
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

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

Ïåðíè÷àíè ñå ïîìîëèõà çà çäðàâå è áëàãîäåíñòâèå
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.

Четвъртък, 23 май 2019 г., бр. 95 /6684/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Св. Михаил Синадски.
Св. Мария Клеопова

мироносица

Пет за
четири

 Субсидиите за партиите също станаха
гореща предизборна тема. Работата из-
глежда уредена като в пазарен футболен
мач. На пръв поглед всичко е законно, обаче,
както се казва, дяволът е в детайлите. Тия
детайли струват на данъкоплатеца около 6
милиона лева годишно горница върху 11-те
законни лева на глас. И каква стана тя? И за-
що едно шоу трябваше да разнищи далаве-
рата? И кой ще понесе политическата и
всякаква друга отговорност за това еле-
гантно ограбване на народа, който иначе
твърде масово гласува срещу субсидиите?
Въпроси без отговор, както може да се оча-
ква в бавно развиваща се България. Даже
главният прокурор, който обеща любезно-
то си съдействие относно разплитането
на миризливия чорап, комай не си вярва, че
ще направи нещо смислено.

Субсидиите са на принципа "Пет за чети-
ри", известен от едни други времена, кога-
то никой не надничаше в канчето на влас-
тта и петилетките се изпълняваха за чети-
ри години. Преведено на демократичен език,
за четири години партийната субсидия
трябва да ти осигури петгодишно изхранва-
не на апарата, а защо не и захранване на лич-
ната ти сметка. Затова 11-те лева стават
13 и кусур, затова не се възприе и немската
система за 1 лев на глас. Защото нашата
крадлива математика е пет за четири.

Валентин ВАРАДИНОВ

100 / 220

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно, дъжд
с гръмотевици

Белоградчишкият епископ Поликарп отслужи благодарствен молебен
Любомира ПЕЛОВА

С благодарствена
служба и водоосвеще-
ние за здраве в Пер-
ник отбелязаха 7-го-
дишнина от голямо-
то земетресение, кое-
то разтърси града и
областта в 3 часа на
22 май 2012 година с
магнитуд 5,8 по Рих-
тер - най-мощното зе-
метресение у нас през
последните 70 годи-
ни. Последваха и серия
силни вторични тру-
сове. Земетресението
предизвика разруше-
ния и нанесе много ма-
териални щети.

Десетки перничани

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

се помолиха вчера за
здраве и благоденс-
твие на молебена, от-
служен от Белоград-
чишкият епископ По-
ликарп и пернишки све-
щенослужители. Епи-
скоп Поликарп поздра-
ви и благослови всич-
ки пред централния
пернишко храм "Свети
Иван Рилски".

На светия ритуал
присъстваха кметът
на Перник Вяра Церов-
ска и екипът й,народ-
ният представител д-
р Александър Алексан-
дров, председателят
на ОбС Иво Савов, зам.
- областните управи-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11
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Профилакториумът отпразнува 60-годишен юбилей
Силвия ГРИГОРОВА

Едно от емблематич-
ните за Перник и регио-
на здравни заведения-
Специализираната бол-
ница за продължително

лечение и рехабилита-
ция отпразнува вчера
60-годишния си юбилей.
Въпреки финансовите
си затруднения, ръко-
водството на болница-

та се беше постарало и
организира мило, изпъл-
нено с емоции и спомени
тържество. На него
присъстваха председа-
телят на Общинския
съвет Иво Савов, за-
местник областният
управител Иво Иванов,
директорите на РЗОК,
РЦЗ, представители на
здравни заведения, бив-
ши управители и рабо-
тещи в болницата.

Дошлите да поз-
дравят колектива на
Профилакториума бяха
посрещнати по стар на-
роден обичай с хляб и

Следващият брой на “Съперник“ ще излезе на 27.05.2019 г.

тели Иво Иванов и Ва-
сил Павлов, кметът

сол. Тържеството за-
почна с водосвет за
здраве на всички, които
работят в Профилак-
ториума, тези които
се възстановяват в не-
го и на всички пернича-
ни. В поздравлението си
по повод юбилея, дирек-
торът на Специализи-
раната болница за про-
дължително лечение и
рехабилитация д-р Роси-
ца Иванова припомни
моменти от история-
та, създаването и раз-
витието на болницата.
Тя изрази благодарнос-
тта си към всички, кои-

то с труда си са допри-
несли за нейното раз-
витие и утвърждаване
в областта и страна-
та. Тя благодари на Об-
щина Перник и Общин-
ския съвет за финансо-
вата подкрепа, която
получава болницата.
Благодарност беше от-
правена и към персона-
ла, който в момента ра-
боти и полага усилия
Профилакториумът да
оцелее и запази автори-
тета си като лечебно
заведение.

На страница 2

на квартал "Изток"
Емил Костадинов. На страница 2
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Белоградчишкият епископ Поликарп отслужи благодарствен молебен

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

Всички присъства-
щи отправиха молит-
ва към Господ за зак-
рила, смирение и доб-
руване на народа ни.
Те благодариха, че

бедствието се е раз-
минало без отнемане-
то на човешки живо-
ти. В обръщението
си към миряните епи-
скоп Поликарп каза:
"Само добродетелния
живот би ни откло-

нил от всяко притес-
нение и смущение.
Подсеща ни да се об-
ръщаме по-често към
Бог не само в дни на
изпитания. Духовно-
то трябва да бъде
водещо, а ние трябва

МБАЛ "Рахила Ангелова" се разплати напълно с доставчиците си

Силвия ГРИГОРОВА
МБАЛ"Р. Ангелова"

вече няма просроче-
ни задължения към
доставчици. Добра-
та новина съобщи
директорът на
здравното заведе-
ние д-р Анатоли Ми-
тов, който поясни,
че  натрупаните
дългове към достав-
чиците вече са раз-
платени.

Той  направи
своеобразен отчет
за свършеното от
него  през изминала-
та една година, от-
както управлява
здравното заведе-
ние. За сравнение д-р
Митов посочи, че
към 31 декември
2018 г  задължения-
та на пернишката
болница към достав-
чици са били  500
000 лева, а в момен-
та те са на нула.
"Когато поех болни-
цата като проку-
рист, преди четири
години, дълговете
възлизаха на 1 400
000 лева. Когато

встъпих в длъжност
като директор пре-
ди година, задълже-
нията възлизаха на
800 000 лева и към
момента те са на-
пълно разплатени.

Това, което ме рад-
ва е, че успяхме да
извършим основен
ремонт на Второ
вътрешно отделе-
ние. Отпуснати са
средства отново от
М и н и с т е р с т в о т о
на здравеопазване-
то за ремонт на От-
делението по хемо-
диализата и Пси-
хиатричното отде-
ление. След ремон-
тите те ще станат
модерни, съвремен-
ни отделения. Освен
това получихме
средства за основ-
ното ремонтиране
на скенера, който
използва болницата,
с което ще се удъ-
лжи значително ек-
с п л о а т а ц и о н н и я т
му период.

Остава болницата
да осигури още око-
ло 70 000 лева за

цялостния ремонт
на скенера, но се над-
яваме бизнесът в
региона да ни окаже
съдействие. Към мо-
мента болницата
има задължения в
размер на около 400
000 лева за местни
данъци и такси, кои-
то не са плащани
близо 20 години.

Ние сме подали ед-
но писмо до прези-
дентството, което
сме съгласували с
Община Перник и
Общинския съвет.
Има комисия към
президентството,
която се занимава с
опрощаването на
дългове.

Ако тя реши, може
тези задължения да
ни бъдат опросте-
ни, при положение,
че Общинският съ-
вет няма нищо про-
тив. Ако не получим
такова разрешение
от президентство-
то, ще положим уси-
лия и ще започнем да
изплащаме и тези
дългове. Най-важно-
то е,
че към
д о с -
тавчи-
ц и
нямаме
н и к а к -
ви за-
д ъ л ж е -
ния и
сега ра-
б о т и м
м н о г о
по-спо-
койно.

З а
т а з и

Латино фиеста в ОДК с
децата от ДГ "Изворче"

Светла ЙОРДАНОВА
Пъстра латино фиеста завладя Обединения

детски комплекс в Перник. В ритъма на танци-
те за трета поредна година се включиха мал-
ките възпитаници на ДГ "Изворче". Талантли-
вите момичета и момчета бяха поздравени от
зам.-кмета Севделина Ковачева, която беше
впечатлена от невероятните изпълнения и кра-
сивите костюми. В цветната проява се вклю-
чиха 80 деца на възраст от 3 до 7 години, кои-
то посещават школата по танци с ръководител
Стефан Парпулов. Сред атракциите на танцу-
валния спектакъл бяха и любимците на малки
и големи - Мими Иванова и Развигор Попов,
както и Светослав Стойчев. Разбира се, че
много усмивки и бурни аплодисменти получи
и танца на учителите и директора на детското
заведение Искра Чернева. Заедно с танцьо-
рите пяха и талантливите възпитаници на Сил-
вия Владимирова, която е част от "Мистерията
на българските гласове". В момента в ДГ "Из-
ворче" се обучават над 150 деца, за тях се
грижат 25 педагози и помощник- възпитатели.

да даваме кураж, сила,
подкрепа на слабите.

Чрез земетресения-
та, наводненията и
другите природни
бедствия, Господ го-
вори, че трябва да
живеем в мир, едине-
ние и мирно житие.".

"22 май е запомн-
яща се дата за всеки
перничанин. Близо 27
млн. лева са вложени
от правителството
за възстановяване на
сграден фонд, въз-
становителни дей-
ности, общинска
собственост и храмо-
ве. Седем години след
това земетресение
всеки един от нас,
съвременник на този
ден, си го спомня и
наистина се страхува
от това, което се

случи", отбеляза д-р
Вяра Церовска.

Тя подчерта, че зе-
метресението не е от-
нело човешки живот, а
в голямата си част
разрушенията от него
вече са поправени. "До-
ри и тази година нап-
равихме възможно от-
ново от  Междуве-
домствената комисия
за възстановяване и
подпомагане към Ми-
нистерски съвет бедс-
твия и аварии да се
справим с възстанов-
яване на читалищата
в Драгичево, Бела вода,
Кралев дол, Рударци и
Кладница", обясни д-р
Вяра Церовска. След
службата на миряните
бяха раздадени 250
порции постен курбан
- боб чорба.

от страница 1

една година в болни-
цата са назначени
25 лекари, от които
11 са млади. Разбира
се, имаме и пенсио-
нери, на такова е по-
ложението в почти
всички областни
болници в страната.
През тази една годи-
на с 25% е увеличена
заплатата на меди-
цинските сестри в
МБАЛ"Р. Ангелова" .
На фона на остана-
лите 28 областни
болници тяхното
трудово възнаграж-
дение е много добро.
Другата добра нови-
на, която искам на
съобщя е, че вече
няма опасност от
закриване на Детско
отделение.

Намерихме лекарка,
която вече е на ра-
бота. Разбира се,
имаме нужда в отде-
лението от още по-
не двама лекари, но
до затварянето му
няма да се стигне.

Сега тези които
дежурят по 2 часа
компенсират единия,

а  другия се компен-
сира с извънреден
труд. Но на първо
време ни трябва еди-
н специалист и един
специализант в Дет-
ско отделение. От
пернишките педиат-
ри, които са 17, само
четирима се отзова-
ха на молбата ми за
съдействие и дават
по две дежурства и
така спасяваме поло-
жението в момента.
Смятам, че за сега бол-
ницата върви добре и
има добри перспекти-
ви за развитие", кате-
горичен беше д-р Ми-
тов. Той допълни, че
със съдействието на
РЗОК-Перник, през та-
зи година е постигна-
то увеличение на ли-
митите по пътеките,
по които работи
здравното заведение.

Това е увеличило и
постъпленията му,
което е позволило,
при добра финансо-
ва дисциплина, да се
разплати към дос-
тавчиците и се ста-
билизира финансово.

Профилакториумът отпразнува
60-годишен юбилей

П о з д р а в и т е л е н
адрес от името на

областния управител поднесе Иво Ивано-
в, който връчи на д-р Иванова по повод
юбилея на болницата плакет. Много поз-
дравителни адреси и поздравления и по-
даръци бяха получени по повод юбилея
на Профилакторияма. Специално поз-
дравление по повод юбилея поднесе ди-
ректорът на РЗОК-Перник д-р Йорданка
Александрова, която е и бивш директор
на Профилакториума. Тя пожела на ръко-
водството и колектива на болницата за
усърдието и търпението, с които работят,
за да я има тази болница и в бъдеще. Поз-
дравителни адреси бяха прочетени от
РЗИ,  Българската асоциация на  профе-
сионалистите по здравни грижи, от бив-
шите медици, работили дълги години в
Профилакториума и др. За всички присъс-
тващи беше подготвен скромен, но изи-
скан коктейл. На тържеството не липсва-
ше и празничната торта!

от страница 1
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Любомира ПЕЛОВА
Г у б е р н а т о р ъ т

Ирена Соколова съб-
ра ръководството
на ЧЕЗ в България и
представители на
местните власти в
област Перник за об-
съждане на темите
от общ интерес,
свързани с енергий-
ното обезпечаване
на региона.

От страна на ене-
ргийната компания
присъстваха Карел
Крал - регионален ме-
ниджър на ЧЕЗ за
България, Петър Хо-
лаковски - изпълни-

телен директор
на "ЧЕЗ Разпре-
деление" АД,
Виктор Стан-
чев - главен опе-
ративен дирек-
тор на "ЧЕЗ Раз-
пределение Бъл-
гария" АД, Пе-
тър Нецов - Ре-
гионален мени-
джър за област
Перник.

"Радвам се, че
ЧЕЗ е продължи-
тел на тези ре-
гулярни срещи
вече четвърта
година с пред-
ставители на

Те обсъждаха с губернатора и кметове на общини енергийното обезпечаване на регионва

ЦИК разясни как могат да
гласуват българите в чужбина

Любомира ПЕЛОВА
Българите, които няма да пребивават

у нас в деня на европейските избори,
трябва да проверят в страната, в която
се намират, дали има разкрити секции
за гласуване и ако има - да установят
техния адрес. Когато отидат в съответ-
ната секция, те трябва да предоставят
личните си данни и да попълнят една
декларация, че не са гласували. Това
обясни в студиото на сутрешния блок
на БНТ говорителят на ЦИК Александър
Андреев.

"ЦИК е активен участник в подготов-
ката за машинното гласуване, поддър-
жаме контакт с фирмата-изпълнител, за
да може всичко да бъде изпълнено и
машините да бъдат доставени във всич-
ки секционни избирателни комисии.
Разбира се, където е необходимо съ-
действие, ние се обръщаме към остана-
лите институции'', посочи Андреев и до-
пълни, че договорът с фирмата-изпълни-
тел приключва на 10-и юни, след което
машините ще й бъдат върнати.

Андреев поясни още, че гласоподава-
телите, които ще използват машина, за
да гласуват, ще получат специална кар-
та, чрез която машината ще стартира и
чрез която няма да се позволи един из-
бирател да гласува повече от един път.

В заключение говорителят на ЦИК
разкри, че до момента към Комисията
са подадени 46 сигнала и 19 жалби във
връзка с организацията по изборния
процес, които ще бъдат разгледани.

Обявяват резултатите от
евровота в 5-дневен срок

Любомира ПЕЛОВА
Ние се надяваме при всички случаи в

рамките на предоставения ни 5-дневен
срок да обявим окончателните резулта-
ти. В тази връзка ще се съобразим със
срока по закон. Това обяви говорителят
на Централната избирателна комисия
Александър Андреев за резултата от
предстоящите на 26 май избори за ев-
ропейски парламент.

Той припомни в демонстрация на гла-
суване с книжна бюлетина в студиото,
че избирателите трябва да отбележат
със синя химикалка със знак Х или
знак V квадратчето с избраната партия
или коалиция. "Когато избирателят вле-
зе в изборното помещение, той трябва
да отбележи с Х или V с химикалка, или
ако не желае да подкрепи нито една по-
литическа сила, най-долу има квадрат-
че "не подкрепям", посочи Александър
Андреев и добави: "Все пак правилното
подаване на гласа е една от най-голе-
мите предпоставки да няма невалидни
гласове".

За подаваните в ЦИК жалби досега
той изтъкна, че в комисията е постъпила
такава от СДС, която се отнася до из-
ползвани от друг кандидат символи на
СДС с предизборен клип, качен във
Фейсбук. "Искаше се от ЦИК да устано-
ви нарушение. Въпросът е, че все пак
клипът е в социалните мрежи, а ние не
можем да контролираме Фейсбук, той
е, така да се каже, по американски
стандарт", отчете Александър Андреев.

По думите му жалбите за предизбор-
ната кампания ще се подават до края
на 24 май. "Ще има и в деня преди из-
борите, и в изборния ден, но 24-ти е пе-
риодът на предизборната кампания",
припомни говорителят на ЦИК.

Гигинският манастир с надежда
за по-добро обезпечаване с ток

Любомира ПЕЛОВА

Областният управител Ирена Соколова и
игуменът на Църногорския манастир "Св.
Св. Безсребреници Козма и Дамян" с. Ги-
гинци отец Никанор, обсъдиха с регионал-
ния мениджър на ЧЕЗ за България Карел
Крал по-доброто обезпечаване с електри-
ческо захранване на светата обител.

Представителите на компанията заявиха,
че ще обсъдят и проучат възможностите,
за да се осъществи изграждането на 5 км.
далекопровод със съответното обособява-
не на трасе, както и основанието да бъде
стартирана процедурата.

Те ще посетят на място манастира, за да
се запознаят с теренното му разположе-
ние.

Резултати от инвестиционната
програма на ЧЕЗ в областта
Любомира ПЕЛОВА

Ирена Соколова се
запозна с реализира-
ните инвестиции в
област Перник през
2018 г. и планираните
дейности за 2019,
които "ЧЕЗ Разпреде-
ление България" АД
ще осъществи.

Регионалният мени-
джър за област Пер-
ник Петър Нецов из-
несе актуални данни
за водената програма
от дружеството на
местно ниво. За изми-
налата 2018 г. инвес-
тицията направена
от "ЧЕЗ Разпределе-
ние България" АД в об-
ласт Перник възлиза
на 2 248 632 лв.

Средствата са из-
разходвани в изграж-
дане на съоръжения
средно напрежение,
изнасяне на ел. табла
на имотна граница и
реконструкция на
въздушни мрежи нис-
ко напрежение, нови
присъединявания.

По-големите инвес-

тиционни дейности,
планирани да се осъ-
ществят през тази
година, са свързани с
изграждане на съоръ-
жения за средно нап-
режение - инвестиция
на стойност 374 562
лв., като с нейното
реализиране ще се пос-
тигне повишаване на
сигурността на
снабдяването с еле-
ктрическа енергия на
клиентите в село Ру-
дарци, село Драгиче-
во, Делта Хил, град Зе-
мен, село Калище, насе-

лени место от общи-
на Радомир, община
Трън.

Ще бъде извършена
и реконструкция на
въздушни мрежи нис-
ко напрежение на
стойност 614 073 лв.
Сумата е разпределе-
на в ремонти на мре-
жата и изнасяне на
табла. Със стойност
от 84 320 лв. ще бъ-
дат реконструирани
кабелни мрежи ниско
напрежение в населе-
ни места от общини-
те Перник и Трън.

местните власти в
Западна България.
Дружеството доказ-
ва, че държи на
проактивната, мно-
гостранна комуника-
ция и координира-
ност. Инвестиции-
те в мрежата, но и в
различни образова-
телни и социални
проекти, са доказа-
телство за целена-
сочените и отговор-
ни действия на ком-
панията.", каза Со-
колова в началото
на срещата.

Специален акцент
в разговорите беше
поставен на автома-
тизацията на мре-
жата. През измина-
лата година в общи-
на Перник, по пило-

тен проект на ЧЕЗ,
бяха монтирани бли-
зо 63 000 електроме-
ра, като за тяхното
внедряване, в ре-
конструкция на мре-
жата бяха вложени 7
млн. лв. Още 650 хил.
лв. бяха инвестира-
ни в присъединява-
нето на нови клиен-
ти. Тази година в об-
ластта дружество-
то предстои да реа-
лизира проект за ав-
томатизация на
мрежата средно нап-
режение чрез монти-
ране на дистанцион-
но управляеми еле-
менти, които поз-
воляват по-бърза
реакция в случай на
необходимост.

До края на година-

та ще бъдат вложе-
ни общо 2.31 млн. лв.
в електроразпреде-
лителната мрежа.
Ще бъдат изградени
нови трафопостове
в Рударци и Драгиче-
во, както и ще се ре-
конструира еле-
тропровод 20 кило-
волта, който захран-
ва село Рударци и
Делта Хил, като в
района ще се изгра-
ди и нов такъв. Реха-
билитация на еле-
ктропроводи пред-
стои още в общини-
те Земен, Трън, Пер-
ник и Радомир. В ре-
конструкцията на
мрежите ниско нап-
режение в областта
ще бъдат вложени
700 хил. лв.
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КАТ глобява с 25%
повече шофьори

Любомира ПЕЛОВА
КАТ е съставил с 25 процента повече

глоби за изминалата отчетна година в
сравнение с предходната. Това показват
данни на "Пътна полиция". Само за цялата
2018-а година санкциите, които служите-
лите на МВР на пътя са съставили, са били
1 109 375 електронни фишове и 271 961 ак-
та за установени административни нару-
шения, сочи справката. Това прави близо
1,5 млн. нарушения за година. В сравне-
ние със същия период на 2017-а, са изда-
дени 325 282 повече фишове и електронни
фишове и 4308 повече актове. Сметката
показва, че това са с 25 процента устано-
вени повече нарушители. Сумата, която е
прибрана, обаче не е ясна, тъй като сан-
кциите се дават за събиране към НАП.
Наскоро дори беше отправено предложе-
ние това да се прави и от частните съдебни
изпълнители. Такова обаче все още не е
прието. За момента се знае, че глобите
към КАТ ще скачат двойно, ако нарушите-
лите не ги платят до месец. С тази мярка
държавата ще се опита да повиши събира-
нето на глобите от актове и електронни фи-
шове, които са под 30 процента според
неофициални данни. Новите предложения
са ако глобата е платена до 14 дни, нару-
шителите да ползват отстъпка от 50%.
След този срок, но до 30 дни от съставяне-
то на акта, да се плаща целият размер. А
ако не се плати до месец, глобата да ска-
ча двойно. Това предвиждат новите пред-
ложения за промени в Закона за движе-
ние по пътищата, които предстоят да се
гласуват. Идеята е, ако два пъти не от-
крият нарушителя на адрес, честитката да
се качва в интернет И така да се счита за
връчена. От тази дата ще текат и срокове-
те, определени от закона. Ако не се плати,
задължението е предвидено да бъде из-
пращано в Агенцията по приходите - НАП.
Там ще се образува изпълнително дело,
което ще завиши значително сумата. Въп-
росът е как и кой ще смогне да търси и на-
мира длъжниците. Според частните съдеб-
ни изпълнители Приходната агенция няма
да смогва и именно заради това предлагат
те да събират задълженията.

Всеки трети шофьор пък, нарушил пра-
вилата, не плаща глобите си, показват
официалните данни на "Пътна полиция". От
средно 180 млн. лв. санкции за нарушения
годишно държавата успява да събере не
повече от 90 млн. лв. Сега са решени да
затегнат контрола.

11 са анулираните писмени
работи на матурата по БЕЛ

Светла ЙОРДАНОВА
На  държавния зрелостен изпит по бъл-

гарски език и литература се явиха 49 334
ученици. Анулираните писмени работи са
11, съобщи пресцентърът на Министерс-
твото на образованието и науката.

За  матурата  по български език и лите-
ратура предварително 52 650 зрелостни-
ци бяха подали заявления за явяване.
Изпитът включваше тест от 41 въпроса,
като последният въпрос беше за напис-
ването на интерпретативно съчинение
или есе върху разказа "Косачи" на Елин
Пелин.

Матурата по български език и литера-
тура се състоя в 4143 зали в 677 учили-
ща, като сред тях бяха и две училища в
чужбина. За сигурността на изпита отго-
варяха 10 500 квестори, които бяха в
класните стаи и по коридорите на учили-
щата.

Вторият задължителен държавен зре-
лостен изпит по предмет по избор в 12-и
клас е днес-  23 май. Резултатите от дър-
жавните зрелостни изпити ще бъдат об-
явени до 13 юни 2019 година.

Тестът от матурата и верните отговори
към него са публикувани в сайта на МОН,
в раздела "Общо образование".

Изпитният тест беше генериран тази
сутрин в 5.30 ч. в Министерството на об-
разованието и науката.КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Е В Р О П Е Й С К И    И З Б О Р И    2 0 1 9

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ивелина Василева в Перник: Ще продължим да работим
за развитието на икономиката, изграждането на добра
инфраструктура и инвестицията в младите хора

Нашата основна гри-
жа като политици как-
то на местно ниво, и
на европейско е тази,
хората да живеят по-
добре, в чиста и здра-
вословна среда, да има-
т стабилна перспекти-
ва, добра инфраструк-
тура и сигурност.
Именно затова фоку-
сът ни е върху изграж-
дане на добра инфрас-
труктура и подпома-
гане на усилията за
опазване на околната
среда, ръка за ръка с
развитието на иконо-
миката и инвестиция-
та в младите хора. То-
ва заяви кандидатът
за член на Европейския
парламент от групата
на ГЕРБ и СДС Ивелина
Василева по време на
форум "Бизнес закус-
ка" на тема "Възмож-
ности, които предлага
Европейското финан-
сиране за развитие на
българския бизнес" в
Перник. В срещата уча-
стие взеха облас-
тният координатор
на ГЕРБ-Перник Вяра
Церовска, народните
представители Краси-
мир Велчев и д-р Але-
ксандър Александров,
председателят на Же-
ни ГЕРБ Ирена Соколо-
ва, областният коор-
динатор на ПГЕРБ-Пер-
ник Мирослав Мило-
ров, председателят на
КРИБ-Перник Георги
Милев и предприемачи.
Форумът се организи-
ра от политическата
сила в Перник в парт-
ньорство с КРИБ Пер-
ник.

"Бизнесът е този,
на който обществото
ни разчита, защото
той генерира про-
дукт. На хората от
бизнеса, дължим доб-
рите икономически
показатели постигна-
ти през последните
години. От 2014 годи-
на до сега ръстът на
БВП е 9%. Доходите на
хората се повишават.

Само за тези 5 години
средната работна зап-
лата се повиши с 40%.
Минималната с 60 %.
Има увеличение на со-
циалните помощи, на
подкрепата за хората
в третата възраст,
на уязвимите групи.
Това става само с въз-
можностите, които
бюджетът осигурява.
А той се пълни от ико-
номиката на страна-
та. Създават се нови
производства и се раз-
ширяват съществува-
щите, т .е. има ръст.
И к о н о м и ч е с к и я т
ръст на страната ни
е устойчива тенден-
ция за положителни
резултати, 3.8 през
2018 година, с тенден-
ция за повишение. На
фона на европейския
растеж, който е сред-
но процент и полови-
на, България се движи
добре", посочи Ивели-
на Василева. Тя отбел-
яза, че Перник е град с
много сериозен потен-
циал, благодарение на
природните даденос-
ти, близостта до
столицата, добрата
инфраструктура и
свързаността, които
предпоставят въз-
можности за разви-
тие на бизнеса.

"Работим и на нацио-
нално и на европейско
ниво за облекчаване на
административната
тежест , редуциране
на излишната бюрок-
ратична тежест и на-
маляване на регула-
циите. Стандартите,
които се въвеждат и
са свързани с опазване
на околната среда",
подчерта кандида-
тът от ГЕРБ и СДС. Тя
оцени високо усилия-
та, които българ-
ският бизнес полага,
за това да се съблюда-
ват и стриктно да се
спазват екологичните
изисквания.

"Ще продължим да
работим, освен за из-

пълнение на екологич-
ните норми, за въвеж-
дане на кръгова иконо-
мика, при която в ли-
нията на производс-
тво в крайната фаза
не остава нищо излиш-
но и извличане на цен-
ни компоненти в от-
падъците. Това ще ни
даде много шансове за
въвеждане на нови
технологии и инова-
ции, което се под-
крепя от ЕС. Европей-
ските фондове също
са ресурс, който не би-
ва да бъде подценяван.
В момента се разра-
ботва многогодишна-
та финансова рамка и
бюджетът за следва-
щия програмен период
2021- 2027. Средства-
та, които към настоя-
щия момент са дого-
ворени за България са
увеличени с 4 млрд. и
първата и най-важна

задача в новия Евро-
пейски парламент е да
защитим това при
гласуването . Отново
ще разчитаме на кохе-
зионната политика за
подкрепа на социални-
те  потребности, на-
маляване различията
между регионите, из-
граждането на добра
свързаност и инфрас-
труктура, повишава-
не на конкурентоспо-
собността, но и на мо-
дернизацията и под-
крепата на производс-
тво на промишленос-
тта. Мерките, касае-
щи и енергийната ефе-
ктивност и техноло-

гичното обновление,
ще продължават да
имат висок приори-
тет", коментира още
Ивелина Василева. Тя
отбеляза, че България
ще настоява да бъде
отчетен фактът, че
у нас минимум 40% от
енергийния микс се
произвежда от лиг-
нитни въглища.

"Това  е част от ком-
понентите на нацио-
налната сигурност и е
необходимо да бъдат
отделени повече
средства за модерни-
зация и технологично
обновление на произ-
водствата", заяви кан-
дидатът за член на ЕП.
Тя беше категорична,
че страната ни заема
своето достойно
място в европейското
семейство и го е дока-
зала, както по време на
Българското председа-
телство на Съвета на
ЕС, така и през всички-
те тези 12 години, в
който страната ни е
член на ЕС.

Зам.-председателят
на ПГ на ГЕРБ Красимир
Велчев отбеляза, че
ГЕРБ, в партньорство
със СДС, се явява на
европейския вот с
най-добрата листа, в
която всеки кандидат
притежава опит и ек-
спертност в своята
сфера.

Областният коор-

динатор на ГЕРБ-Пер-
ник Вяра Церовска по-
сочи, че и на местно, и
на национално, и на ев-
ропейско ниво ГЕРБ ще
продължава да работи
за по-добри условия за
българския бизнес. Тя
припомни високата
оценка на Европейска-
та комисия, която
поставя България в
Топ 3 на държавите с
очакван най-висок ико-
номически растеж.

"Бизнесът на Перник
е този, който успява
да придаде допълни-
телна стойност на на-
шия живот, защото
осигурява догори и да-

ва стоките и услуги-
те, от които се нуж-
даем. В област Перник
имаме представители
на добивната и прера-
ботвателната про-
мишленост с широка
гама производства.
Винаги търсим и нами-
раме диалога с работо-
дателите, защото ус-
пешното управление
на страната е възмож-
но само в съвместен
работен режим."  зая-
ви лидерът на Жени
ГЕРБ-Ирена Соколова.
Тя подчерта важнос-
тта на това България
да може да разчита на
хора, които отговор-
но и компетентно за-
щитават интересите
й в Европейския парла-
мент. "Ивелина Васи-
лиева, в качеството
си и на зам.-министър,
и на министър на око-
лната среда и водите,
и на народен предста-
вител и защитник на
интересите на бизне-
са е отстоявала пози-
цията екологичните
стандарти да бъдат
добре оразмерени и
добре съпровождащи
местните производс-
тва", отбеляза тя.

"Предстоящите из-
бори са изключително
важни, защото спокой-
ствието, което усе-
щаме днес в държава-
та, трябва да продъл-
жи. Необходимо е да

запазим стабилнос-
тта в държавата, за-
щото това е другият
решаващ фактор за
добрия бизнес кли-
мат", отбеляза облас-
тният координатор
на Предприемачи ГЕРБ
Мирослав Милоров.

Председателят на
КРИБ-Перник Георги
Милев отбеляза от
името на най-голяма-
та работодателска
организация и близо
30 00 членове, че са
припознали ГЕРБ, за-
щото вече трето пра-
вителство няма инди-
кации за увеличение на
данъците.



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. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
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, Радина чешма, груб строеж, 2 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:670 м2 - 50 000 лв.
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 90 500 евро
24. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 67 000 лв.

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.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ

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

КУПУВА

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 500 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 87 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 000лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

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

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

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Клепало, 2 етажа, гараж, ПВЦ, подобрения - 53 150 евро
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2 - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

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

                                      ПРОДАВА:

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

    обзаведена - 55 000 лв.

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

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

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

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

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

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

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

жилищно стр. - 22 000 лв.

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

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

- 60 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лв.

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

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

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

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

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

НАЕМИ

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

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

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

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

"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



Търся монтажник на паркет и
дюшеме, от 25 до 35 год. Хора с опит
са с предимство. Тел.: 0888 69 20 04
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

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. и Херметическа
екшън камера HD 720-p 89лв. 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 гарсониера в Центъра.

Тел.: 0898 666 216

Продавам тристаен апартамент,
кв. Тева, без ТЕЦ, по спешност - 40
000 лв. Тел.: 0894 822 899
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
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Интересно и забавно

Ориенталско растение, което съдържа вещества, спомагащи
борбата със стареенето на кожата точно като ретинола. За разли-
ка от него обаче, маслото от бакучи няма странични ефекти и е
подходящо дори при чувствителна кожа. Ето какво още трябва
да знаете за това вълшебно средство за подмладяване:

Научното наименование на растението бакучи е Псоралея кори-
лифолия и се използва от векове в ориенталската и аюрведична-
та медицина. Маслото от бакучи или бабчи, както също е познато,
има лек ексфолиращ ефект върху кожата, който помага за пре-
махването на мъртвите клетки по лицето. Своеобразният скраб

Масло от бакучи – индийското средство за борба с бръчките
стимулира производството
на еластин и колаген, за да
направи кожата еластична и
млада.

Сред неговите предимства
са противовъзпалителни и
антибактериални свойства,
които правят това етерично
масло сигурен съюзник сре-
щу акне, като бързо намал-
ява възпаленията и се бори
с повторната им поява.

Въпреки благоприятното
му влияние, употребата му в
големи дози не е препоръ-
чително.

Обикновено кремовете на базата на това масло не трябва да
надвишават концентрация от 0.05%, а прекомерната употреба мо-
же да не даде желаните резултати. Дори да се слави с репутация
на  "чудотворен и екологичен продукт", като всяко друго средс-
тво за подмладяване, маслото от бакучи не може да подейства,
ако не бъде комбинирано с други дейности, които спомагат за
намаляване на бръчките, като здравословно хранене, редовен
прием на течности, ежедневна грижа за кожата и т.н.

Специалисти в областа на дерматологията,са включи в свое из-
следване цветът от бакучи, и по-специално неговото масло,
сравнявайки го с известния ретинол. 44-мата участници в експе-
римента получили крем с 0.5% концентрация на бакучи масло и
един, съдържащ 0.5% ретинол, който трябвало да прилагат
няколко пъти на ден в продължение на две седмици. Общото
впечатление е, че и двата крема са помогнали на доброволците
да подобрят състоянието на кожата си и да намалят видимите
бръчки по лицето.

Кремът на базата на ретинол обаче е причинил повече зачерв-
явания и дискомфорт с течение на времето в сравнение с про-
дуктът на базата на бакучи. Въпреки това, ретинолът остава сред
основните съюзници на мъжете и жените, които искат да имат
гладка и здрава кожа.

Ориенталското чудотворно растение печели все повече почи-
татели и в западния свят. Доказателство за това са продуктите
на пазара, които включват в състава си и масло от бакучи – най-
често това са кремове за лице или лосиони и гелове против ак-
не, предназначени както за борба с черните точки и пъпки, така
и за ежедневно почистване на кожата  и поддържане на нейната
еластичност.

Можете да създадете свой собствен крем на базата на маслото
от бакучи. За целта е необходимо да си купите шишенце с ете-
ричното масло и да прибавите няколко капки към крема за лице,
който използвате.
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Ордени за Васил Михайлов и
Ириней Константинов предлагат от МС

Министрите от кабинета "Борисов-3" предлагат на президента Ру-
мен Радев да издаде указ за награждаване на четирима видни бъл-
гари.

Актьорите Васил Михайлов и Ириней Константинов да бъдат удо-
стоени с орден "Стара Планина" - първа степен. Те са отличени за
изключително големите им заслуги в областта на културата и из-
куството, съобщиха от Министерския съвет.

Васил Михайлов е български театрален и филмов актьор. Той пре-
създава над 200 роли, но българите го свързват с образа на Петко
Войвода в телевизионния сериал "Капитан Петко войвода". Но-
сител е на множество български и чуждестранни награди, сред
които: "Златен век" - огърлие на Министерство на културата, "Наг-
рада за мъжка роля" - във филма "Герловска история" на Х фести-
вал на българския филм - (Варна, 1971 г.) и др.

Ириней Константинов е български актьор. Играл е на сцената на
Драматичен театър "Стоян Бъчваров"- Варна, на театър "Сълза и
смях". От 1984 г. играе в театър "София". Има многократни участия
в радио-театъра, литературни предавания на БНР и телевизион-
ния театър. Носител е на "Награда за актьорско майсторство" (Вар-
на, 1975), Литературна награда на гр. Варна и др. Той е Гавриил,
син на Борис I във филма "Борис I". За удостояване с орден "Ста-
ра Планина" са номинирани и Христо Меранзов и Дончо Папазов.
Дончо Папазов работи над 20 години като журналист в Българ-
ската национална телевизия. Депутат в 36-то Народно събрание и
заместник-председател на Съюза на българските журналисти (1993-
95 г.). През 2000 г. е експерт в Националния съвет за радио и теле-
визия. Рекордьор по гмуркане и участник в леководолазни ар-
хеологически експедиции.

Ръководител е на програмата "Планктон" (1970-1982 г.), провеж-
дана под егидата на Междуправителствената комисия по океаног-
рафия на ЮНЕСКО, Българска академия на науките и вестник "Ор-
бита". Програмата продължава 12 години и преминава през 5 ета-
па: престой с рибарска лодка в Бургаски залив; прекосяване на
Черно море с корабна спасителна лодка с платно; прекосяване на
Атлантическия океан и на Пасифика със спасителна лодка с плат-
на, обиколка на света с яхтата Тивия.

Дончо Папазов е автор на четири книги, описващи морските прик-
лючения, преведени на пет езика: "С 'Джу' през Атлантика" (1975
г.), "С 'Джу' през Пасифика" (1977 г.), "С Яна около света" (1985 г.),
"Невъзможният път" (1994 г.). През 1977 г. Папазов е удостоен с
орден "Народна република България", I степен. Христо Меранзов
е дългогодишен зам.-председател и председател на Българската
федерация по вдигане на тежести, а от 1976 до 1992 г. е член на
борда и вицепрезидент на Международната федерация по вдига-
не на тежести. Той ръководи подготовката за нашите олимпийци
в Токио през 1964 г. като зам.-председател на БСФС. След това
води цялостната спортно-учебна дейност на Съюза. Той разработ-
ва проекти за изграждане на национални системи за олимпийска
подготовка, за детско-юношески спорт, за центрове за високо
спортно майсторство в страната, за научно-приложна дейност в
спорта и ръководи тяхното внедряване. Помагал е и за разкрива-
не на спортни школи при построяването на стадиона и залите по
борба в Община Харманли.

Христо Меранзов е автор на десетки книги, монографии, статии
и др., между които: "За славата на спорта и честта на родината"
(1974 г.), "Система за олимпийска подготовка" (1976 г.), "Анализ
на програмата и участието на България на олимпийските игри"
(1980 г.), "Българският спорт" (2008 г.), "Златният век на българ-
ския спорт", (2012 г.), "Да върнем спорта на обществото" (2013 г.),
"Българският олимпийски спорт - възход и падение" (2017 г.). Удо-
стоен с най-високите отличия и звания от БСФС и от Междуна-
родната федерация по вдигане на тежести и с почетен знак от ФИ-
ЛА (Международната федерация по борба). През 2017 е удостоен
със званието "Почетен гражданин на Харманли".

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ

"РАХИЛА АНГЕЛОВА"  АД, гр.Перник

На основание чл.16, ал.2  от Закона за държавната
собственост,  глава III и глава  V от Правилника за прилагане на

Закона за държавната собственост  и Заповед № 289 /
21.05.2019г. Изпълнителния директор на

Многопрофилна болница за активно лечение
 "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник, ул. "Брезник" № 2

О Б Я В Я В А
• Търг с тайно наддаване за продажба на следния актив-

собственост на лечебното заведение:
Лек автомобил марка "Ваз", модел " 21214", с ДК № РК 7300 АС

• Търгът ще се проведе на 27.06.2019год. от 10.00 часа
в кабинета на юристите, находящ се  в гр.Перник, ул., "Брезник"
№ 2.

• Начална тръжна цена:
Началната цена, от която започва наддаването е 870.00

(осемстотин и седемдесет) лева без включен ДДС, съответно
1044.00 (хиляда и четиридесет и четири) лева с вкл.ДДС.

• Депозит за участие в търга:
Всеки участник да внесе депозит за участие в търга - парична

сума в размер на 200.00 (двеста) лева, която се внася в МБАЛ
"Рахила Ангелова"АД, град Перник, ул. "Брезник" № 2 или по
следната банкова сметка:

банка: Централна кооперативна банка АД, клон Перник,
банкова сметка: IBAN : BG 13 СЕСB 97901024091902, банков
код: BIC : CECBBGSF, най - късно до изтичане на срока за
подаване на заявленията.

• Тръжната документация се получава в сградата на МБАЛ
"Рахила Ангелова"АД,  на адрес:  град Перник, ул. "Брезник" № 2,
юристи - 8:30 ч. до 14:00 ч. на 26.06.2019г.

   Цена на тръжната документация - 30,00 лева с ДДС, която се
заплаща на на адрес: гр.Перник, ул.,Брезник"№2, регистратура.

• Подаване на офертите : до 16:00 часа на 26.06.2019г.
Предложенията на участниците в търга се подават чрез

заявление по образец - Приложение № 1 в срок до 16:00 часа на
деня, предхождащ търга на адрес: гр.Перник, ул.,Брезник"№2,
регистратура. Подадените предложения се вписват в специален
регистър, в който се отбелязват входящ номер, дата и час на
тяхното постъпване, като лицето, приемащо предложенията
полага подписа си и отбелязва върху плика следните данни:
пореден номер, дата и час на получаване на заявлението за
участие.

• Оглед на автомобила може да бъде извършен след
представяне

на платежен документ за закупена тръжна документация от 9.00
часа до 14.00 часа от 10.06.2019г. до 26.06.2019г..

    В случай, че на 27.06.2019г. от 10.00 часа не се яви кандидат,
търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на
17.07.2019г., 03.09.2019г. и 17.09.2019г. от 10.00  часа, на същото
място и при същите условия. Краен срок за приемане на
заявления за участие: до 16.00 часа на деня, предхождащ датата
на търга

Телефон за контакти : 076/688 223 юристи

Продажбите на петрол от Русия
към САЩ нарастват главоломно
Износът на петрол от Русия в САЩ нараства главоломно, тъй

като доставчиците се възползва от изгубените доставки от Ве-
нецуела заради санкциите на САЩ и от намаляване на достав-
ките от членовете на ОПЕК, съобщава "Блумбърг".

През първата половина на май 13 кораба от Русия доставиха
почти 5 милиона барела суров петрол и петролни продукти, спо-
ред доклад на управляващия партньор на " Каракас Кепитъл
Маркетс", Ръс Далън.

По маршрута идват повече доставки, а американските рафи-
нерии ще утроят месечния си прием на руски суров петрол, най-
големият чуждестранен производител извън ОПЕК.

"От Русия с любов ... напоследък руските пратки, идващи в
САЩ, изглежда са на стероиди", пише "Блумбърг".

Доставките през 2013 г. са 1 милион барела, 2016 вече са бли-
зо 3 милиона, 2018 са 7,5 милиона, а за 2019 вече са 5 милиона
барела.

През февруари купувачите в САЩ получиха над 16 милиона
барела суров петрол и продукти, в сравнение с около 20 ми-
лиона за същия период на миналата година.

За цялата 2018 г. общите доставки в страната са около 137 ми-
лиона, според данни на Администрацията за енергийна инфор-
мация на САЩ, която е и принципал на Федералната статисти-
ческа система на САЩ.
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Ще се нуждаете от изключителна
издръжливост, особено ако трябва да работите
до вечерта. Не унивайте, а търсете подкрепа от
колеги. Ако за тях сте истински
професионалист, тогава и помощта им ще бъде
ефективна. Трябва да се пазите от настинки, не

стойте на течение. В противен случай, ще се разболеете.

Очаквайте труден ден, когато всички ще се от-
връщат, няма да ви слушат и няма да искат да
вникнат в проблемите ви. Но това е съвсем раз-
бираемо. Както се държите с хората, така и те
се отнасят към вас. Възможни са стресови си-
туации, свързани със семейството и децата.

Трябва да бъдете по-строги към себе си и да не се отпускате.

Трябва да направите генерално почистване. Но,
не на дома, а на хората около себе си. Ако сред ва-
шите "другари" има неискрени и лицемерни лич-
ности, тогава е по-добре да се сбогувате с тях.
Вредните навици, трябва да изоставите веднъж
завинаги. Разбира се, няма да може да го направи-

те изведнъж, но най-важното е да започнете борбата.

Днес е възможен, някакъв критичен момент в ра-
ботата. Това може да бъде съкращение, намалява-
не на заплатата или отмяна на премия. Накратко,
не очаквайте нищо благоприятно от този ден.
Каквото и да става, ще бъде неочаквано. В любов-
ните дела, имате всичко, за което сте мечтали.

Време е да помислите за семейство, деца и собствено жилище.

Трябва да свалите розовите очила и да поглед-
нете на света по-реалистично. Спрете да строи-
те илюзии, хванете се за работа. В любовта, сте
не само творци, но също така и добри играчи. Ако
станете по-инициативни, то няма да има човек,
който да ви остави. Едно пътуване извън града,

ще ви зареди със сила и изпълни с нови впечатления.

Днес ще имате, много амбициозни планове за
деня, но трябва да сте много уверени, за да реали-
зирате поне половината от тях. Енергията ви
значително ще е намалена, така че не прекалявай-
те. Благоприятно ще се развиват отношенията
с шефове, към които ще имате лични искания. Ис-

кате да вземете отпуск? Пишете заявление.

Ще трябва сами да се заемете с голям проект.
Но парите, които ще получите, ще бъдат много.
Естествено, такъв стимул ще ви изпълни с неве-
роятна упоритост и желание да покажете талан-
тите си на максимум. С парите бъдете икономич-
ни, отделяйте за “черни дни”. При общуването с

роднини, не преигравайте с думите.

Очаква ви натоварен ден, в който ще трябва да
се разкъсвате между активни разговори, пътува-
ния и работни дела. Ако решите да отидете някъ-
де с личния си автомобил, проверете изправнос-
тта му. Добре е да започнете да учите, да по-
добрявате уменията си и да създавате нови кон-

такти. Семейните трябва да се пазят от конфликти.

Трябва да се изолирате, от нови запознанства
и ненужни срещи. Малко вероятно е всичко това
да ви достави удоволствие или донесе крепко
приятелство. Опитайте се да укрепите връзки-
те, които вече сте създали. Влюбените трябва
да решат, дали да направят следващата стъпка -

към официален брак. Вечерта са възможни, много изненади.

Не е препоръчително днес да купувате или про-
давате нещо. Можете да продадете не изгодно, а
също и да попаднете в ръцете на измамници. По
пътя, бъдете внимателни, видимостта ще е ло-
ша. Здравословното ви състояние ще изисква не
само грижи, но и лечение на хронични заболявания.

Инвестициите в личен бизнес, ще са благоприятни.

Очаква ви проблематичен ден. Докато елимини-
рате един проблем, друг ще се появи веднага. Как-
во е това - лош късмет или нежелание да промени-
те нещо? Ако се държите за миналото, то със си-
гурност ще се върне. Но вече с огромен товар, от
който ще е трудно да се отървете. Успешно ще

се развиват пътувания, до други градове.

Заемете се, с интелектуална дейност. И не
казвайте, че сте уморени, имало е и по-трудни
дни в живота ви. Добра новина ще получите от
човек, с когото се познавате още от деца. Въз-
можно е пътищата ви, отново да се преплетат.
Трябва да се откажете от хазартни игри, както

и да се абстрахирате от всичко, което „краде” енергията ви.
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ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:
    Димитър Добромиров Димитров    АС2:

Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Георги Димитров Влъчков
23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК

Черноморец Балчик
ГС:    Георги Милков Гинчев
   АС1:    Владимир Тодоров Ташков

АС2:    Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Милко Петков Николов
23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ОФК Несебър - ПФК Монтана 1921
ГС:    Иван Стефанов Иванов
  АС1:    Георги Валентинов

Стамболджиев    АС2:    Ириней Марчев
Бодуров

4-ТИ:    Димитрина Милчева Милкова
СН:    Асен Йорданов Николов
23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Лудогорец АД II
ГС:    Димитър Димитров Димитров
 АС1:    Борислав Николаев Колев    АС2:

Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов
СН:    Деница Павлова Крумова
23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Литекс - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Стилян Стоянов Колев
   АС1:    Милен Дончев Арабаджиев

АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев
СН:    Камен Михайлов Алексиев
 23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Царско

село 2015
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев
  АС1:    Светослав Станимиров Стойчев

АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов
СН:    Крум Добринов Стоилов
23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Кариана - ОФК Поморие
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:

Цветан Гошов Горанов    АС2:    Светослав
Колев Енчев

4-ТИ:    Иван Георгиев Пенчев
СН:    Стоян Маринов Алексиев
23 Май 2019 г. Четвъртък 17:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ФК Арда
ГС:    Никола Павлов Петров
  АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:

Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ:    Румен Красимиров Христов
СН:    Йордан Иларионов Дурчев

Турицов отпадна
от национала

Защитникът на ЦСКА Иван Турицов от-
падна от състава на националния отбор
за двубоите с Чехия и Косово заради
контузия. Той бе заменен принудително
в мача с Левски (2:0), а след срещата
сподели, че се е разминал с най-лошо-
то.

На мястото на Турицов новият селек-
ционер на България Красимир Балъков
изпрати повиквателна на Иван Банда-
ловски от Берое, съобщи официалният
сайт на БФС.Мачовете на България сре-
щу Чехия и Косово са съответно на 7 и
10 юни в Прага и в София.

„Ìèíüîð” ïðèåìà „Õåáúð” äíåñ íà ñòàäèîíà â Ïåðíèê
Всеки фен ще получи запалка срещу билета си

Страницата подготви Яне Анестиев

„Струмска слава”
домакинства на новия

член на Първа лига

Отборът на „Струмска слава” ще приеме
днес от 17,00 часа на Градския стадион в
Радомир новия член на Първа лига – отбо-
рът на „Царско село”. Срещата няма никак-
во значение за  двата отбора. Радомирци са
на седмото място във временното класира-
не, докато „Царско село” вече си осигури
първото място в групата и от следващата го-
дина ще се състезава в първото ниво на
професионалния футбол.

Томова приключи
рано на „Ролан Гарос”

Виктория Томова отпадна в първия кръг
на квалификациите за Откритото първенс-
тво на Франция. Първата ни ракета отстъпи
с 5:7, 2:6 пред представителката на Израел
Юлия Глушко за час и 21 минути игра.В
първия сет 24-годишната българка на два
пъти успя да навакса изоставане от пробив,
но допусна да загуби за трети път подава-
нето си в 11-ия гейм, макар да водеше с
40:15 в него.Във втория сет превъзходство-
то на 139-ата в световната ранглиста Глуш-
ко бе очевидно и тя спечели пет последова-
телни гейма, за да затвори мача и да се
класира за втория кръг на квалификациите.
Там нейна съперничка ще бъде победител-
ката от мача Робин Андерсън (САЩ) и Бар-
бора Крейчикова (Чехия).За участието си в
квалификациите на "Ролан Гарос" Виктория
Томова ще вземе 7 000 евро от наградния
фонд и 2 точки за ранглистата на WТА.

Чужденци предлагат повече от
милиард лева за нов стадион

Световен консор-
циум предложи на
България да изгради
национален стадион
с прилежаща инфрас-
труктура за 600
млн. евро.

Съоръжението е
част от офертата
на MAG за концесия-
та на летище Со-
фия. Плановете са
България има нов
стадион, категория
4 по стандартите
на УЕФА, най-късно
до три години.

"Изграждането на
нов национален ста-
дион е част от офе-
ртата на MAG за
концесията на лети-
ще София, включено
в разширеното
предложение, пода-
дено пред Минис-
терството на тран-
спорта.

Стадионът е част
от независима и до-

пълнителна инвес-
тиция на стойност
от 600 милиона ев-
ро, която е извън
обхвата на основна-
та инвестиционна
оферта от близо 1.5
милиарда евро.

Така цялостното
предложение за ин-
вестиции на надви-
шава 2 милиарда ев-
ро.

Консорциум Вито-
ша (състоящ се от
Manchester Airports
Group (MAG) и ней-
ният партньор
Beijing Construction
Engineering Group
(BCEG)) предлага да
вземе дейно участие
в развитието на Air-
port City Sofia (Лети-
щен град София),
който ще включва
нов национален ста-
дион (построен по
стандартите на УЕ-
ФА от категория 4),

подкрепен от тър-
говска зона, магази-
ни, зона за отдих и
логистични съоръ-
жения, за да се съз-
даде допълнителен
бизнес зони София,
както и такива за
развлечения в
столицата.

Проектът пред-
вижда новият ста-
дион да бъде мулти-
функционален, на-
пълно подходящ за
националните отбо-
ри по различни видо-
ве спорт, световни
спортни състеза-
ния, както и концер-
ти и фестивали.

Той може да бъде
завършен навреме,
за да бъде използван
при евентуално одо-
брение на домакинс-
твото на България
на Младежките зим-
ни олимпийски игри
през 2024 година.

„Миньор” приема
„Хебър” в последното
си домакинство за се-
зона. Двубоят бе из-
местен, заради про-
веждането на избори-
те за Европейски пар-
ламент и ще се играе
на 23-ти май (четвър-
тък) от 18 часа.

Ръководството на
Миньор реши да пода-
ри запалка за спомен
на всеки привърже-
ник, закупил билет за
мача. Под въпрос за
двубоя е единствено

Антон Киров, който
има здравословен
проблем.

Треньорският щаб
на „чуковете“ ще из-
ползва срещата с по-
бедителя в групата,
за да види до колко
отборът е израснал
през пролетта. През
есента двата отбора
направиха зрелищен
мач, който завърши
3:2 в полза на Хе-
бър.Под ръководс-
твото на Юрий Васев
отборът на „Ми-

ньор” показа значи-
телно израстване и
вече девет кръга е
без загубен мач.

„Хебър” пък още в
началото на първенс-
твото декларира ,че
ще се бори за промо-
ция в професионалния
футбол, като вече
постигна целите си и
от есента ще играе
във второто ниво на
българското първенс-
тво, където ще е съ-
перник на „Струмска
слава”(Радомир).

Хубчев не иска Богдан Вашчук
Новият треньор

на Левски Петър
Хубчев вече е при-
готвил списък с не-
нужните играчи за
следващия сезон.

На първо място в
него попада естон-
ският халф Богдан
Вашчук.

Полузащитникът
играе под наем от
Рига, но така и не
успя да се утвърди
със синия екип.

Поради тази при-
чина Хубчев, без да

се колебае, вече го е
задраскал от плано-
вете си.

Естонецът е бил
уведомен за реше-
нието и в края на
седмицата ще напус-
не „Герена”.

Засега не е ясно
каква е бройката на
играчите, на които
Петър Хубчев няма
да разчита за новия
сезон.

В същото време
обаче се заговори,
че Левски води пре-

говори със седем-
осем футболисти с
надеждата да прив-
лече поне половина-
та от тях.

 В полезрението на
новия треньор има
както чужденци, та-
ка и българи.

"Засега няма нищо
сигурно.

Ще се опитаме
обаче да вземем по-
не четири попълне-
ния", поясниха пред
БЛИЦ от управата
на Левски.
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Това са писателката Здравка Евтимова и диригентът Юли Дамянов

ИЗБОРИТЕ СМЕ ГИ УСПА-
ЛИ ОТВСЯКЪДЕ, ЗАЯВИХА
ВЧЕРА ОРГАНИТЕ НА РЕДА
И В ТОВА ОТНОШЕНИЕ МО-

ЖЕ ДА ИМ СЕ ВЯРВА. Те винаги така го-
ворят преди избори, рутинирани са и пробле-
мите са ги решили превантивно. Откъм ред и
законност - да, проблеми едва ли ще има.
Народът толкова се е укротил, че за лошо
няма и да помисли. Даже на лудост няма да
го избие. Проблемите не са в реда, а в оре-
делите редици на избирателите. Тоя въпрос
по-скоро касае не полицията, а партийците,
които в момента дават мило и драго някой
да създаде безредици пред изборните по-
мещения, за да имат основание да пишат
жалби. За тях всяко безредие ще е манна
небесна, която ще осмисли политическото
им дежурство на 26 май. Иначе, прави са
униформените - редът е гарантиран, спете
спокойно, свикнали сме на всичко. И преди,
и след изборите сънната болест е гарантира-
на.

НАЙ-ПРЕДИЗБОРНО СЕ ОЧЕРТАВА
ДА Е ПОЛОЖЕНИЕТО В ЯРДЖИЛОВ-
ЦИ. ТАМ НЕЩАТА СА "КОСТ У КОСТУ-
РА", както цветисто са се изразявали наши-
те деди. Заради пустия му водопровод, пра-
вен - недоправен,  проблемът става мащабен
като китайска инвестиция с геополитически
измерения. Идеален момент Ярджиловци да
си оправдае прякора "Китай". Та кога се е
случвало цял общински кмет общоселско
събрание да свиква и да опровергава ме-
дийни лъжи и манипулации с пряка предиз-
борна цел? Един вид Церовска взима Яр-
джиловци на пряко управление, както Бойко
Борисов взе предизборната кампания на
ГЕРБ в мощните си ръце, с които навремето
е бил братовчеда си. Кой кого ще бие в това
иначе колоритно и емоционално село - ще
стане ясно на 26-ти вечерта. Предизборните
страсти текат по-буйно и от неплащаната
язовирска вода, с която двете трети от село-
то са влезли направо в комунизма. Само че
не в китайския комунизъм, щото там дей-
стват железните закони на пазарната иконо-
мика, а в нашенския комунизъм, чието дру-
го име е популизъм. Селото се превръща в
терен за премерване на силите от основни
политически партии, които пият направо от
извора на народното недоволство и от чучу-
ра на собствения си егоизъм. С оглед на де-
мографските процеси обаче, Ярджиловци
все повече започва да следва съдбата на
останалите обезлюдяващи села, та комай
патакламата от вчера ще се окаже буря в ча-
ша вода. Просто едни ще изпият чаша сту-
дена вода за здравето на другите. И няма да
я платят, щото няма водомер да я засече.

Светла ЙОРДАНОВА
П и с а т е л к а т а

Здравка Евтимова и
диригентът Юли
Дамянов са двамата
перничани,  носите-
ли на наградата
"Златно перо" тази
година. Дамянов ди-
рижира оркестъра на
Музикалния театър
и е начело на изяви-
те на Софийския ду-
хов оркестър

От 1995 година на-
сам престижните
отличия "Златно пе-
ро" се присъждат за
принос към българ-
ската култура и из-
куство, като тази
година церемонията
по награждаването
ще отбележи тяхна-
та 24-та годишнина.
Инициаторите на
наградата  "Златно
перо" са агенция
"Кантус Фирмус" и
галерия "Макта" с
медийното парт-
ньорство на Classic
FM радио. Тази годи-

21 млн. лева за работа
с деца и ученици

от уязвими групи
Светла ЙОРДАНОВА

Министерският съвет одобри допъл-
нителни трансфери в размер на 21 807
594 лв. по бюджетите на общините за
2019 г. за работа с деца и ученици от
уязвими групи в детските градини и
училищата и за допълнително финанси-
ране за издръжка на паралелки за при-
добиване на квалификация по защите-
ни специалности от професии и спе-
циалности от професии, по които е на-
лице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда.

Предоставянето на допълнителните
средства по бюджетите на общините за
2019 г. няма да доведе до въздействие
върху държавния бюджет, тъй като
необходимите средства са предвидени
по бюджета на Министерството на об-
разованието и науката за 2019 г.

на те бяха връчени
на тържествена це-
ремония в античен
културно-комуника-
ционен комплекс
"Сердика" - под купо-
ла на Ларгото.

Сред носителите
за 2019 г. блестят
имената на певеца
Васил Найденов, пи-
сателката Здравка
Евтимова, актьора
Владимир Пенев, пиа-
нистката Пламена
Мангова, композито-
ра Стефан Димит-
ров, джазмена Ангел
Заберски, диригента
Юли Дамянов и дру-
ги изтъкнати твор-
ци. Едно от отличия-
та се присъжда на
амбициозния екип на
Софийската филхар-
мония, по повод 90-
годишнината на ор-
кестъра. Като сим-
вол на дълбоката
признателност на
организаторите към
приноса на тези
творци в сферата на

Полицията на крак за изборите
Любомира ПЕЛОВА

Изключително доб-
ра организация за
ред и спокойствие в
неделя, 26-ти май, ко-
гато перничани ще
дадат вота си за но-
вите евродепутати,
е създала Областна-
та дирекция на поли-
цията, стана ясно на
вчерашната специал-
на пресконференция.
Подготовката е за-
почнала още преди
месец. Със заповед на
шефа на полицията е
сформиран временен
оперативен щаб, в
състава на който
влизат зам.директо-
рът на ОД на МВР ,
началникът на "Охра-
нителена полиция" и
други служители на
дирекцията, които
ще следят за спокой-
ния изборен ден. Ан-
гажиран е целият
състав на ОД на
МВР, ще помагат и
служители на Пожар-
ната и "Гранична по-
лиция" и дирекция
"Жандармелрия". И в
изборния ден ще ра-
боти сектор "Бъл-
гарски документи за
самоличност, а на
страницата на ОД на
МВР има качена пове-
че информация за ра-
ботното време на
екипа. Основното е,
че секторът ще ра-
боти на 24 и 25 май
от 8,30 до 17,30 часа,
а в самия изборен ден

от 8,30 до 19,30 часа.
Качен е и редът за
издаване на удосто-
верение за гласуване,
уточни регионал-
ният говорител на
МВР Венцислав Але-
ксов и припомни, че
документът важи са-
мо за изборния ден и
единствено за да мо-
же гражданинът да
упражни правото си
на вот.

Старши инспектор
Митко Митков от
отдел "Охранителна
полиция" към ОД на
МВР в Перник допъл-
ни, че е уточнен це-
лият процес, касаещ
транспорта на из-
борните книжа и бю-
летините, охраната
на изборните секции,
общественият ред в
самия ден на вота.

Ще има засилено
полицейско присъс-
твие в сградите, в
които има разполо-

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

жени повече секции,
ще се следи и поведе-
нието на кримикон-
тингента, за да не
бъде допуснато на-
рушение на изборния
закон и най-вече - по-
купката и продажба-
та на гласове. До то-
зи момент няма ни-
какви сигнали в това
отношение, поясни
Митко Митков.

Със заповед на ди-
ректора на ОД на
МВР обаче има изгра-
дени групи, които ще
реагират мигновено
при всеки подаден
сигнал за търговия
на гласове. Има вече
създадени отворени
горещи линии и от
органите на реда, и
от прокуратурата,
които ще приемат
евентуални сигнали
за всякакви наруше-
ния на нормативна-
та уредба, касаеща
изборния процес.

За търпимост и толерантност
в дните на баловете

призоваха от полицията
Любомира ПЕЛОВА

24, 25 и 26 май, ще са най-щастливите дни за
зрелостниците от випуск 2019. Тогава ще се
провеждат абитуриентските тържества и по то-
зи повод от Областната дирекция на МВР се
обръщат с апел към гражданите, особено към
водачите на МПС, да бъдат по-толерантни на
пътя.

Нека не помрачаваме тези прекрасни праз-
ници за децата ни, призова Александър Ранге-
лов от пернишката "Пътна полиция". В трите
дни на абитуриентските балове ще има вре-
менни ограничения на скоростта, затруднения-
та ще са главно поулиците "Отец Паисий",
"Миньор" и "Петко Каравелов". Временната
забрана на движението ще бъде въведена със
специална заповед на шефа на ОД на МВР.

Инспектор Рангелов поясни, че подготовката
за осигуряване на спокойствието по време на
баловете, е започнала още преди няколко ме-
сеца. В учебните заведения са проведени сре-
щи и беседи със зрелостниците по повод
тяхната безопасност в празничните дни, ко-
ментирано е поведението по време на прид-
вижването от местата, където ще се събират
младите хора към комплекса, където ще праз-
нуват, както и на самите тържества. Нека всич-
ки спазваме правилата за движение и прояв-
яваме повече търпимост, призова още веднъж
инспектор Рангелов.

музиката, театъра,
литературата, изо-
бразителното изкус-
тво и журналистика-
та, отличените ще
получат изящната
брошка във формата
на писец, която се
изработва от 24-ка-
ратово злато.

Събитието се про-
вежда в рамките на
Европейския музика-
лен фестивал, вклю-
чен в Календара на
културните съби-
тия на Столичната
община. Съорганиза-
тор на форума е Ми-
нистерството на
културата на Репуб-
лика България.

По традиция една
от наградите "Злат-
но перо" се определя
от слушателите на
Classic FM радио чрез
гласуване. Изборът
на публиката за но-
сителя на 24-тия по-
четен знак ще бъде
обявен на церемо-
нията.
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