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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Кръстител

Дворец
без цар

След като съдът на първа инстан-
ция отне двореца "Врана" на бившия
цар Симеон, се заредиха купища въп-
роси с изтекла давност. Най-глав-
ният от които естествено е с чии
пари е строена сградата и емблема-
тичния за династията парк около
нея. И понеже първата съдебна ин-
станция не е последна, няма да са пос-
ледни и интерпретациите на тема
царски имоти.

Щом в днешна България всичко мо-
же, защо да не може и цар без дворец?
А при положение, че дворецът е нас-
тоящ, а царят е бивш, логиката става
по царски непоклатима. Виж, друго е
дворец без цар. Тук вече си трябва по-
литика. Като си го вземе държавата,
какво ще го прави? Главоблъсканицата
започна. Каквото и да го правят, пари
трябват. Много пари. Хипотезата, че
ще го купи някой олигарх, означава да
си имаме нов цар. А дворецът ще му
бъде царски армаган. Перфектно мяс-
то за снимане на чалга клипове и сноб-
ски вечеринки. В политическия пейзаж
дворецът "Врана" ще бъде символ най-
бедното европейско царство. И царят
ни като народа - остана малоимотен.
Само едни гори му останаха, колкото
да се завъдят царски партизани.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 / 280

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

Тук пристигат доброволци от Латвия, Испания, Сърбия и Италия
Светла ЙОРДАНОВА

Тази седмица прик-
лючва втората част
на проект CLEAN UP в
село Мещица, органи-
зиран от Асоциация
за културно, стопан-
ско, евристично и
лингвистично сът-
рудничество.

Тази година 10 доб-
роволеца от Латвия,
Испания, Сърбия и
Италия шест седми-
ци изпълняваха раз-
лични дейности в се-
лото с цел подобрява-
не информираността
към опазването на
околната среда.

Отново имаше ак-
ция по почистването

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg
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www.vento-k.com
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

БАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛ

√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони

РЕСТОРАНТ-ГРАДИНАРЕСТОРАНТ-ГРАДИНАРЕСТОРАНТ-ГРАДИНАРЕСТОРАНТ-ГРАДИНАРЕСТОРАНТ-ГРАДИНА

  0897 886 856  0897 886 856  0897 886 856  0897 886 856  0897 886 856

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÁÅÇÏËÀÒÅÍ ÊÓÐÑ ÏÎ
ÏÐÎÃÐÀÌÈÐÀÍÅ Â ÏÅÐÍÈÊ

ÙÅ ÑÀÍÈÐÀÒ ÑÃÐÀÄÀÒÀ
ÍÀ ÁÐÅÇÍÈØÊÎ Ó×ÈËÈÙÅ
„×ÅÐÍÎÃÎÐÅÖ” ÄÍÅÑ
ÏÐÈÅÌÀ „ÂÈÕÐÅÍ”

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”
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Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008
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       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727
www.hbsteel.bg

на реката в Мещица,
отново имаше и пре-
зентации.

Част от дейности-
те бяха заложени в
пет-годишната стра-
тегия, изработена
от доброволците в
CLEAN UP 1.

Какво бе различно-
то?

"Амбицията на
CLEAN UP 2 бе да
приобщим децата и
младежите от Мещи-
ца, да са по-чувстви-
телни по темите за
екологичното равно-
весие и опасностите,
които крие безхабе-
рието на хората, кои-
то замърсяват сре-

НО
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(Бизнес-сградата, на светофара,
в ниската част на бетоновия мост)

0888 50 32 37076 60 31 29

От днес лятото се завръща
Любомира ПЕЛОВА

След влошаването на времето в началото на
тази седмица лятото ще се завърне в следва-
щите дни със слънчево и топло време. От днес
ни очакват дни с хубаво време, сочи среднос-
рочната прогноза за времето, базирана на
компютърни модели. До края на тази седмица
и в началото на следващата лятото продължа-
ва. Днес на по-малко места е възможно да
превали, а времето ще се затопли. И след това
ни очакват дни със слънчеви часове и повиша-
ващи се температури, които в следобедните
часове ще достигат 28-33 градуса. В петък
срещу събота и неделя срещу понеделник са
възможни краткотрайни превалявания, главно
в планинските райони на Северозападна и За-
падна България, уточняват синоптиците.

Закопчаха перничанин с марихуана
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е задър-
жан за притежаване на
наркотични вещества,
съобщиха от пресцен-
търа на Областната
дирекция на МВР.

Акцията е проведе-
на в понеделник от
служители на Второ

районно управление.
Полицаите проверили
31-годишният М.С.
По-късно претърсили
и жилището, обитава-
но от него. Там било
открито и иззето па-
кетче със ситно нар-
язана зелена листна
маса  и тегло около

един грам. При напра-
вения полеви тест ве-
ществото реагирало
на марихуана. М.С. е
задържан за 24 часа с
полицейска мярка.

Започнато е досъ-
дебно производство
под надзора на Районна
прокуратура - Перник.
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дата, в която жи-
веем" - сподели Петя
Димитрова, управи-
тел на асоциацията.
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Безплатен  курс по програмиране за
начинаещи стартира в Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Перник е един от 36-те града в цяла

България, в които Софтуерният универ-
ситет ще проведе безплатен подготвите-
лен курс по програмиране за начинае-
щи, съобщиха организаторите. Курсът
стартира на 6-ти октомври. В рамките на
два месеца курсистите ще преминат
през всички фундаментални теми в
програмирането като променливи, типо-
ве данни, условни конструкции, цикли и
др.

Курсът „Programming Basics“ дава на-
чални умения по програмиране, необхо-
дими за всички технологични специал-
ности в Софтуерния университет и за-
вършва с практически изпит по програ-
миране, който е приемен в програмата
по софтуерно инженерство на Софтуер-
ния университет.

Обучението е подходящо за всички с
интереси към програмирането, не изи-
сква предишен опит и не поставя въз-
растови ограничения.

Желаещите могат да избират между
две форми на обучение – присъствена
или онлайн.

На успешните курсисти Софтуерният
университет ще даде шанс да продъл-
жат обучението си в програмата по Соф-
туерно инженерство и след завършване
на курса, при положение, че издържат
сертификационния изпит, който не е за-
дължителен. Той ще се проведе на 1 и 2
декември 2018 г (онлайн).

Кандидатстването за курса Program-
ming Basics ще продължи до 27 септем-
ври.

Останалите градове, в които ще се
проведе обучението са Асеновград,
Благоевград, Бургас, Пловдив, Велико
Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна
Оряховица, Димитровград, Добрич, Дуп-
ница, Казанлък, Карлово, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазар-
джик, Варна, Петрич, Плевен, София,
Разград, Русе, Самоков, Сандански,
Свищов, Силистра, Смолян, Сопот, Ста-
ра Загора, Троян, Хасково и Шумен.

“Мисля, че успяхме,
защото ежедневно
част от доброволци-
те организираха арт
ателиета за деца, ка-
то водещата тема
бе опазването на
околната среда”, до-
пълни тя. „Децата
всеки ден чакат тези
занимания, споделя
една майка, дори дъ-
щеря ми става рано и
не закусва, а бърза да
отиде при какичките
и батковците от
CLEAN UP.”

Преди седмица в чи-
талището имаше
презентация на тема
„Опазване на биоло-
гичното разнообра-
зие“, която бе пред-
ставена от децата
от Мещица – Марая,
Мони и Валери, но бе

подготвена съвмес-
тно с доброволците.
А за да поощри най-
любознателните, АК-
СЕЛС направи даре-
ние на НЧ“П.К.Яворо-
в“ - семейна колекция
от енциклопедии на
научна, историческа
и природна теми. В
понеделник Йована
Ловрен от Сърбия
представи свое пред-
ложение как чрез рас-
тения може да се по-
добри химичния със-
тав на водата. Вчера
имаше конкурс на те-
ма „Децата пазят
природата“. В сряда
Хуан и Хавиер от Ис-
пания ще пред-
ставят една по-раз-
лична от екологията
тема – поклонничес-
кия поход познат ка-
то Пътят на Сант-
яго. В петък от 10

часа ще има  финална
презентация на
проекта, ще има про-
жекция на два филма,
направени от Синдия
и Милош, също така
ще има дегустация
на здравословни хра-
ни от всяка държава.
С кулинарното ате-

лие доброволците ис-
кат да благодарят на
мещичани за топлия
прием и многоброй-
ните уроци по бъл-
гарска кухня, които
имаха по време на
престоя. В събота
от 11 часа ще бъде
закриването на
проекта с изключи-
телно интересна от-
борна игра, като във
всеки отбор трябва
да има двама добро-
волеца и двама мес-
тни представители.
(Между другото има
останали само 3 сво-
бодни места за по-
пълване в отбори-
те). Разбира се ще
има и награди, част
от които са осигуре-
ни от Хенкел, Бълга-
рия. Можем да се пох-
валим, че постигнах-
ме целите на проек-
та, споделя Лилия
Георгиева – коорди-
натор на CLEAN UP 2.

Това лято в Мещица
имаше по-различна
атмосфера и всички
очакват следващите
доброволци. За нас
като организатори
бе важно да покажем
на младите хора в се-
лото, че не е страш-
но да бъдеш част от
европейски проект,
че е забавно да си
доброволец и очаква-
ме местните младе-
жи да се включват в
бъдеще в подобни
инициативи и да при-
добият своя опит
от тях. Проектът е
финансиран по прог-
рама Еразъм +, Евро-
пейска доброволчес-
ка служба. От октом-
ври всички добровол-
чески дейности ще се
реализират от нова
програма - Европей-
ски корпус за соли-
дарност.

снимки: Синдия Ви-
тола

„Серафим“ на Йовков се падна
на поправителната матура

Светла ЙОРДАНОВА
Върху темата „Доброта и самота“ в раз-

каза „Серафим“ на Йордан Йовков раз-
съждаваха зрелостниците, които се явиха
на матура по българки език и литература
вчера.

Произведението влиза в учебния мате-
риал за 12-ти клас. Зрелостниците имаха на
разположение 2 астрономически часа, за
да напишат есе или интерпретативно съчи-
нение.

След 16.30 часа на сайта на Министерс-
твото бяха публикувани изпитният вариант
и ключът с верните отговори.

Днес е вторият задължителен държавен
зрелостен изпит по предмет по избор от се-
сията август-септември, а в периода 30 ав-
густ – 5 септември ще се проведат държав-
ните зрелостни изпити по желание.

Над 88 на сто от пшеницата
в региона е вече ожъната

Силвия ГРИГОРОВА
88.83%  от площите, засети с пшеница

в областта са вече ожънати, информира-
ха от Областна дирекция „Земеделие”.
Ако времето е благоприятно, до края на
тази седмица стопаните в региона ще
приключат с жътвата на пшеницата.

Първи приключиха с прибирането на
пшеницата земеделците от Земен, кои-
то засяха през есента най-малко площи
с пшеница в областта.

От засетите в общината 2 800 дка са
получени 672 т зърно при 320 кг среден
добив от декар.

Стопаните от Ковачевци също остави-
ха зад гърба си жътвата на пшеницата.
От засетите в общината 5 200 дка са по-
лучени 1 145 т зърно при 220 кг среден
добив от декар, който е най-ниския до
момента в региона.

Радомирските земеделски произво-
дители са създали много добра органи-
зация по прибирането на пшеницата. От
засетите 78 500 дка са получени  27011
т зърно при 390 кг среден добив от де-
кар, като са ожънати 69 260 дка, което
представлява 88.23% от засетите пло-
щи.

Трънските земеделци от засетите в
общината 8 300 дка са реколтирали 7
300 дка, което ще рече 87.95% от пло-
щите. От тях са получили 2 847 т зърно
при 390 кг среден добив от декар, който
се очертава като най-високия за сега в
региона.

От засетите общо в областта 153 170
дка с жито са вече ожънати 136 060
дка. От тях са получени 47 789 т зърно
при 351 кг среден добив от декар, който
е малко по-висок от миналогодишния

Наполовина са намалели болните
от заразни болести в областта
Силвия ГРИГОРОВА

Над 50% са намалели
болните от заразни
заболявания през из-
миналата седмица, ин-
формират от Регио-
налната здравна ин-
спекция. През този пе-
риод са констатирани
7 болни, при 16 за
предходната седми-
ца.Три пъти са намале-
ли болните от ентеро-
колит. Регистрирани-
те през този период
болни са 4, при 12 за
предходната седми-
ца.Двама от болните
са от Перник, 1 от Ра-
домир и 1 от село Рас-
ник, всички се лекуват
стационарно в Инфек-
циозното отделение
на МВАЛ”Р. Ангелова”.
Леко увеличение има
при заболелите от ро-
тавирусен гастроен-
терит- регистрирани-
те болни през итмина-
лата седмица са 2, при
1 за предходната сед-

мица.
Здравната инспек-

ция е установила по-
нижение и при заболе-
лите от остри респи-
раторни заболявания.
През изминалата сед-
мица са констатирани
14 болни, при 15 за
предходната седмица.
З а б о л е в а е м о с т т а
през този период е
18,89 %oo, при средна
за страната
27,60%oo.

Има регистриран и 1
болен от лаймска бо-
релиоза, като през из-
миналата седмица съ-
що е регистриран 1
случай. Болният е от
Перник. През отмина-
лата седмица здравни-
те инспектори са из-
вършили 99 проверки.
От тях 34 са свързани
с контрол по спазване-
то на изискванията за
забрана на тютюно-
пушенето в заведения
за обществено хране-

не.
РЗИ продължава

ежедневния монито-
ринг на водата, пред-
назначена за питейно-
битови нужди в регио-
на. Взети са 82 проби
от различни водоиз-
точници, за да се ус-
танови дали подавана-
та от тях вода отго-
варя на изискванията
на Наредба №9.про-
дължава контролът
от здравните инспек-
тори на басейните в
областта. Взети са 42
проби от тях, за да се
установи дали водата
в тях отговаря на хи-
гиенните норми и изи-
сквания.

Освен това, през ми-
налата седмица са взе-
ти и 100 проби от ат-
мосферния въздух, за
да се установи дали
наличието на фини
прахови частици е в
рамките на допусти-
мите норми или не.

от страница 1



Съперник 329 август 2018 г.ПАНОРАМА

Ùå ñàíèðàò ñãðàäàòà íà áðåçíèøêî ó÷èëèùå
Това стана възможно със съдействието на областния управител

Обновяват напълно читалището
в квартал "Бела вода"

Светла ЙОРДАНОВА

Усилен ремонт тече в сградата на мес-
тното читалище "Пробуда" в пернишкия
квартал "Бела вода". Средствата за ре-
монтните дейности са 346 000 лв. с ДДС и
се отпускат от Междуведомствената коми-
сия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет.

В културната институция се извършва
основен ремонт на всички помещения - ре-
петиционната зала, библиотеката, читалн-
ята и детската градина, която се помещава
в нея. В това се увери и кметът Вяра Це-
ровска, която направи проверка заедно с
нейния заместник Владислав Караилиев.

Сградата ще бъде изцяло санирана, ще
бъдат укрепени стени и подновени подова-
та настилка, ВиК и електрическата инста-
лация . Проектът за ремонта включва още
и изграждане на две тоалетни, както и
подмяна на част от покривната конструк-
ция.Предвиждат се и асфалтиране на спе-
циална площадка и изграждане на алеи
около читалището.

"Надявам се ремонтните дейности да
приключат в срок и обектът да влезе в ек-
сплоатация, за да може да се използва от
самодейните състави и школи към читали-
щето, които прославят града и страната ни
в множество фестивали и конкурси, споде-
ли кметът Вяра Церовска и допълни, че
съвсем скоро ще отвори врати и реновира-
ното читалище в село Драгичево.

Радомир се готви за
празника на Съединението

Любомира ПЕЛОВА
С тържествена церемония Радомир ще

отбележи 133 години от Съединението на
Княжество България с Източна Румелия.

Честването ще се състои на 6 септември
от 10:30 часа пред  паметника  на  подпору-
чик  Константин  Цанков, където ще бъдат
поднесени венци и цветя.

По повод празника организаторите на
мероприятието са подготвили празничен
концерт с участието на Сорина Богомило-
ва, Антонио Симеонов, Валерия Момчило-
ва и оркестър "Граовци".

Той ще започне в 11 часа на площад
"Свобода", уточниха от общинската адми-
нистрация.

Любомира ПЕЛОВА
Сградата на брез-

нишкото средно учи-
лище "Васил Левски"
ще бъде санирана.

Това ства възможно
благодарение на пос-
редничеството на об-
ластния управител на
Перник Ирена Соколо-
ва. Санирането ще се
осъществи по програ-
ма на компанията
"ЧЕЗ ЕСКО България"

нат в средата на след-
ващата година след
края на учебния про-
цес.

По проекта се пред-
вижда да се направи
топлоизолация, об-
новяване на фасада-
та, пълна подмяна на
отоплителната сис-
тема. Санирането ще
обхване цялата учи-
лищна сграда, в която
се обучават над 300

ЕООД. Преговорният
процес между община
Брезник и фирмата за-
почна преди два месе-
ца, когато се направи
оглед и документално
обследване на сграда-
та.

До седмици пред-
стои официалното
подписване на догово-
ра. Строително-мон-
тажните дейности
по сградата ще започ-

деца от Брезник и ре-
гиона.

Реализирането на
тези мерки, осигур-
яващи енергийна ефе-
ктивност, ще доведе
до чувствително на-
маляване на разходи-
те за отопление, вода
и електричество на
учебното заведение.

ЕСКО компаниите са
бизнес модел, който
се развива и в Бълга-
рия от няколко годи-
ни.

"ЧЕЗ ЕСКО Бълга-

Закриха 245 паралелки
след седми клас

Светла ЙОРДАНОВА
245 паралелки за осмокласници в

страната са закрити след третото класи-
ране заради липса на кандидати. От тях
190 са професионални, а останалите 55 -
профилирани.

Същевременно преди старта на уче-
бната година се търсят ученици, които
да запълнят още 8378 свободни места в
училищата в страната. Повече от 2/3 от
тях - 5826, са за осмокласници в профе-
сионални гимназии, а останалите 2552 -
в профилирани. Това сочат данните за
свободните места и закритите паралел-
ки към 20 август, публикувани от Синди-
кат "Образоване".

Най-много закрити паралелки има в
София-град - 31, от които 16 са профе-
сионални, 15 профилирани. Сред тях има
такива с профил "каменоделство",
"производствено-кулинарни дейности и
напитки", "предприемачески", "компю-
търна техника и технологии, "софтуерни
и хардуерни науки" "подемно-транспор-
тна техника, монтирана на пътни превоз-
ни средства", "природни науки", "чужди
езици".

В столицата 967 са свободните места в
гимназиите след приключването на тре-
тото класиране от приема след 7-и клас
в началото на август. Към част от тях ве-
че са насочени 39-те ученици, които са
били приети в паралелки, които попадат
в списъка на закритите.

На второ място по брой нереализирани
паралелки се нарежда Пазарджик, къ-
дето са закрити 18 професионални и 4
профилирани.

Там обаче продължават да търсят уче-
ници за 520 свободни места, като срокът
за записване е удължен до 10 септем-
ври. Те могат да кандидатстват в гимна-
зии за предприемачи, природни и хума-
нитарни науки, техник-лесовъд. Там се
търсят още фризьори, кулинари, еле-
ктромонтьори, биотехнолог.

Българите са пътували през
юли най-много до Турция
Светла ЙОРДАНОВА

През юли 2018 г.
най-голям брой пъту-
вания на български
граждани са осъщес-
твени към Турция,
Гърция, Германия, Ру-
мъния, Сърбия, Маке-
дония, Италия, Ав-
стрия, Обединеното
кралство и Испания.

Пътуванията на
български граждани в
чужбина през юли та-
зи година е с 9% пове-
че, отколкото през
същия месец на мина-
лата година. Увеличе-
ние на пътуванията
на българи в сравне-
ние със същия месец
на предходната годи-
на е отчетено към
Гърция, Турция, Маке-
дония, Австрия, Сър-

бия, Румъния и Ита-
лия.

Същевременно на-
маляват пътувания-
та на български граж-
дани към Украйна,
Португалия, Герма-
ния, Малта и други,
съобщават от НСИ.

Най-много през юли
българите са пътува-
ли с цел гостуване,
обучение, посещение
на културни и спор-
тни мероприятия.
Следват пътувания-
та с цел почивка и ек-
скурзия и пътувания-
та със служебна цел.

През юли 2018 г. по-
сещенията на чужден-
ци в България са се
увеличили с 6.5% в
сравнение с юли 2017-
а. Регистрирано е уве-

рия" ЕООД предос-
тавя широк спектър
от енергийни реше-
ния, включително
проектиране и въвеж-
дане в експлоатация
на решения за ене-
ргийна ефективност,
саниране, намаляване
на разходите за ене-
ргия, аутсорсинг на
услуги, свързани с
енергийната инфрас-
труктура, производс-
тво и доставка на
енергия, управление
на риска и др.

личение при всички
наблюдавани цели.
Транзитните преми-
навания през страна-
та са 24.7% от всички
посещения на чужден-
ци в България.

От общия брой
чужденци, посетили
България през юли, де-
лът на гражданите
от Европейския съюз
е 61.3%. Увеличават
се посещенията на
граждани от Обедине-
ното кралство, Чеш-
ката република, Бел-
гия, Румъния, Ав-
стрия, Полша, Герма-
ния и други. Същевре-
менно намаляват по-
сещенията на гражда-
ни от Унгария, Дания,
Нидерландия, Фран-
ция и други.
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Ако България е царството на евтинията, защо децата ни бягат от него?

Любомира ПЕЛОВА
Мине не мине някой

и друг ден и национал-
ните медии избълват
някоя европейска ста-
тистика, според коя-
то България е рай за
живеене заради евти-
нията.

Така и вчера. Нацио-
налното радио инфор-
мира, че у нас храни-
телните продукти,
стоките и услугите
са най-евтините в
сравнение с останали-
те членки на Европей-
ския съюз. Това сочел
анализ на Евростат за
2017 година. В стра-
ната ни се предлагали
на най-ниски цени дре-
хи, обувки, отопление,

електричество, вода,
здравеопазване, обра-
зование, транспорт,
горивата, алкохол и
цигари.

Най-скъпите държа-
ви в Евросъюза са Да-
ния и Люксембург. Жи-
телите на Копенхаген
дават най-много пари
за храна, ресторанти
и хотели. Люксембург
е страната с най-ви-
соки разходи за жили-
щата. Ирландия пък е
най-скъпата държава
в ЕС по отношение на
алкохола и тютюне-
вите изделия.

Резултатите из-
глеждат странно на
фона на мнобройните
сигнали, подавани от

българи в чужбина.
Най-честите примери
в нашите медии за
стоки, които са по-ев-
тини в страни от Ев-
ропейския съюз
спрямо България, са
свързани с горивата,
храните, отопление-
то и електричество-
то.

И това е по-малката
беда. По-сериозната е
в това, че се говори
за ниски цени, но не се
споменава за ниските
доходи на българина,
който в по-голямата
си част е ударил дъ-
ното.

И ако европейските
статистици не отчи-
тат този аспект, е
работа на медиите да
рисуват пълната кар-
тина. Иначе е нечес-
тно. И не особено
почтено.

Една лъжлива карти-
на не върши никому,
най-вече на обикнове-
ния нашенец, който
едва връзва, а поняко-
га и изобщо не ги
връзва двата края на
най-елементарното
житейско оцеляване.
Примери в това отно-
шение много... Да взе-

Приет е Правилник за
прилагане на Закона

за държавните помощи
Любомира ПЕЛОВА

Министерският съвет прие Правилник за
прилагане на Закона за държавните помо-
щи. Правилникът е изготвен във връзка с
приетия на 24 октомври 2017 г. Закон за
държавните помощи (ЗДП) и на основание
§ 4, ал. 1 от Преходните и заключителните
разпоредби на ЗДП, където е предвидено в
срок до една година от неговото влизане в
сила правителството да приеме правилник
за прилагането му, съобщиха от пресцентъ-
ра на правителството.

Приетата с Правилника уредба ще подпо-
могне администраторите на помощ и бене-
фициерите при предоставянето на законо-
съобразни помощи чрез използване на на-
ционален и европейски финансов ресурс.
Целта е да се подобри финансовата дис-
циплина в публичния сектор и да се снижат
фискалните рискове.

Правилникът определя реда и условията
за прилагане на ЗДП. Обособените му час-
ти следват разделите на закона и регла-
ментират основните дейности от момента на
планиране, разработване и съгласуване на
мерки за помощ, през изпълнението на про-
цедурите по уведомяване, до задължения-
та за докладване, регистриране и съхран-
яване на данни.

Приетият от правителството документ от-
разява и новите моменти в европейските
правила и практика по държавните помощи,
засегнати на законово равнище. Той регла-
ментира реда, формата и начина за пред-
ставяне пред Европейската комисия на
уведомленията за държавни помощи и за
изготвяне на оценка за съответствие на
държавната помощ с правилата за групово
освобождаване.

Предвидени са разпоредби, уреждащи
както обмена на информация по държавни-
те помощи с Комисията, така и формата, съ-
държанието, сроковете и начина за инфор-
миране при предоставяне на минимални по-
мощи и помощи, освободени от уведомява-
не. Практически са разяснени задължения-
та за водене на архиви и регистри, както и
работата с информационните системи на
Европейската комисия, използвани в дър-
жавите членки на ЕС.

Правилникът допринася също за миними-
зиране на рисковете от предоставяне на
неправомерна помощ, за подобряване на
качеството на разработваните мерки за
подпомагане, както и за усъвършенстване
на механизмите за координация и изпълне-
ние на решенията на ЕК в областта на дър-
жавните помощи. Чрез него се гарантира и
съответствие между поставените цели и
очакваните резултати от модернизираната
в периода 2012 - 2016 г. обща европейска
правна рамка по държавните помощи.

Очакваните резултати от приемането на
Правилника обхващат създаване на среда
и процедури за координация и информа-
ционен обмен по държавните помощи по та-
къв начин, че Република България да про-
дължи да спазва задълженията си по Дого-
вора за функционирането на Европейския
съюз и общите за държавите членки техни-
чески изисквания.

Медицинското образование да бъде безплатно
за студентите, но на договорно начало
Силвия ГРИГОРОВА

Предлагаме ДДС
ставката за лекарс-
тва и лекарствени
продукти да бъде в
порядъка на 8 %.
Мисля, че това е нор-
мално, за да се компен-
сират желанията на
финансовото минис-
терство за суми, кои-
то да влизат в бю-
джета и да бъдат на-
сочени за здравеопаз-
ване. Това каза депу-
татът от БСП  и за-
местник-председател
на Комисията по здра-
веопазване доц. Геор-
ги Йорданов.

"Реално се касае за
значителни суми в
порядъка между 400 и
600 млн. ДДС, които
финансовият минис-
тър, който и да е
той, какъвто и да е
цвят, смята за прив-
лекателно да ги изпол-
зва, а не да ги "загу-
би". За едно лечебно
заведения това ДДС
представлява 20 %
общи разходи. Наско-
ро правих една сметка
,че болницата, която
оглавявах - УМБАЛ-
Пловдив, е платила
над 25 млн. лв. ДДС
през годините, в кои-
то оперира като тър-

говско дружество.
Безспорно ставката
трябва да бъде нама-
лена. Наясно сме, че
много трудно ще нап-
равим да няма ставка
за лекарства. Не може
обаче в други секто-
ри, които не са толко-
ва важни като здраве-
то, ДДС ставката да
е толкова малка", уто-
чни Йорданов.

По думите му се на-
лага въвеждането на
спешни мерки, тъй ка-
то здравната систе-
ма не работела добре
нито за лекарите, ни-
то за пациентите.

Според доц. Йорда-
нов лекари в България
има достатъчно, но
проблемът е в реали-
зацията им. "Против-
но на приказките, кои-
то се чуват, че в Бъл-
гария има малко лека-
ри и те напускат
страната, трябва да
ви кажа, че в момента
България има около 31
хил. лекари и ние се на-
мираме в челната, да-
же не и десетка, а сед-
мица по брой на лека-
ри в ЕС. Имаме повече,
отколкото ни
трябват медицински
институти в страна-
та. Те произвеждат

лекари, които не мо-
гат да намерят реали-
зация в България",
уточни той.

Доц. Йорданов под-
черта, че във "Визия
за България" има раз-
писано предложение
сумите, които в мо-
мента плащат сту-
дентите между 800 и
900 лв. на година да
бъдат отменени, т.е.
медицинското образо-
вание да бъде без-
платно за студенти-
те, но да бъде на до-
говорно начало. "Това
означава, че те сключ-
ват договор, когато
постъпят в универ-
ситета, че след за-

вършване на образо-
ванието си ще ра-
ботят или три или
пет години. Същото
се предлага и по отно-
шение на тяхната спе-
циализация. Те няма да
имат проблем, когато
специализират, но ще
сключат договор за
срок, колкото трае
специализацията, да
работят в район от
страната, определен
от Министерство на
здравеопазването",
каза той.

Катастрофалният
проблем при кадрите
касаел медицинските
специалисти, медицин-
ските сестри и аку-

шерките. "Това е ис-
тинска катастрофа.
Анализът на тези мо-
мичета показва, че ед-
на част от тях вече са
в меко казано по-нап-
реднала възраст. Те
дават всичко от себе
си, даже повече от то-
ва, което могат да да-
дат, за да закрепят
здравната система.
Това обаче не може да
продължава вечно. На
първо място трябва
да се започне с подобр-
яване на материални-
те стимули за работа
в този отрасъл в та-
зи нелека медицинска
професия", каза доц.
Йорданов.

мем този с т.н. евти-
но здравеопазване. Ев-
тино, ама за европей-
ците. Иначе българи-
нът пълни електрон-
ни медии, местни и на-
ционални сайтове и
вестници с молби за
помощ за лечение в
чужбина, защото не
само че у нас не може
да намери адекватна
помощ, но и не може
да си позволи да спаси
живота си в реноми-
раните клиники зад
граница. И как да си го
позволи при 510 лв
минимална работна
заплата, каквато по-
лучават повечето ни
сънародници и с коя-
то не могат да пок-
рият елементарните
си битови нужди?
Унизително е - пре-
върнахме се в прос-
яци, за да спасим жи-
вота си или този на
близкия си човек. Как-
во ще каже за това Ев-
ропа? Или то не влиза
в статистическите
изследвания?

А образованието?
Децата на средноста-
тистическия бълга-
рин работят, при то-
ва поне на две места,

за да могат да си поз-
волят висше образо-
вание. Децата ни не
четат - как да четат,
като една книга на па-
зара е минимум дваде-
сетина лева. А по-ка-
чествената литера-
тура струва няколко
пъти повече. Дори
библиотеките са ог-
раничени в средства-
та, с които могат да
закупуват литерату-
ра.

Отоплението, еле-
ктричеството, вода-
та били евтини. Услу-
гите, дрехите и обу-
вките също. А качес-
твото им? Или за то-
ва не става дума?

Иначе, ако се вярва
на европейската ста-
тистика, ние си жи-
веем в рая на евти-
нията.

Да бе, евтиния, ама
не за нас, простос-
мъртните български
граждани - мъченици.
И е наистина цяла
мистерия, че все пак
оцеляваме. Не е мис-
терия обаче защо де-
цата и внуците ни
бягат към онзи, дру-
гия свят на скъпо-
тията...



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
4. Двустаен, Пригаров район, ет. 7(9), панел, 2 тер., добър вид- 58 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
6. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
7. Двустаен, Проучване, ет. 1, 65м2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
11. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120м2 - 68 000; 70 000 евро
12. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
14. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
17. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
18. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
19. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
20. Къща, Църква, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
21. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
23. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
24. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
13. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
14. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. 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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 29 август 2018 г., брой 1483/6511/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
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

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.
2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО
3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Двустаен,Двустаен,Двустаен,Двустаен,Двустаен,
Твърди Ливади,Твърди Ливади,Твърди Ливади,Твърди Ливади,Твърди Ливади,

ет. 2,ет. 2,ет. 2,ет. 2,ет. 2,
2 тераси,2 тераси,2 тераси,2 тераси,2 тераси,

ТЕЦ,ТЕЦ,ТЕЦ,ТЕЦ,ТЕЦ,
изток/западизток/западизток/западизток/западизток/запад

57 000 лв.57 000 лв.57 000 лв.57 000 лв.57 000 лв.
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    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. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 34 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

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/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

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, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 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.

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

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

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:

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

КАПАЦИТЕТ: HB Steel има производствен
капацитет от над 700 тона на месец

ПРОЕКТИ: HB Steel, наследник на Хела-
Бориславов, е доказан партньор в
строителството на мащабни индустриални и
инфраструктурни проекти като АМ Люлин, АМ
Струма, Тех Парк София, Технополис, Лидл,
седалков лифт Стойките-Пампорово, седалков
лифт Мечи чал и множество административни,
търговски и жилищни сгради

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Email: info@hbsteel.bg Тел: 0889 533 727

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Спешно подарявам керемиди,
вид: "венецианска цигла" и "овча

могила", около 1000 броя. Перник

ул Габрово-7. Тел.: 0895 064 867

Търся болногледач/ка, за

гледане на възрастни, болни

хора. По възможност, мед. сестра.
Тел.: 0889 22 16 36

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.:
0895725609

Продавам Тойота Ярис, 2008г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

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

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 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 масивна двуетажна

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

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

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963

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

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48
Давам двустаен апартамент под

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
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

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

Търсим продавач-косултант за
нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. 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.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - отдел "Човешки ресурси".
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
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

НУМЕРОЛОГИЯ: Какво трябва да научите през този живот?
Вселената е подготвила важни уроци, които всеки от нас трябва

да научи. За да разберете посланията на това тълкуване, съберете
рождения си ден, месец и година, полученото число редуцирайте
до едноцифрено, с изключение на 11 и 22.

1. Индивидуализация
Трябва да се научите на независимост и възможност да вършите

всичко сами. Увеличете силата си. Употребявайте ума си за твор-
чество и измисляйте нови и оригинални методи. Отхвърляйте ог-
раниченията, помагайте, но без да губите индивидуалността си.

2. Сдружаване
Научете се да забравяте себе си и следвайте водачеството на

други. Трябва да сте миротворец и дипломат.
Трябва да работите внимателно и търпеливо, до най-дребните

подробности, воден от идеята за служене и сътрудничество. Не
трябва да търсите лични похвали или признателност. Считайте за
важни благостта, красотата и чувствата на другите.

3.Себеизразяване
Трябва да се научите да давате свободно и радостно от себе си.

Култивирайте обществените връзки и бъдете винаги полезен и
приятен. Трябва да станете безценен чрез способностите си, да
пръскате светлина в тъмнината.

4. Организация
Обръщайте сериозно внимание на дълга си. Този живот рядко

включва пътешествия или разширение. Научете се да служите и
произвеждате. Трябва да се издигнете над всяко привидно огра-
ничение, да усъвършенствате това, което вършите.

5.Свобода
Трябва да очаквате чести промени, разнообразие, пътуване, изне-

нади. Научете се правилно да употребявате свободата си. Учете ези-
ци и разбирайте всички прослойки и всички положения на хората.
Трябва да сте буден и да схващате новото и прогресивното. Необхо-
димо е да се приспособявате към необикновени условия, да упраж-
нявате изобретателност и да следвате от разни ъгли развитието си.

6. Нагласа
Научете значението на отговорността. Изглаждайте нехармонич-

ните условия и положения в своя живот и в живота на другите, с
които сте в контакт. Трябва да служите радостно, добре и тихо,
учейки се как да балансирате противоречията. Необходимо е да се
справите със семейните проблеми и да понесете много от товара на
плещите си, облекчавайки по-слабите си събратя. Служете радос-
тно и давайте духовна и материална подкрепа, където се изисква.

7. Мъдрост
Самота. Трябва да проучите силата на дълбокия умствен ана-

лиз, да търсите мъдростта и скритите неща. Да се развиете вът-
решно, за да станете добър съветник или свещеник. Научете се да
бъдете сам, без да сте самотен.

8.Сила – материална свобода
Вие сте роден за света на търговските деятелности. Налага се

да култивирате широк мироглед и отричане на всякакви ограни-
чения. Занимавайте се с практични и материални неща и се отка-
жете от мечти, блянове и непрактичност. Разбирайте законите,
които управляват парите – събирането им, силата им, ползата им.
Шансът ви е между богати условия и хора.

9. Универсалност, братство между хората
Научете се да бъдете истински човеколюбец и благотворителен

работник. Обичайте хората и им служете. Напуснете всички пред-
разсъдъци на места, раси, съзнавайки основното право на всич-
ки хора. Очаквайте да бъдете полезен и да се откажете от лични
амбиции и притежания, ако общото благо го изисква.

11.Откровение
Издигнете всичко до полета на вдъхновението. Трябва да сте

опора, развивайки таланта да покровителствате и да търсите раз-
криването на нови принципи. Изследвайте мистицизма и го дове-
дете до най-висша употреба. Доверете се на интуицията си и вяр-
вайте в най-висшето ръководство.

22. Материализиращият господар
Научете се да служите. Употребявайте силите си разумно и само

от духовен и идеалистичен ъгъл. Съчетайте полезното и практич-
ното с красивото и въздигащото. Ще имате възможност да реали-
зирате мечтата за мир, любов, щастие, работа и напредък.

Фирма търси Фирма търси Фирма търси Фирма търси Фирма търси СЛУЖИТЕЛИСЛУЖИТЕЛИСЛУЖИТЕЛИСЛУЖИТЕЛИСЛУЖИТЕЛИ

ЗА РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯЗА РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯЗА РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯЗА РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯЗА РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯ
в гр. Перникв гр. Перникв гр. Перникв гр. Перникв гр. Перник

Трудов опит на подобнаТрудов опит на подобнаТрудов опит на подобнаТрудов опит на подобнаТрудов опит на подобна
позиция е предимствопозиция е предимствопозиция е предимствопозиция е предимствопозиция е предимство

Заплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нетоЗаплата 710 лв. нето

CV на e-mail:CV на e-mail:CV на e-mail:CV на e-mail:CV на e-mail:
office@rasterbg.comoffice@rasterbg.comoffice@rasterbg.comoffice@rasterbg.comoffice@rasterbg.com

Тел:02/9508390Тел:02/9508390Тел:02/9508390Тел:02/9508390Тел:02/9508390

ПРОДАВАМ МАСИВНИ
ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ,

КОМБИНАЦИЯ ОТ ДЪРВО И
ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛ.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА, МАСА,
ДВЕ ПЕЙКИ И ДВА СТОЛА.

Цена 300 лв.
0887 884 095
0888 50 32 37
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„Проблемите могат да се све-
дат най-общо до три групи: сил-
но нарушената социална спра-
ведливост в пенсионното оси-
гуряване, ниското и незадово-
лително равнище на пенсиите,
нестабилните финанси на пен-
сионната система“ – думите са на
висш чиновник от Министерс-
твото на финансите, но не днес,
а преди 20 години. В онзи пе-
риод се осъществяват дългого-
дишните планове за отделяне на
пенсиите от държавния бюджет
в нарочен фонд, плащанията ве-
че зависят от направените оси-
гурителни вноски (не се финан-
сират през данъци), очертан е
тристълбовия модел – държавен
фонд, задължителен частен, доб-
роволен частен. Реформата е на-
товарена с големи очаквания за
намаление на „пенсионния то-
вар“. Десетилетия след цялос-
тното преформатиране на систе-
мата обаче, трудно можем да от-
крием разлика между тогаваш-
ните и днешните констатации.

Реалността
Както стана ясно през послед-

ните години, очакването, че ка-
питаловите частни дружества
ще успеят да компенсират дефи-
цитите на цялостната икономи-
ческа и социална система, няма
как да се осъществи. Това е и
причината вторият стълб да ста-
не малко по-демократичен, като
на осигурените лица им беше
дадена законова възможност да
пренасочат пълната си вноска
изцяло към Националния осигу-
рителен институт.

Проблемите във втория стълб
са огромни, но да се върнем на
приходите в публичния фонд
„Пенсии“. Те зависят от ком-
плекс от фактори, но основните
са: размерът на осигурителните
вноски, броят на заетите, демог-
рафската структура, сивата ико-
номика. Макар наистина през
последните години да се регис-
трира нарастване на заетостта,
броят на заетите през 2017 г. все
още е под нивата от 2007 г. Оси-
гуровките бяха драматично на-
малени през първото десетиле-
тие на XXI век, за да бъде облек-
чен бизнеса, което пък от своя
страна да доведе до по-голяма
заетост и съответно по-високи
приходи в осигурителните фон-
дове. Резултатът не е точно та-
къв. Демографската структура се
влошава. А според анализ на
НАП, 58% от заетите работят без
трудов договор или получават
заплата в плик, следователно не
правят осигурителни плащания.

Демотивация
Преобладава общественото

мнение, че плащането на данъ-
ци и осигурителни вноски е те-
жест. Всъщност освобождаване-
то от тези тежести не е никак
сложно – малцина се възпротив-
яват на заетост без трудов дого-
вор. При средната работна зап-
лата у нас, служителят си спест-
ява към 250 лв. месечно и често
приема неплатените осигуровки
като бонус за добре свършена
работа. За работодателя този ра-
ботник е ценен кадър, тъй като
му спестява още почти толкова,
които иначе е длъжен да внася
за своя служител в различни
осигурителни фондове.

Поради масовото недоверие
към пенсионните фондове, всич-
ки са доволни от тази ситуация, а
работниците често се „успокоява-
т“ с това, че няма да доживеят до
пенсия. Според официалната ста-
тистика за очаквана продължи-
телност на живота, наистина
днешните 65-годишни българи се
очаква да живеят средно още 16
години, а 40-годишните само 11,5
години след навършване на пен-
сионна възраст. Но по-голямата
част от нас все пак ще трябва да
осигурят съществуването си през
тези последни години, в които
няма да могат да работят, освен
ако не искат наистина да се пре-
върнат в тежест за близките си.
Надеждата за живот в добро
здраве и трудова активност за-
почва да се изпарява едва кога-
то работниците наближат пен-
сионна възраст. Те спират да
следят възторжени експертизи и
започват внимателно да се
вслушват в новините за размера
на минималната пенсия и велик-
денските добавки. Тогава е твър-
де късно за каквито и да е проме-
ни в осигурителния статус.

Високорискови професии
В залеза на живота си тези ра-

ботници ще получат минимална,
а често и само социална пенсия,
която е значително по-ниска от
минималната, поради факта, че се
осигуряват само на законовия
минимум или не се осигуряват
въобще. Ярък пример са шивач-
ките – фирми с кратък, приклю-
ченски живот изпадат в несъстоя-
телност и не изплащат възнаг-
раждения, а с тях и осигуровки.
Понякога изобщо не сключват
трудови договори. Друга голяма
група са строителните работници
– летният сезон за тях година хра-
ни, но не и старини, тъй като чес-
то работата се извършва от не-
формални и нерегистрирани
„бригади“.

Можем да допълним списъка с
таксиметрови шофьори, медицин-
ски сестри, охранители... Но има
и гилдия, която привидно поне би
трябвало да е по-защитена – жур-
налистите. Масова практика е тру-
довият договор, ако въобще има
такъв, да е с възнаграждение на
нивото на минималния осигури-
телен праг. Останалото се изпла-
ща по авторски договори, а там
осигуровки не се дължат. Конкре-
тен пример – за журналист на 43
години с 20-годишен трудов стаж
без прекъсване, включително в
уважавани печатни медии, еле-
ктронната система на НОИ сочи
прогнозна пенсия 240 лв. Разби-
ра се, той е в средата на трудовия
си живот, но, ако продължава да
работи при същите условия, няма
причина да очаква значимо по-

Прекарии от всички професии, осигурявайте се!
добрение.

Гарантирани пенсии
Нека хвърлим един пог-

лед и на професиите, кои-
то реално осигуряват ви-
соки пенсии, дори над та-
вана от 910 лв. Трудовите
възнаграждения на магис-
трати, дългогодишни депу-
тати и омбудсман например
зависят от размера на
средната заплата на общес-
твения сектор в страната.
Техният осигурителен до-
ход е над, често много над,

максималният осигурителен до-
ход, и е на светло. А това им га-
рантира висок жизнен стандарт,
когато се пенсионират. Тези гру-
пи служители са ощетени от тава-
на на пенсиите, тъй като биха по-
лучавали далеч по-високи пла-
щания от НОИ, ако той се отмени.
Тази несправедливост от тяхна
гледна точка ще бъде поправена
още следващата година, когато за
новопенсиониралите се гражда-
ни таван няма да има.

Не стоят така нещата с държав-
ните служители, които са експер-
ти към министерства, агенции и
пр. Фактът, че държавата плаща
изцяло техните осигуровки (а пла-
щанията не се споделят между
работодател и работник), което
често се представя за несправед-
лив реверанс към тези служите-
ли, всъщност намалява пенсион-
ните им права, защото вече сами-
те вноски не са част от заплатите
им и така осигурителният доход
е по-нисък от реалния.

Категорийни работници и
учители

Те са пример за това как е въз-
можно пенсионните фондове да
осигурят прилични старини. В до-
пълнение към стандартната внос-
ка, работодателите на тези групи
служители правят и допълнител-
ни пенсионни вноски. Най-малко
е допълнителното плащане за
учителите – 4,3%, за работници
първа и втора категория допла-
щанията са съответно 12% и 7%.
Какъв е ефектът можем да прос-
ледим от реално отпусната вече
пенсия на 60-годишен учител:
учителският стаж на лицето е 38
години и 6 месеца, размерът на
пенсията – 565 лв. А тези, които
не се възползват от възможнос-
тта за ранно пенсиониране, могат
да надскочат и 700 лв. Учител-
ският фонд обаче е създаден пре-
ди експериментите с втория
стълб, заетите са основно в об-
ществени училища, поради кое-
то осигуровките им не са укрива-
ни. Резултатът е налице – осигу-
рителното „бреме“ се оказва оси-
гурително предимство.

Средностатистическата Ма-
рия

Преди няколко месеца беше пуб-
ликувано изследване на пен-
сионните системи в няколко раз-
вити държави. Според него, една
от най-незадоволително пред-
ставящите се е английската. Ко-
гато навърши 67 години, среднос-
татистическата 50-годишна Джейн
във Великобритания ще получа-
ва пенсия в размер на едва 41%
от дохода си преди пенсионира-
не, пенсията на същата Джейн в
Австралия ще бъде 72% от трудо-
вото възнаграждение преди пен-
сиониране. Тази разлика е из-

цяло продукт на задължително-
то пенсионно осигуряване.

Да видим каква би била пен-
сията на средностатистическата
Мария, ако работи във Великоб-
ритания или ако се труди в Бъл-
гария. Жена, която сега е на 40
години и е работила за минимал-
на заплата във Великобритания,
ще се пенсионира на 68 години
и ще получава по приблизител-
но 710 лири на месец, показва
пенсионен калкулатор на интер-
нет страницата на британското
правителство. В България, по
настоящите правила, същият чо-
век ще се пенсионира на мини-
мум 65 години с минимална пен-
сия, която от юли 2018 г. е близо
208 лв. Пропастта между една от
най-зле представящите се пен-
сионни системи в развитите дър-
жави и българската е огромна.
Поради което не малко българ-
ски работници целенасочено ра-
ботят в Западна Европа през
последните години от трудовия
си живот, за да успеят да увели-
чат донякъде размера на пенсии-
те си.

Бъдещето
Ако финансовото състояние на

днешната пенсионна система да-
ва малко поводи за оптимизъм,
то ситуацията ще стане значител-
но по-тежка, когато започнат да
се пенсионират българските
граждани, чийто активен трудов
живот започва в началото на
прехода. Още през 1991 г. започ-
ват масовите съкращения – пър-
во на по-младите работници, кои-
то „не са се утвърдили в трудо-
вите колективи и са най-уязви-
ми при съкращения“ („Преходъ-
т“, Агенция за икономическо
програмиране и развитие, 1994
г.), впоследствие на групата 30-
50 години. Безработицата се за-
държа на изключително високи
нива до края на века. Прекари-
зирането на труда, моделът на не-
постоянната работа и на парче се
налага в масовото съзнание ка-
то модерен начин на живот („Ще
работя, когато си искам“, „Аз
нямам началник“ и пр.). Масо-
вият работник тогава се труди без
договор, без осигуровки мини-
мум десетилетие и никога няма
да успее да представи официа-
лен 40-годишен трудов стаж и
достатъчен осигурителен доход.
Поради това се очаква в близки-
те години делът на минималните
и социалните пенсии да нарасне
значително.

Тепърва предстои да стигнем
пенсионното дъно. И можем да
го избегнем само, ако редом с
всички останали мерки за иконо-
мическо укрепване, увеличим
осигурителните ставки и сложим
край на укриването на осигуров-
ки. Тези действия вече са крими-
нализирани, остава само някой
да приложи на практика закона.
От друга страна прекариатът*
трябва да си помогне и сам, като
отказва да работи без договори
и осигуровки. За да не се окаже,
че прекариат в*Прекариат – в со-
циологията и икономиката това
е социална класа без предвиди-
мост и сигурност на бъдещето си.
Игра на думи от пролетариат и
английската дума precarious, коя-
то означава „несигурен”.

Ваня Григорова
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 Днес ще бъде възможно да постигнете серио-
зен напредък в инициативите, по които започнах-
те работа през изминалите дни, дори и седмици.
Важно е на този етап да не предприемате риско-
вани ходове в материалено план, особено ако не
сте сигурни какъв ефект ще има това върху вас

както на този етап, така и в бъдеще.

 Днес ангажиментите ви, и то предимно от ли-
чен характер, неусетно ще се увеличат. Напълно
възможно е част от вас да бъдат изненадани с из-
вестия, които коренно ще променят плановете,
които градихте до момента. Насочете енергия-
та си към полезни за повече хора действия и не се

поддавайте на изкушения.

 Днес ще търсите потвърждение на очаквания-
та си, и ще работите по спешни, важни, интерес-
ни и въпроси, свързани с добри каузи. В професио-
нален план конкретизирайте намеренията си.
Здравословните проблеми, ваши или на близък чо-
век допълнително ще ви натоварват, но са прео-

долими, за това не изпадайте в стрес.

 Днес е важно да залагате на интуицията си, за
да предприемете най-правилните действия в про-
фесионалната сфера. Организирайте делата си
така, че да изпълните отговорностите си както
на работното място, така и тези от личен харак-
тер, които не търпят никакво отлагане. Позволе-

те на любовта да направляват мислите и делата ви днес.

 Днес устойчивостта ви в материалната сфе-
ра ще играе важна роля, особено ако искате да
вложите значителна сума за извършването на
определени реконструкции в дома или на работно-
то си място. Обмислете добре плановете си и ог-
ледайте нещата от всички страни, преди да взе-

мете окончателно решение по интересуващ ви въпрос.

 Днес преценете от какво се нуждаете и не се
колебайте да го постигнете с постоянство! Мо-
ментът ще се окаже ключов за много от вас в ли-
чен план. Важно е да сте наясно с чувствата си.
Съмненията ви към някого ще си останат, но не
бъдете чак толкова мнителни. В интимната сфе-

ра е по-добре да не насилвате събитията.

 Днес на много от вас ще се наложи да направят
някои разходи, за да подобрят стила си на живот.
Опитайте се да не приемате драматично резул-
татите! Приемайте лека храна и ограничете ал-
кохола, не подхващайте нови задачи и не се въз-
гордявайте, дори и да имате основания, защото

може да съжалявате. Уязвим е стомахът.

 Днес се освободете от съществуващите в
личния ви живот неприятности. В случай че ин-
тимната половинка ви предизвика да реагирате,
на всяка цена се опитайте да отговорите на то-
ва предизвикателство подобаващо. В професио-
налните ви контакти и задължения умората или

отегчението е фактор, с който трябва да се преборите.

 Днес поставяйте ясни изисквания пред себе си.
Стремете се да си осигурите поне минимални га-
ранции по отношение на делата, с които възна-
мерявате да се заловите в най-скоро време.
Денят е подходящ за планиране на нови начина-
ния, по които е добре да започнете работа през

следващите дни.

 Днес по-голямата част от вас ще разполагат с
отлични възможности за промяна. Стремете се
да избягвате негативно настроените към живо-
та. Когато знанията не ви достигат, следвайте
интуицията си. Чрез деловите си контакти ще
решите финансов или друг, важен за вас въпрос.

Днес може да почувствате нужда да подновите стара връзка.

 Днес посветете времето на ангажиментите,
от които ще спечелите по-добри позиции на ра-
ботното си място или по-стабилни материални
приходи. В случай че се отвори възможност да се
отправите на път за удоволствие, възползвайте
се от нея, дори и да трябва да промените част от

плановете си.

 Днес много от вас ще подхванат важни инициа-
тиви, благодарение на които ще постигнете за-
видни резултати. Открийте възможностите
пред себе си, защото няма да липсват такива. За
други денят се свързва с по-добри доходи и нас-
троение. Простете на хора, от които сте били

огорчени.
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Мачът е от турнира за Купата на България

„×åðíîãîðåö” äíåñ  ïðèåìà „Âèõðåí”

В сряда ( 29.08.2018г.)
от 17.00ч. на стадиона

в с.Ноевци отборът на
„Черногорец” посреща-

Втора лига
5-ти кръг
Резултати:
Струмска слава 1927 (Радомир) - ЦСКА

1948 (София)         3:4
  [0:1 Андон Гущеров 4', 1:1 Христо Кирев

7', 2:1 Борислав Николов 18',
   2:2 Диян Димов 28', 2:3 Петко К.Петков

58', 3:3 Петър Генчев 86'-аг,
   3:4 Светослав Диков 90'+2'-д], ~ 580

зрители
Несебър (Несебър) - Арда 1924

(Кърджали ) 2:1
  [1:0 Трайо Грозев 16', 2:0 Атанас

Ташолов 42', 2:1 Димитър Макриев 63']
Локомотив (Горна Оряховица) - Поморие

(Поморие)           3:2 (1:0)
  [1:0 Тихомир Кънев 35', 1:1 Живко

Петков 48', 2:1 Йордан П.Йорданов 51',
   3:1 Кристиян Китов 75', 3:2 Живко

Петков 83']
Литекс (Ловеч) - Кариана (Ерден)

1:1
  [0:1 Ангел Бастунов 52', 1:1 Пламен

Николов 90'+3'], ~ 120 зрители
Черноморец (Балчик) - Добруджа 1919

(Добрич)              3:0
  [1:0 Михаил Венков 6', 2:0 Цветан Илиев

32', 3:0 Михаил Венков 73'-псу], ~ 750
зрители

Пирин (Благоевград) - Ботев (Гълъбово)
2:1

  [1:0 Росен Кръстев 14', 2:0 Александър
Бастунов 69', 2:1 Методи Костов 74']

  [чк: Станислав Катранков (Б) 71'], ~ 270
зрители

Локомотив 1929 (София) - Царско село
2015 (София)         0:1

  [0:1 Антонио Георгиев 66']
  [чк: Ангел Колев (тр) (Л) 90'+2'], ~ 330

зрители
Класиране:
1. Царско село 2015 (София) 11:3    15
 2. ЦСКА 1948 (София) 9:6    11
 3. Струмска слава 1927 (Радомир)

8:6    10
4. Монтана 1921 (Монтана) 7:2     9
 5. Поморие (Поморие) 10:8     9
 6. Черноморец (Балчик) 6:2     8
 7. Ботев (Гълъбово) 7:6     7
 8. Арда 1924 (Кърджали) 5:5     7
 9. Несебър (Несебър) 9:10    6
10. Пирин (Благоевград) 3:8     6 [-]
11. Добруджа 1919 (Добрич) 3:6     5
12. Локомотив (Г. Оряховица) 8:9     5
13. Локомотив 1929 (София) 2:5     5
14. Литекс (Ловеч) 7:8     4
15. Лудогорец 1945 II (Разград)

5:11    3
16. Кариана (Ерден)                     3:8     1

ното си заседание, съ-
ветниците подкрепи-
ха докладна за отпус-
кане на 22 324 лв. за
участие в първенс-
твата и турнирите
на БФС, през сезон
2018/ 2019 г.Изпълни-
телният директор на
клуба Андрей Радев е

входирал молба за уве-
личаване на помощта
до 57 200 лв. годишно,
за времето от
01.08.2018 г. до
30.06.2019 година. Ис-
каната сума е за уча-
стието на “Велбъжд”
в Трета Югозападна
лига, “което е свърза-

но с допълнителни ад-
министративни раз-
ходи - съдийски, съ-
дийски транспорт,
линейка, медицинско
обслужване, охрана,
такси и депозит пра-
воучастие, тран-
спорт за участие по
календара”.В докладна

записка от кметът
Петър Паунов се
предлага на Общински
съвет да даде съгла-
сие, Община Кюстен-
дил да предостави  на
ФК “Велбъжд” допъл-
нителна финансова
помощ, в размер на 34
876 лв.

ме отбора на ФК“Вих-
рен“ гр.Сандански във

Югозападна Трета лига
Четвърти кръг
Резултати:
25 август 2018, събота, 18:00 ч:
Балкан 1929 (Ботевград) - Рилски

спортист 2011 (Сам)      0:0
Пирин 1941 (Разлог) - Марек 1915

(Дупница)                1:0
в Първомай:
Беласица (Петрич) - Вихрен 1925

(Сандански)               2:0
Спортист 2009 (Своге) - Оборище

(Панагюрище)              отложен *
* - отложен заради проливен дъжд.
Миньор (Перник) - Велбъжд (Кюстендил)

3:0
Германея (Сапарева баня) - Надежда

(Доброславци)          3:0
Сливнишки герой (Сливница) - Чавдар

(Етрополе)            2:1
Септември (Симитли) - Ботев 1937

(Ихтиман)                1:0
Хебър 1918 (Пазарджик) - Банско

(Банско)                  1:0
   Класиране:
 1. Пирин 1941 (Разлог) 11:1   12    т.
2. Хебър 1918 (Пазарджик) 7:2    10
 3. Германея (Сапарева баня) 6:8     9
 4. Миньор (Перник)                     8:4     7
 5. Сливнишки герой (Сливница)      5:4   7
 6. Рилски спортист 2011 (Самоков) 3:4   7
 7. Оборище (Панагюрище) 5:3     6
 8. Чавдар (Етрополе) 12:6   6
 9. Ботев 1937 (Ихтиман) 4:4     6
10. Беласица (Петрич) 6:3     6
11. Надежда (Доброславци) 6:8     5
12. Балкан 1929 (Ботевград) 4:6     4
13. Банско (Банско)                     3:4     3
14. Вихрен 1925 (Сандански) 4:8     3
15. Марек 1915 (Дупница 5:6     3
16. Септември (Симитли) 1:6     3
17. Спортист 2009 (Своге) 5:7     2
18. Велбъжд (Кюстендил) 1:12    1

втори кръг на Купа
България! От тима са
надямат на истински
футболен празник за
селото.Междуоблас-
тните квалификации
започнаха вчера с мача
между „Ком“ и „Черно-
горец“, който се прове-
де в град Годеч. Побе-
дителят от тази сре-
ща  в случая „Черного-
рец” с 3:1 се присъеди-
ни към компанията на
почиващите в първия
кръг – „Хебър“, „Вихре-
н“ и „Локомотив-БДЖ“
(София). Тези 4 тима
ще образуват нови две
двойки за елиминации-
те. Победителите от
тях ще се срещнат в
зонален финал, който
трябва да се изиграе
най-късно до 19-ти сеп-
тември, уточниха от

ноевския тим.Предста-
вителят на зона „Юго-
запад” пък се класира
директно за 1/16 фина-
лите на турнира. Жре-
бият за този първи,
основен кръг ще се тег-
ли още идната сряда
от 11 часа в Национал-
на футболна база „Боя-
на“.

Чопът ще бъде дири-
жиран, като домакини в
двойките ще бъдат
отборите от Втора
урна. Победителите се
излъчват по система-
та на отстраняване в
една среща, съгласно
условията на член 19,
ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 на
Наредбата. Мачовете
от първия кръг на тур-
нира ще се играят на
25, 26 и 27 септември
2018 година.

Глобиха „Славата” с 250 лева
Само един футбо-

лист, Станислав Кат-
ранков от „Ботев”(Гъ-
лъбово),  е наказан с ли-
шаване от състеза-
телни права за един
мач.

В един момент нер-
вите на зрителите на
мача „Струмска слава”
– ЦСКА 1948 не издър-
жаха и те хвърлиха раз-
ни предмети по тере-
на.

Тази постъпка ще
струва 250 лева на клу-
ба. Ето всички накаа-
ния, наложени от Дис-
циплинарната комисия
във Втора лига.:За

хвърлени предмети, на
основание чл.37, ал.1,
т.4, б.А, предложение 1
от ДП /2018-2019/ ДК
наказва ФК "Струмска
слава" гр. Радомир с
имуществена санкция
в размер на 250 лева.
За нерегламентирано
използване на факли,
на основание чл.37,
ал.1, т.22.2, б.А от ДП /
2018/2019/ – ДК наказ-
ва  ОФК "Локомотив"
гр. Горна Оряховица с
имуществена санкция
в размер на 75 лева.

За хвърлени предме-
ти, на основание чл.37,
ал.1, т.4, б.А, предложе-

ние 1 от ДП /2018-
2019/ ДК наказва ФК
"Черноморец" гр. Бал-
чик с имуществена
санкция в размер на
250 лева.За нерегламен-
тирано използване на
факли, на основание
чл.37, ал.1, т.22.2, б.А
от ДП /2018/2019/ –
ДК наказва  ПФК "Доб-
руджа" гр. Добрич с
имуществена санкция
в размер на 75 лева.За
хвърлен предмет, на
основание чл.37, ал.1,
т.4, б.А, предложение 1
от ДП /2018-2019/ ДК
наказва ПФК "Добру-
джа" гр. Добрич с иму-

ществена санкция в
размер на 250 лева.За
нерегламентирано из-
ползване на бомбички,
на основание чл.37,
ал.1, т.22.2, б.Б от ДП /
2018/2019/ – ДК наказ-
ва  ПФК "Добруджа"
гр. Добрич с имущес-
твена санкция в раз-
мер на 250 лева. За са-
моволно навлизане на
терена, на основание
чл. 34, ал.1, т.5 във
връзка с  чл. 34, ал.2 от
ДП /2018/2019/ – ДК
наказва Георги Кири-
лов – администратор
на ФК „Ботев“ Гълъбо-
во с лишаване от пра-

во да изпълнява фун-
кции от името на от-
бора за 1 среща и с гло-
ба в размер на 125 лева.
ДК спира треньорски-
те права на Ангел Ко-
лев – ст. треньор на
ФК "Локомотив" гр.
София и отлага за раз-
глеждане инциденти-
те от срещата  ФК
„Локомотив“ София-
ФК „Царско село“ Со-
фия от 5 кръг на ВПЛ
за следващо заседание,
като призовава длъж-
ностните лица на сре-
щата и изисква видео-
запис от камерите на
стадиона.

Загубил от „Миньор” иска още пари
ФК Велбъжд,който

загуби в последния
кръг на Трета лига от
Миньор, е отправил
нова молба за финан-
сово подпомагане до
Община Кюстендил,
която ще се разгледа
на сесията на ОС на
30 август. На предиш-

„Лудогорец„ изравни собствен антирекорд
нен антирекорд в ис-
торията на клуба, от-
както той стана
част от българския
футболен елит през
2011 година.След 6
изиграни мача "орли-
те" имаха толкова

малко точки само
през сезон 2014/15.
През есента на този
сезон те играха в
Шампионската лига,
ЦСКА се възползва и в
един момент натрупа
7 точки аванс. През

пролетта обаче "чер-
вените" се сринаха и
изостанаха доста, а
през лятото бяха и
извадени от група-
та.Така, въпреки ло-
шия старт и само 11-
те точки от първите

6 мача, Лудогорец пак
стана шампион. Инте-
ресното е, че във
всяко от първите си
6 участия в "А" група
"орлите" имаха разли-
чен брой точки до то-
зи момент от сезона

Лудогорец започна
колебливо сезона и
след снощния мач на
Берое с Ботев (Bpаца)
се намира на четвър-
то място в класиране-
то.Активът от 11
точки обаче е израв-
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Единият карал пиян, другият – дрогиран

Всички университети
търсят студенти

Светла ЙОРДАНОВА
Средно по 100 свободни места са оста-

нали в българските висши учебни заве-
дения. Такава е бройката студенти, която
трябва да намерят Техническият универ-
ситет - София, Тракийският в Стара Заго-
ра, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград,
както и в Техническият университет във
Варна, за да стартират годината със за-
пълнени курсовете.

В други родни вузове обаче търсят по-
голям брой кандидати – в Русе те са 250,
а в Пловдив 130, докато трети като Лесо-
техническия в София се надяват на още
50 студенти.

В Технически университет – София сво-
бодните стотина местата са разпределе-
ни между професионалните направления:
“Енергетика”; “Електротехника, електро-
ника и автоматика”, “Общо инженерство”
и “Машиностроене”. В Стара Загора ос-
новната част от останалите незаети места
са в аграрните специалности: зооинже-
нерство, рибовъдство и аквакултури, еко-
логия и опазване на природната среда,
агрономство.

ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
запълват липсите предимно в редовната
форма на обучение- в специалност “Пра-
во” има 10-12 незапълнени места, в бъл-
гарски и китайски език има 3-4 места, ма-
тематика - 5 места, 6 в специалност “аку-
шерство”.

Във Варненския технически бройките
са разпределени в специалностите “Еле-
ктротехника”, “Електроника”, “Топлотех-
ника” и “Експлоатация на флота и приста-
нищата”.

Любомира ПЕЛОВА
Двама водачи на

МПС, нарушили нор-
мативната уредба,
са привлечени като
обвиняеми. 41-го-
дишният К.Д. от
Перник ще отговаря
за шофиране на ав-
томобил в нетрезво
състояние. Мъжът
бил проверен на 21
август в областния
град, докато управл-
явал „Дачия Санде-
ро“.

При изпробването
му с техническо
средство за алкохол
са отчетени 1,27

промила. Шофьорът
отказал кръвна про-
ба за химичен анали-
з.

Привлечен е като
обвиняем по чл. 343
„б“, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс и ра-
ботата продължава
съвместно с Район-
на прокуратура –
Перник.

Столичанин пък се
изправя пред Темида
за шофиране на ав-
томобил след упо-
треба на наркотич-
ни вещества.

Престъплението е
извършено на 1 юли

Крадци обраха апартамент
през отворен прозорец

Любомира ПЕЛОВА
Кражба от апартамент е извършена в

Перник.
Престъплението е станало завчера през

нощта, когато неизвестен, през незатво-
рен прозорец проникнал в жилището на
перничанин. Това се случило на ул.
„Св.Св. Кирил и Методий“. По данни на
36-годишният собственик му е откраднат
портфейл, в който имало около 390 лева и
лични документи, както и два обектива за
фотоапарат.

През топлите дни и нощи много хора,
живеещи на ниски етажи оставят отворе-
ни прозорци за проветрените. Това уле-
снява крадците и много често, докато
собствениците спят, някой претърсва къ-
щата им.

От полицията апелират към гражданите,
да затварят прозорците на ниските етажи
през нощта, както и през деня когато от-
състват от жилищата.

 ХУБАВОТО НА ЛОШО-
ТО Е, ЧЕ В ПЕРНИК ВИ-
НАГИ ОБИЧАМЕ ДА ПРА-
ВИМ АНАЛОГИИ. Каквото

и нещастие да се случи по света или
някъде в България, и у нас го има. Ето,
стана трагедията край Своге, и ведна-
га тръгнаха приказки за нашите пъти-
ща, завои, мантинели, бордюри, шахти,
и най-вече за дупките. А рукне ли
дъжд, ела и гледай какво става на вът-
решноградската магистрала при авто-
гарата. Не ти трябва плавателен канал.
Прави са зевзеците, че шофьорите
трябва да карат и курсове по управле-
ние на скутер или малко моторно ко-
рабче. Нищо и никакъв летен дъжд се
изля оня ден над Перник, колкото да
охлади, а проблемът при автогарата ав-
томатично стана свогенски. Засега без
жертви, ако не броим за жертва нерви-
те на водачите. И така регулярно след
всеки дъжд си баем старата песен на
нов глас. Ако при Своге кошмарът е
станал заради мокра настилка и кал-
пав асфалт, в нашия случай не можем
да обвиняваме настилката, щото под
водата не се вижда. Да не говорим, че
асфалтът не играе никаква роля. Инже-
нерната мисъл в Перник, каквато я има,
е тотално безсилна да се справи с
проблема, ако въобще някой го е пос-
тавял професионално. Всичко тече, ни-
що не се променя. Подобно е положе-
нието и на външноградската магистра-
ла малко след Хумни дол по посока Со-
фия. Сезонът на дъждовете наближава
и заедно с него идва водният сезон за
автомобилите. Какво чакаме? Да ста-
нем нарицателни като Искърското де-
филе?

КАКВО МУ ТРЯБВА НА ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ? ЕДНА ЛОША НОВИНА ЗА
ВРЕДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,
и психологията се променя. Няколко
дена в медиите се прокрадват инфор-
мации за отровни ябълки и опасни за
консумация лимони, и народът вече
трепери пред щандовете. Така беше
преди време с яйцата. Клиентите ста-
ват придирчиви до маниакалност. Поч-
ват разпити на продавачите кое откъде
е, има ли гаранция, защо не е написана
и т.н. Яденето се оказва проблем дори
когато имаш пари да си го позволиш. В
сезона на туршиите и компотите стра-
хът се оказва най-големият консер-
вант. Живеем в консервативно общес-
тво, където отровните новини са либе-
рализирани.

Любомира ПЕЛОВА
Обвиниха в причин-

яване на смърт по
непредпазливост на
17-те загинали при
кървавата катас-
трофа край Своге.
Само той ли е ви5но-
вен обаче? Сега оста-
ва отворен въпро-
сът дали няма само
Григор Григоров да
опере пешкира. И
мнозина смятат, че
именно това ще се
случи. Защото бъл-
гарската практика е
такава – отнася го
най-беззащитния.

Доказателство е
случващото се с на-
казателното дело,
образувано във връз-
ка с една друга тра-
гедия, при която 13
души загубиха живо-
та, а десетки оцеляха
само с дрехите на
гърба – наводнение-
то ввъв варненския
квартал „Аспарухо-
во”.

От преслужбата
на Апелативната
прокуратура съоб-
щиха официално,  че с
определение от 24
август 2018 г. Апела-
тивният съд във
Варна е уважил про-
теста на Окръжната
прокуратура в града,
с което прекратява
наказателното дело
по случая.  Съдеб-
ният акт не подлежи
на обжалване.

Д о с ъ д е б н о т о
производство, обра-
зувано веднага след
наводнението във
варненския квартал,
е водено за причин-
яване смъртта на 13
души поради немар-
ливо изпълнение на
занятие или на друга
правно регламенти-
рана дейност, пред-

ставляваща източ-
ник на повишена опа-
сност. Делото е наб-
людавано от екип от
трима прокурори и
разследвано от екип
от трима следовате-
ли от Окръжният
следствен отдел.
При проверката на
определението на
Варненския окръжен
съд въззивната съ-
дебна инстанция е
приела аргументите
на Окръжната про-
куратура, че то е
необосновано, уто-
чняват от прокура-
турата.

За екстремалнос-
тта на валежите в
на 19 юни 2014 г. го-
ворят всички справ-
ки на Националния
институт по метео-
рология и хидроло-
гия.

Само за половин
час - от 18.30 часа
до 19.00 часа, интен-
зивността на падна-
лите валежи на един
квадратен метър е
била 138.8 литра. За
периода от 15 до 20
юни 2014 г. количес-
твото на валежите
са били 175.6 литра,
което представлява
382 процента от
нормата за юни. По-
добно наводнение
във Варна е имало и
през 1951 г., когато
в три валежни дни
през август са изме-
рени 292 литра на
квадратен метър.
Центърът на извал-
яването тогава оба-
че е бил в друга част
на Варна.

Апелативният съд
е приел, че основна-
та причина за нас-
тъпилото водно
бедствие е екстрем-
ността на природно-

то събитие от 19
юни 2014 г. Факто-
рите свлачища, би-
тови и строителни
отпадъци, изградени
постройки по проте-
жението на дерето и
в него, не са основна-
та причина за драс-
тичния размер на на-
несените щети на
инфраструктурата
и домовете, както и
за смъртта на 13 за-
гинали, допълват от
прокуратурата.

Та затова си зада-
ваме въпроса дали и
за трагедията край
Своге няма да се ока-
жат виновни само
шофьорът и пролив-
ния дъжд?

Още повече, че на
извънредното засе-
дание на Министер-
ския съвет, свикано
от премиера, стана
ясно, че изпълни-
телят на ремонта на
пътя София-Своге,
на който стана жес-
токата автобусна
катастрофа с 16 за-
гинали - обединение
“Трейс-Своге”, е по-
лучавал няколко пъ-
ти сигнали от ин-
ституциите, че
трябва да отстрани
дефекти по настил-
ката, които предиз-
викват катастрофи.

След срещата глав-
ният прокурор Со-
тир Цацаров съобщи
пред медиите, че ше-
фът на полицията в
Своге е подавал 3
сигнала до Агенция
“Пътна инфрас-
труктура”, че в то-
зи участък стават
много пътни инци-
денти и че той
трябва спешно да
бъде обезопасен.
Мерки обаче не били
взети.

Ше има ли и други виновни освен
шофьора за трагедията край Своге?

тази година, когато
на улица „Златогра-
д“ в Перник бил про-
верен Фолксваген
„Голф“, управляван
от 35-годишният
К.В. с постоянен ад-
рес в София. При из-
пробването му с
техническо средс-
тво било установе-
но, че е употребил
канабис и амфета-
мин.

Привлечен е като
обвиняем и работа-
та продължава съв-
местно с Районна
прокуратура – Пер-
ник.

Бърз съд за
почерпен шофьор

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производство за шофиране след

употреба на алкохол е започнато в Радо-
мир.

Служители
на реда прове-
рили лек авто-
мобил „Фолк-
сваген Пасат”
на пътя от зе-
менското село
Дивля към

трънското Пенкьовци. Зад волана на вози-
лото е бил 60-годишният перничанин С.Д.
При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол били отчетени 1,68 промила.

Мъжът отказал кръвна проба за химичен
анализ и бил задържан за 24 часа по Зако-
на за МВР.
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