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Македонска
тройка

Казват, че на македонска сватба трябва-
ло да са трима. Третият, разбира се, не е
между живите. Горе - долу към македонска
сватба отиде и комшулукът с братята
край Вардар. Видяха се премиерите, харесаха
се и обещаха да се вземат. Сватбата е нас-
рочена за 2 август - Денят на Илинденско-
Преображенското въстание. Това въстание
е знаково за България и национален празник
за Македония. Голямото сватосване ще се
падне в големите жеги, ама дано не прегрее
я младоженецът, я булката.

Знайно е още, че на македонска сватба
гърмят пищови, вадят се ножове, понякога
се лее и кръв.Въобще, македонската тройка
крие изненади. Такива ни очакват и на 2 ав-
густ, щото на сватбата сигурно ще дой-
дат неканени сватбари, запасали хладно и
горещо оръжие. Някой може да разгони сва-
товете, друг да посегне на булката, а тре-
ти да опре ножа в гърлото на младоженеца.
Звучи зловещо, но в подготовката за това
събитие трябва да се предвидят и подобни
сценарии. Щото македонският премиер се-
га е кротък като агне, но ония около него
може да се окажат потомци на кръвожадни-
те македонисти, които най-много обичат
да правят сакатлък на сватба. И така да
разделят общия ни празник, че именно той
да е неживата част от македонската трой-
ка.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 / 300

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0887 884 095

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

Предимно
слънчево

Институциите да работят в синхрон, да се надграждат добрите практики, е позицията на губернатора
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколова
и изпълнителният ди-
ректор на Изпълни-
телна агенция "Главна
инспекция по труда"
инж. Румяна Михайло-
ва обсъдиха мерки за
повишаване ефектив-
ността на контрола в
предприятията на
територията на об-
ластта.

По време на работна-
та среща инж. Михай-
лова запозна губерна-
тора с дейността на
Инспекцията по труда
и в частност на тери-
торията на областта,
както и с правомощия-
та на контролните ор-

гани на Агенцията.
Соколова изиска кон-

кретна информация за
упражнявания кон-
трол и проверки на
предприятията с рис-
кови производства. Тя
представи и резулта-
тите от политиката
за изграждане на здра-
вословни и безопасни
условия на труд в Об-
ластна администра-
ция Перник.

"Важно е институ-
циите да работят в
синхрон, за да може да
упражняват качес-
твен контрол по от-
ношение на работна-
та среда. Трябва да
продължим добрите
практики и да ги над-
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          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

Радомирец подкарал
нерегистриран мотопед

Любомира ПЕЛОВА
Бързо полицейско производство за уп-

равление на моторно превозно средство,
което не е регистрирано по надлежния
ред, е започнато от служители на РУ Ра-
домир  вчера.

Около 15 часа на 20-ти юни на улица
"Люлякова", автопатрул на районното по-
лицейско управление в Радомир забел-
язали мотопед  без  регистрация и го
спрели незабавно за проверка. Оказало
се, че 49-годишният му водач -  Б.Й.  уп-
равлява  двуколесното возило без то да е
регистрирано по надлежния ред в КАТ.

Образувано е бързо полицейско произ-
водство и работата по случая продължа-
ва.

Нанесоха сериозен удар върху
наркотрафика в Перник

Любомира ПЕЛОВА
При проведената във вторник специализирана полицейска операция

по линия  на противодействие на разпространението на наркотични
вещества на територията на Второ районно управление на МВР в
Перник са  задържани четирима младежи.

В 14.30 часа на улица "Никифор Панкев" в квартал "Църква", пред
дом №5, служителите на реда
забелязали две лица със съм-
нително поведение и ги прове-
рили незабавно. При вида на
полицейските служители 27-
годишният П.И. и неговата
спътничка В.С. на 21 години
изхвърлили  две прозрачни по-
лиетиленови пликчета, съдър-
жащи суха зелена листна маса
и светло кафяво прахообраз-
но вещество.

На страница 3

граждаме с ефектив-
ни мерки и действия",
заяви Соколова.

На страница 12
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Предлагат работа за 15 сервитьори и 10 продавач-консултанти

Силвия ГРИГОРОВА
Втора поредна

седмица свободните
работни места на
трудовата борса в
Перник  нарастват,
като тази седмица
техният брой се
увеличи с 44 и дос-
тигна 194    Без
промяна остават
предлаганите места
за безработни вис-
шисти- те са само 3
. Остава актуална
офертата на трудо-
вата борса за рабо-
та на 10 шофьори
на тролейбус в Со-
фия и 10 обслужва-
щи работници в про-
мишлено производс-
тво за Радомир. Все
още се търсят 5

шофьори на тежко-
товарен автомобил
12 и повече тона за
работа в Батановци
и 15 сервитьори.
Втора седмица Бю-
рото по труда тър-
си 30 ресторантски
работници за черно-
морските комплекси
в Слънчев бряг и
Златни пясъци.

Освен тях, Бюро-
то по труда предла-
га работа на: 1 еле-
ктромеханошлосер,
1 електрозаварчик,
2 работници в
строителството, 1
шивачка, 3 работни-
ци за сглобяване на
детайли, 1 възпита-
тел, 5 готвачи, 1
горски сезонен ра-

ботник,1 тракто-
рист, 1 комбайнер, 1
общ работник това-
ро-разтоварни рабо-
ти в гората,  1 сче-
товодител, 3 по-
мощник-готвачи, 1
контролъор на ка-
чеството, 1 шивач
на кожа, 2 заварчи-
ци,  2 монтажници
на метални конс-
трукции, 1 машинен
оператор за обра-
ботка на метални
изделия, 3 общи ра-
ботници, 10 прода-
в а ч - к о н с у л т а н т ,
1спасител басейн, 1
товарач на трупи, 1
извозвач на дървен
материал, 3 охрани-
тели, 2 работници
по поддръжка на пъ-

Георги Господинов – поет на юни
Светла ЙОРДАНОВА

Един от най-популярните у нас и по света
съвременни български писатели ще се
представи в качеството си на поет с автор-
ското четене „От Лапидариум до Там, къде-
то не сме и нататък“ в Литературния клуб
на Столична библиотека, пл. „Славейков“
№4, на 21 юни 2017 г. (сряда), от 18:30 ч.

За автора ще говори Иван Ланджев, вхо-
дът е свободен, а читателите на Столична
библиотека през целия месец могат да се
запознаят с книгите – авторски и преводни
– на Георги Господинов, които са на разпо-
ложение, изложени във витрини на втория
етаж в направление „Обслужване”.

Георги Господинов е поет дори когато пи-
ше проза. Със стихосбирките си “Лапида-
риум” (1992) и “Черешата на един народ”
(1996, с няколко издания до днес) влиза
категорично в българската литература през
90-те. Стихосбирката „Писма до Гаустин”
се появява през 2003, а по-късно трите кни-
ги са събрани в антологичната „Балади и
разпади” (2007). Най-новата му книга е от-
ново поетическа - „Там, където не сме”
(2016). Негови стихове му влизат в светов-
ни и европейски антологии, преведени са
на различни езици. Поезията му е в осно-
вата на няколко спектакъла, като „Възхва-
ла на колебанието”, „Чета Елиът, слушам
Бийтълс” и други.

„Естествен роман” (1999) излиза в самия
край на века и единадесет издания по-къс-
но продължава да е една от най-четените
книги у нас. Превръща се в най-превежда-

ната българска книга по света след 1989 г.,
публикуван е на 23 езика, включително на
исландски. Получава отзиви в издания ка-
то „Ню Йоркър”, „Таймс”, „Гардиън”, “Ф-
ранкфуртер Алгемайне Цайтунг” и др

„Невидимите кризи” (есета) и „И всичко
стана луна” (разкази) се появяват в протес-
тната 2013 г. и са сред най-търсените книги
в България до днес.

Романът „Физика на тъгата” излиза 12 го-
дини след „Естествен роман”. Вече е пре-
веден на повечето европейски езици (нем-
ски, английски, френски, италиански, сло-
венски и др.). През 2016 г. е избран сред
петте най-добри преводни книги в САЩ
според Американския ПЕН. Номиниран е
сред най-добрите преводни романи в Гер-
мания, Италия, Холандия. Финалист е на 7
европейски и световни награди. През 2016
г. печели международния приз Ян Михал-
ски в конкуренция с известни световни пи-
сатели. „Истинското търсене на Георги Гос-
подинов е как да живеем с тъгата” пише
„Ню Йоркър“ в голяма статия за романа.

Георги Господинов обича да рискува в
различни жанрове. Автор е на две пиеси –
„D.J.” и „Апокалипсисът идва в 6 вечерта”,
издадени през 2010 г., поставяни у нас и в
Австрия, Русия, САЩ. Заедно с Никола То-
романов създават графичния роман или
трагикомикс, както го наричат, „Вечната
муха”. Съставител и съавтор е на две кни-
ги, свързани с рефлексията върху близкото
минало – „Аз живях социализма” и “Ин-
вентарна книга на социализма” (с Яна Ге-
нова).

През 2015 г. се появява детската книга
„Сватби на животни и неща”, писана и ри-
сувана заедно с дъщеря му Рая.

Филмът „Сляпата Вайша” (реж. Теодор
Ушев), направен по едноименния разказ от
книгата „И други истории”, стига до номи-
нациите за Оскар през 2017 година.

тища, 4 контрольо-
ри на качеството, 5
машинни оператори
на металообработ-
ващи машини, 1 ле-
кар- председател на
ТЕЛК, 5 работници в
кухня, 1 пакетиро-
вач, 5 носач-товара-
чи, 2 касиери, 2 об-
служващи бензинос-
танция в София, 3
бармани,  2 миячи на
коли, 5 машинни опе-
ратори на абкант-
машина, 2 шофьори
на товарни автомо-
били 1 общ работ-
ник, 1 чистач-хигие-
нист на 4 часа, 1 де-
тегледач, 4 прода-
вач-консултанти в
заведение за бързо
хранене в София, 1
разносвач на пици, 5
повтажници на еле-
ктронни компонен-
ти,  5 електромон-
тьори, 3 общи ра-
ботници, 1 спеди-
тор, 1 владши сче-
товодител, 1 техни-
чески секретар, 2
търговски предста-
вители, 3 специалис-
ти по продажбите,
3 техник-механици
по автомобили и ка-
ри, 1 учител по ан-
глийски език по за-
местване, 1 прода-
вач-консултант-те-
леком.

Анализирайки тру-
довия пазар в регио-
на, със сигурност
можем да кажем, че в
момента най-търсе-

Минималната пенсия става
200 лева от 1 октомври

Силвия ГРИГОРОВА
Минималната пенсия за осигурителен стаж

и възраст ще стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв.
от 1 октомври. Това предвиждат промени в За-
кона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г., одобрени днес на пър-
во четене от Народното събрание. Решението
беше взето единодушно със 187 гласа “за”.

В момента минималната пенсия за осигури-
телен стаж и възраст е 161, 38 лв. С промяната
пенсиите на около 800 000 души ще се пови-
шат. В резултат на увеличението ще нараснат
и минималните размери на останалите пенсии
за трудова дейност, които по закон се опре-
делят в процент от минималната пенсията за
стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалид-
ност поради общо заболяване, пенсиите за
инвалидност поради трудова злополука и
професионална болест и наследствените пен-
сии. За двуетапното увеличение на минимал-
ната пенсия за стаж и възраст от 1 юли и 1 ок-
томври са необходими около 100 млн. лв. до-
пълнително над предвидените средства в За-
кона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за тази година. Допълнителните
разходи ще бъдат за сметка очакваните по-
високи приходи от планираните в бюджета на
общественото осигуряване за 2017 г., с което
бюджетното салдо за годината няма да бъде
променено.

ГЕРБ и Патриотите обещават да преиз-
числят всички пенсии. Това щяло да стане
със събраните суми след ревизиите на инва-
лидните пенсии

Светла ЙОРДАНОВА
Министерството

на образованието съ-
бира информация за
образователното ни-
во на родителите, за
да се установят учи-
лищата с концентра-
ция на деца от уязви-
ми групи. Събираната
информация за обра-
зователното ниво и
трудовата заетост
на родителите на де-
цата от детските
градини и на ученици-
те от училищата е
необходима единстве-
но, за да се анализира
социалната среда, в
която живеят и се
възпитават те.

Целта е да се пови-
ши обхватът на деца-
та и учениците в
детските градини и
училищата, да се на-
мали процентът на
преждевременно от-
падналите от учили-
ще, а също така да се
постигнат и по-добри

образователни резул-
тати, каза в отговор
на парламентарен
въпрос министърът
на образованието и
науката Красимир
Вълчев. По думите му
информацията, която
се събира, е необходи-
ма на МОН за пром-
яната, която ще се
прави в разпредели-
телния механизъм и в
системата на делеги-
раните бюджети за
диференцирано фи-
нансиране на училища
и детски градини, в
които има концентра-

Питат за образователното
ниво на родителите

ция на деца от уязви-
ми групи.

Събраната от МОН
информация ще по-
могне да бъдат прив-
лечени и задържани
учители, мотивирани
да работят в „по-пре-
дизвикателни учили-
ща“, каза министър
Вълчев. Международ-
ните изследвания по-
казват, че образова-
телните резултати
на учениците за-
висят от образова-
телното ниво на тех-
ните родители, от-
беляза той.

ни са сезонните ра-
ботници в туристи-
ческия сектор,
строителството и
селското стопанс-
тво.

Сред търсените
кадри са: строител-
ни работници, шо-
фьори, камериерки,
бармани, сервитьо-
ри, готвачи,  горски
работници, тракто-
ристи, комбайнери и
други. Все още
п р е о б л а д а в а щ а т а
част от търсените
кадри на трудовата
борса са в областта
на обслужващите
дейности, шивачки,
продавачи, готвачи,
сервитьори, охрани-
тели.

Не е за подценява-
не и увеличеното
търсене на работни-
ци за промишленото
п р о и з в о д с т в о ,
факт, който сам по
себе си говори, че
макар и трудно биз-
несът в региона се
опитва да се стаби-
лизира.

И през изминалата
седмица се запазва
тенденцията  хора-
та със средно и по-
ниско образование
да имат по-големи
шансове да си на-
мерят работа. На
тях Бюрото по тру-
да предлага 191 сво-
бодни места, а на
безработните вис-
шисти- само 3.
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Институциите да работят в синхрон, да се надграждат добрите практики, е позицията на губернатора

„За да бъдат кон-
тролните органи
още по-ефективни в
своята дейност, ние 

много разчитаме на
сигнали и съдей-
ствие от областни-
те управи, от струк-
турите на местната
власт, тъй като те

БСП ще възстановява Бузлуджа
с широка дарителска кампания

Любомира ПЕЛОВА
Широкомащабна дарителска кампания

за ремонта на монумента на Бузлуджа ще
организира БСП, след като поиска да пое-
ме стопанисването на социалистическия
символ.

В нея могат да се включат всички, които
искат България да има културно наследс-
тво, заяви соцдепутатът Крум Зарков. По
думите му прехвърлянето на собственос-
тта на Дом паметник “Бузлуджа” е доста
сериозно предизвикателство.

БСП вече прие офертата да се грижи за
“Бузлуджа”. “Ние решихме да предприе-
мем тази стъпка, защото искаме да спрем
разрухата на този паметник”, посочи 
Крум Зарков. По думите му фактът, че при
строежа са събирани пари от народа, е
още една причина да не бъде оставен па-
метникът да се руши. “Говорихме с архи-
текта на Бузлуджа, каза какво трябва да
се направи и трябва финансов ресурс, за
да се спре разрухата”, посочи Зарков и
допълни, че вярва, че в кампанията ще се
включат не само социалисти, но и хора,
заинтересовани от запазването на култур-
ното наследство.  По думите му никое пра-
вителство до момента не е показало заг-
риженост за паметника, а предложението
от 2011 г. БСП да го получи като собстве-
ност „беше ясен знак, че правителството,
държавата и Министерството на културата
не желаят да се занимават”.

“Колко пари ще са необходими за па-
метника, зависи от това какво ще правим
с него. Нямаме категорична позиция”, ка-
за още Зарков. Според него обаче впе-
чатляващ е интересът към паметника и
броят на проектите от България и чужбина
за неговата реставрация. Някои от проек-
тите са спечелили и международни награ-
ди, обясни Зарков.

“Отношението на съвременно мислещия
архитект в тази държава е, че всеки такъв
обект, било паметника от Бузлуджа, било
паметника пред НДК, са неща от минало-
то, което ние по умен начин трябва да вка-
раме в настоящето и да използваме, ако
щете - за туристическа атракция”, комен-
тира арх. Делчо Делчев.

По думите му професионалният интерес
от цял свят към монумента е много голям.
Неотдавна един от най-добрите дизайнери
на музеи в света - Уве Брюкнер, коменти-
рал, че мястото е уникално и има потен-
циал и за хотел.

“Тази разруха е не по-малко интересна
от всички стари картинки. Може да пог-
леднете на този обект като на археологи-
чески – човек влиза вътре с очите на от-
кривател”, посочи Делчев. Според него
след обезопасяване на първо време мону-
ментът може да се използва именно за та-
къв тип туризъм.

Колко би струвало обаче да се ремонти-
ра цялостно? “Милиони, но това не е проб-
лем, защото парите са средство, ако има
силен интерес, най-вече туристически”, от-
говори архитектът.

най-добре познават
проблемните пред-
приятия по отноше-
ние спазване на тру-
довото законода-
телство на местно

ниво. Вече имах пово-
ди да се убедя, че с г-
жа Соколова можем
да осъществим мно-
го добро сътрудни-
чество в името на
хората. Тази среща
също е доказателс-
тво за това“, заяви
инж.  Михайлова.

Срещата беше ини-
циирана по повод
двете тежки трудо-
ви злополуки със
смъртен изход, слу-
чили се в рамките на
около месец на тери-
торията на област
Перник. Соколова по-
лучи информация, че
п р е д п р и я т и я т а ,
свързани с добив на
въглища и руда, ме-
талургията и др.
подлежат на перио-

Прочетено в стенограмите на парламента за случая „Стомана”
Какво каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка траге-
дията, разиграла се в
металургичната фир-
ма „Стомана Индъс-
три” през май, пер-
нишкият народен
представител Ста-
нислав Владимиров
отправи питане от
п а р л а м е н т а р н а т а
трибуна какъв кон-
трол е осъществен
от страна на дирек-
ция „Инспекция по
труда“ – Перник за
последните четири
години във връзка с
условията на безопа-
сен труд в дружес-
твото?

Ето какво отгово-
ри министърът на
труда и социалната
политика Бисер Пет-
ков: „Министерство-
то на труда и социал-
ната политика чрез
Изпълнителна аге-
нция „Главна инспек-
ция по труда“, уп-
ражнява регулярно
контрол по спазване-
то на безопасни и
здравословни усло-
вия на труд в „Сто-
мана индъстри“ АД,
съгласно утвърдена
процедура на инспек-
цията за извършване
на периодичен кон-
трол в рискови пред-
приятия и дейности.
Този контрол се из-
вършва ежегодно ка-
то се отделя доста-
тъчно времеви и чо-
вешки ресурс, в зави-
симост от специфи-
ката на проверявания
обект.

След изтичане на
сроковете на дадени-
те предписания, се
извършва последващ
контрол по изпълне-
нието им.

Освен проверките
по предишния кон-
трол се извършват и
такива по сигнали от
работници и синди-
кални организации.

От 2013 г. до мо-
мента, инспектори-
те по труда са из-
вършили 16 проверки
в цитираното пред-
приятие. В резултат
на тях са констати-
рани 79 нарушения –
69 от които касаят
здравословните и бе-
зопасни условия на
труд.

За отстраняване-
то им своевременно
са приложени прину-
дителни администра-
тивни мерки, а в два
от случаите работо-
дателят е бил сан-
кциониран.

В хода на проверки-
те са дадени консул-
тации по спазване на
трудовото законода-
телство, част от
констатираните на-
рушения са отстра-
нени по време на са-
мите проверки.

Най-често срещани-
те нарушения, уста-
новени на работните
места и при преглед
на представени доку-
менти от работода-
теля са: нарушения,
свързани със здраве-
то и безопасността
на работещите, а
именно наднормени
стойности на прах,
шум и неблагоприя-
тен микроклимат в
някои цехове, вто-
рични прахови източ-
ници на замърсяване
на работната среда в
някои производстве-
ни цехове, ниска ефе-
ктивност на същес-
твуващите вентила-

ционни инсталации и
липсата на такива на
някои работни мес-
та, неотговарящи на
нормативните изи-
сквания осветеност
на някои работни
места.

Втората група на-
рушения са свързани
с електро безопаснос-
тта при работата.

Третата група – не
обезопасени площад-
ки, най-често при из-
вършване на ремон-
тна дейност. Липса
на писмени договоре-
ности за осигуряване
на здравословни, бе-
зопасни условия на
труд за взаимно ин-
формиране за риско-
вете при работа, из-
вършена от работни-
ците на дружество-
то и работещи от
други предприятия,
извършващи дейнос-
ти на територията
на обекта, нарушение
на работното време,
включително полага-
не на извънреден
труд от работници с
намалено работно
време.

В резултат на кон-
тролната дейност на
инспекцията по тру-
да в предприятието
са извършени редица
подобрения и инвес-
тиции.

Осигурени са колек-
тивни средства за за-
щита срещу техноло-
гични пръски от ме-
тал в някои участъ-
ци, както и за намал-
яване на експозиция-
та на шум, прах, хи-
мични агенти и за по-
добряване на микрок-
лимата в работната
среда.

Подменени са оста-
релите електрически
табла с нови, които
са с висока степен на
безопасност. Сани-
тарно-битовите по-
мещения за работни-
ците и служителите
са реконструирани и
модернизирани, а те-
зи за хранене са обно-
вени. Сменени са
стъклата на покрива
и фунарите на някои
производствени по-
мещения. Предприе-
тите мерки за намал-
яване на вибрациите

при работа с кранове
и подобряване на ос-
ветеността в някои
производствени уча-
стъци.

В заключение бих ис-
кал да ви уверя, че
Министерството на
труда и социалната
политика, чрез Из-
пълнителна агенция
„Главна инспекция по
труда“, ще продължи
да осъществява кон-
трол както в това
предприятие, така и
за всички останали,
като при констати-
ране на нарушение ще
бъдат прилагани при-
нудителни админис-
тративни мерки и на-
казанията, предвиде-
ни в закона.”

Пернишкият депу-
тат припомни на вис-
шия администратор,
че въпреки наложени-
те от министерс-
твото санкции, той
продължава да полу-
чава стигнали, че ин-
вестициите във фир-
мата не са достатъч-
ни, за да има действи-
телно нормални усло-
вия на труд.

от страница 1

дичен контрол от ин-
спекторите по тру-
да.

Такъв контрол се
извършва включи-
телно и в „Стомана
Индъстри“, където
благодарение на на-
месата на Инспекция-
та са въведени някои
подобрения на усло-
вията на труд, но
проблеми има както с
безопасността на
труда, така и с ра-
ботното време.

Ръководителите
на двете институ-
ции изразиха надеж-
да, че с течение на
времето тези проб-
леми ще стават все
по-малко, благодаре-
ние и на упражнява-
ния контрол.
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Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител се срещна с из-
бретилите на първо-
то приложение в све-
та за хора с далтони-
зъм – “Вижън”. Те
предоставиха на Ире-
на Соколова код за ак-
тивация на софтуер-
ното приложение,
което ще бъде инста-
лирано на 6 000 ком-
пютри в училищата

на територията на
област Перник.

“Радвам се, че сте
избрали именно обра-
зователните инсти-
туции в област Пер-
ник да бъдат сред
първите в България,
които ще могат да
оценят вашето ино-
вативно приложение.
Това ще спомогне за
ранната диагностика
на специфичното

виждане на светлин-
ния спектър”, заяви
Соколова.

«Видовете далто-
низъм са няколко.
Точно заради това
програмата и пром-
яната на цветовете
се променя индиви-
дуално на момента за
всеки човек. „Вижън“
предоставя и въз-
можности употреба
на различни филтри

в зависимост от ти-
па и степента на
цветна слепота.»,
споделиха създатели-
те на софтуера Да-
ниел Георгиев, Васил
Альошин и Стефан
Кръстев.

Тримата млади
предприемачи имат
амбицията поетапно
този софтуер да бъ-
де внедрен във всич-
ки училища на Бълга-
рия, както и тези в
страните от Евро-
пейския съюз, а меж-
дувременно получа-
ват поръчки от цял
свят. Те работят и в
партньорство с па-
циентски организа-
ции като „Право на
зрение”, за да може
приложението да
стигне до всеки бъл-
гарски гражданин,
който се нуждае от
него.

Разработчиците са
категорични, че той
прави далтонизация
на екрана в реално
време, което към мо-
мента няма алтерна-
тива в света. Дес-
ктоп приложението
е с пълна съвмести-

Приложението, помагащо на далтоници, ще бъде инсталирано в  пернишки училища
мост с Windows, а в
момента се разра-
ботва и разширение
специално за Google
Chrome.

Б л а г о д а р е н и е   н а
компютърната прог-
рама хората с далто-
низъм, вече ще мога-
т да видят истин-
ските нюанси на цве-
товете. Хората, кои-
то страдат от
цветна слепота, са
около 300 милиона
души в света. Те има-
т най-голям проблем
с разпознаването на
червения, зеления и
синия цвят. Не мо-
гат да ги видят във
всичките им нюанси,
а понякога изобщо.

“Вижън” не само
позволява на далто-
нистите да виждат
сайтове и снимки в
цялата им цветна
прелест, но съвсем
скоро с негова помощ
те ще могат да иг-
раят и любимите си
игри, както и да гле-
дат филми и клипове
онлайн, наслаждавай-
ки се напълно на спе-
циалното си цветно
зрение.

Полицаите вече готвят
активни протести

Любомира ПЕЛОВА
Служителите на МВР ще предприемат

активни протестни действия, ако от ми-
нистерството и министерски съвет не
бъдат приети конкретни ангажименти за
изпълнение за исканията им. Това ста-
на ясно от декларация на Синдикалана-
та Федерация на служителите на МВР
(СФСМВР), публикувана в отговор на
позицията на вътрешния министър Ва-
лентин Радев по въпроса с исканията
за по-високи заплати в системата. На
свое заседание на 24 и 25 юни УС на
СФСМВР се очаква да обсъди и вземе
решения за местата, формите и начал-
ната дата на активни протестни дей-
ствия в столицата и страната. Федера-
цията започва и разговори с други син-
дикални организации, както в система-
та на МВР, така и извън нея, за участие
и подкрепа на тези протестни действия.
В декларацията си СФСМВР посочват,
че с писмо от 12 юни са поискали сре-
ща с министър Радев, на която да му
бъдат изложени аргументи във връзка с
исканията им, на което така и не са по-
лучили отговор. Позицията им дойде в
отговор на изказването на вътрешния
министър от парламентарната трибуна в
петък, че не е чул съществени аргумен-
ти за увеличение на заплатите в МВР,
ден след като след проведена срещу
между синдикатите и заместник-минис-
търа на вътрешните работи Стефан Ба-
лабанов, бе обявено, че двете страни са
се разбрали за по-високи заплати на
полицаите. Зам.-председателят на Син-
дикаланата Федерация на служителите
на МВР (СФСМВР) Илия Кузманов ко-
ментира, че реакцията на министър Ра-
дев е била много неадекватна и буде-
ща недоумение. „Очакваме от него да
направи това, което каза на първата ни
среща – да работи за служителите в
МВР, тоест да направи необходимия
компромис, да разговаря с г-н Горанов
в Министерски съвет и да предложи
увеличаване на заплатите на служите-
лите в МВР“, заяви Илия Кузманов. Той
уточни, че към момента няма отговор от
страна на вътрешното министерство.
Във връзка с предложението на минис-
търа да бъдат увеличени заплатите на
полицейските служители, които работят
„на терен“, той бе категоричен, че фе-
дерацията не би се съгласила с такъв
компромис. На въпрос дали наистина е
възможно да се стигне и до ефективни
протести от страна на служителите на
МВР, ако исканията им не бъдат изпъл-
нени, той отговори: „Не само е възмож-
но, но е съвсем предстоящо да се слу-
чи, ако разговорът продължава да вър-
ви по медиите, без конкретни ангажи-
менти от страна на министерството и на
Министерски съвет съответно“. Зам.-
председателят на СФСМВР припомни и
проблемите, които от федерацията са
поставили пред министерството и отбел-
яза, че те по в никакъв случай не свър-
шват със заплащането. „За нас е много
важен проблемът с униформите. Там се
предложи, и то съвсем резонно, когато
държавата не може да осигури други,
те да бъдат заплащани с пари, тъй като
колегите така или иначе си закупуват
тези дрехи със собствени средства. Ис-
каме и чисто нов закон в Министерство-
то на вътрешните работи, разбира се,
тук ще бъдем толерантни - за пролетта
на 2018 година. Не можем и не го иска-
ме веднага. Искаме и промяна в сега
действащия закон за МВР за обвързва-
не на нашата работна заплата със со-
циално измерим променлив фактор – да
кажем средната работна заплата в
страната, за да не бъдем принудени
всяка година или през година да иска-
ме увеличения“, обясни Илия Кузма-
нов.

Място и половина за всеки кандидат-студент
Светла ЙОРДАНОВА

74 000 бройки могат
да приемат висшите
училища това лято,
стига да намерят тол-
кова кандидати. Завър-
шващите гимназисти,
които са се явили на
матури, са около 53
000. Като се има пред-
вид, че не всички аби-
туриенти ще изкарат
матурите, а една част
ще продължат образо-
ванието си в чужбина,
за всеки кандидат-сту-
дент се пада около
място и половина във
вуза. Дисбалансът
няма да се компенсира
от чужденците, които
записват висше у нас и
онези от предишните
випуски, на които ме-
ракът за диплома е до-
шъл късно.

Повтарящата се с
години ситуация с гол-
ямата бройка в одо-
брения прием обсъдиха
ректорите от цялата
страна в присъствие-
то на министъра на
образованието Краси-
мир Вълчев, който уча-
ства в тяхно заседа-
ние в Аграрния универ-
ситет в Пловдив. Той
уточни, че голяма
част от местата са за
магистърски програми
и реалните бройки за
първокурсници, които
да учат за бакалаври,
са около 48 000. Освен
това частните уни-

верситети заявяват
повече бройки, тъй ка-
то техният прием не
се регулира от държа-
вата. Това надува из-
куствено общата
бройка, а след това не
се стига до попълване
на всички места, осо-
бено в природните, ма-
тематическите и ин-
женерните науки в час-
тното висше образо-
вание.

Където избуява не-
рационалното търсе-
не, ограничаваме прие-
ма, каза министърът и
увери, че продължава
подетата вече линия
да се орязват бройки в
специалности, които
не са приоритетни за
държавата и вузът не
е силен в обучението
по тях на база резулта-
тите в националната
рейтингова система.
Въпреки опита на дър-
жавата да регулира
системата, Вълчев е
категоричен, че няма
да има закриване на ву-
зове или механично ок-
рупняване с минаване
на няколко сродни уче-
бни заведения под една
шапка. В момента дър-
жавните университе-
ти са 37, а през соца
дори са били 39. Тази
структура има своята
логика по отношение
на регионите, отчете
Красимир Вълчев.
Проблемът е, че много

започнаха да обучават
по широки специалнос-
ти, които не са им си-
лата и спецификата. В
Пловдив 3 универси-
тета предлагат иконо-
мика, дисциплина, коя-
то бе непозната за
местните вузове до
1989-а. Още 4 имат то-
ва направление в Се-
верна България, макар
че имаме Стопанска
академия в Свищов, а и
УНСС в София, даде
пример министърът
на образованието.

Той ще продължи
курса за адаптиране на
системата към прием
на по-малко студенти,
тъй като ветрилото
сега е излишно широко
отворено, а завършва-
щите средно образова-
ние в последните 10
години са все по-малко.
В същото време прие-

мът във вузовете се
увеличаваше до 2012 г.
В последните 2 години
е ограничен значител-
но в резултат на нови-
те правила, които въ-
веде МОН. Според ми-
нистър Вълчев това
изправя ректорите
пред предизвикателс-
твото да открият
силните направления
на своя вуз, да опти-
мизират вътрешната
си структура, да прив-
лекат студенти име-
нно в тях и да се отка-
жат от други, към кои-
то на пазара има инте-
рес, но не и потреб-
ност от страна на
икономиката.

Приоритетни оста-
ват инженерните, тех-
ническите, аграрните
и педагогическите спе-
циалности. С промени
на нормативната база

бе разширен приемът
и в хуманитарните
направления, където
попадат философия,
история, археология,
филологиите и богос-
ловие. Някои направле-
ния като туризма ос-
тават извън приори-
тетните, макар че
имат перспективи, в
този сектор обаче
нуждата е от среднис-
ти, а не от висшисти.

Министър Вълчев
направи уговорка, че
могат да се правят
прогнози за не повече
от 10 години напред.
„Самите ние ще се из-
ненадаме колко изкус-
твеният интелект ще
навлезе в много профе-
сии. Скоро всички те
ще изискват дигитал-
ни компетенции”, до-
пусна министърът на
образованието.



1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница- 12 000 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 6, перфектен ремонт - по договаряне
3. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
4. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 кв.м, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
5. Къща, с. Негованци, РЗП:150кв.м,
      парцел:1200кв.м, целогодишен достъп - 30 000 лв.
6. Къща, с. Сопица, до Центъра, 3 етажа, нова идеална
      за живеене, парцел: 1200 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел:600кв.м - 25 000 лв.
8. Парцел, с. Мещица, 956 кв.м, лице: 40м - 18 800 лв.
9. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне
10. Два парцела по 680 кв.м, с разделителен протокол,
      с. Червена могила - по договаряне
11. ПИ, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
13. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м
14. Парцел, с. Люлин, 810 кв.м, равен - 28 000 лв.
15. Къща, с. Гълъбник, РЗП:165 кв.м, 2 етажа+тавански етаж, измазана, вътр.
довършителни работи, двор: 800 кв.м, целогодишен достъп - 42 000 лв.
16. Парцел, Рударци, 550 кв.м, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
17. Парцел, Даскалово, 800 кв.м - 41 500 лв.
18. Парцел, Ковачевци, 960 кв.м, заграден - 15 000лв.

НАЕМ
1. Двустаен, Тв. ливади, отремонтиран - 180 лв.
2. Етаж от къща, Тева, с част. Обзавеждане - 160 лв, 120 лв.

КУПУВА:
1.Веднага с готови пари, гарсониера, Изток или Център

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. Ливади, тец, тер, ПВЦ, преустроена в
    Дв., с обзавеждане, ет.: 15, ЕПК - 36 000 лв.
2. Двустаен, Разширен център, ет. 2, част. гредоред,
    72 кв.м, тер., отделен вход - 31 000 лв.
3. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5),
    с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
4. Двустаен, Хумни дол, ет. 3, тх., ТЕЦ 2 тер. - 41 500 лв.
5. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 8(8),ПВЦ, 2 тер.,ТЕЦ - 40 000 лв.
6. Тристаен, Дараци, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, - 52 000 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 5(9), ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв.
8. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5, таван 20 кв.м,
    вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
10. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ, окачени
      тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

11. Тристаен, Тева, ет. 1, 3 тер. - 30 000 лв.
12. Тристаен, Радомир, кв. Гърляница,
      ет, 3, 3 тер., ПВЦ, климатици - по договаряне.
13. Тристаен, в Радомир, Арката, ет.: 7(8), тец, 3 тер.,

- 22 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м - 45 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 110 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м., два
етажа, мазе, гараж, лятна кухня, двор:190кв.м - 55 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,  дв:
760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
19. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
20. Бизнес сграда, Изток, два етажа, нова,
      РЗП: 230кв.м - 110 000 евро (без ДДС)
21. Търговски обект, Изток, топ-място,
      тх., РЗП: 132 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро
22. Магазин, Център, 75 кв.м - 85 000 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 30 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци,
    Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 45 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 50 000 лв.

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Двустаен, Център, 75 м2, ет. 3, тх./пл., ТЕЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 2, тх./пл., ТЕЦ - 52 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, 72 м2, ет. 3, тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
6. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
7. Тристаен, Могиличе, ПВЦ, ет. 3(6) - 45 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Гарсониера, Мошино, ет. 14 - 150 лв.
2. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
3. Складови помещения, Център - по договаряне

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ДВУСТАЕН, Д. МАХАЛА, ет. 8, тераса - 34 000 лв.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ет. 1, преустр. в магазини - 34 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ет. 8, след осн. ремонт /обзавеждане/ - 50 000 лв.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ет. 8, след осн. ремонт /обзавеждане/ - 46 000 лв.
5. ТРИСТАЕН, Д. МАХАЛА, ет. 8, 3 тер., добър - 45 000 лв.
6. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ет. 1, преустр. в магазини - 36 800 лв.
7. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ет. 6, 2 тер., ЕПК - 60 000 лв.
8. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103 кв.м, ет. 4 - 64 000 евро
9. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123 кв.м, ет. 4 - 69 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. СТУДЕНА, 2 ет., РЗП: 170 кв.м, двор: 670 кв.м - 83 000 лв.
2. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 кв.м, двор: 741 кв.м, самост.,  2 ет - 96 000 лв.
3. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 кв.м, двор: 1600 кв.м, тх., пл. - 25 000 лв.
4. С. Г. СЕКИРНА, 1 ет., РVС дограма, дв. 300 кв.м - 9 900 лв.
5. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ет., двор 1562 кв.м, ЗП: 80 кв.м, отлична - 80 000 евро
6. УПИ 1090 кв.м, с. Д. Диканя, равен, ток/вода - 18 530 лв.
7. УПИ 800 кв.м, с. Боснек, равен, фургон - 27 000 лв.
8. УПИ, Радина чешма, 665 кв.м - 13 000 лв.
9. УПИ, 557 кв.м,  с. Черна гора, равен, до къщи - 8 500 лв.
10. УПИ 1200 кв.м; 876 кв.м, с. ЛЮЛИН, до къщи - 30 лв/кв.м
11. УПИ 1400 кв.м, с. Драгичево, равен, ограден - 50 000 лв.
12. УПИ 2150 кв.м, 1970 кв.м, Изток, за обсл. дейности - 25 е/кв.м
13. УПИ 2148 кв.м; 4322 кв.м, ИЗТОК, за жил. стр. - 27 е/кв.м
14. УПИ 1146 кв.м, Рударци, топ място, за жил .стр. - 40 е/кв.м
15. УПИ 1116 кв.м, Рударци, за жил. строителство - 30 е/кв.м
16. УПИ 1930 кв.м, Рударци, за жил. строителство - 25 е/кв.м
17. УПИ 1100 кв.м, Кладница, за жил. строителство - 32 е/кв.м

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 22 юни 2017 г., брой 117 /6219/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ
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1. Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1                          - 20 000 евро; 33 000 лв.
2. Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6            - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8, асансьор, рем. покрив   - 24 500 лв.
4. Спешно гарсониера, Димова махала, ет. 2,
    2 тер. от 7 метра, коментар       - 30 000 лв.
5. Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар       - 14 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2       - 42 000 лв.
7. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад       - 28 000 лв.; 41 000 лв.
8. Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел                         - 35 000 лв; 24 000 лв.
9. Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт                         - 27 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Тева, отремонтиран, преустроен, ет. 3       - 32 000 лв.
11. Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5  - 23 000 евро; 39 000 лв.
12. Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6             - 30 000 лв.; 32 000 лв.
13. Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 7                       - 31 500 лв.; 41 000 лв.
14. Двустайни, Радомир, НОЕ, ет. 6, ет. 7       - 23 000 лв.
15. Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2       - 65 000 лв.
16. Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар      - 57 000 лв.
17. Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел       - 55 000 лв.
18. Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1                      - 30 000 лв.; 27 000 лв.
19. Тристайни, Изток, ет. 6, ет. 8                                 - 43 000 лв.; 40 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще,
      над Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м    - 50 000 евро
21. Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор: 300 кв.м    - 48 000 евро
22. Луксозен етаж и тавански, над Автогарата, двор: 300 кв.м.     - 70 000 лв.
23. Къща до болницата сут. + 2 етажа,
      тухла, плоча, коментар      - 55 000 лв.
24. Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
      в 1 двор, 640 кв.м, коментар      - 40 000 лв.
25. Къщи, Драгичево         - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
26. Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м   - 10 000 евро
27. УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м    - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
2. Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
3. Гарсониера, Изток, обзаведена            - 200 лв.
4. Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен            - 300 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК            - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ЕПК, ет. 6, юг, по БДС - 38 000лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ет: 1, с много подобр., - 62 000 лв.
5. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
6. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 35 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 40 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 32 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

3. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
   сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
    мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
    сут. + 2 ет., гараж,
   парцел 450 кв.м - по договаряне
6. Къща Варош - 80 000 лв.
7. Къща, Голямо Бучино,
    52 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
    дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, с. Ковачевци, нова,
     РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв: 600 кв.м - 62 000 лв.
10. Къща, Долни Раковец,
      дв: 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, Радомир, кв. Върба,
     66кв. м, двор: 500 кв.м - 25 000 лв.
12. Парцел, Мошино, 549 кв.м - 35 000лв.
13. Парцел, Драгановец,
      330 кв.м - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата,
      435 кв.м - 11 000 евро
15. Парцел 300 кв.м, Клепало,
    стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
16. Местност, зад Шамака,
     ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
18. УПИ, Дивотино, 546 кв.м - 13 650 лв.
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
    стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
20. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
21. УПИ, с. Зелени град,
    общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
22. Трън вилна зона, 22 дка,
   земеделска земя с къща - 13 000 евро
23. Кв. Кристал, имот, 12 200 кв.м,
    урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение за бизнес, ул. Кракра - 130 лв.
2. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 500 лв.
3. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
4. Гараж на Софииско шосе,
   с канал и инструменти - 100 лв.
5. Гараж, масивен, Център, 20кв.м., 60лв.
6. Боксониера, Ид. Център, тавански
етаж, - 150 лв

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
   аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
2. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер, по БДС - 28 000 лв.
3. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10,
   без ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро
2. Тв. Ливади, ет: 4, тх, тец, 2 тер., 42 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
  ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 8 - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
6. Радомир, кв. Гърляница, 70кв.м., ет: 7,
добро състояние, - 14 000 лв
7. Проучване, ПВЦ, саниран,
     ет. 8 - 46 000 лв.
8. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
9. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 000 евро
10. Изток, ет. 6, 60 кв.м, ТЕЦ - 44 000 лв.
11. Изток ет. 7, панел,
   ремонт с обзавеждане - 50 000 лв.
12. Радомир, кв. Гърляница,
     ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 6, - 20 000 лв.
14. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 600 лв.
ТРИСТАЙНИ:

1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
   по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 33 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката, ет.: 8, БДС, за
ремонт, - 22 000 лв.
4. Проучване, 98 кв.м, ет. 6,
  ТЕЦ, 3 тер., преустроен,
  луксозен ремонт, ПВЦ - 60 000 лв.
5. Радомир, Тракия, ет. 8, 2 тер. - 17 500 лв.
6. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
   сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м - 53 000 евро
2. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 28 000 лв.

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

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

5. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 47 000 лв.

6. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 37 000 лв.

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

8. Тристаен, Ид.ц, ново стр., ет.2, ТЕЦ, тер. - 66 000 евро

9. Тристаен, Център, ет. 3, тх./пл., 87 кв.м, две тераси- 44 000 евро

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

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 32 000 евро

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава тристаен Изток,
ет: 1, с много подобрения и

мебели, 62 000 лв.

тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

Купува :
1. Веднага къща в близките села, за
целогодишно живеене - до 40 000 лв.
2. Тристаен в Тева може и първи етаж

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

лок.от. - 55 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ- 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, лукс. отрем., ТЕЦ, тер. - 60 000 лв.

2. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35 000 лв.

3. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 3, след ремонт

- 50 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

    тер., след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

    ПВЦ, гараж, дв: 850 кв.м - 60 000 евро

3. Църква, тх. пл, на 2 ет., РЗП: 144 кв.м,

    дв: 630 кв.м, ъглов - 80 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

1. Гарсониера, Център - до 44 000 лв.

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

3. Двустаен, Изток - до 38 000 лв.

Собственик
продава:

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

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

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

   - ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
     ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
   - ДВУСТАЕН, РЦ, ЕТ. 1 - 58 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически техникум)
√ автомивка външно и
вътрешно
√ пране на килими
√ денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126



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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин тел.0882 817 442
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Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв.
Хр. Смирненски -  тел. 0988 953
050; 0888 137 885

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

Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицова-
ни тераси. баня с тоалетна, втора
баня: 230 лв/ месец. Тел. 0888 692
426

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

Продавам лек автомобил Опел
Вектра, перфектно състояние - тел.
0988 953 050; 0888 137 885

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

Продавам Тристаен апартамент, Пер-
ник, Център Светло и просторно жили-
ще с панорама две спални, дневна с
трапезария на две нива, кът за мека
мебел и място за трапезната част,
кухненски бокс - тел 0888 11 22 00

Продавам равно дворно място -1240
кв.м. с едноетажна къща /вила/ - 60
кв.м. застроена площ, масивен гараж
(24 кв.м), други допълнителни
пристройки, с кладенец, асма, овощни
дръвчета в с. Дивотино, обл. Перник;
цена 27 000 Евро. Тел.: 0899 127119

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен въ-
зел - 0888/952 264

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

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка - тел. 0896 820
636

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37

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

работа
наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

Интересно и забавно

Над 15 млн. американци смятат, че
шоколадовото мляко идва от кафяви крави

Шоколадовото мляко
определено не идва от
кафяви на цвят крави....
но очевидно американци-
те не биха се съгласили с
това.

Шоколадовото мляко
определено не идва от
кафяви на цвят крави, то
е резултат от добавяне на
какао или фабрично об-
работване.... но очевидно
американците не са съг-
ласни с подобно твърде-
ние.

Според изследване,
проведено от Центъра по
иновации за млечни про-
дукти в САЩ 7% от пълно-
летните американци
вярват, че кафявите кра-
ви дават съответно каф-
яво, шоколадово мляко.
И ако този процент на
пръв поглед ви се струва
незначителен, то нека ви
го представим в цифри.
Но преди това седнете, за
да не припаднете. 7% от

американските пълнолетни граждани всъщност се равняват на 17,3 млн. души!
"Малко е...изненадващо. Дори нямаме обяснение защо хората биха направили подобна асо-

циация", коментира говорителката на кампанията пред Си Ен Ен стряскащите резултати, де-
монстриращи абсолютна липса на информираност и представа за света.

"Нека бъдем откровени, някои въпроси и митове, свързани с млякото могат да ни накарат да
се усмихнем. Но е важно да знаем, че точната информация ни е нужна, за да направим най-
добрите избори за себе си и семействата си по отношение на храната", написаха днес в сайта
си от Центъра, правейки шеговито намигване към "7-те процента".

Въпросната онлайн анкета е била проведена в рамките на 5-дневен срок и е обхванала 1000
участници от 50 щата, които са били разпитани във връзка с кампанията на центъра за промо-
тиране на здравословни млечни продукти и екоферми.

И все пак, нека този процент не ви плаши толкова. Особено предвид факта, че далеч по-за-
шеметяващи са резултатите от допитване, проведено през 2014 годна, което доказва, че цяла
една четвърт от американците не знаят, че Земята се върти около слънцето. Проучване отпре-
ди 2 години пък фрапира с извода, че 80% от гражданите на САЩ искат задължително въвеж-
дане на етикет на храните, "информиращ за опасността от ДНК". По-конкретно те са одобрили
това: "Този продукт съдържа дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). "Сърджън Дженеръл"е
доказал, че ДНК-то води до редица болести, както при хората, така и при животните. В някои
свои конфигурации той може да причини дори рак или инфаркт. Бременните жени са най-уя-
звими от предаване на ДНК-то на своите деца!".

Учени определиха откъде
произхождат котките
Международен екип учени

от Белгия, България, Фран-
ция, Германия и САЩ e оп-
ределил регионите, от които
произхождат домашните
котки.

Проучването е публикува-
но в списание „Nature Ecolo-
gy and Evolution", съобщи
Католическия университет
Льовен в Белия.

Специалистите смятат, че
съавременната котка се е
появила практически еднов-
ременно в два региона, от-
където впоследствие се е
разпространила на планета-
та.

Първата група животни
възниква в Югоизточна Ази-
я през 4400 пр. н. е. и се е
разпространила в Европа.
Втората популация е обита-
вала древен Египет и се е
разпространила следвайки
търговските маршрути, по-
конкретно Средиземно море.

В Европа тези котки са се
смесили с местни диви ви-
дове, което води до появата
на множество породи. Нап-
ример учените са доказали,
че раираните котки се появ-
яват през Средните векове,
тъй като свързана с такава
мутация окраска за пръв път
възниква при древните до-
машни котки в Югоизточна
Азия.

Авторите на изследването
са стигнали до тези изводи,
анализирайки ДНК на пове-
че от 200 котки, обитаващи
големи територии от Румъ-
ния до Ангола. Сред живот-
ните е имало както съвре-
менни представители, така и
породи, живели преди 9 000
години.
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ОБЯВЛЕНИЕ
В законоустановеният срок на основание Закона за прякото

участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление Председателят на Общински съвет гр. Трън
обявява следното:

На 11.06.2017г. на територията на община Трън бе проведен местен
референдум за отговор на въпроса: „Против ли сте община Трън,
чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове,
определящи територии за добив и преработка на метални полезни
изкопаеми?“

Със свое Решение № 219-МР от 11.06.2017г., публикувано на
12.06.2017г. Общинска избирателна комисия е обявила резултатите
от проведения референдум, както следва:

1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък /
сумата от числата по т.1 от  протоколите от СИК/ – 3563

2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в
избирателния списък/сумата от числата по т.2 от  протоколите от
СИК/  – 2081, представляващи 58.41%

3. Брой на гласувалите според намерените в кутиите за
гласуване пликове /сумата от числата по т.3 от  протоколите от СИК/
– 2081

4. Брой на гласувалите според намерените бюлетини /сумата
от числата по т.4 от  протоколите от СИК/ - 2081

5. Резултати от гласуването:
а/ Брой действителни бюлетини с отговор „ДА“/ сумата от числата

по т.5 буква „а“ от протоколите на СИК/ – 1935, представляващи
94%

б/ Брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“/ сумата от числата
по т.5 буква „б“ от протоколите на СИК/ – 125, представляващи 6 %

в/ Брой недействителни бюлетини/ сумата от числата по т.5 буква
„в“ от протоколите на СИК/ – 21, представляващи 1%

Гласувалите в местния референдум на 11.06.2017г. са повече от
40 на сто от гражданите с избирателни права в община Трън.

Повече от половината от гласувалите в местния референдум на
11.06.2017г. са отговорили с отговор „да“.

С оглед изложеното горе обявявам, че е налице хипотезата
на чл.41, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление -
предложението предмет на местният референдум „Против
ли сте община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява
устройствени планове, определящи територии за добив и
преработка на метални полезни изкопаеми?“ е ПРИЕТО.

Приложение: Решение № № 219-МР от 11.06.2017г., публикувано
на 12.06.2017г. Общинска избирателна комисия.

Нанков: С или без пари от ЕС
”Струма” ще се строи

Нанков определи проекта АМ ”Струма”, като геостратегически и надна-
ционален приоритет С европейско или с национално финансиране, дър-
жавата е длъжна да довърши магистрала "Струма". В противен случай
губим пари. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоус-
тройството Николай Нанков пред български журналисти в Брюксел. Той
коментира темата на съвместна пресконференция с министрите на туриз-
ма Николина Ангелкова и на околната среда и водите Нено Димов след
срещите им в Европейската комисия, посветени на проекта. Магистрала-
та е важен проект от гледна точка на туризма и околната среда, посочи
Ангелкова. Запознахме ЕК с напредъка по проекта, уверихме ги, че ще
бъдат прозрачно информирани, че ще бъдат чути всички предложения и
коментари на съответните страни, добави тя. По нейните думи представи-
телите на ЕК подкрепят желанието на правителството проектът да прик-
лючи в рамките на сегашния бюджет на ЕС. По думите на министър Нан-
ков, магистралата трябва да бъде готова до края на 2023 г., иначе страна-
та ни "губи" средства. Той отбеляза, че при подобно развитие средствата
може да бъдат насочени към проекти в Северна България. По неговите
думи песимистичният вариант е строежът на новите участъци да започ-
не през 2019 година. Нанков определи проекта като геостратегически,
като наднационален приоритет и част от коридор 4, който преминава са-
мо през държави от ЕС. От страна на ЕК не съществуват препятствия, по-
скоро могат да бъдат породени от обжалването на екологичните проце-
дури. Това е районът в страната с най-висока сеизмична активност, доба-
ви Нанков. Той посочи, че всички заинтересовани страни, местната об-
щност, неправителственият сектор, ще бъдат включени в обсъждането и
взимането на съответното решение. Нашето желание е през октомври да
има одобрение, това е най-тежкият участък от двайсетина километра от
националната пътна мрежа, посочи Нанков. Министърът на околната среда
и водите Нено Димов заяви, че вариантите за строеж защитават всички
видове живот в района, включително човешкия. Той съобщи, че е постъ-
пила е документацията за оценка на въздействието на проекта и проце-
дурата по оценка е започнала. Димов добави, че за да има възможно
най-голяма защита на биоразнообразието, е определен срок от около
два месеца за обсъждането на възможно най-широка основа.

Бившият шеф на АПИ Лазар Лазаров
с обвинение за над 41 милиона

С п е ц з в е н о
"Антикоруп-
ция" повдиг-
на обвине-
ние срещу
бившия шеф
на Управи-
телния съвет
на Агенция
“Пътна ин-
ф р а с т р у к т у -
ра“ Лазар Ла-
заров, съоб-
щиха от про-
куратурата.

Той е обви-
нен в безсто-
панственост,
от която са
п о с л е д в а л и
з н а ч и т е л н и
щети за АПИ
в размер на
41 630 050
лв.,  като
п р е с т ъ п л е -
нието е в

особено големи размери и представлява особено тежък случай.
Досъдебното производство е образувано от прокурор от Спец-

звено “Антикорупция“ на 17 септември 2016 г. за престъпление
по служба и безстопанственост. В хода на разследването е уста-
новено, че на 01.08.2011 г. е подписан договор между италиан-
ската компания Кооперативно дружество „ Чи ЕМ ЧИ ДИ Равена“
за изграждане на лот 1 „Оризово Димитровград“ от автомагис-
трала „Марица“.

Дължината на тази отсечка е около 31 км., а срокът за изгражда-
нето е 25 месеца. Стойността на проекта е около 133 милиона без
ДДС.

По първоначалния договор строително-монтажните работи е
трябвало да приключат през есента на 2013 г., но това не се е
случило. Причина за това е, че според изпълнителя „ЧИ Ем ЧИ ДИ
Равена“ през зимата на 2013 г. и пролетта на 2014 г. е имало много
дъжд, сняг и т.н. „форсмажорни обстоятелства“, които са довели
до преовлажняване на почвите, поради което е необходима „ста-
билизация“ на тези почви, преди да се изгради пътя.

Касае се за отсечка с дължина 1760 метра, не за целия участък.
Поради това АПИ са обявили обществена поръчка за допълни-
телни строителни работи.

Обществената поръчка е спечелена от „Пътища Пловдив“ АД, с
което на 30 юни 2015 г. е сключен договор за допълнителни строи-
телни работи на обект „Марица“; лот №1, Оризово –Димитров-
град от км 5+000 до км 36+400 с три обособени подобекта.

Според доказателствата, събрани от прокуратурата, в периода
от 7 август 2014 г. до 30 юни 2015 г. Лазар Лазаров умишлено не
е положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението
на имуществото на АПИ. Той не е възложил да се извърши про-
верка дали предвидените строително-монтажни работи за подо-
бект 1 не са били вече включени в предмета на договора от 2011
г., сключен между АПИ и „Чи ем Чи ди Равена“ - Италия.

Освен това шефът на агенцията не е поискал обосновка на
реалната необходимост от различните видове строително мон-
тажни работи, предмет на обществената поръчка и разчети как е
формирана прогнозната й стойност от 42 987 400 лева без ДДС
на обществената поръчка.

Въпреки това Лазаров е сключил договора с „Пътища Пловди-
в“ АД за допълнителни строително-монтажни работи на лот 1 на
АМ Марица на стойност 51 343 630, 80 лева с ДДС.

От АПИ на „Пътища Пловдив“ е заплатена сумата 30 518 900,40
лева за строителството на подобект 1, въпреки че е следвало
тези дейности да се извършат от италианската компания.

На практика договорът между АПИ и „Пътища Пловдив“ пред-
вижда изпълнение на вече договорени строително монтажни ра-
боти, по които за възложителя има задължение за плащане.

Сумата от 4 672 080 лева АПИ е заплатила на „Пътища Пловдив“
за направата на дренажни матраци на подобект 2, въпреки че
направата им е била ненужна.

Пловдивската фирма е получила от агенцията и 412 070, 40 ле-
ва за изграждане на зона „А“ на участъка от км. 29+180 до 29+740
на подобект 2, въпреки че на този участък материалът е бил го-
ден за изграждане на зона „А“.

АПИ са заплатили на „Пътища Пловдив“ АД и 6 027 000 лева за
доставка на материал за изграждане на зона „А“, поради несъот-
ветствие на материала от изкопа в участъка от км. 29+180 до
29+740 на подобект 2, въпреки че материалът, добит от този уча-
стък е бил годен за изграждане на зона „А“.

Лазар Лазаров е с мярка за неотклонение „Подписка“. Разслед-
ването продължава.
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 Днес се въздържайте да давате крайни оценки,
особено ако се отнасят до хората във вашето
пряко делово и лично обкръжение. Стремете се да
организирате изпълнението на инициативите си
така, че да отделите достатъчно свободни часо-
ве и за пълноценен отдих. Позволете на новости-

те да навлязат в живота ви.

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

Завършете започнатото и си направете равносметка.

 Днес събития на работното място ще ви носят
много повече позитиви отколкото притеснения.
Добре е да планирате как да изпълните текущи-
те си ангажименти. В отношенията с близките
ви, а и не само с тях, насърчете мира помежду ви,
проявете отстъпчивост, ако се налага и не хабе-

те излишно енергията си. Приемайте повече течности.

 Днес се освободете от ангажиментите, които
не ви носят позитивно развитие. Стремете се да
бъдете добре подготвени, ако се налага да излага-
те идеите си пред широк кръг от хора. Твърдото
ви намерение да успеете, независимо от труднос-
тите е знак за напредък. Бъдете внимателни, за

да не се поставите в неизгодна позиция.

 Днес съзнателно се освободете от хората,
които с нищо не ви обогатяват. Стремете се да
си подбирате приятелите. Не давайте пари на-
заем! Пътуванията ви, част от които и с развле-
кателна цел, ще повишат активността ви и това
ще ви носи предимства. Противопоказно е да се

води заседнал начин на живот.

 Днес заложете на движението, дори и да ви се
струва, че темпото, което следвате, не е доста-
тъчно равномерно. Имайте готовност за пром-
яна. Добре е да сте внимателни и да не споделяте
мислите, чувствата и намеренията си. Просте-
те чуждите грешки, а себе си зарадвайте с нещо

специално.

 Днес по-голямата част от вас ще вземат важ-
ни решения. Въздържайте се и не нападайте чо-
век, който ви е наранил с действия или с думи. Ре-
шаване на правни въпроси и служебни ангажимен-
ти, семейни задължения. Възможни са пътувания.
Покажете, че сте силни и може да се владеете.

Не се претоварвайте и се пазете от наранявания.

 Днес не се претоварвайте с допълнителни ан-
гажименти. Постарайте се да преосмислите ин-
тересите от делови и от личен характер. Въз-
държайте се от прибързани решения, бъдете ра-
зумни. В действията си залагайте на сигурни и
проверени методи. Пазете се от преумора и по-

често си почивайте.

 Днес се насочете към осъществяването на ес-
тествена промяна в делови и в личен план. В слу-
чай че това не ви се отдаде, е потребно да проме-
ните отношението си или начина си на мислене.
Правилната нагласа ще ви помогне да започнете
работа по желано от вас начинание. Ще съумеете

дипломатично да отклоните предизвикателствата.

 Днес не се поддавайте на желанието си да взи-
мате отношение спрямо проблем на приятел или
близък. Опитайте да укрепите формата си, като
заложите на спорта и на разумното хранене. За-
почнатите добри дела и духовни занимания ще по-
могнат да постигнете вътрешна хармония и по-

лучите отговори.

 Днес работата в колектив ще има позитивен
ефект върху вас. Постарайте се да бъдете по-
близо до неприятелите, конкурентите и завис-
тниците, за да следите отблизо развитието им
и плановете, които градят. Появявайте се навре-
ме на срещи, насрочени от колега, партньор,

клиент или приятел.

 Днес много от вас ще поставят ново начало в
живота си, което може да е свързано с определе-
на промяна или в делови, или в личен план. Добре е
да проявите по-голям интерес към откриващите
се нови възможности, с които да подобрите ква-
лификацията си в професионалната сфера. Дела-

та ви днес ще рефлектират върху повече хора.
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Спортно училище “ Олимпиец”
гр. Перник

ПРИЕМА
ученици след завършен 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-

ми и 8-ми клас по спортовете:
ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ,

БОРБА, ДЖУДО, САМБО, ЛЕКА
АТЛЕТИКА

Обучението е до 12-ти клас и учениците
получават професия

“ Помощник- треньор по вид спорт”
Училището разполага с:

автобус, общежитие, столова, клубни
бази по видове спорт

Провеждат се зимни и летни лагери

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
ще се поведат на стадион “ Миньор” и в

зала “ Дружба” от 09.00 часа
²-ви тур: 29 и 30 юни 2017 год.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец на училището.
2. Копие от акт за раждане.
3. Копие от ученическа книжка.
4.Медицинско свидетелство със

заключение, че съответният спорт не е
противопоказен за здравословното
състояние на ученика.

Спортното събра най
добрите си спортисти
С табло с медалистите и отличилите се

през последната година състезатели
Спортно училище „Олимпиец” отбеля-
зва Международния олимпийски ден.
Медалите,спечелени от държавни пър-
венства са десетки, а таблото се оказа

тясно,за да побере всички ,спечелили
отличия.

В самия ден, който е 23-ти юни, от
училището  ще проведат колопоход по
новата велоалея,за да покажат,че са
съпричастни с всички спортове, въпре-
ки че колоезденето не е застъпено като
официален спорт в училището.

Боян Йорданов отново в национала
Волейболните на-

ционали се предста-
виха колебливо в Све-
товната лига този
сезон и въпреки побе-
дите над олимпийски-
я Бразилия, светов-
ния шампион Полша,
Русия и носителят
на титалта от мина-
лия сезон в лигата

Сърбия, не се класи-
раха за финалите в
н а й - к о м е р с и л а н и я
турнир. Следва евро-
пейското първенс-
тво, където Бълга-
рия ще бъда подсиле-
на най-вероятно от
двама опитни състе-
затели. Ето какво
разкри треньорът на

националния отбор
по волейбол Пламен
Константинов:„Си-
гурно е, че Боян Йор-
данов ще се включи
за европейското.По-
ради лични причини
той не участва в
Световната лига,
въпреки, че според
мен щеше да помогне.

Аз обаче го разбирам.
Има някои неща, кои-
то са над едно със-
тезание и едно класи-
ране. Има по-важни
неща в живота. Той е
п р о ф е с и о н а л и с т .
Нямам никакви опасе-
ния в какво състоя-
ние се поддържа, до-
ри да не тренира с

В страхотна горе-
щина, при темпера-

тура над 30 градуса,
„Миньор“ Чикаго за-

върши наравно 2:2 с
най-силния сръбски
отбор „Юнайтед
Сръбс“, в шампиона-
та на „Метролига-
та“.“Чуковете“ из-
пуснаха да победят
западните ни съседи
като гости, след ка-
то играещият по-
м о щ н и к - т р е н ь о р
Стефан Златев про-
пусна от дузпа, коя-
то съдията отсъди
за нарушение срещу
Ивалин Гунчев. Въп-
реки пропуска, Сте-
фан Златев все пак
стана герой на мача.
Пет минути по-къс-
но, Дидо Радев беше
спънат на граница-
та, на наказателно-

то поле. Магичният
халф Николай Янев из-
пълни бързо фала, по-
давайки на Стефан
Златев, който излезе
очи в очи срещу
сръбския страж и
този път не пропус-
на да изравни за 2:2.В
началото, българите
поведоха след гол на
Ивалин Гунчев. На по-
лувремето резулта-
тът беше равен 1:1,
а заради големите го-
рещини се наложи ми-
ньорци да сменят на-
тежалият мокър еки-
п на полувремето.
Двадесет минути
преди края, юношата
Велиян Михалев беше
изгонен след втори

жълт картон, заради
тактическо наруше-
ние в центъра на те-
рена. Малко след то-
ва сърбите също ос-
танаха с човек по-
малко, заради грубо
нарушение на Душан
Грбич срещу Ивалин
Гунчев.„За първи
път печелим точка
срещу този отбор,
но въпреки това за-
губихме две. Поздрав-
явам тандема Емил
Миланов – Стефан
Златев, защото, от-
както те двамата
водят отбора, няма-
ме загуба“, коменти-
ра създателят на
„Миньор“ Чикаго-Ни-
колай Василев.

националния отбор.
Няма да има проблем
да се адаптира. То-
дор Алексиев също е
вариант. Ще разго-
варяме и с него, ще
помислим какви са
възможностите. За-
сега сигурният е
Боян.”, заяви Кон-
стантинов.

Българин с рекорди в алпинизма
Алпинистът д-р

Атанас Скатов про-
дължава да изумява с
постиженията си. Са-
мо броени дни след ка-
то се завърна от ус-
пешната си експеди-
ция във Хималаите, на
20 юни в 16:00 часа
местно време сливна-
лията стъпи на най-
високия връх на Север-
на Америка - връх Дена-
ли/Маккинли (Аляска,
6197 метра). С това
си постижение Ска-
тов постави няколко
рекорда:* Става пър-
вият българин, успял
да завърши проекта
"Седем върха" за изкач-
ване на най-високите
върхове на седемте
континента на плане-
тата.* Първият веган
в света, постигнал
тази цел - "Седем вър-
ха веган".Само в рамки-
те на 34 дни той успя
да изкачи три върха на
два континента - два
осемхилядника - вр.
Лхотце (8516 м) на

16.05; вр. Еверест
(8848 м) на 22.05 и еди-
н континентален пър-
венец - вр. Денали
(6197 м).Проектът за
изкачване на короната
от най-високите вър-
хове на седемте кон-
тинента алпиниста
започва през 2013 г. с
изкачването на два
от тях -вр. Ухуру (Аф-
рика) и вр. Елбрус (Ев-
ропа).

Последваха нови че-
тири върха - вр. Ако-
нкагуа (Южна Амери-
ка), вр. Еверест (Азия),
вр. Карстенц-Пирамид
(Австралия и Нова Зе-
ландния) и вр. Винсън
масив (Антарктида)
през 2014 г.Изкачване-
то на връх Денали/
Маккинли беше послед-
ният връх в колекция-
та континентални
първенци на Скатов.
През 2015 г. неговия
опит за достигане на
върха беше осуетен
от фирмата - органи-
затор и той не беше

допуснат дори да за-
почне изкачването. Та-
зи година той се от-
прави към върха сам,
без да е част от орга-
низирана експедиция.
Изкачването започна-
ло на 11 юни и продъл-
жи 10 дни с преодол-
яването на шест ви-
сочинни лагера и 4000
метра положителна
денивелация. Клима-
тичните условия не
са позволили на алпи-
ниста-веган да дос-
тигне върха на 16
юни, както е било пла-
нирано, и му се е нало-
жило да остане в пос-
ледния височинен ла-
гер шест дни. В следо-
бедните часове на
20.06 той успя да дос-
тигне върха и в момен-
та вече се придвижи
към последен височи-
нен лагер.С изкачване-
то на последния връх
Денали Атанас Скатов
става първият бълга-
рин в историята на
българския алпини-

зъм, успял да преодо-
лее това предизвика-
телство."Чувствам
се отлично и съм мно-
го щастлив, че успях
да завърша този тол-
кова важен за мен
проект. Целта ми бе-
ше да го направя вед-
нага след Хималаите,
за да се възползвам от
климатизацията си
там. Уморен съм, но и
доволен от това да
бъда първият бълга-
рин стъпил на най-ви-
соките континентал-
ни първенци на све-
та", сподели Скатов
по сателитния си те-
лефон минути след из-
качването на вър-
ха.Първият човек в
света, преодолял всич-
ки седем върха в тази
класация е американе-
ца Ричард Бас, завър-
швайки ги през 1985 г.
До 2012-а още около
350 човека са успели
да ги изкачат и отто-
гава досега няма точ-
на статистика за тех-

ния брой.Проектът на
Скатов за "Изкачване-
то на седемте конти-
нентални върха на пла-
нетата без консума-
ция на животинска
храна" цели да покаже
на хората, че е въз-
можно и с намалено ко-
личество на животин-
ски храни човек да е в
състояние да води
здравословен начин на
живот, с което би по-
могнал за опазването
на нашата планета от
замърсяване.Сега пред
Скатов стои следва-
щото предизвикателс-
тво - завършването
на проекта му за "Из-
качване на 14-те осе-
мхилядника на плане-
тата без консумация
на животинска храна",
като до момента за пе-
риод от три години е
преодолял пет от тях
- вр. Еверест (два пъ-
ти по северния и юж-
ния ръб), вр. Аннапур-
на, вр. Макалу, вр. Ма-
наслу и вр. Лхотце.
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Решението е на пернишкия Административен съд

ПЕРНИК ВЕЧЕ МИНА
НА ЛЯТНА ТЕМПЕРАТУР-
НА ВЪЛНА И ЗАПОЧНАХА
ДА ВАЛЯТ ВЪПРОСИ като

чакан освежителен дъжд. Любителите
на сенчести седенки умуват защо нап-
ример косенето на тревните площи се
извършва 50:50. В някои квартали, нап-
ример ”Проучване”, от едната страна
на пътя тревата е обръсната до гола
земя, а от другата не е пипната и се е
превърнала в развъдник на змии и гу-
щери. Вярно е, че икономията е майка
на мизерията, но прекалената икономи-
я понякога ражда чудовищни последс-
твия. Проблемът с извознането на трев-
ните отпадъци също е брадясал. По
цяла седмица, че и повече около някои
тротоари правеха загар на слънцето
купчините сено, които в един момент
така изсъхнаха, че само ако някой раз-
сеян пушач бе хвърлил върху тях неиз-
гасен фас, и паркираните наоколо коли
щяха да направят фиеста, достойна за
световния видеообмен. Към тия болни
теми скоро ще се прибави и прахта по
централните улици, обаче за да доча-
каме работата на свежите водоноски,
първо ще трябва да се похвалим с иде-
ята.

КАКЪВТО ТРУДЪТ, ТАКИВА И
УСЛОВИЯТА МУ. ФИЛОСОФСКИ
ПОГЛЕДНАТО това е дереджето на
тоя проблем в Перник. Не че други об-
ласти на България са процъфтели от-
към комфорт на работните места, обаче
явно на Перник е съдено да разлае ку-
четата по тоя въпрос. В парламента ве-
че тази тема има запазена пернишка
марка, а фактът, че един депутат от опо-
зицията плюс областният управител си
я вмениха в дълг, означава, че нема
лабаво. Една екзотична новинка с вче-
рашна дата също наля масло в огъня.
Камион със скрап от Видинско докарал
в „Стомана” радиокатвине отпадък, та
духовете отново излязоха от бутилката.
Народната приказка, че трудът е песен,
ще се сбъдне, когато всеки ден се оп-
ява по въпроса за безопасните условия
на труд. Да се опява чак до втръсване,
щото алтернативата е производствени
сакатлъци и жертви като при терористи-
чен акт. Държавнически погледнато,
това също е въпрос на национална си-
гурност.

Нанесоха сериозен удар върху
наркотрафика в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Със свое решение,

взето на заседание,
проведенона 15-ти
юни, Администра-
тивният съд в Пер-
ник отмени наложено
дисциплинарно нака-
зание на граничен по-
лицай и осъди Гра-
нично полицейско уп-
равление-Трън. Дело-
то е образувано по
жалба на служителя
на Граничното поли-
цейско управление в
града Г.А. - държавен
служител – младши
инспектор, работещ
като старши поли-
цай в група „Охрана
на държавната гра-
ница“ на Гранично по-
лицейско управление
– Трън при Регионал-
на дирекция „Гранич-
на полиция“ Драго-
ман при Главна дирек-
ция „Гранична поли-
ция“ – МВР. В нея
той твърди, че оспо-
рения администра-
тивен акт, с който
той е дисциплинарно
наказан с „порица-
ние” за срок от 10
месеца, е незаконо-
съобразен, необосно-

ван, немотивиран и
постановен при съ-
ществени нарушения
на административ-
нопроизводствени-
те правила. Грани-
чарят моли съда да
отмени оспорената
заповед и присъди
направените съдебни
разноски. Заповедта
на началника на уп-
равлението е от 21
февруари 2017 годи-
на.

Решението на Ад-
министративния съд
е заповедта за дис-
циплинарното нака-
зание да се отмени. В
мотивировката за
решението е казано,
че редът за провеж-
дане на дисциплинар-
ното производство
е уреден в чл. 205 и
следващите от
ЗМВР. Дисциплинар-
ното производство
се образува при нали-
чие на данни за из-
вършено дисципли-
нарно нарушение и
данни за неговия из-
вършител, като съг-
ласно чл. 205, ал. 2 от
ЗМВР за изясняване
на постъпилите дан-
ни дисциплинарно –
наказващия орган мо-
же да разпореди из-
вършване на провер-
ка. В случая дисцип-
линарно наказващия
орган – началника на
ГПУ Трън не е разпо-
редил извършването
на проверка по пос-
тъпилата докладна
записка, а единстве-
но е изискал писмени
обяснения от нас-
тоящия жалбопода-
тел.

Съгласно чл. 206,
ал. 1 от ЗМВР, дис-
циплинарно наказва-
щият орган е длъжен

преди налагане на
дисциплинарното на-
казание да изслуша
държавния служител
или да приеме писме-
ните му обяснения,
освен когато по за-
висещи от държав-
ния служител причи-
ни той не може да бъ-
де изслушан или да
даде писмени обясне-
ния. Смисълът на по-
сочената разпоредба
е да осигури възмож-
ност на дисциплинар-
но наказващият ор-
ган да получи непос-
редствени впечатле-
ния от поведението
на служителя и да си
създаде мнение за
отношението му към
нарушението, като
по този начин фор-
мира лично станови-
ще относно степен-
та на вината и отго-
ворността, като съ-
щевременно предос-
тави на привлечения
към дисциплинарна
отговорност въз-
можност да изрази
становището си по
случая, да обясни по-
ведението си и да
представи доказа-
телства.

Преценена за съот-
ветствие с приложи-
мия материален за-
кон, заповедта е не-
законосъобразна.

Граничното поли-
цейско управление не
само трябва да от-
мени наказанието на
служителя си, но и
ще трябва да запла-
ти съдебните раз-
носки по делото, кои-
то са в размер на 510
лева. Решението мо-
же да бъде обжалва-
но пред Върховния
а д м и н и с т р а т и в е н
съд в 14-дневен срок.

Съдии ще проверят
валиден ли е вотът за ВСС

Любомира ПЕЛОВА
Резултатите от избора за членове на

съдийската квота във Висшия съдебен
съвет ще бъдат обжалвани от бившия
председател на Софийския районен съд
Методи Лалов. Той беше кандидат, но не
събра достатъчно гласове.

“Съображенията ми са принципни”,
заяви Лалов пред “Сега” и обясни, че
съмненията дали електронната система
може да се манипулира са останали за-
ради отказа на ВСС да допусне външен
одит. Според Закона за съдебната власт
резултатите от вота могат да се обжал-
ват пред състав от трима съдии от Вър-
ховния касационен съд (ВКС) и двама
от Върховния административен съд
(ВАС). Срокът за произнасяне е 14 дни,
но най-вероятно експертизата ще го
удължи.

Съмнения за е-гласуването изрази и
Иванка Иванова от “Отворено общес-
тво”. “В нашата система за електронно
гласуване не е вкаран основен модул,
който присъства в електронните прави-
телства в други държави. Там е предви-
дена възможност всеки, който е подал
гласа си, да провери как точно е отче-
тен. Предполагам, че законността ще се
провери, ако се стигне до такъв момент,
чрез проверка на сорс кодовете и инди-
видуалните кодове, които са раздадени
на всеки магистрат. Необходимо е да
има произнасяне по валидността на из-
бора”, заяви тя пред БНР.

Съдиите избраха шестима членове на
колегията си през уикенда. В първия
ден бе избрана съдия Цветинка Пашку-
нова от ВКС. Ден по-късно достатъчно
гласове получиха още четирима съдии
от ВКС - Красимир Шекерджиев, Ата-
наска Дишева, Олга Керелска и Севда-
лин Мавров, и председателят на окръж-
ния съд в Бургас Боряна Димитрова.

За първи път тази година съдии, проку-
рори и следователи гласуваха пряко за
съвета. Преди самия вот имаше съмне-
ния около сигурността на системата.
ВСС на няколко пъти отказа външна
проверка, което накара голяма част от
съмняващите се да гласуват с хартиена
бюлетина. След това се появи слух, че
сред съдиите се разпространявали лис-
тчета с имена на кандидати. Само един
от тях бил избран, коментираха съдии в
социалните мрежи.

Половината състав на ВСС вече е из-
бран. Останалите 11 души ще бъдат по-
сочени от парламента.

Пада възрастовата граница на
някои онкологични заболявания
Силвия ГРИГОРОВА

Непрекъснато пада
възрастовата грани-
ца на онкологичните
заболявания в отори-
ноларингологията.
Все по-млади хора за-
боляват от нелечими
случаи, а заедно с то-
ва се увеличават и со-
циално значимите бо-
лести като органна-
та туберкулоза на ла-
ринкс и околоносни
кухини. Това заяви ре-
публиканският кон-
султант проф. Иван
Ценев.

Една от причините
за ръста при тези за-

болявания е увеличе-
ното тютюнопуше-
не най-вече сред мла-
дите хора. Проблем в
областта на УНГ е
липсата на доста-
тъчно специалисти,
които трябва да бъ-
дат и добре подгот-
вени. „Един добър
клиницист трябва да
е доста грамотен, да
може да чете, да знае
западен език. За да се
прецени дали един
оториноларинголог
става за хирург,
трябва да мине поне
7-8 години на активна
оперативна дейност

и едва след това да се
прецени. Що се касае
за диагностиката, тя
се изгражда с време-
то. Да си непрекъсна-
то в клиниката, неп-
рекъснато да четеш,
да съпоставяш един
симптом с друг, за да
може да направиш
анализа на заболява-
нето. Така че изграж-
дането на един дей-
ствително ценен
оториноларинголог
иска много време,
много грижи около не-
го, много инвести-
ции“, коментира още
проф. Ценев.

От страница 1

При извършения полеви тест субстан-
циите реагирали съответно на  амфета-
мин - 2.11 гр.  и канабис - 0.77гр.  И два-
мата са добре познати на органите на ре-
да, но до този момент предимно като из-
вършители на кражби.

Малко по–късно, около 16.45 часа отно-
во в същия квартал, на улица “Училищна-
” срещу футболното игрище, служители
от управлението извършили проверка на
лек автомобил  “Хонда Сивик” с перниш-
ка регистрация. Возилото било ползвано
от В.В. на 21 г. от Перник и спътника му -
33 - годишниия жител на Петрич И.Н. При
претърсването на колата, криминалистите
установили и иззели по надлежния ред
0,64 грма хериони и 0,76 грама каналис.

Образувани са досъдебни производс-
тва, работата по случаите продължава
под надзора на Районна прокуратура
Перник.
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