕЛОВА

След като миналата
година ВСС взе решение
за закриването на ра-
йонните прокуратури
в Брезник и Трън,които
бяха част от 11-те ин-
ституции, бяха тран-
сформирани в терито-
риални отделения, сега
още 29 районни проку-
ратури в страната ще
бъдат закрити, сред
които е и тази в Радо-
мир. Останалите са в
градовете Малко Тър-
ново, Несебър, Помо-
рие, Средец, Царево, Ко-
тел, Нова Загора, Вели-
ки Преслав, Нови Пазар,

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

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

Исперих, Кубрат, Ому-
ртаг, Попово, Елена,
Кнежа, Левски, Никопол,
Провадия, Девня, Бяла,
Дулово, Тутракан, Пър-
вомай, Гълъбово, Радне-
во, Берковица, Елхово.

За една част от тях
закриването може да за-
почне на 1 октомври
т.г., а за друга - от 1
януари 2020 г. На тяхно
място ще бъдат от-
крити териториални
отделения, които ще
бъдат към районната
прокуратура в съот-
ветния областен град.
Бройките в закритите
прокуратури няма да
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бъдат съкратени, а
прехвърлени към съот-
ветните институции,
чиито отделения ще
станат те.

Това е вторият етап
от реформата на съ-
дебната карта на дър-
жавното обвинение.
През лятото на 2017 г.
беше решено да се въве-
де т.нар. унифициран
модел за реорганизация
на районните прокура-
тури, според който се
създават 28 мегарайон-
ни прокуратури, а оста-
налите стават тери-
ториални отделения
към тях.

Цяла седмица ваканция
заради матури и евровот
Светла ЙОРДАНОВА

В дните до баловете
предстои серия неучеб-
ни дни в училищата.

Заради матурите
няма да се учи на 21 и 23
май. Следващият - 24
май, също е неучебен за-
ради честванията на
Деня на славянската
писменост и култура.
Много училища ги сли-
ват, като в сряда
правят спортни праз-
ници. В деня след избор-
ния уикенд - 27 май, учи-
лищата все още няма да
са отворили след евро-
вота. Така на практика

занятията ще се под-
новят чак на 28-и.

Зрелостниците с аби-
туриентски балове на
датите 25 и 26 май та-
зи година няма да мо-
гат да се съберат за
последно в училище, а
ще идат направо в рес-
торанта за партито.
Причината е в избори-
те за евродепутати.
Провеждането им нала-
га забрана в сградите и
дворовете да влизат
външни хора точно на
двете дати, които,
заедно с 24 май, се изби-
рат от най-много уче-

бни заведения за абиту-
риентските балове. В
изборния ден и предния,
който е ден за разми-
съл, училищата ще се
охраняват от полиция-
та.

Ограничението не
предизвиква масов ро-
пот - мнозина от аби-
туриентите в послед-
ните години даже
спестяват ходенето в
училището, за да избег-
нат задръстванията в
трафика в пиковите ча-
сове, когато всички зре-
лостници се изсипват
на улицата.

Днес превозват последните
бюлетини за евроизборите

Любомира ПЕЛОВА
На финалната права е транспортирането на

бюлетините и изборните книжа към избира-
телните комисии в страната за предстоящия
на 26 май избор за членове на Европейския
парламент. От пресцентъра на МВР съобщиха,
че е осигурена охрана на превозните средс-
тва. За всеки един от транспортите е подсигу-
рена охрана и пилотиране, така че да не се до-
пуснат инциденти и нещата да се случват та-
ка, както е планирано съгласно направеното
разписание. В днешния ден предстои тран-
спортиране на бюлетини и изборни книжа за
12 районни избирателни комисии. Периодът
на транспортиране е до днес, 21-ви май, кога-
то ще се финализира цялостната дейност,
свързана с транспортирането, уточни замес-
тник-директорът на Дирекция "Жандарме-
рия" комисар Станислав Теофилов.

През юли 2018 г. по
предложение на Проку-
рорската колегия Вис-
шият съдебен съвет
реши от началото на
тази година да бъдат

закрити районните
прокуратури в Белог-
радчик, Кула, Дряново,
Трявна, Тервел, Ардино,
Брезник, Трън, Мадан,
Чепеларе и Тополовград.

На страница 12
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Ïåðíèê ñðåä îòëè÷íèöèòå â ñàíèðàíåòî
Рестарт на националната програма за саниране през 2020 година

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

Любомира ПЕЛОВА
Националната прог-

рама за саниране (за
енергийна ефектив-
ност) ще бъде въз-
становена през след-
ващата година, съоб-
щи премиерът Бойко
Борисов. Той уточни,
че все още се об-
мислят изискванията
и параметрите й.

Докъде стигна прог-

рамата за саниране?
1669 многофамилни

жилищни сгради вече
са обновени по Нацио-
налната програма за
енергийна ефектив-
ност от нейния
старт до края на
март тази година.
Общо 2022 сгради в
цялата страна имат
сключени договори за
целево финансиране с

Пернишки пенсионери
влязоха в парламента

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият депутат д-р Александър

Александров посрещна в Парламента
представители на пенсионерски клуб "Ми-
ньор". Народният представител запозна
възрастните с акценти от законодателната
дейност и правилника на Народното събра-
ние. Разказа им за работата си като член
на парламентарните комисии по здравео-
пазването и по вероизповеданията и

правата на човека.
Гостите от Перник проявиха любопитство

и зададоха много интересни въпроси, свър-
зани с актуални вътрешно и външнополити-
чески теми и здравеопазването. Те се за-
познаха отблизо с работата на народните
представители, както и със 140-годишната
история на Народното събрание.

Посетителите имаха възможността да по-
сетят Пленарна зала и да си направят
снимки за спомен.

Тийнейджъри на съд,
пипнали ги с дрога

Любомира ПЕЛОВА
Двама 19-

г о д и ш н и
ще отго-
варят за
притежава-
не на нар-
котични ве-
щества.

На 13
ф е в р у а р и
тази годи-
на, в пернишкия кваптал "Проучване" били
задържани от полицията двама младежи
на по 19-годишна възраст. От тях били из-
зети около 0,5 грама марихуана.

Момчетата са привлечени като обвиняе-
ми и работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

Българската банка за
развитие (ББР), съоб-
щи на 13 април т.г.
МРРБ. Извършват се
(към посочената да-
та) строително-мон-
тажни дейности по
138 сгради. 91 са на
етап техническо об-
следване, за 7 е обяве-
на обществена поръч-
ка за техническо об-
следване и обследване

за енергийна ефе-
ктивност, а още 100
са с обявена общес-
твена поръчка за
строително-монтаж-
ни дейности. По 17
сгради няма започна-
ти дейности.

В общините Бургас,
Благоевград и Пазар-
джик са обновени и с
въведени мерки за
енергийна ефектив-

ПМГ се включи в инициативата
"Не яж боклуци, яж зеленчуци"
Светла ЙОРДАНОВА

ПМГ "Христо Смир-
ненски" се включи в
инициативата на
фондация "За храна-
та" под надслов " Не
яж боклуци, яж зелен-
чуци", съобщават от
учебното заведение.

Със съдействието
на Ученическия съвет
при гимназията, бяха
изработени и раздаде-

ни на учениците ин-
формационни мате-
риали, в които се съ-
държаше информация
за стъпките на здра-
вословното хранене и
кои храни да се из-
бягват, за да бъде
съхранено здравето
на младежите.

Най- малките възпи-
таници на училището
от пети и шести клас

получиха сочни ябълки
в голямото междуча-
сие, които да заменят
вредната храна. Тази
"Революция в хранене-
то" ще продължи и за в
бъдеще, като Ученичес-
кият съвет е подгот-
вил още мероприятия
в тази насока, защото
няма нищо по-ценно от
здравето, уточняват
от школото.

За обезщетения от природни
бедствия осигуриха 4 млн. лева

Силвия ГРИГОРОВА
УС на Държавен фонд "Земеделие"-

Разплащателна агенция утвърди финан-
сов ресурс за 2019 г. от 4 млн. лева по
схема на държавна помощ "Помощ за
компенсиране на щетите по земедел-
ските култури, причинени от неблагоп-
риятни климатични условия, които мо-
гат да бъдат приравнени на природни
бедствия".

От общо утвърдения бюджет по схе-
мата 2,4 млн. лева сe разпределят за
щети, причинени от неблагоприятни кли-
матични условия през 2018 г. при след-
ния интензитет от производствените
разходи по култури:

-фуражни култури- 30%;
-плодове, зеленчуци,етерично-масле-

ни, технически-80%;
-зърнено-житни и Зърнено-бобови-

30%;
 На подпомагане подлежат земедел-

ски стопани, които притежават конста-
тивни протоколи за 100% пропаднали
площи от посочените култури в резултат
на неблагоприятни климатични условия,
настъпили  през 2018 г.

 Съгласно схемата на помощта, земе-
делските стопани, които не са сключи-
ли застраховки, получават 50% от до-
пустимия размер за подпомагане. На
база данни от миналогодишни плаща-
ния по схемата за държавна помощ е
установено, че около 80% от земедел-
ските стопани не сключват застрахова-
телни полици.

През 2018 г. пропадналите площи,
заети със земеделски култури, за които
са издадени констативни протоколи,
съгласно държавната помощ са 73
382,30 дка.

Предстои да бъдат изготвени указа-
ния за предоставяне на помощта.

Над 43,6 милиона лева по
НАТУРА 2000 за земеделците

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд "Земеделие" изплати

43,626 млн. лева по мярка 12 ,,Плаща-
ния по Натура 2000 и Рамковата дирек-
тива за водите" от ПРСР 2014-2020 г.
Субсидиите постъпиха по сметките на
11 386 земеделски стопани.

Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите" от
ПРСР 2014-2020 подпомага фермери
със земи в обхвата на защитените зони
по Натура 2000, които спазват забрани-
те и ограниченията за съответната за-
щитена зона. Изчисленията на финансо-
вата помощ са извършени съгласно
размера и комбинирането на компенса-
торните плащания за забраните, разпи-
сани в приложение № 1 от Наредба № 5
от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка-
та, съобразени с последното изменение
от 01.03.2019.

Финансовата подкрепа се предоставя
под формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ за компенси-
ране на наложени режими (ограниче-
ния)  за земеделски дейности, включе-
ни в заповедта  на министъра на око-
лната среда и водите, за обявяване на
съответна зона от Натура 2000.

ност всички жилищни
блокове със сключени
договори за целево
финансиране. В Бургас
завършените сгради
са 205, в Благоевград -
143, а в Пазарджик 41,
отбеляза МРРБ. Сред
останалите общини,
където има сключени
договори за целево
финансиране с ББР по
програмата, с най-
много въведени в ек-
сплоатация блокове
са Хасково - 82, Стара
Загора - 72, София -
55, Пловдив - 50 и Пер-
ник 40.

В началото на месец
март беше съобщено,
че МРРБ ще отпусне
допълнително близо
13 млн. лева чрез ОП
"Региони в растеж"
(2014-2020 г.) за ене-
ргийна ефективност
на многофамилни жи-
лищни и обществени
сгради в 28-те малки
общински центрове в
страната, бенефи-
циенти на програма-
та по мярката "Ене-
ргийна ефективност
в периферните райо-
ни".

24 отбора се включиха в турнира по баскетбол
Светла ЙОРДАНОВА

Турнирът Баскет-
бол 3Х3 Перник
приключи. В първия
слънчев ден от
"Седмицата на спор-
та" под патронажа и
с подкрепата на Об-
щина Перник, и ор-
ганизиран от СК
"Обичам да спорту-
вам", баскетболис-
тите влязоха в здра-
ви битки и излъчиха
своите призьори.
Участие взеха 24 от-

бора.
При 12 годишните шампион е отборът на "Тигрите", второ място е за

"Ракетите". Трети е отборът на "Пантерите".
При 15 годишните шампион е отборът "Just do it", втори са "Миньор-

четата", трети "Стрелите".
На първо място при най-големите е отборът "Ники и приятели", вто-

ри останаха "Комарите".На трето място се класира отборът на "IT- та-
та".

След луда надпревара на 15 участника в конкурса за далечна
стрелба след три допълнителни кръга и последвала директна елими-
нация победител е Георги Симеонов от отбора "Ники и приятели".
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Светла ЙОРДАНОВА
Зрелостниците, по-

дали заявления за
явяване на матура по
български език и лите-
ратура (БЕЛ) са 52 650,
а за втори ДЗИ - 41
716, съобщиха от
пресцентъра на минис-
терството на образо-
ванието и науката.

За изпита по желание
заявление са подали
888 ученици, а да дър-
жат изпит за  получа-

ÌÎÍ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà ìàòóðèòå

ване на Степен на про-
фесионална квалифика-
ция (СПК) желаещите
са 10 421 ученици.

Квесторите за из-
питите са 10 500 за
изпита по БЕЛ, 9 500
за втория ДЗИ и 600
квестори за изпита
по желание. Квестори-
те ще осигуряват
пропускателния ре-
жим на входа на учили-
щето. Учениците
трябва да носят лич-

на карта и служебна
бележка за допускане.
В класните стаи се
осигуряват двама
квестори, като в ко-
ридорите също ще
има дежурни квесто-
ри. Учениците ще
сядат на точно опре-
делените за тях мес-
та в залите.

За ДЗИ по БЕЛ са оси-
гурени 4143 зали в 677
училища, като в тях
са включени и две учи-

лища в чужбина. За
втория ДЗИ са предви-
дени 3861 зали в 608
училища, а за изпити-
те по желание залите
са 174 в 61 училища.

Министерството
на образованието и
науката е предприело
необходимите мерки
за безпроблемното
провеждане на всички
изпити, като освен
квестори за нормал-
ното протичане на
изпитния ден, във
всички зали, в които
ще се провеждат из-
пити и ще се размно-
жават изпитните ма-
териали, е осигурено
и видеонаблюдение, за
да няма опити за пре-
писване и нарушаване
на правилата за из-
питния ден.

На зрелостните из-
пити се ползва хими-
калка с черен цвят.

ДЗИ продължават 4
астрономически часа.

Матурите по бъл-
гарски език, по чужд
език и всички общес-

Освен квестори,  в изпитните помещения ще има и видеонаблюдение

И прокуратурата ще приема
сигнали за нарушения, свързани

с избори за евродепутати
Любомира ПЕЛОВА

Вътрешното министерство обяви вече
горещите телефони и имейл адреса, на
който ще могат да се подават сигнали
за нарушения, свързани с предстоящия
евровот.

Районна прокуратура - Перник също
уведомява, че във връзка с провежда-
нето на Избори за Европейски парла-
мент на 26.05.2019 г., гражданите и ор-
ганизациите могат да подават жалби и
сигнали, свързани с изборния процес,
на място в деловодството на прокурату-
рата, при дежурен прокурор, на тел. 076
/ 64 70 94 и e-mail rp_pernik@pk.prb.bg.

Жалби и сигнали ще се приемат на
24.05.2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 часа, в
предизборния ден за времето от 08:30
часа до 19:00 часа, както и в деня на
изборите - от 07:00 часа  до 1/ един/ час
след обявяването от ЦИК на края на из-
борния ден.

12 години от първите
български избори за

Европейски парламент
Любомира ПЕЛОВА

На 20 май 2007 г. в България се про-
ведоха първите избори за членове на
Европейския парламент. На този ден
българите определиха 18-те първи
пряко избрани български евродепутати.
Преди това в ЕП ни представляваха
доскорошните наблюдатели, които с
присъединяването на България към ЕС
получиха и статут на евродепутати. На
20 май 2007 г. гласоподавателите опре-
делиха 18 евродепутати измежду общо
218 кандидати, регистрирани от ЦИКЕП.
Партията-победител в първия евровот
през 2007 г. беше ГЕРБ с 21.69%, след-
вана от "Платформа Европейски социа-
листи" с 21.41%. На трето място се на-
реди ДПС с 20.26%, на четвърто - "Ата-
ка" с 14.22% от гласовете и на пета по-
зиция - НДСВ с 6.26%. Тогава първите
три формации получиха възможност да
изпратят по петима свои депутати в
Страсбург и Брюксел, четвъртата - три-
ма, а петата - един. От ГЕРБ това бяха:
Душана Здравкова (водач на листата и
учредител на Гражданското сдруже-
ние), Владимир Уручев, Николай Мла-
денов, Петя Ставрева (от коалиционния
тогава партньор БЗНС-НС) и Румяна
Желева (пета в листата през 2007 г. и
водач на листата през 2009 г.). Тези ев-
родепутати са в Групата на ЕНП-ЕД в
ЕП. От "Платформа Европейски социа-
листи" (БСП и Движение за социален
хуманизъм) това бяха: Кристиан Виге-
нин (през 2007 г. водач, през 2009 трети
в листата на "Коалиция за България"),
Илияна Йотова, Атанас Папаризов, Ма-
руся Любчева и Евгени Кирилов. Тези
евродепутати бяха в Групата на ПЕС в
ЕП. Третата формация с петима евроде-
путати стана АЛДЕ - към либералите се
присъединиха четирима представители
на ДПС - Филиз Хюсменова, Мариела
Баева, Метин Казак и Владко Панайо-
тов, както и един представител на
НДСВ - Биляна Раева. Тя беше водач на
листата на НДСВ през 2007 г., а в се-
лекцията през 2009 е поставена на 4-то
място. Трима евродепутати успя да вка-
ра "Атака" - Димитър Стоянов, Слави
Бинев и Десислав Чуколов. Първона-
чално те бяха членове на политическа-
та група ИТС, която обаче впоследствие
се разпадна и те станаха независими
евродепутати.

На Европейските избори на 26 май та-
зи година България ще трябва да излъ-
чи 17 евродпутати.

твени науки се със-
тоят от 3 модула.
Времето за работа по
първия модул е 60 ми-
нути. Вторият също
е 60 минути, а тре-
тият - 120. Ученици-
те със специални об-
разователни потреб-
ности работят в от-
делни зали и имат два
допълнителни часа за
работа.

За математика и
природни науки моду-
лите са 2. Първият е
от 90 минути, а вто-
рият - 150 минути.

Зрелостникът няма
право да си тръгне до
60 минути след нача-
лото на първия модул.
Веднъж напуснал, не
може да се връща.

Първият държавен
зрелостен изпит по
български език и лите-
ратура е на 21 май, а
вторият по предмет
по избор е на 23 май.

Резултатите от
матурите ще бъдат
обявени до 13 юни
2019 година.

България държи златната среда по
нередности при еврофондовете

Любомира ПЕЛОВА
Българският случай с финансирането с

пари от ЕС на къщи за гости, които не се
използват по предназначение, не е уника-
лен. В различни периоди и в други страни
от ЕС е имало подобни казуси - както с къ-
щи за гости, така и с голф игрища напри-
мер, които се декларират като пасища. То-
ва каза Илияна Иванова - заместник-пред-
седател на Европейската сметна палата.
По думите й институцията не се занимава с
разследване на измами с еврофондове, а
само с одитиране на нередности.

Иванова обясни, че нередностите са неу-
мишлено действие, докато при измамите
става дума за умишлено ощетяване на ев-
ропейския бюджет. Тя коментира, че пос-
ледната проверка на ЕСП, която обхваща
усвояването на кохезионните фондове в 7
държави от ЕС, включително България,
има за цел анализ на работата национал-
ните правителства и на Европейската коми-
сия, тъй като в случая става дума за спо-
делено управление. Проверени са Бълга-
рия, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Ру-
мъния и Испания. Докладът на Сметната
палата отправя общо 5 препоръки - 3 към
проверените държави и 2 към Европейска-
та комисия. България е сред малкото дър-
жави, които са изпълнили и трите препоръ-
ки. Те са свързани с приемането на страте-
гии за борба с измамите, включване и на
външни органи и институции в тази борба и
създаване на платформата АРАХНА, дава-
ща общодостъпна информация за всички
европейски програми.

България е сред страните, които изпол-
зват най-пълноценно системата АРАХНА,
докато тя се ползва доста по-ограничено
например в Германия и скандинавските
страни, посочи Иванова. Илияна Иванова
коментира, че най-висок е процентът на
констатирани нередности при усвояване на
еврофондове е в Словакия - 2,13, докато в
страни като Люксембург и Финландия този
процент е 0. България е по средата в тази
таблица.

Цветна инициатива в "Мошино"
Любомира ПЕЛОВА

Дамите от структурата на Жени
ГЕРБ в Перник оформиха цветна гра-
динка и облагородиха пространство-
то пред Районния младежки дом в
квартал "Мошино".  Цветната ини-
циатива е традиционна за дамската
организация, която с много любов и
желание за поред път доставя ра-
дост на живеещите в квартала.

"Провеждаме тази инициатива за
четвърта поредна година с вярата,
че обновяването на цветните лехи
ще допринесе за освежаване и раз-
красяване облика на квартала. Всички
искаме условията, в които живеем и
отглеждаме децата си, да бъдат все
по-добри, а това зависи от всеки от
нас. С инициативи като тази искаме
дадем добър пример и да призовем
към отговорно и осъзнато отношение и грижа към природата и родния
град", сподели областният клубен ръководител на женската организа-
ция на партията д-р Елза Драгомирова. Тя отбеляза още, че новопосаде-
ните цветя имат нужда от много грижи и всекидневно поливане, докато
укрепнат, затова дамите от ГЕРБ няма да спрат да се грижат за тях.

Засяха 4 500 декара с картофи
Силвия ГРИГОРОВА

4 740 дка с предсеит-
бена подготовка има на
територията на облас-
тта към 17 май, инфор-
мираха от Областна ди-
рекция "Земеделие" в
Перник. Най-много пло-
щи, подготвени за
сеитба на картофи
традиционно има в зем-
лището на община
Трън- 2 500 дка. След-
ват общините: Радо-
мир- 1 460 дка, Брезник-
380 дка, Земен-300 дка,
Ковачевци-100 дка.

До момента в облас-

тта са засети общо 4
500 дка с картофи. Пър-
ви приключиха с тяхна-
та сеитба стопаните
от Брезник, които зас-
яха 380 дка. Стопаните
от Земен също се спра-
виха с тази задача, като
засяха подготвените
300 дка. Земеделските
производители от
Трън, също оставиха
зад гърба си сеитбата
на картофите, въпреки
че засадиха най-много
които в областта 2500
дка, които са по-малко в
сравнение с предходна-

та година. Земеделците
от Радомир са на прик-
лючване със сеитбата
на картофите. До сега
те са засели 1320 дка.

За сега земеделците
от Радомир са успели да
подхранят всичките 1
320 дка засети с карто-
фи, а тези в Земен поло-
вината от засетите
площи-150 дка, но за
сметка на това тези
площи вече са и трети-
рани с хербициди. Само
брезнишките земеделци
са третирали всички за-
сети к картофи площи.
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С близо 40 са намалели сигналите до ЦСМП-Перник на телефон 112

Силвия ГРИГОРОВА
С около 40 са нама-

лели през изминалата
седмица сигналите,
подадени на телефон

112 до  Центъра за
спешна медицинска
помощ в Перник, ин-
формира директорът
д-р Валери Симеонов.

Удължават срока за специализация
на общопрактикуващите лекари

Силвия ГРИГОРОВА

Лекарите, които до 3 юни не са придо-
били специалност "Обща медицина", но
са започнали обучение за придобиване
на тази специалност, могат да продъл-
жат да осъществяват дейност като ин-
дивидуална или групова практика за
срок от 4 години, след влизане в сила
на този  закон. След изтичане на чети-
ригодишния срок, регистрацията в РЗИ
на тези, които още не са придобили спе-
циалност, се заличава.

Това гласят предложените от ГЕРБ
поправки в Закона за лечебните заве-
дения, внесени днес в парламента. Спо-
ред законопроекта измененията трябва
да влязат в сила на 4 юни 2019 г.

Лекарите, които не са започнали обу-
чение до 3 юни 2019 г. могат да продъл-
жат да практикуват за срок от четири
години, при условие, че започнат обу-
чение до 1 година от влизането на зако-
на в сила. След изтичане на едного-
дишния срок, регистрацията в РЗИ на
тези, които още не са започнали обуче-
ние, се заличава, пише още в законоп-
роекта.

Според предложенията тези разпо-
редби няма да се отнасят за лекарите,
които имат призната специалност по
вътрешни болести, по детски болести
или по спешна медицина. Те могат да
осъществяват дейност като индиви-
дуална или групова практика за пър-
вична медицинска помощ, без да при-
добиват специалност по обща медици-
на.

Припомняме, че срокът за придобива-
не на специалност "Обща медицина" е
уреден и в Наредбата за специализа-
циите, който все още е в процедура на
обществено обсъждане.

От Българския лекарски съюз заяви-
ха в своя позиция, че са против безко-
нечното удължаване на срока за придо-
биването на специалност Обща медици-
на от общопрактикуващите лекари,  уп-
ражняващи тази специалност без да я
притежават. Позицията дойде в отговор
на решението на Министерството на
здравеопазването да предприеме зако-
нодателна инициатива за удължаване с
четири години на срока за придобиване
на специалност Обща медицина от об-
щопрактикуващите лекари.

"След като са зачислени за обучение,
всички общопрактикуващи лекари, мо-
гат да открият практика по друг член от
закона, докато тече тяхната специали-
зация. Достатъчно е да покажат какви
колоквиуми и модули им остават.  Има
лекари обаче, които работят в отдалече-
ни и труднодостъпни райони и за тях е
трудно да оставят пациентите си и да
специализират. Ако бъде заличена
практиката му дори за малко, ще бъде
проблем за хората. В интерес на тези
пациенти, срокът за пререгистрация е
удължен", коментира по този повод
зам.-министърът на здравеопазването
д-р Бойко Пенков.

Според него с 30-40
са намалели и амбула-
торните прегледи
във филиалите на
ЦСМП в регио-

на."Проблемът, кой-
то се появи през из-
миналата седмица бе,
че двама от екипа в
Брезник излязоха в
отпуск и трябваше
да ги заместим с хора
от Перник, но се спра-
вихме.

Доказателство за
това е, че през изми-
налата седмица няма-
ме постъпило нито
едно оплакване за за-
бавено посещение на
адрес или неизпълнен
адрес. Добрата нови-
на е, че в Земен имахме
до сега в екипа до-
цент от  "Пирогов",
който работеше на
половин щат.

Сега той поиска да
работи на пълен щат,
което е много добре
за нас и за община Зе-
мен", поясни д-р Си-

738 политици не са декларирали
доходи, банкови влогове и имоти
Любомира ПЕЛОВА

Антикорупционна-
та комисия съобщи,
че за 738 лица, сред
които министри, де-
путати и кметове,
има доклади за не-
съответствие с
имотно състояние
и доходи. Некорек-
тните властимащи
имат 14-дневен
срок, за да подадат
съответните корек-
ции.

Ето какво се казва
в информацията от
Комисията на про-
тиводействие на
корупцията и за от-
немане на незаконно
придобитото иму-
щество (КПКОППИ),
която приключи из-
вършената провер-
ката по чл. 43, ал. 1
от ЗПКОНПИ на
ежегодните деклара-
ции, подадени през
2018 г., и на встъпи-
телните и финални-
те декларации за
имущество и инте-
реси, подадени през
периода от месец
януари до месец сеп-
тември 2018 г., от
лицата от обхвата
на чл. 6, ал. 1 от за-
кона.

Проверката е из-
вършена по отноше-
ние на:

- 5 116 задължени
лица, с ежегодна дек-
ларация;

- 3 568 задължени
лица, с встъпителна
декларация за иму-
щество и интереси;

- 400 задължени ли-
ца, с финална декла-
рация за имущество
и интереси.

Проверката на
имуществените дек-
ларации обхваща, ос-
вен задължените ли-
ца, техните съпруг/
а, лицето, с което се
намират във факти-
ческо съжителство
на съпружески нача-
ла, и ненавършилите
пълнолетие деца.

В съответствие с
разпоредбите на
ЗПКОНПИ, освен
проверка на имотно-
то състояние, се из-
върши проверка и на
интересите, изпъл-
нена за всички лица,
подали встъпител-
ни декларации, кое-
то е ново изискване
на закона.

В хода на проверка-
та, Комисията уста-
нови несъответс-
твия за лица, заема-
щи висши публични
длъжности от всич-
ки категории от об-
хвата на закона: ми-
нистри; народни
представители; кме-
тове, председатели
на общински съвети
и главни архитекти
на общини; изпълни-
телни директори и
управители на бол-
нични заведения;
ректори на универ-
ситети; лица, упъ-
лномощени по реда
на Закона за общес-
твените поръчки за
провеждане на про-

цедурите и сключва-
не на договорите;
ръководители на
бюджетни организа-
ции, които изпълн-
яват функции на ор-
гани за финансово
управление и кон-
трол на средства
от Европейските
фондове и програми;
началници на митни-
чески пунктове; ди-
ректори на държав-
ни горски и ловни
стопанства; предсе-
датели и заместник
- председатели на
държавни агенции и
комисии и други.

За общо 738 задъл-
жени по закона лица
проверката приклю-
чи с доклад за не-
съответствие.

В изпълнение на
разпоредбите на
ЗПКОНПИ, Комисия-
та е уведомила пис-
мено лицата, за кои-
то проверката е
приключила с доклад
за несъответствие,
които е следвало в
14-дневен срок да
отстранят конста-
тираното несъот-
ветствие, като по-
дадат пред Комисия-
та коригираща дек-
ларация на основа-
ние чл. 46, ал. 1 от
закона, или нап-
равят писмени въз-
ражения, посочвайки
доказателства в
тяхна подкрепа. В
резултат, на което:

- 637 задължени ли-
ца са подали кориги-

раща декларация;
- 98 задължени ли-

ца не са подали кори-
гираща декларация;

- 35 задължени ли-
ца са подали кориги-
раща декларация и са
декларирали пред Ко-
мисията, че не же-
лаят да бъде публи-
кувана информация-
та относно лицето,
с което се намират
във фактическо съ-
жителство на съп-
ружески начала и за
което лице е уста-
новеното несъот-
ветствието;

- 3 задължени лица
са подали непълна
коригираща деклара-
ция и са декларирали
пред Комисията, че
не желаят да бъде
публикувана инфор-
мацията относно
лицето, с което се
намират във факти-
ческо съжителство
на съпружески нача-
ла и за което лице е
установеното не-
съответствието.

Съгласно чл. 46, ал.

3 от закона при ус-
тановено несъот-
ветствие след срока
за подаване на кори-
гираща декларация в
размер на не по-мал-
ко от 5000 лв.,

Комисията приема
решение за изпраща-
не на материалите
от проверката на
Националната аге-
нция за приходите
за предприемане на
действия по реда на
Д а н ъ ч н о - о с и г у р и -
телния процесуален
кодекс.

Съгласно чл. 46, ал.
4 при установено
н е с ъ о т в е т с т в и е
след срока за подава-
не на коригираща
декларация в размер
на не по-малко от 20
000 лв., Комисията
приема решение за
извършването на
проверка на имущес-
твеното състояние
на лицето, заемащо
висша публична
длъжност, по реда
на Глава десета от
ЗПКОНПИ.

меонов. На въпроса-
ще получи ли ЦСМП-
Перник нови линейки
и кога, д-р Симеонов
отговори: "Сигурно
ще получим, но точно
кога за сега не мога да
кажа. Според послед-
ната информация, с
която разполагам,
първите 10 линейки
ще отидат за София
и това е нормално, за-
щото това е огромен
град.

 Следващите ще от-
пътуват за Пловдив,
който беше обявен да
европейска културна
столица. Надявам се
до есента и при нас да
дойдат нови линейки,
които са ни необходи-
ми особено за планин-
ските райони каквито
са общините Трън и
Земен".



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
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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
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 000лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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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

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

ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.

0887 884 095



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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
“Менпауър Груп” търси машинни

оператори за международна
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 - 1200
лв. и осигурен транспорт. Позвънете
на 0879 958 620 - Герасим
Найденов

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 088 594 9293
Продавам iPhone 5C - 150 лв., iP-

hone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887 884 095

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

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

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
Продавам тристаен апартамент,

кв. Тева, без ТЕЦ, по спешност - 40
000 лв. Тел.: 0894 822 899
Продавам гарсониера в Центъра.

Тел.: 0898 666 216

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

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

Давам под наем 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 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
Търся монтажник на паркет и

дюшеме, от 25 до 35 год. Хора с
опит са с предимство. Тел.: 0888 69
20 04
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Интересно и забавно

Как да отмиете пестицидите
от плодовете и зеленчуците?

Измиването на плодовете и зеленчуците отмива част от пестици-
дите и химикалите по кората. Има един по-ефективен начин да от-
миете нежеланите химикали от кората на плодовете и зеленчуци-
те.

Макар плодовете и зеленчуците да се обработват само със спе-
циално одобрени препарати, те все пак са изкуствено създадени
и по един или друг начин вредят на здравето. Тези химикали удъ-
лжават трайността на плода/ зеленчука, но на каква цена?

Ако бяха напълно безвредни, нямаше да пише "Не консумирайте
(с) кората".

И ако не можем да изчистим напълно вътрешността на плодове-
те и зеленчуците, то можем поне да направим това с кората, за-
щото при някои тя не може д абъде обелена, както при крастави-
ците и ябълките например. Ето и нашето предложение за отмива-
не на пестицидите от плодвете и зеленчуците:

     Напълнете купа с вода и ябълков оцет в съотношение 4 към 1
    Поставете плодовете/ зеленчуците за 20-30 минути
    Изплакнете добре с вода
 Оцетът помага за отмиване не само на пестицидите и химикали-

те, но и на вредните микроорганизми

Куркума високо съдържание
на олово плъзна на пазара

К у р к у м а
от Индия
с високо
с ъ д ъ р ж а -
ние на
о л о в о
плъзна на
нашия па-
зар, ин-
с п е к т о р и -
те по бе-
зопасност
на храни-
те съвет-
ват потре-
б и т е л и т е ,
з а к у п и л и
п р о д у к т а ,
да не го
к о н с у м и -
рат.

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
заявиха, че при взета проба за лабораторен анализ за целите
на официалния контрол са установили високо съдържание на
олово в продукт „Куркума“ с произход Индия. БАБХ е пред-
приела необходимите действия за забрана и изтегляне на на-
личните количества от пазара.

Продуктът е разпространен от фирма „Булгар лук“ ООД до
следните получатели:

„А И К 2000 ООД“, „БГ ПАРТНЕРС“, „БИОСЕТ ООД“, „БОТАНИ-
КЪЛ ЕУ ООД“, „ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД – ЕООД“, „ВИТАЛ ООД“, „ДЕ-
МИ - EЛЕНА АНДРЕЕВА 61 ООД“, „ДЕНИТО ООД“, „ДИОПТРА
ЕООД“, „ДРОГА БГ ЕООД“, „ЕЛЕЙА ЕООД“,„ИДЕАЛ ПРОДУКТ
ООД“, „КИС 2000 ЕООД“, „ЛИБОР КОМЕРС ООД“, „НАЙС-ОРИ-
НДЖ ЕООД“, „ПВН ИНГРИДИЕНТС ООД“, „ПРИМА ФУУД АД“,
„ТАЛАР ФУУДС ЕООД“, „ХЕБЪР ЕАД“, „ХЪРС КОМЕРС ЕОО“.

Фирма „Биосет“ ООД е опаковала продукта в потребителски
опаковки от 10 г, 200 г, 500 г и 1000 г с партиден номер L 1048.

В тази връзка БАБХ предупреждава потребителите, закупи-
ли такива продукти, да не ги консумират, и приканва, по въз-
можност, да ги върнат на търговеца, от който са ги закупили.
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Рекорден брой чуждестранни
туристи във Франция през 2018 г.

Франция е посрещнала близо 90 милио-
на чуждестранни туристи през миналата го-
дина, което е рекорд за страната въпреки
антиправителствените протести на "жълти-
те жилетки", които принудиха много турис-
ти да пропуснат държавата в края на 2018
г., обяви правителството, цитирано от АФП.

"Франция остава топ дестинация в света
през 2018 г.", съобщи Комисията по тури-
зъм към правителството.

Общо 89,4 милиона туристи са посетили
Франция през 2018 г., което е с 3% увели-
чение спрямо 2017 г.

Сега целта на европейската държава е да
привлече 100 милиона чуждестранни ту-

ристи през 2020 г. Най-голямото увеличение идва от азиатските ту-
ристи, 7,4% ръст спрямо миналата година, макар че европейците са
най-голямата група чуждестранни туристи във Франция, която пред-
ставлява общо 79%. Туристите са похарчили 56,2 милиарда евро,
което е увеличение с 5% в сравнение с 2017 г.

Сградите на Тръмп в Ню Йорк
на път да отнесат милионни глоби

Нежеланието
на президента
на САЩ Доналд
Тръмп да се зае-
ме с разрешава-
нето на пробле-
ма с климатич-
ните промени
може да струва
на неговата биз-
нес империя ми-
лиони долари
глоби, наложе-
ни от градската

управа на Ню Йорк заради количеството замърсяване, излъчвано
от сградите, притежавани от Тръмп, пише британският в. "Гардиън".

Според данни, споделени с изданието, осем недвижими имота на
Тръмп в Ню Йорк не отговарят на новите регулации, целящи да на-
малят емисиите на парникови газове.

Това означава, че компанията на Тръмп (Trump Organisation) е на
път да бъде ударена с 2,1 млн. долара годишно от 2030 г., освен ако
сградите му не бъдат приведени съгласно по-високите екологични
изисквания.

Според градските власти осемте най-големи недвижими имота на
президента в Ню Йорк отделят около 27 000 тона газове с парников
ефект годишно, което се равнява на газовете от 5 800 автомобила.
Сградите, които надхвърлят новите прагове за замърсяване, включ-
ват Trump Tower на "Пето авеню" и сградата на Тръмп на "Уолстрийт".

Най-големият потенциален нарушител е Trump International Hotel &
Tower, небостъргач с височина над 177 метра, който се издига над
югозападния ъгъл на Сентръл парк. Сградата е на път да бъде гло-
бена с 850 871 долара годишно, ако не бъдат направени подобре-
ния в нейната енергийна ефективност.Кметът на Ню Йорк Бил де
Блазио ще проведе демонстрация пред Trump Tower днес, опитвай-
ки се да подчертае наближаващите наказания."Г-н президент, вие
сте предупреден", изтъкна Де Блазио, допълвайки: "Вашите замърс-
яващи сгради са част от проблема. Намалете емисиите си или пла-
тете цената."

Глобите са част от законодателство, прието от общинския съвет
през април, което се стреми да намали емисиите от най-големите
сгради в града. Всички имоти, по-големи от 25 000 фута - общо 50
000 сгради - ще бъдат задължени да намалят общите емисии с 40%
или ще бъдат глобени.Новите стандарти, приветствани от поддръж-
ници като най-категоричното действие досега от който и да е град
по отношение на климатичните промени, са насочени към най-голе-
мия източник на парникови газове в Ню Йорк, където сградите от-
говарят за повече от две трети от емисиите.

Имотите на Тръмп отдавна са идентифицирани като водещи пот-
ребители на енергия, въпреки че градските власти твърдят, че някои
други сгради са на път към дори още по-тежки глоби.За да се съоб-
разят с новите регулации, недвижимите имоти на Тръмп трябва да
подобрят изолацията, да подменят прозорците, да заменят отопли-
телната инсталация и да подобрят автоматизацията в използването
на електричество. Ню Йорк се позиционира като крепост срещу опи-
тите на администрацията на Тръмп да спъне действията за справ-
яне с климатичните промени. Градът обеща да изтегли инвестиции-
те на пенсионните си фондове в изкопаеми горива и се опита да
съди петролните компании за тяхната роля в климатичната криза.
Де Блазио постави като цел намаляване на емисиите на парникови
газове с 80% под нивата от 2005 г. до 2050 г.

Британците правят много
по-малко секс от преди

Милиони хектари девствени тропически гори са били унищожени Британците се-
га правят по-малко секс в сравнение с предишните години.

Това показва голямо национално проучване, цитирано от британ-
ските медии.

Констатациите, публикувани в British Medical Journal, показват, че
близо една трета от мъжете и жените не са правили секс през пос-
ледния месец. Това е увеличение в сравнение с 2001 г., когато око-
ло една четвърт от анкетираните 34 000 души не са правили секс.

По-малко от половината мъже и жени на възраст от 16 до 44 годи-
ни правят секс поне веднъж седмично, показват отговори.

Хората над 25 години и двойките, които са женени или живеят заед-
но, са причина за най-големия спад в сексуалната активност през
изследвания 21-годишен период.

Данните, които изследователите са проучили, са получени от три
последователни вълни на Британското национално проучване на
сексуалните нагласи и начин на живот, проведено през 1991, 2001 и
2012 г. Те дават моментна снимка на сексуалното поведение сред
британците.

Според най-скорошното проучване:
По-малко от половината (41%) от хората на възраст между 16 и 44

години са правили секс поне веднъж седмично през последния ме-
сец.

Процентът, който не съобщава за секс през последния месец, се е
увеличил - от 23% на 29,3% сред жените и от 26% на 29,2% при мъже-
те между 2001 и 2012 г.

Делът, който съобщава за секс 10 или повече пъти през последния
месец, е намалял - от 20,6% на 13,2% при жените и от 20,2% на 14,4%
сред мъжете в периода между 2001 и 2012 г.Средният брой пъти, в
които хората на възраст между 35 и 44 години са съобщили, че са
правили секс през последния месец, е намалял от четири на два
пъти сред жените и от четири на три сред мъжете.

Изследователи от Лондонското училище по хигиена и тропическа
медицина изтъкват, че намаляването на практикуването на секс е
наблюдавано сред хора, които преди това са били сексуално актив-
ни, а не че има повече хора, които са решили да запазят девственос-
тта си.

Въпреки че хората под 25-годишна възраст и тези, които в момента
са сами, е по-малко вероятно да са сексуално активни, най-рязкото
намаляване на сексуалната честота е сред по-възрастните женени
или съжителстващите двойки.

Половината от жените и почти две трети от мъжете в последното
проучване са заявили, че биха искали да имат повече секс.Това же-
лание е било изразено по-често от хора, които са женени или жи-
веят заедно като двойка, което според учените e "основание за тре-
вога".Водещият изследовател проф.

Кай Уелингс заяви, че "много забързаното темпо на съвременния
живот" може да е причина много хора да имат по-малко секс. "Инте-
ресното е, че най-засегнатите са в средата на живота си - така наре-
ченото поколение "сандвич".

Това са мъже и жени, които често жонглират с работата, грижите
за децата и отговорностите към родителите, които остаряват", из-
тъква професорът.

Може би пък социалният натиск да се преиначава действителната
сексуална активност може да е намалял, докато равенството между
половете означава, че сега жените могат да бъдат по-малко пред-
разположени да посрещат сексуалните нужди на партньора си, не-
зависимо от техните собствени, посочват още изследователите.

Спадът на правенето на секс съвпада с нарастването на използва-
нето на социалните мрежи и глобалната рецесия, които може да са
други фактори, допринасящи за това.

П О К А Н А
Съгласно чл. 16 ал.1 и чл. 17 ал.2 от ЗК
и чл.20 ал. 1 т.1 и ал.2 от УСТАВА на ЗКПУ
ЗКПУ “Съзнание 96” с. Бабица, общ. Брезник
Ви кани на годишно отчетно-изборно събрание, което ще се

проведе но 08.06.2019 г. от 10.00 ч. в читалищния салон при
кметство с. Бабица, общ. Брезник, обл. Перник.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-
късно независимо от броя на присъстващите при следние

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС за дейността му за 2018г.
3. Отчет на КС за дейността му за 2018 г.
4. Финансов отчет за 2018 г.
5. Освобождаване на Председателя на УС на ЗКПУ и членовете

на УС и КС.
6. Избор на Председател на УС на ЗКПУ и членове на УС и КС.
7. Приемане на ГФО ЗА 2018 г. и вземане на решение за

публикуване в Търговския регистър.
8. Текущи
19.05.2019 г.
с. БАБИЦА Управителен съвет
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Препоръчва се да бъдете по-сдържани, дори ако
много искате да направите нещо различно. Пом-
нете, че само работа без удоволствие е тежко
бреме. Големи печалби ще получат тези, които
работят неуморно. Днес, ще имате възможност
за приложите своя опит и знания в личния живот.

Ще бъдете красноречиви и неподражаеми.

Добри перспективи, ще получите рано сутрин,
след дълъг разговор с шефа. Не снишавайте амби-
циите си, те днес ще ви трябват. На семейните,
не е препоръчително да се поддават на изкуше-
ния. Ако не може да сдържате чувствата и емо-
циите, насочете усилията си към работата или

хобито. Бизнес пътуванията, ще бъдат благоприятни.

Ще бъдете доволни, когато видите, че бюдже-
та ви нараства. На работа се дръжте сдържано и
учтиво. Дори не помисляйте да насилвате съби-
тията, дори ако колегите започнат да настоя-
ват и искат нещо. Отлично ще се развиват, пъ-
тувания и отдих на открито. Времето ще отраз-

ява вашето настроение, не си разваляйте отношенията.

Днес има шанс да получите пари. Може да не е
голяма сума, но все пак ще ви зарадва. Важно ре-
шение, ще трябва да вземете в личната сфера.
От него, ще зависи по нататъшното развитие на
отношенията с любимия. За ежедневните пробле-
ми не е нужно да размишлявате, а трябва спешно

да се справите с тях. Внимавайте да не настинете.

Гордо ще се разхождате по „червения килим“,
ако спите до обяд. Разбира се, това е само сън и е
време да заживеете в реалността. В професио-
налната сфера, трябва да разработите страте-
гия за успех и богатство. В любовта всичко зави-
си от самоконтрола, а не от критичните забе-

лежки към партньора. Откажете се, от хазарта и риска.

Днес ще се намирате под влиянието, на собс-
твената си интуиция. Дори, ще ви е трудно да се
концентрирате върху нещо леко, всичко ще анали-
зирате. От душевното ви състояние, ще зависи
ситуацията в семейството, не влизайте в кон-
фликт с роднини. Успехът във финансовата сфе-

ра ще дойде при онези, които упорито се стремят към него.

Хармонизирайте отношенията с вашите коле-
ги, приятели и дори съседи. Колкото по добродуш-
ни и отстъпчиви бъдете, толкова по-бързо ще
реализирате плановете си. Използвайте блест-
ящият си ум и таланти, но не прекалявайте. Бъ-
дете практични от това зависи от финансовата

ситуация. Печеливши проекти се очакват вечерта.

Да убеждаваш, а не да побеждаваш, това е деви-
за с който трябва да общувате с конкурентите.
Дори и най-опитните партньори, няма да устоят
на красноречието ви. Не прекалявайте с емоции-
те в любовта, така че любимият искрено да
повярва в чувствата ви. Във финансите по-добре

не използвайте математическите си знания, а логиката.

Днес са възможни сериозни преговори, от ка-
чеството на които ще зависи по-нататъшната
ви кариера. Използвайте организационните си
умения, а не дързост и амбиция. Умният разчет
във финансите, ще помогне за стабилизиране на
бюджета. В любовта, не се страхувайте да из-

глеждате романтични.

Ще имате много интересни идеи, но само някой
от тях, ще може да реализирате. Всичко ще зави-
си от логичността и тактичността, особено ако
планирате преговори. Дълго пътуване, ще ви доне-
се нови не изпитвани впечатления. Но и почивка
сред природата или на вилата, ще е благоприятна,

ще се изпълните с много положителна енергия.

Днес не преследвайте много цели, съсредоточе-
те се само върху една. В противен случай, ще се
сблъскате с много препятствия и ще затънете в
проблеми. В личния живот, не са изключени нега-
тивни събития. Това може да бъде кавга с люби-
мия човек или битови трудности. От пътуване не

се отказвайте, ще ви донесе маса приятни емоции.

Има шанс да направите грешка в работата или
финансите. Дори няма да предполагате, колко се-
риозни ще се окажат последствията. По отноше-
ние на здравето е добре да си съставите диета,
това ще има благоприятно влияние на тялото ви.
Новите проекти, както и личните дела, дръжте в

тайна. Само така, ще може да реализирате замисленото.
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Резултати:
Локомотив 1929 (София) - Локомотив

(Горна Оряховица)      4:1
  [1:0 Тодор Чаворски 38', 2:0 Цветомир

Вачев 57', 4:0 Александър Ив.Александров
59',78';

   4:1 Александър Попов 80']
19 май 2019 г., неделя, 15:00 ч / XXIX

кръг:
Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА 1948 (Со-

фия)                  1:0
  [1:0 Венцислав Христов 5'], ~ 8 200 зри-

тели
в Несебър, Градски стадион:
Поморие (Поморие) - Ботев (Гълъбово)

2:2
  [1:0 Стоян Кижев 18', 2:0 Бекир Расим

58', 2:1 Иван Винков 66',
   2:2 Методи Костов 74']
Царско село 2015 (София) - Кариана (Ер-

ден)                1:1
  [1:0 Антонио Георгиев 6', 1:1 Николай

Дичев 10']
  [чк: Георги Минчев (Цс) 90'+1']
Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска сла-

ва 1927 (Радомир)    1:2
  [0:1 Александър Аспарухов 7', 0:2 Юл-

иан Чапаев 21', 1:2 Тодор Колев 55'-д]
Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ло-

веч)              0:0
Монтана 1921 (Монтана) - Пирин (Бла-

гоевград)              2:0
  [2:0 Атанас Илиев 72',86']
Черноморец (Балчик) - Несебър (Несе-

бър)                   2:1
  [0:1 Иван Цачев 54', 1:1 Янаки Смирнов

88', 2:1 Николай Иванов 90'+1']
Класиране:
 1. Царско село 66:25   75  т.   Влиза
 2. Монтана 47:21   60  Бараж
 3. Арда 41:16   59  Бараж
 4. ЦСКА 1948 36:17   56
 5. Литекс 41:24   44
 6. Локомотив (ГО) 29:41   36
 7. Струмска слава 34:42   36
 8. Локомотив 1929 (Сф)24:25   36
 9. Поморие 35:47   36
10. Черноморец 25:34   34
11. Лудогорец  II 31:42   32
12. Ботев 30:35   31
13. Кариана 27:38  28
14. Пирин 28:49   28
15. Несебър 32:49   27
16. Добруджа 15:36   21

10 медала взеха
джудистите на "Перун"

Общо 10 медала спечелиха състезатели-
те на СК "Джудо Перун " от провелия се в
неделя турнир за деца в Перник .

4 златни :
Ивона Александрова
Белослава Георгиева
Венелин Асенов
Мирослав Йовчев
3 сребърни :
Кристияна Крумова
Цветелина А.
Дафни Будинова
И 3 бронозви :
Мартин Калинов
Илчо Йовчев
Силвия Василева

„×óêîâåòå” ñ ïåòíàäåñåòà ïîáåäà çà ñåçîíà
Абитуриент от Спортното донесе успеха в 89-та минута на мача

Виржиния БОРИСЛАВОВА
В слънчевия неделен ден, седмица преди изборите за Евро-

пейски парламент, се изигра футболен двубой от втората
ОФГ на пернишкото първенство. "Черногорец" (Ноевци) взе
трите точки като домакин на собствения си стадион, като
победиха отбора на "Енергетик" (Перник) с 4:1. Мачът започна
и както се очакваше - лидерите в класацията "Черногорец" още
в началото показаха, че искат победата, защото тя им бе важ-
на за последния кръг от първенството. Още във втората ми-
нута падна и първият гол за Ноевци. Защитникът на "Енерге-
тик" Митко Димитров фаулира играч на домакините и глав-
ният съдия свири нарушението. Прекият свободен удар бе
близо до вратата на гостите и Валентин Велинов от Ноевци
не сбърка ,и наниза хубаво топката в ъгъла, като не остави
никакъв шанс за стража на "Енергетик". Първата грешка, коя-
то можеше да коства преднината на домакините, бе в 7-ма ми-
нута, когато защитникът на "Черногорец" подаде топката на
вратаря, който не очакваше и сбърка, но успя да поправи
грешката си навреме и така попречи на Антоан Александров
да запише попадение във вратата на домакините. След една
минута игра, голмайсторът на домакините Валентин Велинов
бе сменен, поради контузия. В 10-та минута капитанът на
"Енергетик" Венцислав Ставрев изпълни добре пряк свободен
удар, но вратарят на Ноевци изби топката. Пет минути по-
късно падна и второто попадение за черногорци, след като
бяха ударили греда, топката рикошира в Даниел Йорданов, кой-
то не се поколеба и вкара за 2:0. В 29-та минута отново Вен-
цислав Ставрев изпълни пряк свободен удар пред вратата на
домакините, но неуспешно. В 32-ра минута отново имаше
фаул и за черногорци, но той излезе в аут. Третото попадение

Миньор записа 15-та
победа за сезона, след

„Черногорец” удържа първото място
за мача падна в 37-ма минута, когато играчът на Ноевци Ев-
гени Американов се озова на почти празна врата, шутира , но
Венцислав Ставрев от "Енергетик" беше на място и изби
топката, тя обаче  попадна в същия играч, който този път
не сбърка и вкара за 3:0. Най-чистото положение за първото
полувреме "Енергетик" бе в 40-та минута, когато Симеон Си-
меонов стреля отблизо към вратата, но топката попадна
във вратаря. До края на полувремето имаше само един неус-
пешен фаул за "Енергетик". Второто полувреме беше като
първото - стабилна игра на домакините и плаха игра за гос-
тите. Александър Манчев записа и последния гол за "Черного-
рец" в 49-та минута, като сам остана срещу вратаря и спо-
койно вкара топката в мрежата. От 55-та до 60-та минута
имаше две смени за черногорци. След няколко пропуска и неус-
пешни удари, в 63-та минута падна и почетния гол за "Енерге-
тик", дело на Антоан Александров. Илко Илиев от перничани
бе сменен от Василен Рангелов в 67-ма минута, а Емил Геор-
гиев замени Симеон Симеонов в 81-та. Още с влизането си,
Емил Георгиев имаше шанса да запише втори гол за "Енерге-
тик", но съмнителната засада му попречи. До края на мача
имаше само още две смени за "Енергетик" - Валентин Георгиев
и Стилиян Иванов бяха заменени, както следва от Юлиян
Георгиев и Владислав Стоянов. Нямаше други изненади и ма-
чът приключи с крайното 4:1 . Това означава, че следващата
седмица, когато играят "Витоша" (Долна Диканя) и "Черного-
рец "(Ноевци) ще бъде определен победителят във втората
окръжна група, който почти сигурно ще играе с "Чор-
ни"(Брезник). Финалът от двете групи е на 1-ви юни, когато
ще бъде определен и отборът, който ще има възможността
да играе във "В" група на Югозапада.

Страницата подготви Яне Анестиев

като се наложи с 2:1
при гостуването си на

Септември в Симитли.
Победното попадение
падна в 89-та минута
и бе дело на Стивън
Милчев.

Срещата започна
отлично за момчета-
та на Юри Васев. Още
във 2-та минута гос-
тите излязоха напред
в резултата с попаде-
ние на Калоян Йоси-
фов. Нападателят за-
върши с глава комбина-
ция започната от То-
мислав Павлов и преми-
нала през Милчев от-
ляво.

В 34-та минута Ма-
рио Топузов върна до-
макините в мача с по-
падение от границата

Малки джудисти напълниха залата в Перник
293 деца от 16 спор-

тни клуба участваха
днес във второто из-
дание на Турнира по
джудо за деца "Аз оби-
чам джудо" в Перник.
Организатор на проя-
вата е пернишкият
спортен клуб по джудо
"Кракра" с партньорс-
твото на община Пер-
ник и подкрепата на БФ
по джудо. Форумът,
който за втори път
събира близо 300 деца
от водещи джудо клу-

бове в страната се реа-
лизира по Програма на
Министерството на
младежта и спорта" Де-
цата и спортния клуб".
Имах удоволствието и
честта, като предста-
вител на общината да
поздравя участниците
и да открия спортното
събитие. Организато-
рите връчиха благо-
дарствен пакет на Кме-
та на община Перник г-
жа Вяра Церовска за
оказаната подкрепа и

предоставените усло-
вия за развитието на
спорта джудо в града
ни. Участниците и гос-
тите в спортна зала
"Борис Гюдеров" бяха
поздравени с невероя-
тното изпълнение на
хип-хоп групата "Денс
Скуад", а аз получих гра-
мота за участие в със-
тезанието в категория
"приятели". Всички ап-
лодираха  големия бъл-
гарски спортист, плу-
вецът Петър Стойчев,

чийто наследник напра-
ви дебют на татами,
като състезател на
джудо клуб "Топалов" .
Естествено всички в за-
лата искаха да се сни-
мат с големия спор-
тист, а конкуренция
във фотосесията му
беше единствено та-
лисманът на турнира -
лъвчето Тори. Името
му бе избрано в паузата
между две възрастови
групи със специална ан-
кета сред децата. В

предложенията за име
не липсваха идеи като
"Джудо лъв" ""Винкел-
чо"", "Пернишка мачка"
и др. повече или по-мал-
ко шеговито свързани
с името на града-дома-
кин на състезание-
то."Аз обичам джудо" е
спортното мероприя-
тие, с което се финали-
зира Седмицата на
спорта в община Пер-
ник, която се организи-
ра по повод 17 май - Ден
на българския спорт.

на наказателното по-
ле.През втората част
двата състава се заха-
паха и предложиха по-
вече емоции на малци-
ната зрители по три-
буните. В 50-та мину-
та удар на Павлов пре-
мина над вратата, а
малко по-късно Йоси-
фов открадна топка-
та, шутира, но топка-
та попадна от вън-
шната страна на мре-
жата.Септември също
бе близо до гол, но на
два пъти Каптиев про-
пусна от добри пози-
ции.Истинската драма
бе в края. В 83-та мину-
та Милчев бе повален
в наказателното поле

и Волен Чинков посочи
бялата точка. Вра-
тарят Илиян Узунов
обаче успя да спаси би-
тата от Павлов дузпа.
Домакините предвкус-
ваха равенството, ко-
гато в 89-та минута
перничани отнеха топ-
ката в половината на
Септември, Павлов из-
скочи сам срещу вра-
таря и пусна топката
на непокрития Мил-
чев, за когото не бе
трудно да се разпише
за 1:2. В добавеното
време домакините ос-
танаха с човек по-мал-
ко, след като Ивайло
Иванов си заработи
втори жълт картон.
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Освен пияни и дрогирани шофьори, пред Темида - и столичанин, крал ток

 НАЦИОНАЛНИТЕ СТА-
ТИСТИКИ ПО-ДОБРЕ ДА
НЕ ГИ ЧЕТЕМ. ИМАМЕ
ЧУВСТВОТО, ЧЕ СА ПИ-

САНИ от човек, който мрази пернича-
ни. Все някъде по дъното ще ни забу-
тат, все на опашката ще се влачим.
Направо ни бъркат в здравето. Точно
така в здравето ни бърка и последната
статистика, според която лекарите в
България масово застаряват, а в Пер-
нишко не само застаряват, но и намал-
яват. Пациентите могат и сами да си
направят тия изводи, щото на гърба си
усещат и годините, и бройката на док-
торското съсловие. Сигурно затова е
истинско събитие, когато в някое отде-
ление на болницата дойде млад лекар
по желание. Настава истинска радост
сред персонала, даже го посрещат с
букети като булка. Тия единични брой-
ки в статистиката се губят и лечебните
заведения продължават да приличат
на пенсионерски клубове или на пред-
пенсионерски такива. Предвид пенсио-
нерската пациентска общност нещата
се връзват едно към едно, щото набо-
рите се разбират най-добре.

МАСА ПЕРНИЧАНИ В МОМЕНТА
КАРАТ НЕЩО КАТО НЕДЕЛНО
УЧИЛИЩЕ. ВСИЧКИ ПАРТИИ ПРА-
ВЯТ РЕГУЛЯРНИ обучения на така
наречения си изборен актив, който е
включен в секционните избирателни
комисии. Почти всяка вечер могат да
се видят изборджиите как се прибират
ограмотени от съответния партиен
клуб, стиснали под мишница методи-
ческите указания и партийните напътс-
твия. Отделно от тая партийна акция,
самата РИК си прави по закон своите
обучения, та някои ще се окажат обу-
чени два пъти. Въобще, грамотността
нараства не с дни, а с часове преди 26
май. Остава и изборите да бъдат прове-
дени грамотно, което по навик едва ли
ще се случи, щото жалбите за адми-
нистративни гафове по традиция си
вървят, независимо от нивото на подго-
товка на сикаджиите. Истинското не-
делно училище ще бъде точно идната
неделя и ще покаже не само дали си е
струвал масрафът за обученията, но и
дали народът има нещо друго наум от
до болка познатото. Засега е ясно едно
- победителите ще кажат, че всичко е
окей, победените - че са станали жер-
тва на недопустими манипулации.

Любомира ПЕЛОВА
Поредните подсъ-

дими за различни
престъпления ще
отговарят пред за-
кона.

32-годишен перни-
чанин ще отговаря
за шофиране на ав-
томобил под въздей-
ствието на нарко-
тици. На 24 март
тази година, в облас-
тния град бил прове-
рен "Форд", шофи-
ран от 32-годишен
мъж от Перник. При
изпробването му с
техническо средс-
тво е отчетен поло-
жителен резултат
за канабис. Привле-
чен е като обвиняем
и му е наложена
мярка за неотклоне-
ние "подписка".

Жител на град Дуп-
ница ще бъде съден
за шофиране на ав-
томобил в нетрезво
състояние. На 11
май, в района на ра-
домирското село
Старо село бил про-

Ще бъде закрита и
радомирската прокуратура

На тяхно място се откриват терито-
риални отделения. Тези в Дряново и
Трявна да бъдат към РП-Габрово, ТО в
Тервел ще е към РП-Добрич, това в Ар-
дино - към РП-Кърджали, Брезник и
Трън минават към РП-Перник, Мадан и
Чепеларе към РП-Смолян, а Тополов-
град към РП-Ямбол. Първоначално бе
предвидено сега да бъдат закрити 28
районни прокуратури, но по-късно е
постъпило допълнително предложение
и за закриване на тази в Елхово. Про-
курорската колегия реши преди да
подкрепи реорганизацията, да се
срещне с ръководителите на съответни-
те районни и окръжни прокуратури и да
обсъди с тях втория етап. Срещата ще
се проведе на 27 май. Предложението е
тази в Радомир да се трансформира в
териториално отделение и да стане
част от районната прокуратура в Пер-
ник.

верен "Ауди А4", уп-
равляван от 34-годи-
шен дупничанин. При
изпробването му с
техническо средс-
тво за алкохол били
отчетени 1,73 про-
мила. Мъжът отка-
зал кръвна проба за
химичен анализ.
Привлечен е като об-
виняем и му е нало-
жена мярка за неот-
клонение "подписка".

Радомирец застава
пред Темида за уп-
равление на автомо-
бил след употреба
наркотици. Прес-
тъплението е извър-
шено на 15 май, кога-
то в Радомир е про-
верен "Мерцедес",
шофиран от 34-годи-
шен местен жител.
При изпробването
му с техническо
средство е отчетен
положителен резул-
тат за амфетамин и
канабис.

Привлечен е като
обвиняем и му е на-
ложена мярка за

неотклонение "под-
писка".

72-годишен столи-
чанин е привлечен ка-
то обвиняем за краж-
ба на ток. През ме-
сец септември мина-
лата година, служи-
тели на радомирско-
то районно управле-
ние на полицията и
представители на
електроразпредели-
телното дружество
проверили ресто-
рант в село Дивля,
ползван под наем от
72-годишен столича-
нин. Установено би-
ло, че е извършено
неправомерно при-
съединяване към еле-
ктрическата мрежа,
с което се създавали
условия за непълно
отчитане на потре-
бената енергия. На
наемателя е наложе-
на мярка за неоткло-
нение "подписка" и
работата по случая
продължава съвмес-
тно с Районна проку-
ратура - Радомир.

Бързи производства срещу
шофьори, нарушили правилата
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи произ-
водства са започнати
през почивните дни,
съобщиха от полиция-
та.

С 2, 18 промила алко-
хол в издишания въз-
дух е шофирал авто-
мобила си марка "Ауд-
и" 41-годишен жител

на брезнишкото село
Слаковци. Мъжът бил
проверен в Перник, на
18 май през нощта.
Отказал кръвна проба
за химичен анализ и
бил задържан за 24 ч.
с полицейска мярка.

17-годишен младеж
е управлявал нерегис-
триран мотоциклет.

Дрогиран радомирски
шофьор - пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец се изправя пред Темида за

шофиране на автомобил под въздей-
ствието на наркотици.

На 26 февруари, в Радомир бил прове-
рен лек автомобил "Ситроен", управл-
яван от 30-годишния местен жител В.С.
При изпробването му с техническо
средство е отчетен положителен резул-
тат за амфетамин.

Сега той е привлечен  като обвиняем и
му е наложена мярка за неотклонение
"подписка".

Горя трафопост в "Изток"
Любомира ПЕЛОВА

Трафопост е горял в пернишкия квар-
тал  "Изток", съобщиха от пресцентъра
на областната дирекция на полицията.

Пламъците лумнали на 18 май, около
21, 30 часа. Причината за неприятния ин-
цидент е късо ел.съединение. В огъня са
изпепелени главен прекъсвач, силови
предпазители и кабели.

Няма пострадали хора и нанесени дру-
ги материални щети.

С Р Е Щ А
на випуск 1979 год.

ПМГ “Христо Смирненски”
на 08.06.2019г. събота

в ресторант “Двореца”
от 19 часа

за контакти
тел: 0878362203
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Това е станало на 17
май, около обяд, в се-
ло Студена. Полицаи
проверили тийней-
джъра, който се ока-
зал и без книжка. Бил е
задържан за 24 ч. с по-
лицейска мярка.

Работата по доку-
ментиране на двата
случая продължава.

166 души загинали на пътя
от началото на 2019 година
Любомира ПЕЛОВА

До настоящия мо-
мент от началото на
годината загиналите
от пътно транспор-
тни произшествия са
166 души, а ранени са
2536. Има спад, но все
още не е това, което
желаем и се стремим.
Данните представи
директорът на Главна
дирекция "Национална
полиция" главен коми-
сар Христо Терзийски
по време на финално-
то събитие на второ-
то издание на кампа-
нията "Най-добър
млад шофьор на Бълга-
рия 2019 година"

В сравнение със съ-
щия период на минала-

та година броят на
тежките катастрофи
и броят на ранените
има спад с около 10%.
Загиналите са с 8 по-
малко в сравнение със
същия период на мина-
лата година. Броят на
санкционираните во-
дачи за миналата го-
дина в сравнение с
2017 г. са над 25%.

По думите на Тер-
зийски полицията про-
дължава да упражнява
засилен контрол над
водачите на пътя.
Той призова да се под-
крепят такива ини-
циативи, защото обу-
чението и дисциплина-
та на младите водачи,
ще доведе до по-малко

пътен травматизъм.
Началникът на от-

дел "Пътна полиция"
при ГДНП Росен Рап-
чев допълни, че през
настоящата година
мотото на полицията
е "Пази семейството
на пътя", с което при-
зовава водачите и ро-
дителите да пазят де-
цата си.

Основните наруше-
ния, които правят
младите водачи са
свързани с адреналина,
позволяват си да се
движат с превишена
скорост и използват
маневрата неправилно
изпреварване, както и
предимствата на пе-
шеходна пътека.

Откраднаха лизингово "Ауди"
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е откраднат от Перник.
Престъплението е извършено на 17

май през нощта, когато от улица "Вла-
дислав Граматик" в областния град про-
тивозаконно е отнет лизингов автомобил
марка "Ауди". Колата е обявена за об-
щодържавно издирване.

Започнато е досъдебно производство
и действията по разследването продъл-
жават.
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