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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

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

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

Êèëúðúò íà Ðîáåðò Âåëè÷êîâ âëèçà â çàòâîðà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Преполовение. Св. мчк
Василиск. Св. мчк
Йоан-Владимир

Какви три
лева бе?

Пазаруването на самолети се оказа тън-
ка работа. Толкова тънка, че пазаруващите
в един момент могат да видят дебелия
край. Военният министър Каракачанов ко-
май леко е свалил гарда по отношение на ис-
торическата сделка за американските Ф-16.
Нещата не потръгнаха по мед и масло. При
цялата конфиденциалност и полусекрет-
ност на пазарлъците започнаха да изскачат
детайли, които означават само едно - че це-
ната не е това, което нашите преговарящи
са очаквали и че американците не си поплю-
ват, когато трябва да одерат още една ко-
жа от любимия си партньор.

Ситуацията, поне както ни я описва Ка-
ракачанов, е ясна - ония ни натискат здра-
во за по-високи от очакваните цени на са-
молетите. Когато нещо струва три лева,
не може за него да искаш пет, разсъждава
логично нашият министър. Не така обаче
мислят продавачите, за които българ-
ският бюджет може да стане кокошката
със златни яйца. Какви три лева бе, сигур-
но си викат така наречените ни партньо-
ри, които до вчера великодушно ни хвалеха
за правилния евроатлантически избор.

И пазарлъците за двата лева горница
продължават. Които в крайна сметка мо-
же да се окажат два самолета по-малко,
ама на пазар е така - тънкото излиза чес-
то дебело.

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 230

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

Цветан Иванов не е обжалвал наложеното му наказание от 11 години и 4 месеца
Любомира ПЕЛОВА

11 години и 4 месеца
затвор очакват убие-
цът на Роберт Велич-
ков от Перник - 33-го-
дишният Цветан Ива-
нов. Цветан е осъден и
на 2 години затвор за
закана за убийство.
Освен лишаване от
свобода, Цветан
трябва да плати и 120
000 лева кръвнина на
семейството на Роби.
Както и още 150 бона
на приятеля на убити-
я, заради това, че е
заплашен с убийство.
Това наказание наложи
Пернишкия окръжен
съд. Присъдата обаче
подлежи на обжалване.
На първото заседание
на втора инстанция в
Апелативния софий-
ски съд адвокатката
на Иванов е пожелала
да оттегли жалбата

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

на клиента си срещу
решението на Окръж-
ния пернишки съд. Ад-
вокатът на семей-
ството на жертвата е
заявил, че няма шанс
Цветан да получи по-
тежка присъда, ако се
стигне до третата
инстанция, затова
няма да обжалва прик-
лючването на делото.

Припомняме, че Цве-
тан Иванов разстреля
пернишкия наркодилър
Роберт Величков в цен-
търа на Перник, пред
кафе "Малибу" на 15
ноември 2017г. Прия-
телят на Роберт, кой-
то е бил с него в мо-
мента на убийството
е бил заплашен с пис-
толет от убиеца.

Веднага след кърва-
вата разправа от прес-
центъра на МВР съоб-
щиха, че от събраните

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

ÌÎËÅÁÅÍ ÇÀ ÃÎÄÈØÍÈÍÀÒÀ
ÎÒ ÇÅÌÅÒÐÅÑÅÍÈÅÒÎ

ÙÅ ÎÁÓ×ÀÂÀÒ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ ÄÆÈÏÈÒÀ
ÈÂÎ ÀÍÃÅËÎÂ ÑÅ
ÁÎÐÈ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ

данни е било изяснено,
че в деня преди убий-
ството Цветан е по-
сетил казино заедно с
вуйчо си, където е за-
губил около 2000 лева.

Откриха четиримесечно
мече в двор в Кладница
Силвия ГРИГОРОВА

Четиримесечно ме-
че, вероятно отдели-
ло се от майка си, е
открито снощи около
20 часа в частен двор
на необитаема къща в
с. Кладница, в района
на "Държавно ловно
стопанство Витош-
ко-Студена", съобщи-

ха от пресцентъра на
Югозападно държав-
но предприятие.

За този любопитен
случай съобщи дирек-
торът на ЮЗДП инж.
Дамян Дамянов, който
заедно с горски служи-
тели от териториал-
ното поделение на
предприятието реаги-

Съд за незаконно държане
на наркотици и оръжие

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката Районна прокуратура е внес-

ла за разглеждане в съда обвинителен акт
срещу И.К. за извършени от него престъп-
ления по чл. 354а, ал. 3 и по чл. 339, ал. 1 от
Наказателния кодекс.

На 14 юни миналата година в Перник, об-
виняемият К. незаконно държал високо-
рисково наркотично вещество - кокаин, с
общо тегло 4,4293 грама и 10 таблетки, съ-
държащи клоназепам. Общата стойност на
дрогата възлиза на 976,94 лева.

Освен това, без надлежно разрешително,
той държал и огнестрелно оръжие - писто-
лет "Макаров" със заличени фабрични но-
мера, и боеприпаси за огнестрелно оръжие
- 18 броя бойни патрони различни марки и 1
шумов (халостен) патрон.

Предстои насрочване на разпоредително
заседание от съда.

рат веднага на подаде-
ния сигнал от местни
жители. Мечето, наме-
рило подслон в двора
на къщата, се покатер-
ва на оградата, след
което се озовава на
близкия бор на височи-
на около 15 метра.

На страница 2

На страница 12
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Îòêðèõà ÷åòèðèìåñå÷íî ìå÷å â äâîð â Êëàäíèöà
Специалисти ще го следят, защото смятат, че то няма да оцелее без майка си

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

Горските служите-
ли сигнализират
РИОСВ Перник, поли-

цията и пожарната.
Уведомени са също
неправителствените
организации "Четири
лапи" и "Зелени Балка-

"Косачи" на Елин Пелин се
падна на матурата по БЕЛ

Светла ЙОРДАНОВА

От над 11 милиона комбинации бяха гене-
рирани въпросите за изпитния вариант и тема
№13 за 41 въпрос за държавния зрелостен
изпит по български език и литература вчера.
Зрелостниците писаха  интерпретативно съ-
чинение или есе върху разказа "Косачи" от
Елин Пелин.

Тестът бе генериран от журналистката Ел-
иана Димитрова от Българската национална
телевизия, която бе определена чрез жребий
от заместник-министъра на образованието и
науката Таня Михайлова.

Заместник-министър Таня Михайлова по-
жела успех на всички зрелостници. Тя ги
призова да не се притесняват, да спазват
изискванията, да са спокойни и честно да ра-
ботят по всички модули, за да покажат всич-
ко онова, което са научили през годините.

Матурата по български език и литература
се състои от 3 модула. Времето за работа по
първия модул бе 60 минути. Вторият също бе
60 минути, а третият - 120. Учениците със спе-
циални образователни потребности работиха
в отделни зали и имат два допълнителни ча-
са за работа.

Горя кола в Рударци
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е горял миналата нощ в пер-
нишкото село Рударци, съобщиха от пресцен-
търа на Областната дирекция на полицията.

Пламъците са лумнали около 2 45 часа в
"Тойота РАВ 4". Возилото е собственост на 62-
годишен жител на съседното село Кладница.
Огънят унищожил автомобила.

Причината засега не е установена. Напра-
вен е оглед от служители на Второ районно
управление на МВР. Предстои да бъде напра-
вен оглед и  от представители на пернишката
РС "Пожарна безопасност и защита на насе-
лението"

Започнато е досъдебно производство.

ни" за евентуалното
транспортиране на
животното до тяхна
база. Предприемат се
всички предохрани-

ЮЗДП и туристически сдружения подписаха
споразумение за планинските маршрути
Силвия ГРИГОРОВА

Югозападното дър-
жавно предприятие,
Българският плани-
нарски съюз (БПС) и
Българската колоез-
дачна лига (БКЛ) обе-
диняват усилия за
опазването и въвеж-
дането на правила при
ползването на турис-
тическите маршрути
в горите, стопанисва-
ни от ЮЗДП. В подпи-
саното Споразумение
за сътрудни-
чество се
предвиждат
с ъ в м е с т н и
дейности за
поддръжка и
ползване на пе-
шеходни мар-
шрути и тра-
сета за пла-
нинско колоез-
дене. При опа-
зването на лю-
бимите на пла-
нинарите гор-
ски пътеки и
маршрути, в съседс-
тво с които се извър-
шва регламентиран
дърводобив, ще се
прилагат мерки за не-
допускане на повреди
по трасетата и запаз-
ване на дърветата
покрай тях. Най-посе-

щаваните маршрути
ще бъдат отразени в
горскостопанските
карти, достъпни на ht-
tps://gori.uzdp.bg/

"Документът е гол-
яма крачка за постига-
не на баланс между рек-
реационните и сто-
панските функции на
горите", коментира
директорът на ЮЗДП
инж. Дамян Дамянов.
За популяризиране на
природосъобразните

форми на туризъм, ка-
то пешеходен и вело-
туризъм, ще се органи-
зират съвместни ини-
циативи и спортни ме-
роприятия в държав-
ните горски терито-
рии в обхвата на ЮЗ-
ДП. Първа стъпка е по-

чистването на пъте-
ката от Владая до с.
Кладница, като част
от традиционната
обиколка на Витоша
100 км, която ще се
проведе на 15-16 юни
т.г.

"Това споразумение е
един тест към всички
нас, който ще покаже
можем ли да работим
заедно в името на една
обща кауза. То е осно-
ва, която може да зара-

боти на територията
на цялата страна, ако
останалите държавни
горски предприятия
пожелаят да се вклю-
чат", посочва предсе-
дателят на Българ-
ския планинарски съюз
Димо Колев.

До края на май "Техем" приключва
с отчитането на топломерите

Силвия ГРИГОРОВА
До края на месец май най-голямата фир-

ма извършваща дялово разпределение на
консумираната топлинна енергия в Пер-
ник- "Техем",  ще приключи отчитането на
уредите . Това информираха от офиса на
фирмата в Перник. От там поясниха, че с
всяка изминала година клиентите, които
не са осигурили достъп до домовете си за
отчитане намаляват.  Поради това, че вече
близо 99% от монтираните топломери на
радиаторите са с дистанционно отчитане,
не се налага да се  осигурява достъп до
сградата за тяхното отчитане. Водомерите
за топла вода обаче, се налага да се отчи-
тат индивидуално и за целта трябва да се
осигури достъп до тях. На онези клиенти
на фирмата, които не осигурят достъп до
водомерите си, ще им бъдат начислявани
сметки на база брой потребители в дома-
кинството, като на всеки ще се начисляват
по 140 л вода в денонощие. Това означава,
че за целия отоплителен сезон потребено-
то количество вода може да достигне до
50 кубика на домакинство. Затова от фир-
мата апелират клиентите да се възползват
от предоставените им две дати за отчитане
на уредите. При невъзможност да осигуря-
т човек на посочените дати, могат да поис-
кат индивидуална дата за отчитане на уре-
дите.

По информация от централния офис на
"Техем" в София, до 30 юни фирмата ще
има готовност да раздаде изравнителните
сметки. След това започва да тече едно-
месечният  срок за рекламации. След като
бъдат нанесени рекламациите, фирмата в
началото на август ще предаде изравни-
телните сметки на "Топлофикация Пер-
ник", за да бъдат качени на касите на дру-
жеството. Корекции по изравнителните
сметки могат да се правят най-късно до
края на септември, информираха от "Те-
хем".

Молебен и събор в Дивотино
Любомира ПЕЛОВА

Молебен за здраве ще събера за седма
година и жителите на пернишкото село Ди-
вотино. Светият ритуал ще започне в 11 ча-
са на 22 май в центъра на населеното
място, което беше едно от най-пострадали-
те.

По традиция, през тази седмица, на 24
май, дивотинци ще отпразнуват и тради-
ционния си събор. Веселието ще започне в
16 часа на площада.

Кметът на селото Румен Сергиев кани
всички жители и гости да се забавляват на
празничната програма, която ще продъл-
жи от 18.30 часа с изпълненията на поп-
фолк изпълнителката Райна.

ДФ"Земеделие" подкрепя птицевъди
Силвия ГРИГОРОВА

УС на ДФ "Земеделие" разшири обхвата на подпомагане по схема-
та на държавна помощ "Помощ за реализирането на доброволно пое-
ти ангажименти за хуманно отношение към птиците". Схематаще се
прилага за родители от всички видове - кокошки, пуйки, патици и гъс-
ки.В досегашната схема на държавна помощ, кандидатстването се
отнасяше за птицевъди, отглеждащи родители от кокоши вид.

Тази промяна ще се прилага в рамките на бюджета по схемата.
Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС на
ДФЗ на 15 март 2019 г., е 34 560 000 лв.

Стартира прием на заявления на птицевъди, които отглеждат роди-
тели от направление -  пуйки, патици и гъски. Срокът за подаване на
заявления е от 27 май до 7 юни 2019 г. Изплащането на помощта ще
започне от 24 юни 2019 г.

телни мерки по спас-
яване на мечето, като
се осигурява периме-
тър, за да не се стре-
сира то. Но с падане-
то на нощта хората
са изтеглени, а тер-
мокамерите за наблю-
дение заснемат как
час и половина след
полунощ животното
слиза от дървото и
поема към гората.

Служители на "ДЛС
Витошко-Студена" де-
журяха на място, за да
проследят дали ще
има повторно явяване
на мечето. Специалис-
ти коментират, че то
не би могло да оцелее
само, ако не успее да
открие майка си.

Мечките са част от
екосистемата на Ви-
тоша, припомнят
ловни специалисти.
По техни наблюдения
и на база заснетото
от фотокапаните
към момента броят
на мечките в планина-
та е над 15, като чис-
леността им ежегод-
но се увеличава.

"Видяхме мечето и
веднага подадохме
сигнал. На подобен
феномен досега не сме
попадали. Беше наис-
тина уникална глед-
ка", коментираха вче-
ра местни жители,
които успели да зас-
немат четирикра-
кият "гостенин".

от страница 1
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Любомира ПЕЛОВА

Перник ще от-
белeжи седмата годи-
на от силното земет-
ресение

Молебен и водосвет
за здраве и благоденс-
твие ще събере жите-
лите на Перник за сед-
ма поредна година
след голямото земет-
ресение през май 2012
г. По традиция ри-
туалът ще се извър-
ши пред централния
храм в града "Св. Иван

Рилски" от 10 часа на
22 май.

За молебена са пока-
нени гражданите на
община Перник. На не-
го ще присъства и
кметът Вяра Церов-
ска заедно с екипа си.
Ще бъде раздаден и
курбан за здраве.

Перничани никога
няма да забравят
кошмарната нощ на
22 май, когато зем-
ята се люшна с магни-
туд 5,8 по Рихтер.

Ще бъде раздаден и курбан за здраве

Богата културна програма
за 24-ти май

Светла ЙОРДАНОВА

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
22 май
10,00 ч. - пред храм "Св. Иван Рилски"
Молебен и курбан за здраве
Организатор: Община Перник
10,30 ч. - салон на НЧ "Просвета - 1909 г.

гр. Батановци
135 години ОУ "Христо Ботев" - честване
Организатор: ОУ "Христо Ботев" гр. Ба-

тановци
12,30 ч. - площада, кв. Бела вода
Курбан за здраве по повод годишнина

от голямото земетресение
Организатор: Кметство и НЧ "Пробуда -

1935 г.", кв. Бела вода
14,00 ч. - площада, с. Дивотино
Курбан за здраве по повод земетресе-

нието от 22 май 2012 г.
Организатор: Кметство и НЧ "Чичо

Стоян - 1927 г." с. Дивотино
17,00 ч. - Галерия " Артсалон "
"Крачка в различното" - изложба- кера-

мика на учители и ученици по повод 80 го-
дини Обединено училище "Т. Ненков"

17,30 ч.- ЦПЛР-ОДК
Изложба на школите по изобразително

изкуство- вернисаж
Организатор: ЦПЛР-ОДК
23 май
10,00 ч. - Театрален салон "Георги Ру-

сев"
80 години Обединено училище "Т. Нен-

ков" - честване
Организатор: Обединено училище "Т.

Ненков"
17,30 ч. - галерия на Общински младеж-

ки дом
"Генезисът на един творец" -изложба

живопис на Ивайла Бързачка , ученичка
на Татяна Китанова - съвместна изява на
ОбМД и ЦПЛР-ОДК

24 май
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И

КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕ-
НОСТ - общоградско честване

Програма
10,00 ч. -Храм "Св. Иван Рилски"
Празничен молебен
11,00 ч. -Площад "Кракра"
- Ритуал за издигане на националния

флаг
- Слово на Кмета на община Перник
- Празнично дефиле на пернишките учи-

лища
- "Талантите на Перник" - концертна

програма
12,00 ч.-Галерия “Любен Гайдаров”
“90 години от обявяването на Перник за

град” - изложба на СБХ - представителс-
тво Перник

12,30 ч. - Второ фоайе , Дворец на култу-
рата

Среща - награждаване на дейци на об-
разованието и културата

24 май
16,00 ч. - НЧ "Пробуда -1922 г." с. Драги-

чево
140 години ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

с. Драгичево
Организатор: ОУ "Св. Св. Кирил и Мето-

дий" с. Драгичево
18,00 ч. - пред читалището
Ден на село Дивотино - празничен кон-

церт
Организатори: НЧ "Чичо Стоян - 1927 г."

и Кметство с. Дивотино

Философията и тревата: Казус
в учебника разгневи родители

Светла ЙОРДАНОВА
Урок по философия стана повод за бурно

недоволство сред много родители. Причи-
ната е въпрос, свързан с  употребата на
наркотици, включен в него.

В практическо упражнение ученици ана-
лизират казус за личностна изява в клас.
Според ситуацията нова ученичка трябва
да реши дали да употреби марихуана,
предложена й от момче, което тя харесва.

За ученик на тази възраст е трудно да
вземе решение как да реагира. Всяко дете
обаче може да бъде информирано от роди-
телите си за това какво са наркотиците и
как да вземе само адекватно решение, ко-
ментира психолог от пернишко учебно за-
ведение.

Според някои педагози в учебниците
действително има критични места, които
трябва да бъдат оправени. В случая обаче
е било по-важно разсъждението на ученич-
ката по казуса с наркотиците.

9 от 10 човека започват да експеримен-
тират под натиска на групата. Не трябва да
се правим, че проблемът не съществува.
Практиката ми показва, че последните,
които разбират за проблема, са родители-
те. Под натиска на съучениците се случва
най-често децата да посегнат към наркоти-
цит", посочи Желяз Турлаков от Терапев-
тична общност "Ново начало".

За да има превенция обаче са нужни
сигнали, стана ясно още от думите му.

Много родители все още искат идеалното
да е реалност. Често този проблем е тема
табу в семейството, смятат педагози.

22 избирателни секции ще отворят
врати на 26-ти май в община Трън
Силвия ГРИГОРОВА

22 избирателни сек-
ции на територията
на община Трън ще
отворят врати на
предстоящите избо-
ри за Европейски пар-
ламент  на 26 май. Ед-
на от тях ще бъде
подвижна, като 1 тя
основно ще се намира
в град Трън, 4 от сек-
циите ще са разполо-
жени в основно учили-
ще "Гео Милев", а ос-
таналите са по села-
та.

Това информира сек-

Звената за документи за самоличност
ще работит и в изборния ден - 26 май
Любомира ПЕЛОВА

Служителите на
звената "Български
документи за само-
личност"  в СДВР и
ОДМВР в страната
ще работят на 26 май
2019 г. от 08.30 до
19.30 часа, съобща-
ват от пресцентъра
на МВР. В седмицата
преди датата, когато
ще се проведат избо-
рите за членове на Ев-
ропейския парламент
от Република Бълга-
рия Дирекция "Българ-
ски документи за са-
моличност" е създала
необходимата органи-
зация българските
граждани, които
нямат издадена лична
карта или не прите-
жават валидни доку-
менти (лична карта
или личен /зелен/ пас-
порт) защото са изгу-
бени, откраднати,
повредени, унищоже-
ни или с изтекъл срок,
да имат възможност
да упражнят правото
си на глас.

1. В зависимост от
конкретните норма-

тивни изисквания, на
граждани, подали вече
заявление за нова лич-
на карта, ще бъде ус-
корено издаването й
или ще бъде издадено
удостоверение за из-
губен, откраднат,
повреден, унищожен
документ за самолич-
ност (лична карта, ли-
чен /зелен/ паспорт)
или лична карта с из-
текъл срок на валид-
ност;

2. При невъзмож-
ност да бъде издаде-
на нова лична карта
до края на работния
ден на 23 май 2019 г.,
по искане на гражда-
ните, ще бъде издава-
но необходимото им
удостоверение, с кое-
то да гласуват.

За да бъде издадено
удостоверение е
необходимо:

1.  Гражданите лич-
но да подадат искане
в СДВР, ОДМВР и РУ
при СДВР/ОДМВР за
дните от 21 май 2019
г. до 25 май 2019 г. от
08.30 ч. до 17.00 ч. и
на 26 май 2019 г. от

08.30 ч. до 19.00 ч.;
2. Удостоверения-

та, осигуряващи въз-
можност за упражн-
яване на правото на
глас в изборите за
членове на Европей-
ския парламент от Ре-
публика България, се
издават само след
приемане на заявление
за издаване на лична
карта;

3. В случай на пода-
дено и регистрирано
по постоянен адрес
заявление за издаване
на лична карта, удо-
стоверение може да
се издаде във всяко
РУ, СДВР и ОДМВР не-
зависимо от обяве-
ния постоянен и нас-
тоящ адрес.

Удостоверения за
заявен постоянен и нас-
тоящ адрес се издават
от общинската адми-
нистрация. То се изда-
ва, за да послужи само
пред секционната изби-
рателната комисия и е
валидно единствено за
изборния ден - 26 май
2019 година, уточнява-
т още от МВР.

ретарят на Община-
та Станислава Але-
ксиева. Тя поясни, че
Община Трън е осигу-
рила превоз за хората
с увреждания на опо-
рно-двигателния апа-
рат. Заявките за него
ще се приемат и в из-
борния ден, но до
16.00ч. "До момента
на трите телефона,
които сме обявили на
сайта на Общината,
не сме получили нито
едно обаждане",  поя-
сни Алексиева. Тя уве-
ри, че всички секцион-

ни избирателни коми-
сии са напълно око-
мплектовани, ин-
структирани и гото-
ви за изборния ден.
Има подготвени и ре-
зерви, в случай, че
някой от членовете
на СИК не дойде в из-
борния ден.

Станислава Алексие-
ва увери, че Общината
е създала необходима-
та организация за
приемането и обра-
ботването на бюлети-
ните след приключва-
нето на изборния ден.

Пострадаха стотици
сгради не само в об-
ластния град, но и в
околните населени
места. Земетресение-
то засегна и имоти в
Радомирско. Някои от
сградите все още не
са възстановени след
разрушителния трус,
въпреки отпуснати-
те от държавата по-
мощи. Част от тях са
обществени, като
Синдикалния дом в
Перник например.
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Това заяви здравният министър Кирил Ананиев

Силвия ГРИГОРОВА
Няма да останат

населени места без
общопрактикуващи
лекари. В петък На-
родното събрание
прие закон, с който
удължи срока, в кой-
то тези лекари  мо-
гат да придобият

специалност, с че-
тири години. Това е
едно време, в което
на тях ще им е дос-
татъчно да успеят.
От друга страна
има проект на нова
Наредба 1 за специа-
лизациите, в която
се акцентира на уве-

3, 450 млн. лева допълнително
за детско и майчино здравеопазване

Силвия ГРИГОРОВА
"С Постановление Министерският съ-

вет в сряда бяха отпуснати 3,450 млн.
лв. за подобряване на детското и май-
чино здравеопазване в страната. С
1,250 млн. лв. ще бъдат закупени 15
апарата за дихателна реанимация и 50
кувьоза за нуждите на педиатричната
болнична помощ, като апаратурата е
предназначена за общински и държав-
ни лечебни заведения. За дейностите
по Националната програма за подобр-
яване на майчиното и детско здравео-
пазване 2014-2020 са одобрени 2,2 млн.
лв., от които 1,7 млн. лв. са за СБАЛДБ
"Проф. д-р Иван Митев", която се оче-
ртава като основен здравно-консулта-
тивен център и ядрото на новата ком-
плексна детска болница. Останалите
500 хил. лв. са предназначени за 30
здравно-консултативни центрове за
майчино и детско здраве". Това заяви
министърът на здравеопазването Кирил
Ананиев на брифинг след днешното
правителствено заседание.

Началникът на Клиниката по невроло-
гия в СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев"
проф. Иван Литвиненко подчерта пред
журналисти: "За дългия професионален
път, който имам, мога да кажа, че това
е правителството, което за първи път
показва не само на думи, но и с реални
действия подпомагане и подкрепа за
детското здравеопазване". Постигна-
тият резултат удовлетворява всички,
защото той е решение на натрупвани от
години проблеми. С част от отпуснатите
средства ще бъде закупена апаратура
за неинвазивно дихателно подпомага-
не, както и кувьози. Количествената
необходимост е пресметната така, че
да няма недостиг и всички отделения и
клиники да могат да изпълняват в пъ-
лен обем неонатологична дейност. По
този начин ще бъде осигурен най-кри-
тичният сегмент от детското здравео-
пазване, а именно неонатологичната
помощ, с оглед на факта, че с напред-
ването на репродуктивната медицина
все повече деца се раждат преждевре-
менно и имат нужда от тази специфична
грижа. Това стана ясно още от думите
на проф. Литвиненко.

По отношение на детската болница
"Проф. д-р Иван Митев" той посочи, че
вече са в ход преговорите за диферен-
циране на клиничните пътеки за деца от
тези за възрастни. Коригирането и по-
вишаването цените на педиатричните
пътеки ще подпомогне значително пе-
диатричните структури на лечебните за-
ведения, в т.ч. и специализираната дет-
ска болница. Отпуснатите средства ще
бъдат разходвани по най-рационалния
начин, без да се пести от диагностиката
и лечението на децата, като успоредно
с това повишаването на работната зап-
лата е предпоставка за привличането
на нови кадри и за задържането на нас-
тоящия персонал, коментира още проф.
Литвиненко. Според него по този ще се
преустанови тенденцията млади лекари
и добре подготвени кадри да търсят
реализация извън страната, вместо да
бъдат полезни на българските деца.

В отговор на журналистически въпрос
относно Методиката за формиране и
разпределение на разходите за персо-
нал в системата на здравеопазването
министър Кирил Ананиев посочи, че тя
е готова и по искане на Българския ле-
карски съюз им е предоставена за раз-
глеждане. Веднага след като съсловна-
та организация върне становище на ми-
нистерството, методиката ще бъде об-
съдена в отрасловия съвет по здравео-
пазване, а впоследствие ще бъде и пуб-
лично представена.

личение на броя на
общопрактикуващи-
те лекари. Това зая-
ви министърът на
з д р а в е о п а з в а н е т о
Кирил Ананиев. Той
допълни, че в момен-
та се водят консул-
тации за въвеждане
на дистанционна

форма, като модел
на обучение,  допъл-
ни Ананиев.

След гласуването
на удължаването на
срока за специализа-
ция по "Обща меди-
цина" в здравната
комисия в парламен-
та, д-р Дариткова
подчерта, че вярва,
че ще се намерят ва-
рианти за гъвкави
модели за специали-
зация на колегите,
включително и дис-
танционно обуче-
ние. "Това обаче
трябва да е общо ре-
шение на всички,
включително и на
съсловните органи-
зации, да намерим
такива механизми,
предвид напредване-
то на технологии-
те, за специализация
и продължаващо
обучение, които да
дадат възможност
на всеки да се усъ-
вършенства, без от

Потребителският съвет на ЧЕЗ обсъди
стратегията за киберсигурност на компанията

Силвия ГРИГОРОВА
Специална структура се грижи за информационната

и киберсигурносттав групата от компании на ЧЕЗ в
България. Основната задача на екипа по киберсигур-
ност е да гарантира, че мрежовата инфраструктура
и информацията на дружествата от групата са защи-
тени в съответствие с изискванията на национално-
то и европейско законодателство чрез прилагане на
доказано ефективни технически и организационни ре-
шения в областта на киберсигурността.

"Глобалната мрежа и взаимосвързаните информа-
ционни и комуникационни технологии са станали ос-
новни компоненти на съвременния живот, донесли са
много нови възможности за човечеството, отворили
са нови сфери на бизнес, променили са както трудо-
вия, така и личния ни живот.

Това ново пространство за онлайн комуникации,
обаче, далеч не е анонимно и в никакъв случай не е бе-
зопасно.Защитата на ЧЕЗ в киберпространството е
изградена от три компонента: правила и процедури;
технологии и хора", разказа Петко Марков, мениджър
информационни технологии и киберсигурност в ЧЕЗ
ИКТ България,  на заседание на Потребителския съвет
към ЧЕЗ България.

С цел да се гарантира сигурността на мрежите и ин-
формацията всички служители на ЧЕЗ преминават
през специално обучение по киберсигурност, в което
се съдържат конкретни съвети и правила за повиша-
ване на безопасността. Основните акценти от прог-
рамата бяха обсъдени с потребителските организа-
ции, които членуват в Потребителския съвет.

Потребителският съвет към ЧЕЗ в България създа-
ден през 2013 г. като консултативен орган, който да
анализира и разглежда практиките, касаещи крайните
битови клиенти на електроенергия пазар. Негови чле-
нове са най-големите потребителски организации - Ко-
мисията за защита на потребителите, Българска на-
ционална асоциация "Активни потребители", Федера-
ция на потребителите в България, Независим съюз на

това да страда
пряката му работа",
каза тя. Относно
протестите на про-
фесионалистите по
здравни грижи, ми-
нистър Ананиев
съобщи, че с увели-
чението на клинич-
ните пътеки ще има
възможност за уве-
личение на заплати-
те на работниците
в сферата на здра-
веопазването.

 "Ще се търси дъл-
госрочно решение.
За кратко време
станаха много неща.
Не могат за няколко
месеца проблеми,
трупани с десетиле-
тия, да се решат, но
вървим в тази посо-
ка.  Надявам се ръко-
водствата на болни-
цата да достигнат
до едни достойни
заплати, защото те-
зи хора ги заслужа-
ват", каза министър
Ананиев.

потребителите в България, Европейски потребител-
ски център и Български потребителски център. В нея
членуват експертни организации и представители на
научните среди и по един представител на лицензира-
ните компании на ЧЕЗ в България - ЧЕЗ Разпределение
и ЧЕЗ Електро.

10    равила за повишаване на киберсигурността:
х/ Избирайте пароли дълги най-малко 8, препоръчи-

телно е те да бъдат 10 знака.
х/ Не използвайте имена на близките си, дати на го-

дишнини или обикновена комбинация от букви и чис-
ла, телефонни номера, прякори, дата на раждане, ЕГН
и т.н.

х/ Не съобщавайте на никой паролата си. Не я изпра-
щайте по имейл и не я записвайте на лист, оставен
до компютъра или залепен на монитора!

х/ За различните програми и сайтове използвайте
различни пароли, за да защитите другите си профи-
ли, ако една парола е открадната.

х/ Добра идея е, когато създавате парола да изпол-
звате както главни, така и малки букви, да включите
няколко цифри и също символи, когато системата, в
която се регистрирате го позволява (символи като . ,
/ ? ! # @ $ % ^ & * - + ; " и т.н.).

х/ Никога не използвайте парола, която е същата,
като потребителското име (username).

х/ Заразени (с вирус) програми често се разпрос-
траняват като нежелана поща.

х/ Ако не знаете от кого е емайлът, никога не
сваляйте приложение и не кликвайте върху линкове.

х/ Специално внимание обръщайте на имейли, в кои-
то изпращач изисква да се регистрирате на някоя уеб
страница и да актуализирате информация, напр. от-
носно вашия профил. Не изтегляйте и не инсталирай-
те от интернет софтуер от неизвестен произход.

х/ Не слагайте в електронните писма поверителна/
чувствителна информация, като напр. име за влизане
или парола до системата. Електронната поща може да
бъде прихваната/хакната от недоброжелател.



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
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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



Съперник6 22 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

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 пиана “Акорд” - по

споразумение. Тел.: 0884 998 642

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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Интересно и забавно

Когато човек обича някого, той
се интересува от него, от личнос-
тта му, от нещата, които харесва,
дори от проблемите му. Към края
на връзката много хора започват
да губят интерес към своите парт-
ньори. Вижте 7 ясни знака, че по-
ловинката ви е загубила интерес
към вас.

Всяка връзка е различна от ос-
таналите и едно правило, което
важи за дадени отношения, може
да бъде далечно от реалността за
други. Въпреки това има някои
неща, които са общовалидни
правила за по-голяма част от
връзките. Например, предлагане-
то на брак засвидетелства любов
и показва желание за отдаване и
съграждане на общо бъдеще.

В другата крайност – тази, коя-
то е близка до раздялата, има ед-
но друго правило – когато човек
загуби интерес към половинката
си, това почти винаги е предшес-
твеник на края на връзката.

Вижте кои 7 знака подсказват, че половинката ви е загубила ин-
терес към вас:

1. ПОЛОВИНКАТА ВИ ЧЕСТО ЗАБРАВЯ ЗА ВАШИТЕ ОБЩИ ПЛА-
НОВЕ.

Дали човек, който се интересува от вас ще забрави за уговорка-
та ви? Разбира се, винаги съществува такава вероятност, но тя е
минимална. Ако пък случаят се повтаря често, то значи половин-
ката ви определено е загубила интерес към вас.

2. ВАШАТА ПОЛОВИНКА ВИ КРИТИКУВА ЧЕСТО И НЕНУЖНО.
Когато човек обича някого, той го приема с неговите недостатъ-

ци. Когато обаче любовта изчезне, наяве излизат всички малки
неща, които дразнят и не могат да бъдат приети. Това е и една от
причините за честото и понякога ненужно критикуване от страна
на вашата половинка.

3. ВАШАТА ПОЛОВИНКА ВИ ИЗПОЛЗВА, КОГАТО СЕ НУЖДАЕ ОТ
ЕМОЦИОНАЛНА ИЛИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.

През повечето време половинката ви се държи лошо или без-
различно с вас, но ви търси най-често при нужда от емоционална

7 знака, че половинката ви е загубила интерес към вас
или финансова подкрепа. Не
приемайте това като добър знак
– човек не бива да ви търси само
в трудни моменти, а вие не бива
да помагате на някой, който
няма да ви отвърне по същия
начин, ако се наложи.

4. ЧЕСТО СЕ ЧУДИТЕ ДАЛИ ПО-
ЛОВИНКАТА ВИ НЕ ВИ ИЗНЕВЕР-
ЯВА.

Още един признак за това, че
половинката ви губи интерес
към вас – вие започвате чести да
се съмнявате, че той/тя може би
ви изневерява. В едни нормални
и здравословни отношения по-
добни терзания не трябва да съ-
ществуват. Още повече, когато
човек обича и иска да бъде с
някого, той му го показва по
различни начини.

5. ПОЛОВИНКАТА ВИ НЕ ОБИЧА
ДА ГОВОРИ ЗА БЪДЕЩЕТО.

Тоест за вашето общо бъдеще
и бъдещите ви планове. Това е
още един ясен сигнал, че поло-

винката ви е изгубила интерес към вас и че вероятно скоро връз-
ката ви ще приключи.

6. ПОЛОВИНКАТА ВИ СЕ ОТЕГЧАВА ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ГОВО-
РИТЕ ЗА НЕЩА, ВАЖНИ ЗА ВАС.

Бихте ли чели книга, която не ви е интересна? Не, нали? Пред-
ставете себе си като такава книга за вашата половинка и ще си
отговорите защо той/тя постоянно се отегчава по време на разго-
вори, с които разказвате неща, важни за вас. Половинката ви
просто не желае да слуша нищо, свързано с вас – знак, че той/тя
определено е загубил/а интерес към вас.

7. ПОЛОВИНКАТА ВИ ЧЕСТО СЕ ИЗВИНЯВА, НО НЕ ПРОМЕНЯ ПО-
ВЕДЕНИЕТО СИ.

Вероятно той/тя просто не желае да се кара с вас или да започ-
ва спорове, ето защо смята, че е по-добре да се извини. Същев-
ременно обаче смята, че е прав/а и не намира за необходимо да
променя отношението си към вас. Ако човекът до вас се интере-
суваше от вашата личност и имаше чувства към вас, щеше ли да
се държи по този начин?
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Нападателят от Крайстчърч
е обвинен в тероризъм

Мъжът, обвинен в убийството на 51 души в атаката на джамиите в
Крайстчърч, е обвинен в тероризъм, съобщава полицията в Нова
Зеландия, цитирана от БиБиСи.

Брентън Тарант е обвинен в "участие в терористичен акт", той ве-
че е обвинен в убийство и за опит за убийство след нападението на
15 март. След това той трябва да се яви в съда през юни. Това е
първият случай на обвинен в тероризъм по този закон в Нова Зе-
ландия.

Полицията, която проведе срещи със семействата на жертвите и
другите оцелели, за да ги информира за обвинението, преди да бъ-
де обявено, заяви, че се е консултирала с правни експерти и про-
курори, преди да вземе решение.

Нападателят, който е държан в изолация в затвора в Оукланд в
Пареморемо, последно се яви чрез видеовръзка в съда през ап-
рил. Тогава съдията разпореди да се подложи на тестове за пси-
хично здраве.Задържаният все още не се е произнесъл по обвине-
нията.

Той е обвинен, че е застрелял мъже, жени и деца, докато се молят
в две от джамиите в Крайстчърч: джамията "Ал Нур" и ислямският
център на "Линуд". По-рано съдия разпореди лицето на 28-годиш-
ния да не се показва.

Две седмици след нападението повече от 20 000 души се събраха
на служба и поклонение в чест на загиналите.

След това, през април, депутатите в Нова Зеландия гласуваха заб-
рана на полуавтоматичните оръжия, за да се предотврати подобна
бъдеща трагедия.

В международен план, министър-председателят Джасинда Ардерн
се бори и призовава правителства и технологичните компании да
подобрят усилията си за справяне с екстремисткото съдържание
онлайн.

"Призивът от Крайстчърч" е в отговор на разпространеното он-
лайн видео от нападателя, който предаваше на живо атаката, гле-
дана хиляди пъти.

Призивът вече е подкрепен от Австралия, Германия, Индия и Шве-
ция, както и технологични гиганти Facebook, Amazon, Google, Twit-
ter и Microsoft.

САЩ обаче отказват да участват.

О Б Я В А
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 42

от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години; за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Трън ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТРЪН  кани местната общност за участие в публичното обсъждане
на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община
Трън за 2018 година.

ОБСЪЖДАНЕТО ще се проведе на 31.05.2019г. (петък) от
1100часа в заседателната зала на общинска администрация
гр.Трън.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани
на интернет страницата на Община Трън  www.tran.bg

О  Б  Щ  И  Н  С К И   С Ъ В Е Т
Т  Р  Ъ  Н

Синьото момче става на сто
години, но остава вечно млад

"Синьото момче", както остава
в българската поезия Александър
Вутимски, не доживява да оста-
рее. Отива си на 24, покосено от
туберкулоза.

На 30 юли се навършва век от
рождението на Вутимски и изда-
телство "Лист" отбелязва годиш-
нината с изящен том с твърди ко-
рици, в който са събрани шес-
тнайсет разказа и петнайсет есе-
та, останали непубликувани при-
живе.

Изданието е сред акцентите в
каталога на "Лист" на Пролетния
базар на книгата в НДК и ще се
предлага с 20 % отстъпка.

"Ние живеем в най-чудната
страна. Приказната страна със ста-
ринни затънтени градове - това
съчетание от тишина и мрачно бе-
зумие, след фантастичните не-
щастия, които ние, българите, се
научихме да крием като динамит

в дълбочините. Безкрайно свързани със земята, участвайки в ней-
ния живот, ние сме се приближили до ритъма на Вселената.

Затова космичната стихийност на българската душа знае да на-
мира своето равновесие, чудесния си порядък в мълчаливия труд
на селянина, този незаменим деец и едновременно съзерцател.",
пише Александър Вутимски в "Един малко разсеян увод", с който
започва книгата.

Биографията на лирика е пълна с трагизъм, а произведенията му
преливат от съзерцание, меланхолия и съмнения. Няма друга така-
ва фигура в българската културна действителност през 30-те и 40-
те години. Вутимски е различен и самотен. Високата му слаба фигу-
ра кръстосва Докторската градина, където е бил пазач, или застива
унесено в съзерцание на залеза от моста на "Сливница". На мла-
дежки сбирки в пролетарския квартал "Хаджи Димитър" страни от
момичетата и танцува сам със себе си.

"Александър Вутимски, роден като Вутов, само за една календар-
на година губи от туберкулоза майка, баща и двамата си братя. То-
ва го принуждава да напусне родния си град Своге и да се пресе-
ли в София при сестра си, която също умира.

Остава сам с брат си. Почва - и само след година се налага да
прекъсне заради здравето си следването на класическа филоло-
гия. В творчеството му се появява образът на Синьото момче. Дали
това е самият Вутимски? Дали това е човекът, от когото той изпит-
ва гореща потребност?

Синьото момче е нещастно и щастливо едноевременно. И Вутим-
ски си отива напълно сам в житейско отношение: на 24 години в
санаториума на Сурдулица, тогавашна Сърбия. Той е шестата жер-
тва на туберкулозата в своето семейство. Годината е 1943-та, Евро-
па е все по-стръвна хищница.", отбелязва в послеслова към книга-
та поетът Марин Бодаков.

Според него моралните есета на Вутимски, включени в настоя-
щото издание са "отрезвяване след опиянението - опиянение, за
да забравиш безпомощността си в свят, който не те харесва, но който
и ти самият не харесваш...  Развратен свят, който теб самия смята за
развратник, а ти просто си отвратен и много уморен от него. За мен
тези малки есета са не само рицарска ризница - те са път към сми-
рението, простотата, спокойствието..."емисиите на парникови газове
с 80% под нивата от 2005 г. до 2050 г.

Масови проверки за трудови договори
започват в Кюстендилско

Инспектори в Кюстендил започват активни проверки за трудови
договори с началото на черешовата кампания. Това съобщи ди-
ректорът на местната инспекция по труда Валентин Златински, ци-
тиран от БНР.

Той обясни, че е възможно и сключването на еднодневни трудо-
ви договори за 4-часов и 8-часов работен ден. Еднодневните тру-
дови договори през миналата година за работа в черешовите ма-
сиви в Кюстендилско са били 2300, а общият им брой, предимно за
селскостопанска заетост - 3154.

Проверки за трудови договори започват и в туристическите обе-
кти заради началото на летния сезон. Непълнолетните могат да бъ-
дат наети на работа само с разрешението на Инспекцията по труда.
През миналата година инспекторите са издали 64 разрешителни за
работа на непълнолетни, две са били отказани.

Към момента проверки се извършват в строителни фирми на те-
риторията на региона.

Най-честите нарушения са свързани с необезопасени контури на
технологични отвори и не носене на защитно работно облекло.
Спрени са били и три строителни скелета.

Спрени са нарушенията, отнасящи се до неизплащане и забав-
яне на трудови възнаграждения. Констатиран е само един случай
на фирма за дограма в Кочериново.
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Днес прекарайте времето с близки и роднини.
Този ден, както никой друг, е много подходящ за
позитивна комуникация и ярки емоции. Отървете
се от агресията по всякакъв начин, дори ако “ръ-
цете ви сърбят”, да ударите някого. В портфейла
парите ще започнат да се размножават, само ако

не започнете да споделяте с всички за присъствието им.

Препоръчително е внимателно да следите за
покупките си, възможно е да купите продукт с
ниско качество. В любовта, ще бъдете разочаро-
вани от избраника си, заради хората, които пос-
тоянно се въртят около него. Дори ако това са
негови роднини, ще ви бъде трудно да избягате

от негативността и ревността.

Днес ще ви обхване не просто страх, но и истин-
ска паника, когато видите огромната работа
пред вас. Ще трябва да работите усърдно, за да
приключите навреме. Откажете се от козметич-
ни и медицински процедури, днес е малко вероятно
да дадат желания ефект. С битовите проблеми,

ще се справите.

Очаква ви не само добър, но и логичен ден. Всичко
ще върви като по часовник, така че проблемите и
загубите ще са минимални. В личния живот
трябва да се концентрирате, върху интимните
взаимоотношения. Ако не се стеснявате от ек-
спериментите, може спокойно да ги приложите.

Ако пътувате, то няма да донесе това, което сте очаквали.

Днес няма да разполагате с достатъчно пари за
това, което сте планирали да купите. Ще трябва
да вземете заем, което не е добре. Но за сметка
на това, доброто настроение ще е гарантирано.
Ентусиазмът и ефективността, ще ви позволят
да организирате някакво забавно и интересно съ-

битие. Задръжте емоциите си.

Очаква ви ден на конфликти, когато ще трябва
да бъдете изключително внимателни в разгово-
рите с близки. В противен случай, е възможно да
се скарате с хора, които са ви истински скъпи. Не
се поддавайте на агресия и ревност. Ако имате
вътрешни съмнения, разсейте ги, като се заеме-

те с любимото си хоби. Комфорт и уют у дома.

Трябва да гледате обективно, на всички неща и
ситуации. Не се подавайте на моментните импул-
си, те ще доведат до неприятни последствия. С
несъвършенствата на характера си, се борете
по-активно, така че да не се отразят на любовта
и работата. Не са изключени порицания и претен-

ции от страна на шефовете, които да ви изкарат извън нерви.

Препоръчително е да се държите на разстояние
от хора, които са твърде принципни и агресивни.
Интуицията ще ви води по правилния път, прис-
лушвайте се внимателно в нея. Добър ден за раз-
ходка и разговор с децата. Те от своя страна оча-
кват от вас, не само образователни уроци, но и

искрено разбиране.

Желателно е да избягвате кавги и скандали. В
противен случай ще съсипете настроението не
само на себе си, а и на другите. Парите ще изчез-
ват толкова бързо, че и спомен няма да остава
от тях. Е, ако сте планирали скъпи покупки, тога-
ва трябва да намерите магазин, където има съ-

щите продукти, но със значителна отстъпка.

Очаква ви, донякъде скучен работен ден. Но точ-
но тази ситуация, ще помогне да преизпълните
задачите си, за няколко седмици предварително.
Ще получите страхотни отзиви за вашите
проекти, както и прилична награда. В семейство-
то назрява конфликт. Ако искате да излезете су-

хи от водата, запазете спокойствие.

Ще бъдете подтиснати не само от лични, но и
от финансови проблеми. Жалко е, че няма да може
да ги разрешите за една нощ. Ще ви отнеме дос-
та време и усилия. А и на работа сте натоварени
и да си тръгнете по-рано няма да стане. Трябва
също да се погрижите за здравето си, за да не из-

лезете в болнични.

Препоръчително е здраво да затегнете кола-
нът, за да не се изкушавате от покупки и интим-
ни връзки. Успешно може да продадете жилище,
имот и антики. От трудните ситуации, трябва
да търсите не само изход, но и да ги убивате в за-
родиш. В семейния живот, може да се появи тре-

ти. Възможно е, това да е съперник.
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„Славата” с успех в Добрич

„Струмска слава” спечели с 2:1 гостува-
нето си на „Добруджа” на стадион „Друж-
ба“, което нямаше никакво значение в кла-
сирането във Втора лига.

„Жълто-зелените“ вече са сигурни изпа-
дащи от професионалния футбол, докато
Славата няма съмнение за участието си
във втория ешелон и догодина.

Александър Аспарухов даде аванс за
гостите от Радомир в шестата минута, а
скоро след това Юлиян Чапаев направи 2:0
в 22-та минута. В 55-ата минута Тодор Ко-
лев намали от дузпа, но това беше всичко,
което успяха да сътворят домакините от
Добрич.

В класирането „Славата”  вече е на 7-мо
място с 36 точки, а Добруджа и преди този
кръг бе на последното място и изпадна от-
ново в Трета лига.

ТРЕТА ЛИГА
ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

32-РИ КРЪГ
Резултати:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спортист 2009

(Своге)            7:1
18 май 2019 г., събота, 18:00 ч:
Балкан 1929 (Ботевград) - Оборище (Па-

нагюрище)            0:1
Велбъжд (Кюстендил) - Вихрен 1925

(Сандански)             0:4
Надежда (Доброславци) - Марек 1915

(Дупница)              1:1
Чавдар (Етрополе) - Рилски спортист

2011 (Самоков)        1:1
Ботев 1937 (Ихтиман) - Пирин 1941 (Раз-

лог)                1:0
Банско (Банско) - Беласица (Петрич)

4:1
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)

1:2
в Драгоман: *
Сливнишки герой (Сливница) - Германея

(Сапарева баня)     3:1
* - в Драгоман, заради провеждането на

концерт на стадиона в Сливница.
Класиране:
 1. Хебър 69:18   84 т.    Влиза
 2. Оборище 59:26   72
 3. Вихрен 50:33   59
 4. Банско 54:31   56
 5. Миньор 52:35   55
 6. Сливнишки герой 54:33   54
 7. Пирин 43:35   47
 8. Рилски спортист 39:39   43
 9. Беласица 38:37   40
10. Чавдар 54:46   39
11. Марек 32:36   38
12. Надежда 38:54   37
13. Спортист 41:56   36
14. Септември 29:34   36
15. Балкан 39:52   35
16. Германея 36:65   30
17. Ботев 32:69   29
18. Велбъжд 21:81    8 Изпада

Èâî Àíãåëîâ ñå áîðè â Êðàñíîäàð
Перничанинът взе участие в първия фестивал по борба

Купа за второ
място в комплексно-
то отборно класира-
не спечелиха джудис-
тите от спортен
клуб ”Кракра”, които
бяха сред основните
организатори на
турнира.

Купата е вследс-
твие 16-ти медала,
които спечелиха мал-
ките джудисти.

Ето кои са меда-
листите:

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ
Катерина  Красими-

рова
Крисиана Иванова

Иво Ангелов и Айк
Мнацаканян, заедно с
треньорът на нацио-
налния тим Армен На-
зарян взеха участие в
първия фестивал по

Купа взеха джудистите
от СК ”Кракра”

Страницата подготви Яне Анестиев

борба „Шампионска
купа”, който се прове-
де преди дни в Красно-
дар. Ангелов и Мнаца-
канян са състезатели
на пернишкия клуб по

борба „Миньор”. Све-
товният и европей-
ски шампион Степан
Марянян  беше съпер-
ник на Иво Ангелов.
След зрелищна битка ,

Успехи за малките волейболистки

Младите надежди на пернишкия женски волейбол- девой-
ките завоюваха първите си медали на регионален турнир,
провел се на 18 и 19-ти май в Кюстендил.

която заслужи апло-
дисментите на зри-
телите в залата, по-
бедата бе за Маранян
с 6:2. Съперникът на
Ангелов получи пода-
рък - екип на клуб Ми-
ньор. Двукратният
европейски шампион
Адам Курак излезе на
тепиха срещу Аик
Мнацаканян и загуби с
1:2. Много олимпий-
ски, световни и евро-
пейски призьори по
борба взеха участие в
шоуто, което е първо
по рода си в Русия.
Почетен гост бе пре-
зидентът на Федера-
цията по борба на Ру-
сия, заслужил май-
стор на спорта, оли-
мпийски шампион Ми-
хаил Мамиашвили.В на-
чалото този турнир
е бил замислен като

Борислав Богданов
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:
Маргарита Чавдаро-

ва
Габриела Спасова
Григор Иванов
Владислав Петров
Пламена Велинова
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ
Деян Стайков
Виктор Михайлов
Антонио Андонов
Петя Стоилова
Владислава Владими-

рова
Ивета Тафраджий-

ски
Кателина  Николова
Вяра Велинова

състезание, което да
носи името на тре-
ньора Игор Иванович
Иванов, който много
години подготвя
шампиони. Но той е
бил против – затова
се приема да бъде
своеобразен празник
на класическата бор-
ба. Празник,  посве-
тен на Игор Иванович
и неговите ученици -
Мурат Карданов,
Юрий Патрикеев,
Самвел Даниелян, Сте-
пан Маряниан, Але-
ксандър Головин и
Олег Шокалов. Пока-
ната  към състезате-
лите на пернишкия
клуб и Армен Назарян
е достатъчно показа-
телна за авторите-
та, който Назарян и
неговите състезате-
ли имат зад граница.

Шест отбора се бориха да докажат своите технически
качества на добри волейболисти.

Това бяха отборите на домакините-Кюстендил, Разлог,
Марек, Пирдоп ,Етрополе и нашите пернишки момичета
от Миньор.

Това е първото участие  на повечето от девойките в
турнир от такъв ранг.“

Равностоен турнир, изигран под огромно напрежение
от най-малките момичета в клуба, което ни попречи да
разгърнем потенциала си“, споделят от ръководството
на пернишкия волейболен клуб.

Въпреки притесненията си ,момичетата завоюваха
първия си  медал  и се класираха на четвърто място.

На 18-ти май бяха изиграни и мачовете от детския во-
лейболен турнир за момчета в регион "Струма". „Миньо-
р“-ци станаха трети, след оспорван полу-финал с отбора
на "Пирин" /Разлог/ загубен с 1-2 гейма. И победа над "Чав-
дар" /Етрополе/ с 2-1 гейма.
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Спечелиха първите места и при мъжете, и при жените

КЛАДНИЦА Е НА ПЪТ ДА
СЕ ПРЕВЪРНЕ В МЕЧЕШКА
БЪРЛОГА. ОЩЕ СЕ ПОМНИ
КАК ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕ-

СЕЦА местните гледаха мечка да шета
край кошерите, а оная вечер и малко мече
стана главен герой на селския фолклор. По-
лучава се като в приказките. От една страна
природозащитниците са на кеф, че Витоша
отново възвръща славата си на природен
резерват, включително и на застрашени от
изчезване животински видове, а от друга
децата вече ще имат понятие не само от
книжките що е то любимо горско животно.
Даже някои по-строги баби може да плашат
внучетата си с позабравеното :"Ако не си
изядеш попарата, ще викна мечката от го-
рата!" Изобщо кладничани трябва да се
настройват на мечешка вълна и да са гото-
ви и за следващи нощни изпълнения. Колко
е добре това за туризма, един Господ знае.
От една страна е страшно любопитно да ви-
диш кафявото животно от разстояние и пос-
ле да го споделяш с приятели в социалните
мрежи, а от друга да си повтаряш, че по-
добре да не вземаш от мечка ремичка.

КАДРИТЕ РЕШАВАТ ВСИЧКО, БЕШЕ
КАЗАЛ ЕДИН УМЕН МЪЖ НАВРЕМЕ-
ТО И СТО ГОДИНИ СЛЕД ТОВА СЕ
СКЪСВАМЕ ДА ГО ЦИТИРАМЕ. И как
няма да го цитираме, като само от един ка-
дър зависеше съдбата на Детското отделе-
ние в пернишката болница. Слава Богу, и
тоя кадър се намери, за да се нормализира
кръвното на болничното ръководство. Един
педиатър спаси от закриване това така важ-
но звено на местното здравеопазване, с
което се избегна резилът отделението да
бъде закрито на най-символичната за деца-
та дата - 1 юни.

НЕСТАНДАРТНО РЪКОВОДСТВОТО
НА ФУТБОЛНИЯ МИНЬОР РЕШИ ДА
ПОДАРЯВА НА ФЕНОВЕТЕ ЗАПАЛКИ
ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ за сезона мач на
отбора. Един вид, да подгрее обстановката.
Само че тоя надпис върху подаръчния арти-
кул буди известно двусмислие. "Верни до
гроб!" звучи бая зловещо и някак не много
спортно. Че ако заради това хората ходят
на стадионите, да си мислят за гроба, ега ти
и развлечението е футболът. Това обяснява
и донякъде смъртните заплахи, които са ук-
рашение на почти всички мачове от нашето
първенство. Обикновено съдиите и гостува-
щият тим са първи в списъка за погребване.
Понякога и ръководството на футбола. За
феновете остава вярата, че с тоя девиз са-
мо плашат противника и съдбата. И си палят
цигарите, напук на забраната, че на стадио-
ните не се пуши.

Любомира ПЕЛОВА
Нови успехи пос-

тигнаха отборите
по стрелба наОблас-
тната дирекция на
МВР в Перник.

Софиянка пострада
при катастрофа

в Радомирско
Любомира ПЕЛОВА

45-годишна столичанка е пострадала
леко при пътнотранспортно произшес-
твие.

Инцидентът е станал в първия работен
ден от седмицата, около 13,50 часа на
пътя между двете радомирско села Егъ-
лница и Извор.

Лек автомобил "Фолксваген Голф", шо-
фиран от 67-годишен столичанин напус-
нал пътното платно и се ударил в бетонен
стълб. В резултат на удара, в пернишката
МБАЛ "Рахила Ангелова"е оказана пър-
ва помощ на 45-годишна жена, която е
била в автомобила.

Тя е с коремна травма и след преглед е
оставена под наблюдение. Причините за
катастрофата са в процес на установява-
не. Започнато е досъдебно производство.

Пернишките поли-
цаи се класираха на
първо място в про-
велия се зонален
турнир по стрелба
в Благоевград.

Надпреварата се е
състояла на 17 май
и в нея са взели уча-
стие отбори от об-
ластните дирекции
в Благоевград, Пер-
ник, Кюстендил и Ре-
гионалните дирек-
ции "Гранична поли-
ция" в Кюстендил и
Благоевград.

Пернишката ОД на
МВР се е състезава-
ла с три отбора -
два в надпреварата
за мъже и един при
жените.

Отборът в със-

Килърът на Роберт Величков
влиза в затвора

Предполага се, че
това може да е сред
причините за агре-
сивността му. Из-
яснено бе също, че
извършителят се е
разминал на улицата
с жертвата и него-
вия спътник, при
което са си размени-
ли обидни реплики с
Роберт, който оста-
ва в заведението
заедно със своя при-
тел, за да си до-
пият.

През това време
обаче Иванов се при-
бира до дома си, взи-
ма незаконно прите-
жаван пистолет и се

връща за самораз-
права с Величков.

Без обяснения Цве-
тан стреля наколко
пъти по младия
мъж.

Според аутопсия-
та смъртоносен из-
стрел се оказва то-
зи в шията. 25-го-
дишното момче из-
дъхнало на място.
Приятелят му
тръгнал да бяга
между преките в ра-
йона на заведение-
то, но Цветан го
застигнал и пребил.

Веднага след прес-
тъплението убие-
цът се укри и напус-
на пределите на Бъл-
гария. Той бе обявен

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

за общодържавно
издирване, издадена
бе и европейска за-
повед за задържане.
На 21 ноември Ива-
нов бе задържан на
аерогарата в София.
Убиецът избягал
при свои близки в
Италия, но размис-
лил и се върнал сам в
България, предавай-
ки се на органите на
реда.

Иванов е от Пле-
вен, но е живял в
Перник без официал-
на адресна регистра-
ция. За него се знае,
че е правил опит за
самоубийство, бил е
агресивен, злоупот-
ребявал с алкохол.

Съдят радомирец за
жестокост към животно
Любомира ПЕЛОВА

Радомирец отива на
съд за проявена жес-
токост към животно.

Престъплението е
извършено на 17
март тази година,
пред денонощен мага-
зин в радомирския
квартал "Арката".
Разследването уста-
новило, че 39-годишен
радомирец е проявил
жестокост към кот-
ка, като й е причинил

трайни и тежки ув-
реждания. Скандалъг с
безумната жесто-
кост към невинното
животинче пък полу-
чи изключителен ме-
диен интерес и пре-
дизвика възмущение-
то не само на радо-
мирци, а на ползвате-
ли на социалните мре-
жи от цялата страна.

Сега мъжът е прив-
лечен като обвиняем
по чл. 325 "б", ал. 1 от

Наказателния кодекс.
При доказване на ви-
ната му в съда го зап-
лашва наказание "ли-
шаване от свобода"
до 3 години и глоба
от 1 000 до 5 000 ле-
ва.

Наложена му е
мярка за неотклоне-
ние "подписка" и рабо-
тата продължава
съвместно с Районна
прокуратура - Радо-
мир.

По закон не можело да бъдат
въведени допълнителни изпити

за възрастните шофьори над 60-те
Любомира ПЕЛОВА

Няма как по закон да се въведат до-
пълнителни изпити на шофьорите над 60
години, заяви председателят на Асо-
циацията на пострадалите при катастро-
фи Владимир Тодоров.

Според него, за да се избегне ситуа-
цията, при която хора с влошени реак-
ции или недобро общо здравословно
състояние шофират автомобил, трябва
да се подобри контролът при медицин-
ските прегледи. Такива прегледи преми-
нават всички водачи преди подновява-
нето на шофьорската си книжка на все-
ки десет години, припомни Тодоров:

"Ако успеем да продължим тази по-
рочна система с фиктивни медицински
прегледи, една част от хората, които ве-
че са на някаква възраст, които не мо-
гат да издържат тези медицински прег-
леди, просто по естествен начин меди-
цинско лице ще констатира, че те не са
годни да управляват".

Мнозина смятат обаче, че на подобни
"опреснителни" курсове трява да се
явяват и младите шофьори до 20 годи-
ни.

От страница 1

тав Александър
Стоянов и Мартин
Малинов е завоювал
първото място.

В индивидуалната
надпревара Мартин
Малинов също е пър-
ви. Вторият отбор
в състав Кирил Ки-
рилов и Калоян Еф-
тов също са се е
представили дос-
тойно.

При дамите отно-
во най-точен е бил
мерникът на пер-
нишкия отбор. Але-
ксандра Атанасова и
Мария Вълчанова са
завоювали първото
място. Александра е
първа и в индиви-
дуалното класиране,
а Мария е втора.
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