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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

Çíàêîâè ôèãóðè íà úíäúðãðàóíäà íà ñâîáîäà!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.

Петък, 2 ноември 2018 г., бр. 207 /6555/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. мчци Акиндин,
Пигасий, Афтоний

Има кворум -
няма проблем

България е в сезона на кворумите.
Има кворум - няма проблем. Събиране-
то на 121 депутати в пленарната зала
се превръща в новина на новините. На-
родът трябва да знае, че властта е
стабилна и светлото бъдеще му е оси-
гурено. Затова кворумите са насъщни и
скъпи като насъщния.

И така - от кворум на кворум живо-
тът продължава. Преброяването на пи-
томните депутати и на дивите зайци
има дълбоки корени в политиката и
филмовото изкуство. И макар че този
филм отдавна сме го гледали, всеки ден
го въртят пак. Даже с апломб. И вчера
новините започваха с будителски проя-
ви от кворумно естество. За благоев-
градския юнак, дето духнал с белезници
сигурно нетърпелив да се включи в чес-
тванията на Деня на народните буди-
тели, за самия Ден на будителите и за
деня на разбудените навреме сто два-
десет и няколко депутати, осигурили
кворума.

Въобще - България е обречена да се бу-
ди с подобни новини. Всяка сутрин меж-
ду девет и десет се решава съдбата на
кворума, демек - на управлението. И ко-
гато Цвета Караянчева викне бодро
:"Има кворум!", значи нямаме проблем.
Поне за деня.

Валентин ВАРАДИНОВ
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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
облачно

Бай Васо и Драгановеца били болни, извън затвора е и Васил Борчев
Любомира ПЕЛОВА

Знакови фигури на
пернишкия ъндър-
граунд, които би
трябвало да са зад ре-
шетките, са на свобо-
да. Прелюбопитната
информация съобщи
директорът на пер-
нишката полиция стар-
ши комисар Димитър
Попов.

Не е в затвора баща-
та на показно убития
през 2005 година Райко
Кръвта. Васил Василев,
по-известен като Бай
Васо, бе арестуван през
2013 година, а през
2017 година осъден от

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

dlv.si@abv.bg
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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

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
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ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ КОМПЮТЪРЕН
ОПЕРАТОР НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и Photoshop. Може и
пенсионер. Справки всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А, ап. 2
или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

Специализирания нака-
зателен съд на 7 годи-
ни лишаване от свобо-
да за ръководене на ор-
ганизирана престъпна
група и  незаконно дър-
жане на огнестрелно
оръжие. Делото срещу
него и останалите 11
членове на пернишката
банда, занимаваща се с
разпространение на
наркотици, черно то-
то и убийства доби по-
пулярност като „Килъ-
рите 3”. 

От килията е из-
лязъл и Стоян Кръс-
тев Драгановеца – едно
от знаковите имена не

АД

ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

само на пернишкия ън-
дърграунд. Той бе осъ-
ден на 8 години затвор
и 100 000 лева глоба за
участие в трафик на
хероин от Турция в
България. Присъдата
му бе наложена на база
одобрено споразуме-
ние. Драгановеца и съу-
частникът му, 49-го-
дишният Димитър Ди-
митров-Котарака от
Добрич, бяха задържа-
ни при спецакция на ГД
БОП през 2012 г. с бли-
зо 34,5 кг хероин за над
3 млн. лв. Днес пътят през Владая

ще бъде затворен изцяло!
Силвия  ГРИГОРОВА

Днес ще бъде изцяло затворен пътят от
Перник до столицата през Владая. Това ще се
случи в часовия диапазон 9:00 ч. – 18:00 ч.
Временното ограничение се налага заради
специфични технологични работни процеси
по трасето, които ще възпрепятстват премина-
ването на превозни средства. 

Припомняме, че рехабилитацията на отсеч-
ката стартира на 22 октомври и се очаква да
приключи на 3 ноември т. г.  На този етап се
работи денонощно в двете платна в участъка
между бензиностанция “Лукойл” - Горно Дра-
гичево и гара “Владая”. Вече е факт цялос-
тното пускане на движението по автомагис-
трала “Люлин”. Свлачището между 7-ми и 9-
ти километър на аутобана е укрепено.

На страница 12

Без тежки криминални престъпления
в региона от началото на годината
Любомира ПЕЛОВА

От началото на 2018-
та година до края на ок-
томври на територ-
ята на Пернишка об-
ласт няма регистрира-
ни извършени тежки
криминални престъпле-
ния, съобщиха от прес-
центъра на ОД на
МВДР. 121 престъпле-
ния са регистрирани в
региона през октомври,
като криминалните са
109. От общоопасните
престъпления палежи-
те са 5. Противозакон-
но са отнети четири

МПС-та. 4 са и регис-
трираните престъпле-
ния, свързани с нарко-
тични вещества.

Над 50% е разкривае-
мостта при грабежите.
Разкрити са 32% от
кражбите и 19% от
престъпленията по

транспорта. Има слу-
чаи, по които работа-
та продължава.

За разлика от други
регионси на страната,
в нашия по селата об-
становката е сравни-
телно спокойна, екипи
на Областнвата дирек-
ция по предварително
уточнен график се сре-
щат с хората от малки-
те населени места, за
да чуят проблемите им
и да окажат съдей-
ствие, съобщи дирек-
торът на ОД на МВР
Димитър Попов.
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ÍÀ ÃÀËÀ ÏÎ ÌÓÀÉ ÒÀÉ
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Áàêòåðèè â ïèòåéíàòà âîäà íà 3 ñåëà â îáëàñòòà
Издадени са предписания за привеждането на водата съобразно Наредба №9

Силвия ГРИГОРОВА
Отклонения от ка-

чеството на питейна-
та вода, съгласно изи-
скванията записани в

Наредба №9,  установи
Регионалната здравна
инспекция в периода
от 15.10.2018 г. до
28.10.2018 г на тери-

торията на област
Перник.

Изследвана е питей-
ната вода в 18 населе-
ни места, информират

„В и К” подмени 600 метра
от довеждащия водопровод

на град Трън
Силвия ГРИГОРОВА

Приключи подмяната на около 600 мет-
ра от довеждащия водопровод на град
Трън. Това информира управителят на „В
и К”- Иван Витанов. Той поясни, че този
ремонт е извършен със съдействието на
Община Трън. „Общината помогна при
изкопа и при възстановяването на ре-
монтирания пътен участък. Наш ангажи-
мент бе полагането на тръбите и връзката
между новия и стария водопровод. В мо-
мента Община Трън възстановява пътно-
то платно. Подновеният участък ни съз-
даваше много проблеми и аварии. Над-
явам се, че с подмяната му ще се сведат
до минимум авариите по  водоснабдява-
нето на града и ще се подобри качество-
то на водоснабдяването”, поясни Иван
Витанов. На въпроса- защо отстранява-
нето на някои аварии се забавя, за което
алармират кметските наместници в об-
щина Трън, шефът на „В и К” поя-
сни:”Наистина отстраняването на някои
аварии се забавя. Ние се стремим първо
да отстраним по-големите аварии, за да
намалим загубите на вода, а след това
отстраняваме по-малките. Водопровод-
ната мрежа в пограничната община е
етернитова и твърде амортизирана. Зато-
ва много често аварира и загубите на во-
да са много големи. Единственият начин
да се подобри качеството на водоснабд-
яването и се намалят загубите на вода е
подмяната на водопроводната мрежа”,
поясни Витанов.

Той допълни, че заради засушаването,
в последните две седмици са се увели-
чили близо три пъти авариите по водоп-
роводната мрежа- от4-5 дневно на 12-15.
Водопроводът в община Перник е също
много амортизиран и затова зачестяват
авариите. „Единственото спасение е пое-
тапната подмяна на водопроводната мре-
жа. Така не само ще се подобри качес-
твото на водоснабдяването,но и ще се
намалят загубите на вода”, поясни Вита-
нов. Той добави, че ремонтните работи на
стената на язовир „Студена” вървят по
график. Близо 60% от дейностите, зало-
жени в проекта, вече са извършени.

от РЗИ.
 За изследване са взе-

ти  17  проби от пи-
тейна вода при консу-
маторите от централ-
но водоснабдени насе-
лени места по показа-
телите, включени в
постоянния монито-
ринг.  От тях 3 не от-
говарят на Наредба
№9/2001 г. на Минис-
терството на здравео-
пазването за качество-
то на водата, предназ-
начена за питейно-би-
тови цели.

 Здравната инспек-
ция не уточнява къде
точно са открити от-
клоненията от качес-
твото на водата.

От РЗИ уверяват, че
връчените  предписа-
ния на „В и К“ ООД гр.
Перник, община Радо-
мир и община Трън за
периода от 01.10.18 г.
до 14.10.2018 г. са из-

Откриха еко кът
в 10-то училище в Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Еко кът със сцена на открито отвори врати

в двора на 10-то ОУ „Алеко Константинов“.
Красивият кът е изработен от естествени
материали и разполага със специална сце-
на, еко библиотека и дървени пейки. Заса-
дени са 109 кипариса и 100 декоративни
храсти, монтирани са и кошчета, монтирани
са и кошчета за отпадъци.

Идеята е чрез интерактивни и интересни
форми на работа учениците да се приобщят
към природата.

Красивата придобивка беше видяна от
кмета на Община Перник Вяра Церовска,
зам.-кметът Севделина Ковачева и кметът
на кв. „Изток“ Емил Костадинов.

„Щастлива съм, че по този начин младите
перничани ще се научат да бъдат отговорни
към природата. Ще имат възможността да
си прекарват в приятна среда извънучебни-
те занятия, като и да се забавляват с раз-
лични игри“, сподели кметът Вяра Церов-
ска.

Учениците ще използват еко къта в часо-
вете по различни учебни предмети, извъну-
рочни дейности, както и за отдих в между-
часията. Последните щрихи към проекта са
да се дооформят цветни лехи и да се пос-
тавят приказни герои.

Новото съоръжение е изградено по прог-
рама на ПУДООС в рамките на национална-
та кампания „Чиста околна среда“, на стой-
ност 5000 лв.

пълнени. В резултат на
което, при направени-
те контролни провер-
ки не са открити от-
клонения от качество-
то на питейната вода
в населените места, къ-
дето бяха открити.

На „В и К“ ООД гр.
Перник и на община
Перник са връчени
предписания за пред-
приемане на мерки във
връзка с отклоненията
в качеството на пи-
тейната вода по мик-
робиологични показа-
тели.

Снабдяването с пи-
тейна вода на село За-
бел- община Трън се
осъществява чрез дос-
тавяне на бутилирана
вода. Снабдяването с
питейна вода на селата
Бабица и  Банище в об-
щина Брезник се осъ-
ществява чрез достав-
яне на вода в цистерни.

В Слаковци откриха реставриран
паметник на Кирил и Методий
Любомира ПЕЛОВА

В Деня на народни-
те будители вчера в
брезнишкото село
Слаковци тържес-
твено бе открит
възстановеният па-
метник на Светите
братя Кирил и Ме-
тодий. На празника
присъства и облас-
тният управител
Ирена Соколова. Мо-
нументът, който
вече ще краси цен-
търа на населеното
място, е единстве-
ният такъв в об-
ласт Перник. Негов
скулптор е покой-
ният местен жител
Атанас Иванчев
(1927 – 1977 г.).

Дълги години тво-
рението му е било
част от сградата на
училището в село-
то, което преуста-
новява работа в сре-
дата на 90-те годи-
ни.

Съвсем скоро гру-
па радетели реша-
ват с общи усилия
да реставрират па-
метника и да го
спасят от разруше-
ние. В благородното

начинание
се включ-
ва и мин-
нодобивна
компания,
която раз-
вива своя-
та дей-
ност в гр.
Брезник. С
реставра-
цията се
заема Вла-
димир Ра-
шевски.

„В такъв
ден като
д н е ш н и я ,
с в ъ р з а н
със споме-
на за име-
ната на
х и л я д и
книжовници, просве-
тители и духовници,
село Слаковци ни по-
казва, че тачи и пом-
ни своите будители
като Атанас Ива-
нчев. Художникът,
който е бил постоя-
нно сред хората,
изучавал е техните
нрави, бит, обичаи и
ги е пренасял на
платното. И въпре-
ки трудния си жи-
вот, Иванчев до пос-

ледно не спира да
твори. Скулптура-
та му на Св. Св. Ки-
рил и Методий е
споменът от него,
който трябва да па-
зите и съхранявате.
Вие и децата Ви
трябва да сте гор-
ди, че тук са живели
такива одухотворе-
ни и надскочили
своето време лич-
ности.”, каза в при-
ветствието си Со-

колова.
След офи-

ц и а л н а т а
част гостите
и жителите
на селото под-
несоха цветя
на монумента
и разгледаха
е к с п о н и р а н а -
та изложба с
графики и ка-
рикатури на
Иванчев.

Проблеми с пратките на
“Български пощи” в Канада

Силвия ГРИГОРОВА
За затруднения в доставките на пратки от

България за Канада информират „Българ-
ски пощи”. От там поясняват, че пощен-
ският оператор в Канада е уведомил, че об-
явената от Канадският съюз на пощенските
работници на 22 октомври 2018 г. стачка
продължава. Провеждат се ротационни
стачни действия на различни места в Кана-
да. По тази причина пратките  не се приемат
и доставят в засегнатите райони.

Според пощенския оператор на Канада,
пощата в Канада продължава да работи в
останалата част на страната, в която в мо-
мента няма стачни действия.

От „Български пощи” уверяват, че при
нормализиране на ситуацията в Канада, ин-
формация  ще бъде своевременно публику-
вана на сайта на „Български пощи“ ЕАД.
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Èçêëþ÷èòåëåí èíòåðåñ êúì „Âèçèÿ çà Áúëãàðèÿ”
Перничани с допълнителни предложения за документа на левицата

Оценките от училище
влизат в университета

Светла ЙОРДАНОВА
Оценките от избираемите предмети от

профилираната подготовка в 11-и и 12-и
клас ще важат в университета по пред-
мети със същата тематика. Те ще носят
определени кредити, които при решение
на висшите учебни заведения, ще бъдат
признавани, без да бъдат изучавани в от-
делни курсове. Такава възможност ще
има от учебната 2020/2021 г., обявиха от
МОН, след като на сайта на ведомството
бяха публикувани новите програми за
профилирана подготовка в гимназиите.

Учебните предмети за профилираното
обучение са 15 - математика, български
език и литература, чужд език, информа-
тика, информационни технологии, исто-
рия и цивилизации, география и иконо-
мика, философия, биология и здравно
образование, физика и астрономия, хи-
мия и опазване на околната среда, музи-
ка, изобразително изкуство, предприе-
мачество, физическо възпитание и спорт.

Според новите програми профилирана-
та подготовка представлява съвкупност
от три до четири учебни предмета. Два от
тях ще се определят на национално ниво,
а другите един или два на училищно.
Всеки от профилиращите предмети ще се
състои от задължителни и избираеми мо-
дули. "

Учителите ще имат възможност да ра-
ботят по избираеми модули. Те имат пъл-
на свобода, правят програмата и разпре-
деля учебното време, наименование на
модула, така че да надгради още уче-
бното съдържание", обясни пред "Мони-
тор" експертът в образователното минис-
терство Александър Трингов.

Например по българския език и лите-
ратура учениците ще имат 4 задължител-
ни модула -"Езикът и обществото", "Ези-
кови употреби", "Диалогични прочити" и
"Критическо четене", в които има раз-
лични варианти за изучаване на автори и
произведения. В тях се засягат различни
теми с помощта на български и чужди
произведения, като целта е да придобият
определени знания. По математика пък
имат модул "Геометрия", "Елементи на
математическия анализ", "Практическа
математика" и "Вероятности и анализ на
данни". С тях се цели учениците да вла-
деят прилагането на определения и на
теореми, както и да моделират различни
ситуации, да изследват модели и да ин-
терпретират получени резултати.

При интерес от страна на учениците
обаче учителите ще имат възможност да
разработят допълнителен модул, по кой-
то да преподават материал, който е раз-
личен от задължителните и профилирани-
те предмети в 11-и и 12-и клас. Именно те
ще носят кредити и ще могат да бъдат
признавани от университетите, които взе-
мат такова решение.

Профилираните предмети ще обхващат
между 18 и 20 часа седмично, като към
тях влизат и избираемите модули. Така,
ако учениците имат четири профилирани
предмета с по 4 часа, остават още 2 или
4, които могат да бъдат използвани за
някой от избираемите модули. "

Учениците от профилираните гимназии
ще държат втора матура по един от про-
филираните предмети. Те ще бъдат върху
материала от задължителните модули.
Учениците с профилиращ предмет бъл-
гарски език и литература ще имат въз-
можност да положат и трета избираема
матура, която също ще е върху задължи-
телните модули. Евентуалният проблем
за учениците би бил, че всеки учител из-
бира с какъв текст да представи кон-
кретна тема и съответно ще бъдат раз-
глеждани различни произведени в раз-
личните класове.

Форматът на матурата тепърва ще се
разработва, след като бъдат утвърдени
програмите.

Любомира ПЕЛОВА
К о н ф е р е н т н а т а

зала на Двореца на
културата в Перник
трудно събра 250-те
перничани, които ис-
каха да чуят предло-
женията на левица-
та във "Визия за
България". Жители-
те на града зададоха
своите въпроси,
свързани с темите,
заложени в докумен-
та на левицата, ка-
то поискаха в разде-
ла за екологията да
бъде включена и заб-
раната за горене на
RDF в България. Учи-
тели заявиха, че под-
крепят предложения-
та на левицата за
един учебник по
предмет и се обяви-
ха против подмяна-
та на българската
история. "Искаме ка-
чествено образова-
ние, искаме спортът
да бъде част от жи-
вота на младите хо-
ра, искаме да бъде
спряно "изтичането
на мозъци" от стра-
ната ни, искаме реа-
лен контрол върху
здравеопазването и
образованието", зая-
виха млади хора, при-
състващи в залата.

Гости на събитие-
то бяха народният
представител от ПГ
на "БСП за България"
Таско Ерменков и
зам.-председателят
на групата Георги
Свиленски. Домаки-

ните бяха предста-
вени от народните
представители Ста-
нислав Владимиров и
Любомир Бонев,
председателят на
ОблС на БСП - Пер-
ник Валентин Пет-
ков, председателят
на ОбС на БСП - Пер-
ник Кирил Леонов, об-
щински съветници
от левицата.

З а м . - п р е д с е д а -
телят на ПГ на "БСП

за България" Георги
Свиленски заяви, че
мандатът на прави-
телството е към
края си и ГЕРБ си
отиват. "БСП започ-
на да води разговора
за бъдещето, за Ви-
зията за развитие
на България навреме
и показахме алтерна-
тивата на това уп-

равление, което съ-
сипа страната ни",
каза Свиленски. Той
отбеляза, че преди
три месеца левицата
е започнала да води
този разговор, защо-
то социалистите ис-
кат да направят
промяна и БСП да уп-
равлява с подкрепа-
та и енергията на
всички български
граждани.

" Д е м о г р а ф с к а т а

катастрофа в Бълга-
рия е темата на те-
мите и най-големият
проблем пред наша-
та страна". Това ка-
за народният пред-
ставител от ПГ на
"БСП за България"
Станислав Владими-
ров. Затова и "Визия
за България" е ориен-
тирана в тази посо-

ка- с цел да се пре-
дотврати демограф-
ската катастрофа,
която обезкърви
държавата ни. Вла-
димиров обясни, че
през миналата годи-
на са родени 57 000
деца, а починалите
българи са около 109
000. Той добави, че
на практика за мина-
лата година в Бълга-
рия е изчезнал един
областен град и то,
ако не се включват
заминалите в чужби-
на. "С доходите, в
момента, в нашата
страна, и с отворе-
ния трудов пазар,
много трудно можем
да задържим актив-
ното, младото поко-
ление тук. Защото
разликата във въз-
награжденията е в
пъти. Често се чува
и от премиера, и от
други управляващи
да казват, че ние сме
настигнали Гърция
по икономическо раз-
витие, че сме нас-

тигнали Чехия от-
давна, че едва ли не
гоним Германия,
няма нищо такова" -
коментира Станис-
лав Владимиров.Той
добави, че тези дър-
жави се развиват с
много бързи темпо-
ве за разлика от Бъл-
гария.

"Всички виждаме
дисбаланса в разви-
тието на регионите,
който се е получил
заради концентра-
цията на ресурси в
4-5 основни града"-
коментира Любомир
Бонев. Той допълни,
че останалата част
от страната изо-
става в икономичес-
ко, социално, образо-
вателно отношение.
"Визия за България",
в частта си за ре-
гионална политика,
изцяло залага на нов
подход и начин на уп-
равление на региони-
те. Тоест, говори се
за децентрализация.

"Всички виждаме и го
усещаме- как с едни
министерски поста-
новления се разпре-
делят колосални су-
ми по неясни крите-
рии. Дават 2,5 ми-
лиона лева за канали-
зация в населено
място с 80 души, а в
същото време цели
областни центрове,
областни градове не
получават средс-
тва", каза още Любо-
мир Бонев.

"Нека "Визия за
България" да бъде
модел, към който да
се стремим, за да
постигнем промяна-
та. Промяната е
нужна заради дей-
ствията на управл-
яващите, които вече
10 години пренебрег-
ват нуждите на
всички българи", зая-
ви народният пред-
ставител Таско Ер-
менков. Той добави,
че всички вече
знаят, какво е със-
тоянието на иконо-
миката, енергетика-
та, селското сто-
панство и други от-
расли - всичко е съси-
пано. "Когато гово-
рим за екология и
чист въздух, поли-
тиката трябва да
бъде насочена към
контрол на центра-
лите, работещи на
въглища и развитие-
то на ядрената ене-
ргетика", каза още
Ерменков.

Той добави, че ато-
мната енергетика у
нас трябва да про-
дължава да се разви-
ва , а не блоковете
на АЕЦ Козлодуй да
се затварят посте-
пено

"Голямата задача
на БСП, в момента, е
обсъжданията на Ви-
зията в цялата
страна да бъдат
събрани в един рабо-
тещ документ", зая-
ви Валери Жаблянов.
Той каза още, че в
България частната
собственост върху
важните отрасли е
почти 90% и държа-
вата няма почти ни-
какви позиции в раз-
витието на иконо-
миката. Жаблянов
добави, че страната
ни не само е на пос-
ледно място във
всички положителни
класации, но и сегаш-
ното управление
няма идея как да нап-
рави така, че да изле-
зем напред. Жабл-
янов е уверен, че
БСП е единствената
политическа опора
на ограбения
б ъ л г а р с к и
гражданин.
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Ако мушица или пеперудка в този ден закръжи около теб, значи душата на починалия е дошла

АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА

Любомира ПЕЛОВА
В събота е Арханге-

лова задушница, нари-
чана още Архангелска
задушница, Рангелова
задушница, Хрангело-
вото одуше. Тя е една
от трите най-големи.
Отбелязва се в първа-
та събота преди Ар-
хангеловден, защото

събота е отредена за
ден на покойниците.
Във всеки православен
храм на Архангелова за-
душница се прави Об-
ща панихида за почина-
лите, молим се за ду-
шата на мъртвите и
палим свещ.

На задушница посе-
щаваме гробовете на

Бог не е Бог на мъртви, а на живи.
Евангелие от Матей 22:32
В съботата преди Събора на св. ар-

хангел Михаил (8.XI) e Архангелова за-
дишница.

Задушница е ден за църковен помен
и възпоменание.

Посещаваме гробовете на нашите
близки, палим свещи и кандила, пре-
кадяваме с тамян, украсяваме с цветя,
преливаме с вино и раздаваме жито и
храни за "Бог да прости".

А всичко това има своето значение:
- виното сомволизира Христовата

кръв;
- житото олицетворява Възкресението

на Спасителя;
- църковните свещи - пламъкът на

вярата и безсмъртието на душите;
- тамянът е символ на молитвата и ду-

ховната жертва за Бога;
- цветята - добродетелите на почина-

лите и нашата любов към тях.
(Оставянето на храни по гробовете не

е подхящ на начин за хранене на куче-
та и котки.)

Панихидите, помените, молитвите и
милостинята за покойниците покриват
грехове и умилостивяват Бога.

Радослав Йовчев

нашите близки. Почис-
тваме ги, прекадяваме
с тамян и украсяваме
с цветя. В миналото
най-възрастната жена
преливала гроба с чер-
вено вино. Ритуалът
по преливане на вино
започвало от място-
то, където е главата
на покойника в посока
наляво - правило се
три кръга по края на
гроба.

Върху гроба на почи-
налите палим свещ,
която е символ на на-
шата вяра, а пламъ-
кът напомня за без-
смъртието на души-
те. Тамянът пък сим-
волизира чистата мо-
литва, цветята - доб-
родетелите на почи-
налия.

На Архангелова за-
душница, така както

при другите задушни-
ци, се правят общи
трапези. Наричаната
още Голяма задушница
е последната за годи-
ната, затова на обща-
та трапеза на гробищ-
ния парк се поставят
седем различни ястия,
между които любими
на починалия, за да
"чуят" благослова на
мъртвите в настъп-
ващите коледни пос-
ти. Първата хапка се
слага на земята, а пър-
вата глътка вино се
излива, не се пие и спо-
менаваме починалите
с думите "Бог да прос-
ти". Старите хора каз-
ват, че видиш ли му-
шица или пеперудка да
жужи около тебе на
този ден, значи душа-
та на покойника е дош-
ла.

Задължават медиите да обявяват
собствениците и източници на доходи

Любомира ПЕЛОВА
Парламентът задължи доставчиците на медийни

услуги да обявяват действителния собственик и из-
точниците на финансиране. Това стана с окончателно
гласувани промени в закона за задължителното де-
позиране на печатни и други произведения. Така в
срок до 30 юни на съответната година доставчиците
на медийни услуги ще заявяват за обявяване декла-
рация с информация за действителния собственик
към датата на заявлението. В нея трябва да се по-
сочва още дали притежателят заема публична длъж-
ност, има ли влязла в сила присъда, както и справка
за всяко получено от доставчика финансиране през
предходната календарна година, размера му и осно-
ванието, включително и данни за лицето, предоста-
вило парите.

В декларацията се отбелязва и обстоятелството,
когато лицето, фактически контролиращо съдържа-
нието на медийната услуга и/или редакционната по-
литика, е различно от действителния собственик.

В нея се посочват още всички договори и тяхната
стойност, сключени от доставчика на медийни услу-
ги през предходната година с държавни или общин-
ски учреждения или дружества с държавно или об-
щинско участие, с политически партии, в резултат на
обществени поръчки, сключени рекламни договори
с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на ре-
гулация, както и тези, по които е получено финанси-
ране по програми на фондове на Европейския съюз.

Декларацията се подава и в Министерство на кул-
турата в същия срок, като министъра на културата
води отделен регистър за подадените декларации,
който е публичен на интернет страницата на ведомс-
твото.

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да по-
сочват данните за действителния си собственик и на
интернет страницата на съответната медия или изда-
ние. Гласуваните текстове предвиждат при промяна
на собствеността тя да бъде обявявана в седемдне-
вен срок.

Депутатите предвиждат разпространителят на пе-
риодични печатни произведения до 30 юни всяка го-
дина също да подава в Министерството на културата
декларация по образец, която идентифицира дей-
ствителния му собственик, както и броя обекти за
продажба на дребно, които използва в търговската

си дейност.
Когато лице използва в търговската си дейност

повече от една трета от всички декларирани обекти
за продажба на дребно на периодични печатни
произведения в страната, Министерството на култу-
рата уведомява Комисията за защита на конкурен-
цията.

Спорът в залата беше за същността на понятието
"действителен собственик" и кой упражнява факти-
чески контрол върху съдържанието.

Според Антон Кутев приетите текстове няма да до-
ведат до реално изсветляване, именно защото не са
достатъчно ясни обяснения като за действителен
собственик. По-сериозният проблем е понятието ка-
то фактически контрол на съдържанието и как се оп-
ределя лицето, което ще го упражнява, подчерта
той. Според Кутев изсветляването на финансирането
и на договорите е насочено към малките доставчи-
ци.

Йордан Цонев, съвносител на измененията, разя-
сни, че в закона за мерките срещу изпиране на пари
има текст, който дава дефиницията за действителен
собственик. Той определи предлаганите от ДПС про-
мени като смел и решителен опит в законодателс-
твото, рационални и полезни. Да предложат тексто-
вете довели и доклади на НПО-та за свободата на
словото у нас, изготвени по неверни, според депута-
та, констатации и твърдения. Не могат да се правят
класации, които не отговарят на реалното място на
свободата на словото в България, законът е крачка
страната ни да не бъде "клепана" по този начин, да
подобрим оценките, а не за да прави пиар на този
или онзи, обобщи Цонев.

Лично ще се извиня на г-н Цонев, ако при следва-
щата класация на "Репортери без граница", напри-
мер, сме се изкачили нагоре, обеща Антон Кутев.

Законът не е достатъчен сам по себе си, за да се
постигне крайният ефект, необходимо е разпоредби-
те да се прилагат правило, включи се и председа-
телят на правната комисия Данаил Кирилов /ГЕРБ/.
В понятието за фактическия контрол на съдържание-
то има сериозен иновационен елемент, когато се из-
ползва за тази материя, но то не е ново за законода-
телството въобще, коментира той.

Народното събрание гласува и глоби за деклара-
ции с невярно съдържание.

Правят се помени
или, наричани още -
раздавки, подавки. Раз-
дават се на близки,
комшии, роднини, дош-
ли на гроба на почина-
лия, а също и на други-
те хора около съседни-
те гробове, дори на
непознати.

В раздавката за Ар-
хангелова задушница
традиционно присъс-
тва вино, варено жи-
то, питки (или хляб),
пилешко, агнешко или
въобще месо, дребни
сладки, бонбони, ябъл-
ки и други плодове,
кекс, но всъщност мо-
жете да подадете, как-
вото пожелаете. Жи-
тото символизира
възкресението, хляба
и виното - за спомен
на Христовата жер-
тва за нас.

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР

Облекчения за строителство
в земеделски земи

Силвия ГРИГОРОВА
Министерският съвет прие промени в

Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи и в На-
редбата за категоризиране на земедел-
ските земи при промяна на тяхното
предназначение. Така министрите зна-
чително облекчиха процедурите при
промяна на предназначението на земе-
делска земя за неземеделски нужди. С
промяната се намалява административ-
ната тежест за физическите и юриди-
ческите лица, които провеждат проце-
дурата за промяна на предназначение-
то на земеделска земя за неземедел-
ски нужди. Отпада и изискването при
подаване на искане за утвърждаване
на площадка за проектиране, инвести-
торът да представя пред комисията
проект на подробен устройствен план
(ПУП). Десет собственици в България
имат по над 100 000 декара

Съгласно правителственото решение
се намалява административната тежест
върху гражданите и бизнеса при опре-
делянето на площадка или трасе за
нуждите на физическо или юридическо
лице върху земи от държавния позем-
лен фонд. Облекчени ще бъдат и проце-
дурите при включването на земи в гра-
ниците на урбанизираните територии
(населени места и селищни образува-
ния), както и при провеждането на тър-
гове за отдаване под наем или аренда
на свободните земи от държавния по-
землен фонд. По-лесно ще се осъщест-
вява и отдаването на заетите с трайни
насаждения земеделски земи от дър-
жавния поземлен фонд. Съгласно про-
мените в Закона за опазване на земе-
делските земи, приети тогава от депута-
тите, в земите, които през последните
години са били със сменено предназна-
чение, ще може да се строи, ако собс-
твеникът на земята подаде искане пред
съответната комисия. Така се удължава
на практика до безкрай срокът да има
инвестиционно намерение в земи със
смесено предназначение, след като до-
сега максималният срок беше 6 години
и всъщност той изтече през миналата
година. На закона беше наложено вето,
с основен мотив, че при това положение
собствениците на земи със смесено
предназначение имат интерес да ги ос-
тавят да пустеят, докато някой не реши
да строи.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер. преустроен - 33 000 лв.
3. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 68 000 евро
4. Двустан, ул. “Отец Паисий”, ет.6(6), ТЕЦ, тер., PVC - 55 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
6. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
7. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 7(8), 2 тер., лукс, с обзавеждане - 52 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
14. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 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, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Църква, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро
26. Къща, Калкас, 2 етажа, ЗП:96м2 , двор:700м2 , санирана, - 100 000 лв.

НАЕМ
1. Магазин, Център, 47 м2; Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 500 лв.; - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 43 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 43 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 52 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 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 - 42 000 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. Четиристаен, Драгановец, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, климатик - 420 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

Рекламно  приложение

Петък, 2 ноември 2018 г., брой 1527 /6555/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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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 000888/222 656

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.  ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 8, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ - 35 500 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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 - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

3. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.

4. Парцел, с. Рударци, 862 м2, целогодишен достъп - x50 евро/м2

5. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

6. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.

7. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.

8. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро

9. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Проучване, с бяла техника - 280 лв

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 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 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 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.

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)

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.
2. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
3. Радомир, ет. 2, преустр. - 12 000 евро
                  ет. 5 ет.  8,  за ремонт, - 12 000 лв
4 Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 55 000 лв.
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 45 000 лв.
4. Проучване, ет. 3, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 61 000 лв.
5. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
6. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
7. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 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 - 10 000 лв.
13. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
14. Дараци, 65м2, ет. 1, саниран блок, тер., среден - 55 000 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, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 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 - 48 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, 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. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 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

16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 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 - 12 600 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
25. УПИ, Мошино, 1 дка. за жил. строителство - 40 000 лв.

КУПУВА:
1. Гарсониери. двустайни и тристайни в Центъра и кварталите

ПРОДАВА:
1.Гарсониера център, тх, ет.2, ПВЦ,
подобрения, обзав.  - 52 000 лв.
2.Дв.ап., ет.3, ТЕЦ, 55 кв.м, тх/пл., 2 тераси

- 63 000 лв.
3. Дв.ап.център, ет.5 непосл., тх/пл., ТЕЦ, 72 кв.м, 2
тер. - 38 000 евро
4. Дв.ап.център,ет.2, тх, ТЕЦ, 72 кв.м, тераси

-  50 000 лв.
5. Дв.ап.център, ет.3, тх/пл., 58 кв.м, ТЕЦ, тераси

-  65 000 лв.
6. Дв.ап."Могиличе", ет.3, тх, тераса, 57 кв.м

- 38 000 лв.
7. Дв.ап.Тева, ет.1, ТЕЦ, 2 тераси,
за ремонт -  40 000 лв.
8.Дв.ап.Изток, ет.5, панел, ТЕЦ, тер.,преустроен

-  58 000 лв.
9. Тр.ап.център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5, тераси, шп./зам.

-  57 000 евро
10. Къща "Каменина", 2 ет., ЗП 72 кв.м, двор 400
кв.м -   50 000 лв.
11.Къща "Бела вода", ЗП 96кв.м, двор 1000кв.м,
гредоред -   25 000 лв.
12. Къща "Тева", ЗП 59кв.м, двор 310кв.м, за ремонт

-   25 000 лв.
13.Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП80кв.м, двор
320кв.м -  72 000 евро
14. Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП 75кв.м, двор
280кв.м -  42 000 евро

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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/

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

Голям двустаен апартамент,
Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,след

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 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
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., тец, - 120 000 евро

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

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 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, ДРАГАНОВЕЦ,
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

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 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"

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

Фирма търси Фирма търси Фирма търси Фирма търси Фирма търси СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАЗАЗАЗАЗА
РАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА НА ГАЗСТАНЦИЯРАБОТА 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

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
на график за общ работник в малък магазин
за промишлени стоки в с. Рударци /до
минералната вода/. Трудов договор и
осигуровки, заплащане - минимална работна
заплата за 15 дни, пожелание може за по-
малко дни като допълнителна работа.

тел. 0887 838 585,
      0896 915 864

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

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36ПРОДАВАМ 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

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

Íîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà â
Барселона - 6 дни - 1,189 лв.
АТИНА  - 5 дни - 399 лв.

4 дни -КОЛЕДА B
Будапеща–Братислава–Виена 319 лв.

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ



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 лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Место-
положението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание от
панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата пос-
редством автомагистрала Люлин.
Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните 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 обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки 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 двустаен апартамент
под наем, след основен
ремонт, ново обзавеждане,
ТЕЦ, ет.3, кв. “Твърди
Ливади”.  тел. 0899 114 321
Давам под наем луксозни по-

мещения, 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 санита-

рен 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 мо-
же да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537
Давам под наем апартамент,

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 2 ноември 2018 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем работа

разни

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ

КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР

НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и

Photoshop. Може и пенсионер. Справки

всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

Търся болногледач/ка, за
гледане на възрастни, болни
хора. По възможност, мед.
сестра. Тел.: 0889 22 16 36

0888 44 66 21
trips2go@mail.bg

ПАЗАР КРАСНО СЕЛО
София, ул. Кюстендил 62

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

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

смартфон (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен, макро и
обектив рибешко око). Тел. :
0885 949 293

Доклад на WWF алармира, че нарастващото потребление води до ре-
корден срив в биоразнообразието на планетата. Популациите на гръб-
начните животни в световен мащаб са намалели средно с 60% само
за 40 години. Това е един от основните изводи на доклада „Жива пла-
нета 2018“ на WWF. Данните потвърждават, че водеща предпоставка
за това е нарастващото потребление, изразено в свръхексплоатация-
та на природните ресурси.

Публикуван за първи път през 1998 г., докладът на WWF „Жива планета“
излиза веднъж на всеки две години. Според тазгодишното издание, ние
оказваме все по-силен натиск върху екосистемите, които поддържат живо-
та на Земята. "Опазването на природата не се прави само, за да осигурим
бъдеще за тигрите, пандите, китовете и за цялото невероятно разнообра-
зие от живот, което обичаме. Става дума за нещо повече. Не може да има
добро, щастливо и проспериращо бъдеще за хората на планета с дестаби-
лизиран климат, изчерпани водни ресурси, деградирала почва и празни
гори“, казва генералният директор на WWF Марко Ламбертини. Според
доклада, природата осигурява услуги на стойност около 125 трлн. долара
годишно, включително жизненоважния достъп до въздух, прясна вода,
храна, енергия и лекарства.

Става ясно обаче, че има многобройни връзки между цялостното въздей-
ствие върху здравето, ресурсите, храната и сигурността, неравномерното
разпределение на тези блага, и влошаващото се състояние на природните
системи на Земята. Услугите на природата и биологичното разнообразие
изчезват с тревожна скорост. Въпреки опитите тази загуба да се спре чрез
международни споразумения като Конвенцията за биологичното разнооб-
разие, ние се проваляме. Действията ни дават в най-добрия случай контро-
лиран спад. За да се постигнат ангажиментите по отношение на климата и
на устойчивото развитие, обръщането на негативната тенденция за приро-
дата е от решаващо значение. Ключовите двигатели за спада на биологич-
ното разнообразие остават прекомерното използване на ресурсите на при-
родните ресурси и на селското стопанство. От всички видове растения,
земноводни, влечуги, птици и бозайници, изчезващи от 1500 г. насам, 75%
са били засегнати от свръхексплоатация, селскостопанска дейност или и
от двете едновременно. През последните десетилетия обаче човешката
дейност е засегнала много повече жизненоважни местообитания. Сред
тях са океаните, горите, кораловите рифове и влажните зони. Двадесет

Интересно и забавно

Популациите на гръбначните животни са намалели
процента от Амазонските джунгли са изчезнали само за половин век, а
през последните три десетилетия Земята е изгубила половината от своите
плитководни корали.

Като се има предвид, че горите са дом на всеки 8 от 10 сухоземни вида,
става ясно, че опазването им е критично за осигуряване на биоразнообра-
зието. „У нас са оцелели безценни вековни гори, но голяма част от тях
още не са защитени“, припомня Веселина Кавръкова, ръководител на WWF
България. WWF работи за проучването и сертифицирането на българските
гори, както и за ограничаване на мащабните незаконни сечи, които още-
тяват държавата с около 150 млн. лв. годишно, допълва Кавръкова. В про-
дължение на работата по доклада, WWF си сътрудничи с консорциум от
близо 40 университета и междуправителствени организации в научноиз-
следователска инициатива за коригиране на кривата на загубата на биоло-
гично разнообразие. Днес решения взима първото по рода си поколение,
което има ясна представа за ценността на природата и за огромното въз-
действие, което хората имат върху нея. Може би то ще е и последното, кое-
то все още има какво да направи, за да се обърне негативната тенденция.
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БСП срещу сделката за ремонта
на Су-25. Защо eдин участник?

БСП скочи срещу обществената поръчка за ремонт на бойните
самолети Су-25, за чиито изпълнител е определена беларуска
компания, и настояват военният министър Красимир Каракачанов
да преразгледа сделката.

Социалистите питат защо от първоначално предвидената цена
на поръчката от 80 млн. тя е скочила почти три пъти - на близо 180
млн. лева и защо в обществената поръчка е имало само един
участник.

"Изпращат покани до две компании - в Беларус и Русия. Защо
само до тези две компании? Връща се отговор само от едната -
беларуската. Тази поръчка е на стойност 82 млн. лева, а
предложението е за три пъти по-висока стойност - около 180 млн.
лева. Защо само една компания участва в обществената поръчка.
Тук виждаме състезание с един кон, грубо погазване на законите.
Защо изведнъж поръчката придобива съвсем различна стойност
като цена", запита соцдепутатът Николай Цонков.

Червените настояват и самолетите да бъдат ремонтирани в
българския завод "Авионамс" и питат защо не е отправена покана
към него. Според тях ремонтът може да се извърши там за много
по-ниска цена.

"Защо трайно е пренебрегнат националният интерес в лицето на
"Авионамс", който преди две години получи уверението на
премиера, че ще започне да извършва ремонта и на самолети.
Готово ли е това управление да остави 300 авиоспециалисти без
работа, давайки поръчката на фирма в Беларус?", каза и червеният
Атанас Зафиров.

"Основателно се съмняваме и задаваме нашите въпроси.
Министърът на отбраната Каракачанов да преразгледа сделката и
да не обвинява БСП, че лобира за един или друг завод, защото ние
не лобираме, а защитаваме националния интерес", завърши
Цонков.

Еврошефство любимо! Глътнало
милиони за шалчета, папки...

2,5 милиона лева за шалчета, вратовръзки, химикалки, папки,
календари, мускалчета, ключодържатели и транспаранти с
логото е отчело като разход до момента родното министерство
за председателството ни на ЕС, което приключи в средата на
годината.

За настаняването в хотели четири и пет звезди и за
изхранването на скъпите гости от чужбина са платени досега
също 2,5 милиона лева.

Данните обаче не са окончателни, защото все още доста
институции и общини не са отчели пълните разходи, които са
направили и не са получи парите си, обяснява ресорният
министър Лиляна Павлова в писмен отговор на въпрос на депутат
от опозицията.

Тя напомня, че с четири постановления на МС бяха отпуснати
108,1 милиона лева, за да не се изложим пред чужденците, докато
сме начело на ЕС.

В тази сума обаче не влиза ремонтът на НДК, който глътна на
българския данъкоплатец цели 45 милиона лева.

Част от парите от постановленията се изплащат на базата на
вече свършена работа, а други чакат оформянето на документите.
Предвидени са средства за 32 ведомства и 93 общини.

Доста от ведомствата обаче все още не са приключили с
провеждането на мероприятията и отчитането на разходите.

Към 30 юни са похарчени 69,3 милиона лева, което
представлява 64,1% от одобрените средства с въпросните
постановления.

Към края на юни процентът на одобрените за изпълнение
средства за 2018 г. спрямо отчетените е 46,2 на сто.

Така че до момента 1 милион лева са отишли за осигуряване
на Интернет, медиамоноторинг, техническо подсигуряване от
предвидените близо 2 милиона.

От справката, предоставена от Павлова, се вижда, че досега
са платени 2 558 765 за настаняване и изхранване на чужди
делегации, а заложеният бюджет за това е 3,8 милиона.

Над 2 милиона лева са отчетени като разход за офис
оборудване и наем на техника. Близо 2,5 милиона са платени за
сувенири, подаръци, реклама от предвидените по план три
милиона.

Над 1,8 милиона лева са разходваните пари за преводачите
на ЕК, като по план те трябва да са 3 милиона, което означава че
предстои допълнено плащане.

Като цяло Министерството на европредседателството до
момента е отчело разход в размер на 10 886 437, а предвидените
за него са 16,5 милиона.

Външно министерство е отчело разход от 8 милиона лева, като
по план трябва да получи 15 милиона, така че до края на
годината вероятно ще отчете и остатъка от близо 7 милиона.

За наложителен ремонт на посолствата ни зад граница МВнР е
похарчило 2, 4 милиона от предвидените 2,6 милиона.

За наемането на допълнителна офис техника в
представителството ни в Брюксел са дадени 130 000 лева, за
коли под наем в белгийската столица - още близо 800 000 лева.

БНТ е взела над 7 милиона лева за отразяването на събитията
от календара на европредседателството и чака още 600 хиляди,
както е по план.

Малко по-малко от 3 милиона е струвала на НСО охраната на
високопоставените гости.

Службата за охрана е трябвало да си купи спецтехника за
проверка на хора и багаж, да наеме коли, включително
бронирани.

Не само всички министерства са получили пари за различни
събития, ами и институции като Института по правосъдието,
омбудсманът, Сметната палата, Комисията аз финансов надзор,
Патентното ведомство.

93 общини също взели средства за организирането на
различни фестивали в рамките на Европредседателството. За
тях сумите са по 3000 лева.

Сред тях са Гърмен за "Да пеем и танцуваме заедно", Девин с
"Девин денс фест", Долна баня за "Долна баня в Европа", Луковит
за "Предимството да си част от Европа" и все в тоя дух.

По-малко бюрокрация: Проверяват
е-винетката по е-път

Шофьорите няма да са длъжни да показват издадена електрон-
на винетка или бележки за платена при проверка на пътя. Нали-
чието им ще се установява от контролните органи по електронен
път, съобщиха от МРРБ.

Това предвижда проект на Наредба за смесената система за так-
суване на превозни средства на база време и на база изминато
разстояние, публикувана от МРРБ за обществено обсъждане.

От 1 януари
2019 г. хартиени-
те винетни сти-
кери ще бъдат
заменени с еле-
ктронни, като це-
ните няма да бъ-
дат променяни.

За леките авто-
мобили се въ-
вежда и уикенд
винетка, която
ще важи от 12.00
часа в петък до
23.59 часа в не-
деля на същата
седмица. До 16 август винетка ще трябва да имат и водачите на
тежкотоварни автомобили, а след тази дата те ще плащат тол так-
са.

Потребителите ще могат да плащат пътни такси в брой, по банков
път или с карта, в обекти за продажба, разположени на граничните
контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в облас-
тните градове на страната, по протежение на платената пътна мре-
жа, както и чрез терминали за самотаксуване.

Електронната винетка ще съдържа уникален идентификационнен
номер, данни за регистрационния номер на пътното превозно
средство, държавата, в която то е регистрирано, неговата катего-
рия, датата на плащане и период на валидност.

Тя ще се изпраща под формата на електронно съобщение на имей-
л адрес, в случай че такъв е посочен при купуването й. Тя ще се
отразява и в електронната система за издадените винетки, поддър-
жана от Агенция "Пътна инфраструктура".

Автомобилите над 3,5 т ще плащат тол такса на база изминато
разстояние след 16 август 2019 г.

Основният механизъм на отчитане на тежкотоварните автомоби-
ли ще е посредством монтирано бордово устройство, което изпра-
ща данни, необходими за изчисляване дължимата сума. Водачите,
които нямат такова устройство, ще могат да платят тол такса пос-
редством еднократна маршрутна карта.

В проекта на наредбата са регламентирани и изискванията, на
които трябва да отговарят доставчиците на услуги за електронно
събиране на такса за изминато разстояние, за да бъдат вписани в
националните електронни регистри.

28 нелегални мигранти хванаха в София
28 незаконни мигранти са били хванати от полицията в София,

информира МВР.
15 от чужденците са били открити в необитаема къща в софийски

квартал. Те не притежавали документи за самоличност, а в рамките
на извършените проверки било установено, че са влезли незаконно
в страната. 14 от тях са се самоопределили като афганистанци, а
един - като пакистанец.

В рамките на операцията криминалистите засекли в имот в друг
квартал на столицата още една група от 13 чужди граждани.

Те също били без документи за самоличност, осем от тях се
представили за граждани на Афганистан, трима - на Пакистан, а
други трима - на Ирак.
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Ще се нуждаете от моралната подкрепа на хо-
рата до вас. Дори ако сте на път, не забравяйте
да се обадите и да се консултирате с близките
си. Сватби и празнични събития по-добре отложе-
те за друго време. Ще трябва трезво и реално да
оцените всичко, което се случва в личния ви жи-

вот.

Очаква ви дълъг път, който сте планирали още
в началото на месеца. Не се договаряйте с важни
хора, ако усетите напрежение и дисхармония в
разговорите. Към вашето мнение ще се прислуш-
ват дори и опитните колеги, въпреки че някои от
тях мечтаят да ви изместят. Може да разкрие-

те творческия си потенциал, занимавайки се с любимо хоби.

Ще имате свое мнение за всичко, което ви каз-
ват. Това не е лоша позиция, но е твърде рискова-
но. Може да се скарате с хора, от които пряко за-
виси вашата кариера. Изчистете задълженията
си, не взимайте кредит и забравете за "лесната"
печалба. Неподходящите стъпки в любовта ще ви

поставят пред труден избор.

Препоръчва се да намерите радост дори и в мал-
ки неща, ако не искате да сте с развалено нас-
троение още от сутринта. Отложете големите
проекти и пестете енергия. Сериозен разговор
очаква някой от вас с някой от вашите роднини,
което ще доведе до драматични промени в живо-

та.

Очаква се увеличение на активността ви в ра-
ботата и личната сфера. Ако спрете да се са-
мообвинявате за всичко, което сте направили
погрешно, тогава ще спечелите. Не пренебрег-
вайте симптомите на настинка, по-добре посе-
тете лекар. Възможен е напредък в социалната

сфера, което ще укрепи авторитета ви в обществото.

Не очаквайте лек и слънчев ден, днес ще трябва
да се сражавате за всичко сами. Не се обезсърча-
вайте, ако нещо не се получи, защото животът е
богат на такива изненади. Затова във финансите
всичко ще бъде добре и до вечерта ще получите
награда за извършената работа. Един добър ден

за спорт и борба с лошите навици.

Ще бъдете обсебени от кариерата си, както ни-
кога преди. Уморени сте, да се задоволявате с
малки роли и искате да заемате по-висока пози-
ция. Е, това ще изисква не само естествена амби-
ция, но и богат опит. От масови събития и тър-
жества, по-добре се откажете, така че да не се

уморите морално.

Препоръчва се повече да се занимавате с ум-
ствена дейност, отколкото да мислите за бъде-
щите перспективи. Много от проектите ви ще
донесат приходи и ще помогнат да се измъкнете
от тези, които ви пречат да се движите напред.
Възможни са бизнес пътувания в чужбина, покуп-

ка на ценни книжа и подписване на договори.

Трябва да се справите със заемите, да платите
дълговете и да планирате текущия месец. Проя-
вете уменията си в неща, които познавате. Не е
необходимо да правите нови запознанства, само
ще се разсеете от важните проекти. Внимател-
но изяснявайте отношенията с любимия човек.

Ще се почувствате по-добре, ако има ред около вас.

Очаква ви успех на на работното място, което
значително ще ви тласне напред. Основното нещо
е да не бъдете твърде строги спрямо себе си и
другите около вас. При комуникация с роднини са
възможни неприятности, затова бъде мълчаливи и
сдържани. Този ден е благоприятен за открития,

реализации и изследвания, които ще ви дадат самочувствие.

Трябва да подготвите всичко за изпълнението
на глобалните си проекти. Нека сега, нещата да
узреят в мислите ви, докато намерите възмож-
ност за изпълнение на плановете си. Един добър
ден за започване на лечение и закаляване на орга-
низма. Не стойте много време на слънце, това

може да се отрази зле на кожата ви.

Препоръчително е, да покажете практичност,
за да завършите успешно всички започнати дела.
Финансовата сфера ще се развива по-благоприя-
тно от личната. Не се страхувайте да отворите
сърцето си към някого, когото наистина обича-
те. Семейните може да посветят вечерта на де-

цата и домашните проблеми.



Съперник 112 ноември 2018 г.СПОРТ

Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Владимир Цонев,
Адриана Добринова

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тф: 076 603129, 0888503237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел. 076 60 13 72
2. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 076 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала сиПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Любомира ПЕЛОВА

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

Страницата подготви Яне Анестиев

Възпитаникът на „Калоян-Ладимекс” Даниел Войнов ще участва в галата

Çà ïúðâè ïúò ïåðíè÷àíèí íà ãàëà ïî Ìóàé Òàé
За първи път в

България на
2.11.2018 в София
ще се проведе Гала
вечер на най – добри-
те бойци от страна-
та и участници от
чужбина от Британ-
ска та верига - Muay
Thai Grand Prix.

За първи път пер-
ничанин ще участва
в такъв голям фо-
рум. 17 годишният
Даниел Войнов  е въз-
питаник на KL-kick-
boxing  club
Pernik,който за сега
е секция към СК „ Ка-
лоян -Ладимекс”Да -

ниел Войнов е един
от най –добрите
бойци на клуба в
стиловете Киклайт
и лайт контакт, ре-
публикански шам-
пион и национален
състезател.

Треньорите Калоян
Кирилов и помощни-
ка Кристиян Игна-
тов казват че това
е един от най добри-
те , защото клубът
разполага с още доб-
ри бойци в тези сти-
лове и се изграждат
нови момчета, кой-
то работят по нет-
радиционна методи-

ка за да се постиг-
нат тези успехи. Де-
бюта на Даниел Вой-
нов в К-1(рингова
дисциплина) е една
малка крачка напред,
но едно голямо пос-
тижение за  спор-
тния  клуб. СК”Ка-
лоян-Ладимекс” е най-
добрият клуб по
бойни изкуства в
Перник, това го до-
казват  не само меда-
лите и купите, но
пълните групи  кои-
то искат да се зани-
мават с тези два ви-
да спорт Таекуон-до
ITF  и Кикбокс!

Ясни противниците на „Славата”
на четвъртфиналите за Купата

Тимът на Етър стигна четвъртфиналите в
турнира за Купата на България. Шампионът
на страната от 1991 година отнесе с 3:0 Ве-
рея и се нареди сред участниците в следва-
щия етап. Футболистите на Красимир Балъ-
ков имаха превъзходство през целия мач и
логично се поздравиха с успех. Отборът на
Лудогорец се класира на четвъртфинал за
Купата на България. "Орлите" се наложиха
с 6:5 над Славия след изпълнение на дузпи.
В редовното време двубоят завърши при
резултат 2:2. Черно море спечели срещу
Левски след изпълнение на дузпи, а пос-
ледният евентуален противник на Славата
ще се определиха Берое и Ботев.

Волейболистите приемат „Пирин”(Разлог)
В о л е й б о л и с т и т е

на „Миньор” ще до-
макинстват в мач
от третия кръг на
Суперлигата срещу
тима на „Пи-
рин”(Разлог). Среща-
та е в петък от
18,30 часа в зала
„Борис Гюдеров”.
Преди тази среща и
двата тима имат по
победа и загуба от
началото на пър-
венството. Перни-

чани спечелиха на
старта с 3:0 дома-
кинството си на
„Дея спорт”(Бургас)
и отстъпиха с 1:3
мача в зала „Универ-
сиада” срещу „Лев-
ски София”. Гости-
те от Разлог изи-
граха много труден
мач в първия кръг, в
който отстъпиха с
2:3 в Дупница на
„Марек Юнион Ив-
кони”. Във втория

кръг  „Пирин” спече-
ли убедително сре-
щу „Дунав” с 3:0.В
останалите мачове
един срещу друг се
изправят „Черно
море” – „Дея
спорт”. „Марек Юн-
ион Ивкони” срещу
„Добруджа” 07.
ЦСКА срещу „Мон-
тана”, „Хебър” –
„Левски” и „Дунав”
– „Нефтохимик”
2010

Предстоящи мачове и
съдийски назначения
Втора лига
13-ти кръг
2 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Литекс
ГС:    Владимир Вълков Вълков
 АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:

Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Цанко Костадинов Миндалов
СН:    Александър Костадинов

Костадинов
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК

ЦСКА 1948
ГС:    Стефан Демирев Павлов
  АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:

Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев
СН:    Николай Тодоров Петров
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Кариана
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов
  АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:

Стефан Делчев Делчев
4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов
СН:    Борис Димитров Борисов
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Ботев

Гълъбово
ГС:    Николай Валентинов Малджански
 АС1:    Даниел Жаниев Цолов    АС2:

Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков
СН:    Валентин Желев Добрев
3 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Поморие - ФК Арда
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    А
С1:    Юлиян Тошков Тодоров    АС2:

Станислав Руменов Груев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов
СН:    Стоян Иванов Вътев
4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ОФК Несебър
ГС:    Димитър Димитров Димитров
  АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:

Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Петър Григоров Григоров
СН:    Николай Георгиев Нанев
4 Ное 2018 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ОФК Пирин

ЕООД
ГС:    Димитър Иванов Желязков
АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:

Димитър Герчев Димитров
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Красимир Иванов Василев
5 Ное 2018 г. Понеделник 14:30 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Струмска

слава 1927
ГС:    Георги Милков Гинчев
   АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:

Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ:    Димитър Михайлов Михайлов
СН:    Любомир Йорданов Войков
3 ноември 2018, събота, 14:00 ч /

XIV кръг:
Балкан 1929 (Ботевград) - Германея

(Сапарева баня)
Сливнишки герой (Сливница) - Миньор

(Перник)
Септември (Симитли) - Спортист 2009

(Своге)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Беласица

(Петрич)
Банско (Банско) - Пирин 1941 (Разлог)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Рилски спортист

2011 (Самоков)
Чавдар (Етрополе) - Марек 1915

(Дупница)
Надежда (Доброславци) - Вихрен 1925

(Сандански)
Велбъжд (Кюстендил) - Оборище

(Панагюрище)

Григор приключи със загуба от Чилич
Най-добрият бъл-

гарски тенисист
сложи точка на се-
зон 2018, след като
в мач от трети
кръг на Мастърс
турнира в Париж за-
губи от Марин Чи-
лич с 6-7(5) 4-6.Топ
тенисистът ни за-
почна сезона като

№3 в световната
ранглиста, но не ус-
пя да защити точки-
те си и да оправдае
големите очаквания
след триумфа в Лон-
дон миналия сезон.
Българинът завър-
шва 2018 г. без тит-
ла, но с надежди за
по-силна следваща

кампания, след като
Андре Агаси стана
част от щаба
му.Григор притесн-
яваше опонента си с
много ниски сечени
бекхенди и пропусна
два брейкбола в от-
криващия гейм, но
Чилич се спасяваше
с асове по правата
от ад полето, преди
да се измъкне. В
следващата част
топ тенисистът ни
изостана 0-40 и спа-
си и трите точки за
пробив, но после
заигра много плитко
и предаде подаване-
то си – 0-2.Димит-
ров започна да връ-
ща сервисите по
правата от полето
за предимство на
Чилич и това даде
моментален успех.
Българинът направи
рибрейк, а после и
изравни – 2-2. В след-
ващите няколко гей-
ма Димитров по-чес-
то започна да бърка

и сечения бекхенд, а
на моменти и да не
се възползва в си-
туации, в които мо-
же да излиза на мре-
жата. Все пак бе дос-
татъчно устойчив
и се задържа в резул-
тата – 4-4. В десе-
тия гейм лифтира-
ният бекхенд на пър-
вата ни ракета за-
почна да се пропук-
ва, а при 15-30 дойде
и първата двойна
грешка, но Григор се
справи – 5-5.При 5-6
българинът отново
сервираше за оста-
ване и изостана 15-
40, измъкна се, от-
рази нов сетбол, а
после от сервис не
остави шанс на Чи-
лич – 6-6. Последва
много нервен тай-
брек, в който серви-
сите не значиха тол-
кова много, а греш-
ките от бекхенд на
Димитров натежаха
– 6-7(5).На старта
на втория сет Ди-

митров изостана
15-40, като това му
бе трети пореден
сервис гейм, в който
му се налага да от-
рази два брейкбола.
Този път обаче из-
мъкване нямаше – 0-
1, а минути по-късно
Чилич затвърди – 0-
2.При хърватина
нямаше и следа от
колебанията в нача-
лото на мача, фор-
хендът вече работе-
ше много по-добре,
бекхендът се стаби-
лизира, а в петия
гейм претендентът
за Лондон можеше да
постигне и двоен
брейк, но не извлече
максимума от си-
туацията – 2-4.В де-
ветия гейм Димит-
ров отрази два мач-
бола и стигна до
геймбол, който
неутрализира с ефе-
ктна къса – 4-5. Пос-
ледната дума имаше
Чилич, който сложи
точка на мача – 4-6.
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Бай Васо и Драгановеца били болни, извън затвора е и Васил Борчев

Дрогата е внесена
от Турция и намерена
в тайник на автомо-
бил, който се намирал
в гараж в дома на 51-
годишния Стоян Кръс-
тев-Драгановеца в
Перник. В къщата му в
село Лесковец пък са
открити 50 бойни
патрона. До приключ-
ването на наказател-
ното производство
срещу Кръстев и Ди-
митров се стигнало
след възлагане на съ-
дебна поръчка на влас-
тите в Германия и из-
пълнение на европей-
ска заповед за арест.
Драгановеца е многок-
ратно осъждан, в то-

ва число и от Облас-
тния съд Гьотинген в
Германия. Сега е дале-
че от решетките на
затвора.

Бай Васо и Драгано-
веца са навън поради
здравословни пробле-
ми. Директорът на
пернишката ОД на
МВР съобщи, че имало
два инцидента с уча-
стието както на
Стоян, така и на сина
му. Припомняме, че с
източване на европа-
ри бе уличена и бив-
шата му съпруга Ире-
на Кръстева.

Оказа се, че е на сво-
бода и Васил Борчев –
Борчо, който се
смяташе, че е в неиз-
вестност от 2009 го-

Перничанин хванат да
шофира без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Млад перничанин е заловен да кара ав-

томобил без книжка, съобщиха от прес-
ц е н т ъ р а
на Облас-
тната ди-
р е к ц и я
на МВР.

Вчера,
около об-
яд, на
у л и ц а
„ Ю р и й
Гагарин“
бил проверен «Опел Корса», шофиран от
19-годишнят И.А. Оказало се, че младе-
жът управлява автомобила в едногодиш-
ният срок на отнетото му по администра-
тивен ред свидетелство за правоуправле-
ние. Задържан е за 24 ч. с полицейска
мярка.

Започнато е бързо производство.

 ХЕЛУИН ВЗЕ ДА НИ
ИДВА В ПОВЕЧЕ. ТОЛКО-
ВА В ПОВЕЧЕ, ТА ПУС-
НАХМЕ СРЕЩУ НЕГО КУ-

КЕРИТЕ.Както вече писахме, перниш-
ки сурвакари бяха използвани като
своеобразен наказателен отряд в бор-
бата срещу нашествието на чужди за
българската традиция празници и ри-
туали. Хелуин е първият нарочен за го-
нене от България и нашите мечкари
трябваше да изпълнят тази "мокра по-
ръчка" в столицата, където сдружение
"Хан Кубрат" реши да се прави на Куб-
рат Пулев. Така кукерите се омешаха
не само в народните обичаи, но и в
международния културен обмен. И се
завихри дълбоко интелектуална диску-
сия защо с едни обичаи гоним други и
къде е границата между национализъм
и интернационализъм. Това за нацио-
нализма има политическа окраска, а
интернационализма никой не го разби-
ра. Истинският въпрос е докъде може
да стигне многофункционалното изпол-
зване на кукерите. Водят ги като мечки
навсякъде - освен на Сурва, те се под-
визават по вътрешни и международни
фестивали и зиме, и лете, карат ги до
Народното събрание да откриват с тях
изложби, дойдат ли чужденци в града -
първи са на снимката, селските читали-
ща на практика отчитат 50 процента от
дейността си с кукерите, даже полити-
ците и синдикатите не се свенят да ги
използват като оръжие за сваляне на
правителства и решаване на трудово-
правни проблеми. Докарахме го на 1
ноември да се будим и с хлопатарите
на новите будители. А дечурлигата хе-
луинчета вече могат да заплашват:
"Кукери или беля?"

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД НЕ-
ЩО Е РЕШИЛ ТВЪРДО ДА СЕ
ЗАЯЖДА С ОБЩИНСКАТА УПРАВА.
За кой ли път спира изпълнение на На-
редбата за местните данъци и такси и
поставя общинарите в кофти обясните-
лен режим. Ако съдиите така ще про-
дължават да правят сечено на законот-
ворците в местния Общински съвет, по-
добре сами да седнат и да напишат
въпросната наредба, та най-после да
мирясат. Иначе съветниците се чувс-
тват като репресирани. Нищо чудно
някой от тях да пусне жалба до същия
съд, че залудо вземат възнагражде-
ния.

Перник с най-малко тежки
катастрофи по пътищата

Любомира ПЕЛОВА
Перник е регионът, в който, в сравнение

с останалите области в страната, броят на
тежките пътно-транспортни произшествия,
на загиналите и ранените е най-нисък!
Добрата новина съобщи на пресконферен-
ция, на която бе направен отчет за свър-
шената от блюстителите на реда работа
през  иозминалия октомври, регионалният
говорител на ОД МВР Венцислав Алексов
в присъствието на директора на ОД на МВР
старши комисар Димитър Попов. През де-
сетия месец на годината са регистрирани
60 ПТП-та с двама загинали и 1 ранен.
Както „Съперник” писа, два от тежките ин-
циденти с трагичен изход станаха на тери-
торията на Радомир, по пътя за Кюстен-
дил. И при давата случая причината за ра-
зигралите се пътни драми е една и съща –
шофьорите на бекщите коли навлизат в
лентата за насрещно движение, удрят се в
тежкотоварни автомобили и загиват.

Анализът е показал, че основна причина
за пътните инциденти е несъобразената
скорост.

Общо 3 390 са констатираните наруше-
ния по пътищата на област Перник през ок-
томври. Спрямо септември увеличението е
с 25%. За 606 нарушения са написани ак-
тове, а за 2 784 – са издадени фишове.

Любомира ПЕЛОВА
Затворници на лек

режим, които ра-
ботят на външни
обекти, пуснати са в
отпуск или са наста-
нени в болница извън
затвора, да може да
бъдат следени с еле-
ктронни гривни. Та-
кива предложения за
промени в Закона за
изпълнение на нака-
занията и задържа-
нето под стража е
направило МВР. Това
става ясно от публи-
кувания проект на
Инструкция за взаи-
модействието меж-
ду МВР и Главна ди-
рекция “Изпълнение
на наказанията” при
електронното наб-
людение.

В него е описано
как местните поли-
цейски управления,
ГДИН, пробационни-
те служители и дос-
тавчиците на еле-
ктронни гривни
трябва да координи-
рат работата си при
поставянето им и
как ще се контролира
наблюдението.

Според действа-
щия закон електрон-
но наблюдение може
да се прилага на зат-
ворници, които са на
общ режим. Тези на
лек режим обаче мо-
же да бъдат следени
с гривни, само кога-
то работят извън
общежитието и им е
било разрешено да
пренощуват на обе-
кта. Гривни могат да
бъдат поставяни и
на обвиняеми под до-
машен арест, пред-
срочно освободени
затворници и на осъ-
дени на пробация с
ограничено придвиж-
ване.

Сега МВР предлага
законът да бъде из-
менен и затворници-
те на лек режим да
могат да бъдат сле-
дени постоянно с
гривни, когато са на
работа извън затво-
ра или са настанени
за лечение в болница
без охрана. Според
действащите разпо-
редби електронното
наблюдение се спира
временно, докато
лишените от свобо-
да са пуснати в от-
пуск и МВР предлага
това да отпадне и
те да остават с
гривните.

Въвеждането на
електронното наб-
людение се очаква да
сложи край на
бягствата на осъде-
ни и най-вече на об-
виняеми, които са
поставени под дома-
шен арест. В момен-
та мярката се кон-
тролира от МВР, но
от министерство-
то са признавали, че
нямат ресурс да
пазят денонощно на
адреса му всеки, на
когото е наложена
иначе втората най-
тежка мярка за
неотклонение.

Кои домашни аре-
станти ще бъдат
следени с електрон-
на гривна ще решава
началникът на ра-
йонното управле-
ние, в чиято тери-
тория е техният ад-
рес, става ясно от
проекта на Инструк-
цията. Това ще важи
за всички случаи, с
изключение на тези,
в които поставяне-
то на гривни е из-
рично разпоредено
от съда.

След това начални-

кът на полицейско-
то управление ще
изпраща предложе-
нието си до мес-
тния шеф на дирек-
цията “Изпълнение
на наказанията”,
който пък ще изда-
ва заповед за започ-
ване на наблюдение-
то. Монтирането
на гривните ще ста-
ва в присъствието
на полицай и ще се
извършва от проба-
ционен служител
или от представи-
те на фирмата, коя-
то ги доставя.

Ако по някаква
причина няма въз-
можност за постав-
яне на гривна на
конкретен арестан-
т, от ГДИН ще уве-
домяват началника
на районното управ-
ление на МВР и след
това той ще кон-
тролира домашния
арест. За невъзмож-
ност за поставяне
на гривна ще бъдат
уведомявани и съди-
лищата, когато те
са наредили такъв
контрол.

Ако задържан под
домашен арест опи-
та да повреди грив-
ната или да избяга с
нея, сигналът ще се
регистрира в кон-
тролен център и ще
се предава по имейл
и телефон на служи-
тели в пробационна-
та служба и на МВР.
След това полицаи
трябва до 3 часа да
проверят сигнала,
като отидат на ад-
реса. Ако арестан-
тът е избягал, ше-
фът на РУП започва
издирване и уведом-
ява съда и прокура-
турата, пише още в
проекта.

МВР отново поиска електронните гривни

дина. Той бе запо-
дозрян за кражбата
на джипа „Мицубиши
Паджеро” на депута-
та от БСП Кирил Доб-
рев. Тогава обаче по-
лицията не успя да
събере достатъчно
улики срещу него за
участието му в прес-
тъплението. За Бор-
чев, смятан за един
от най-изявените ав-
тоджамбази в Югоза-
пада, се говори, че се
преквалифицирал в
разпространението
на наркотици. Ос-
вмен няколко присъ-
ди, Борчев има и вис-
ящи дела за рекет, из-
нудване, разпростра-
нение на дрога, краж-
би на коли.
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Двама шофьори
пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин ще бъде съден за управ-

ление на автомобил под въздействието
на наркотици, съобщиха от полицията.

Престъплението е извършено на 29
август тази година, когато на пътен въ-
зел „Даскалово“ бил проверен «Опел
„Астра». Зад волана на лекия автомо-
бил е бил 20-годишният столичанин Б.П.
При изпробването му с техническо
средство се оказало, че е употребил
наркотици. Химическа експертиза на
кръвната му проба показала наличието
на канабис.

Привлечен е като обвиняем и му е на-
ложена мярка за неотклонение „под-
писка“.

61-годишен мъж застава пред съда
за шофиране на автомобил в нетрезво
състояние.

На 20 септември тази година, пак на
пътен възел „Даскалово“ бил проверен
«Опел Вектра», управляван от 61-го-
дишният К.М. от пернишкото село Диво-
тино. Алкохолната му проба се оказала
положителна – 2, 05 промила. Привле-
чен е като обвиняем и работата продъл-
жава съвместно с Районна прокуратура
– Перник.
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