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Мачкай,
Тръмпе!

Някаква изборна победа на някаква аме-
риканска президентска партия хвърли в
екстаз политици и анализатори по света
и у нас. Очаквало се Тръмп да се срине в
очите на американците на междинните
избори за Конгрес, а той се издигнал в
очите на слепите. В тая насока вървят
анализите за резултатите от американ-
ския вот.

Янките са по-неразгадаеми и от абори-
гените. Там нито има ляво -дясно, нито
консерватизъм – либерализъм, нито со-
циално – капитално. Всичко е мъгла, дока-
то гласоподавателят не пусне бюлети-
ната. Пълна неизвестност, подобна на
оная да срещнеш абориген – нито знаеш
какво мисли, нито можеш да му кажеш не-
що.

Така и с тия американски избори. Репуб-
ликанците били спечелили напук на пред-
варителните прогнози и светът трябва
да възнагради това тяхно деяние с
всеобщи радостни демонстрации, адре-
сирани до Тръмп и компания. Само про-
пуснаха да кажат дали руските хакери
имат пръст в тая история и защо Пу-
тин не получава поздравленсие или поне
не дели хвалебствията с колегата Тръмп.
„Мачкай, Тръмпе!” е новият лозунг на
прогресивната световна общественост,
без да знае защо.

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

Променлива
облачност

До края на седмицата ще се сгреят всички абонати на „Топлофикация”
Силвия ГРИГОРОВА

Започва поетапното
пускане на парното за
всички частни абонати
на „Топлофикация –
Перник”, съобщи изпъл-
нителният директор
на дружеството Любо-
мир Спасов. Очаква се
до края на седмицата
това да стане факт и
да се стопли всеки дом.
Досега на услугата се
радваха само обитате-
лите на жилищни сгра-
ди, които бяха събрали
подписите на 70 про-
цента от собственици-
те, дали съгласие за по-
ранно пускане на парно-
то. От „Топлофика-
ция” уточняват, че
вентилите на радиато-
рите трябва да бъдат
отворени на максимал-

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

dlv.si@abv.bg
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Застрахователна и
презастрахователна компания
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Перник 2303,
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факс: 076/588 008
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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

на мощност – петица,
за да не се налага обе-
звъздушаване на ото-
плителните тела след
пусканет на парното.
От дружеството пре-
дупреждават, че топло
обаче няма да има в бло-
кове, в които мазета-
та, където се намират
абонатните станции,
не са почистени и не се
осигурява нормален
достъп заради фекални
или други мръсни води
и натрупани боклуци.
Същото важи и за неиз-
вършени или неприклю-
чени ремонтни дейнос-
ти.

Още в първите дни
на октомври „Топлофи-
кация – Перник” АД уве-
доми всички свои клиен-
ти(битови и небито-

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

Десет години затвор за перверзник,
изнасилил възрастна жена
Любомира ПЕЛОВА

Рецидивист, който
не само изнасилил въз-
растна жена, но и я
окрал, получи сурово
наказание, след като
Районна прокуратура
– Перник постигна
осъдителна присъда с
максимално предвиде-
ния в закона размер на
наказанието за от-
вратителното прес-

тъпление.
По обвинителен

акт на Районна проку-
ратура - Перник, съ-
дът е признал за ви-
новен Д.Б. на 51 годи-
ни за извършени от
него престъпления,
като определи наказа-
ние „Лишаване от сво-
бода“ в размер на де-
сет години за изна-
силване и четири го-

дини „Лишаване от
свобода“ за кражба.

Подсъдимият е мно-
гократно осъждан, ка-
то са му били налага-
ни наказания „Лишава-
не от свобода“ за раз-
личен срок и не е из-
текъл петгодишен
срок от изтърпяване
на последното нало-
жено му наказание.

Иззеха марихуана от
дома на млада жена

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха марихуана

от къщата на 24-годишна девойка.
В акцията, проведена във вторник, са

участвали служители от сектор „Проти-
водействие на криминалната престъп-
ност“ при ОДМВР – Перник. Органите на
реда проверили 24-годишно момиче и
къща в село Студена. В сградата са на-
мерени и иззети около 1,5 грама суха
зелена листна маса, която се оказала
марихуана.

Извършен е оглед от служители на
Второ РУ и е започнато досъдебно
производство по чл. 354 „а“, ал. 3 от НК.

На страница 12

ви), че във връзка с нас-
тъпване на отоплите-
лен сезон 2018/2019 го-
дина е необходимо при-
веждането в готов-
ност за работа на вът-
решно отоплителните
инсталации в техните
сгради. До 15 октомври
трябваше  да се прик-
лючат всякакви ремон-
тни дейности по вът-
решно отоплителните
инсталации, като клиен-
тите в сградите чрез
избрани от тях отго-
ворници за абонатните
станции трябваше да
ги напълнят и обезвъз-
душат. Ако това не е
направено навреме, сега
абонатите трябва да
побързат, за да има
топлина в домовете
им.

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"
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Êîíöåñèîíåð íà „Òðúíñêà Áàíêÿ” ùå å “ÀÊÂÀÒÅÊ”
Общинските съветници в Трън я избраха единодушно

Силвия ГРИГОРОВА
Общинските съвет-

ници в Трън  едино-
душно гласуваха и оп-
ределиха концесионе-
ра на концесията за
добив на минерална
вода от находище
„Трънска Банкя”, раз-
крита чрез каптиран
естествен извор
«Трънска Банкя», кой-
то е публична общин-
ска собственост. То-
ва е фирма АКВАТЕК”
ЕООД, със седалище и
адрес на управление

град Варна.
В докладната си до

Общинския съвет,
кметът на Община
Трън Цветислава
Цветкова много под-
робно беше описала
цялата процедура по
избора на концесио-
нер на минералното
находище. Както „Съ-
перник” пръв инфор-
мира,  кандидатите за
концесията бяха две
фирми- ДЗЗД “ТОРН
СПРИНГ ЕНД ПАР-
ТНЪРС“, гр. София и

“АКВАТЕК“ ЕООД, гр.
Варна.

Общинските съвет-
ници бяха подробно
запознати с множес-
твото пропуски, кои-
то е допуснала в пред-
ложението си фирма
ДЗЗД “ТОРН СПРИНГ
ЕНД ПАРТНЪРС”. Въз
основа на това, оче-
видно местните зако-
нотворци в  погранич-
ната община катего-
рично избраха за кон-
цесионер на минерал-
ното находище вар-

ненската фирма АКВА-
ТЕК“ ЕООД.

Минипарламентът
на Трън прие срокът
на концесията да бъ-
де 35 години, считано
от датата на влизане
в сила на Концесион-
ния договор. Опреде-
лено е еднократното
годишно концесионно
плащане да бъде в раз-
мер на 23 000 лева.
Единичният размер на
концесионното пла-
щане за 1 куб. м  ще
бъде в размер на  2,20
лева.

Общата стойност
на инвестиционната
програма, която кон-
цесионерът трябва
да изпълни за целия
срок на концесията е
в размер на 3 131 989
лева, от които за пър-

Кметът на Трън алармира:
Обходният път на моста при

Секирица е по-тесен
Силвия ГРИГОРОВА

Кметът на община Трън Цветислава
Цветкова е подала сигнал до ОД МВР –
Перник за изградения обходен път на
моста при местността Секирица. Градо-
началникът на пограничната община е
сигнализирал, че изграденият обходен
път е по-тесен от необходимото и това
ще създаде сериозни затруднения, осо-
бено при движението на тирове и тежко-
товарни коли през зимния сезон. Това
поясни Цветислава Цветкова на питане
на общински съветници на провелата се
в края на миналата седмица сесия. „За
мен пътното платно, което е направено,
е  тясно. Бях на място и се убедих с очи-
те си в това. Първият тир, който  мине
може да се озове в реката. Затова съм
подала сигнал до полицията и пожарна-
та. Поисках на място да се убедят в то-

ва, което съм сигнализирала. Очаквам
да получа протокол от извършената про-
верка, в която участва и представител
на Общината. За мен това не е най-уда-
чния вариант, който е направен за мо-
мента. Мантинела не може да се поста-
ви, защото на този насип няма за какво
да се захване. Този проект е съгласу-
ван и с КАТ, така че ще получим и
тяхното становище. При проверката
поисках да се направи замерване на из-
градения път, защото, според мен той не
е с ширина 3 метра. Ще се срещна и с
директора на Областно пътно управле-
ние, за да видим как ще бъде решен то-
зи казус”, поясни кметът на Трън.

вите 5 години от кон-
цесията-0 1 885 400
лв.

Определен е и гра-
фикът за поетапно
усвояване на ресурса,
съгласно който се
дължи минимално кон-
цесионно плащане,
съобразно предложе-
нието на Концесионе-
ра, както следва: от
втората година - 50%
от предоставения ре-
сурс; от третата го-
дина до края на конце-
сията - 100% от пре-
доставения ресурс.

Прието беше сро-
кът за сключване на
концесионния дого-
вор е до 3 месеца от
датата на влизане в
сила на решението за
определяне на конце-
сионер.

Над 139 000 декара предсеитбена
подготовка има в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 139 000 дка с предсеитбена под-

готовка има на територията на областта
до сега, информират от Областна дирек-
ция „Земеделие” .

Традиционно най-много площи, под-
готвени за сеитба на есенни култури
има в община Радомир-70 050 дка.
Следват общините: Брезник- 34 300 дка,
Перник-18 900  дка, Трън- 10 300 дка,
Земен- 3 450 дка, Ковачевци-  2 700
дка.

Първи стопаните от Радомир започна-
ха предсеитбено торене на площите, ка-
то до сега са наторили над 28 000 дка.
Земеделците от Перник също започнаха
предсеитбеното торене, като вече са
подхранили над 10 000 дка;

Успоредно с предсеитбената подго-
товка се извършва и дълбока оран на
площите, предвидени за сеитбата на
пролетни култури. И тук радомирските
стопаниса с най-много изорани площи-
35 600 дка. След тях се нареждат земе-
делците от общините: Трън-6 050 дка,
Перник- 4 000 дка, Земен- 1 200 дка, Ко-
вачевци-900 дка, Брезник- 300 дка.

Според агроспециалистите, есенната
кампания вече набира скорост, тъй като
прибирането на реколтата от пролетни-
ците вече приключва и земеделските
производители насочиха всички усилия
към предсеитбена подготовка и сеитба
на есенни култури.

Ученичка от 13 ОУ с престижна
награда от международен конкурс

Светла ЙОРДАНОВА
Скоро приключилият международен кон-

курс, посветен на Деня на Черно море
(31.10.) – „Аз обичам Черно море”, донесе
високо отличие на ученичката  Никол
Людмилова  Стоилова  от  IV „б” клас в 13
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Четвърток-
ласничката участва в раздел поезия. За
стихотворенията, с които е избрала да се
представи, журито е определило престиж-
ното второ място. Конкурсът е под егидата
на Министерство на образованието и нау-
ката и е част от Националния календар за
изяви по интереси на децата и  учениците.
Организатор е община Несебър, в парт-

ньорство с Национален дворец на децата и
РУО – град Бургас. Никол Людмилова е
единствената наградена участничка от
град Перник в първа възрастова група.

Отличното представяне на ученичката е
продължение на литературните й  изяви.
През 2017 година взе участие в национал-
ния  конкурс   за  есе  „Вдъхновители”,  ор-
ганизиран   от  БНТ  и  подкрепен   от   Ми-
нистерство  на  образованието и науката, и
бе удостоена с Грамота и предметна награ-
да.

Поздравления за Никол и нейния класен
ръководител Силвия Илиева, и пожелания
за нови постижения.

Изложба „50 г. джудо в
Перник” показа библиотеката
Светла ЙОРДАНОВА

Изложбата „50 годи-
ни джудо в Перник”,
която показва Регио-
нална библиотека
„Светослав Минков”,
стана повод  за една
мила среща вчера на
библиотекарите с ос-
нователя на джудото
в Перник Ангел Божич-
ков, ветерани и пред-
ставители на ВСК „Ми-
ньор- Перник”. Заедно
с тях дойде и съпруга-
та на Ангел Божичков-
Мича.

Всички разгледаха с
интерес изложбата,
подготвена от отдел
„Краезнание”, включва-
ща историята на този

спорт в нашия град,
отразена в периодич-
ния печат, както и
уникалното издание на
Цветан Любомиров-
„Към Олимп”- история
на спорта в Перник с
документи и снимки.

Изтъкнатият спор-
тен деятел Ангел Бо-
жичков донесе в биб-
лиотеката свои науч-
ни книги, издавани
през годините и пока-
за своя сертификат за
7-ми дан, най- високия
за България,  с който
Международната фе-
дерация по джудо го
удостои миналата го-
дина. В своята кариера
като състезател Бо-

жичков има всичките
титли до 5-ти дан.
Шестият и седмият
се дават за приноса му
в науката за този
спорт.

Гостите  показаха
работния вариант на
книгата, послучай  50
години на джудото в
Перник, която ще изле-
зе от печат след
няколко дни, подготве-
на от Инициативен ко-
митет.  Голяма част
от снимките от раз-
личните етапи в раз-
витието на този
спорт са предоставе-
ни от Цветан Любоми-
ров, който беше сред
гостите в библиоте-
ката.

На 11-ти ноември от
11 часа в зала „Борис
Гюдеров” ще бъде
тържественото чес-
тване на половин ве-
ковния юбилей на джу-
дото в Перник. Тогава
ръководството на
спортния клуб ще от-
личи всички ветерани
и ще покаже и връчи
книгата, издадена пос-
лучай годишнината,
поясни Лъчезар Ники-
форов.  Гостите обе-
щаха, че ще дарят на
библиотеката няколко
броя от изданието.
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Галина Антова встъпи в длъжност след спечелен конкурс

Любомира ПЕЛОВА
Перник има нов ок-

ръен прокурор. Това
е Галина Антова,
която зае длъжнос-

тта след спечелен
конкурс пред Висшия
съдебен съвет. На 6-
ти ноември тя
встъпи в длъжност

и бе сред официални-
те гости на откри-
ването на Центъра
за медиация към Ок-
ръжен и Районен съд

– Перник.
Галина Антова по-

вече от 17, 5 г. е
прокурор, последни-
те шест години е
прокурор в Окръжна
прокуратура - Пер-
ник и бе неин гово-
рител.

Антова обяви, че е
привърженик на еле-
ктронното правосъ-
дие, което трябва
да бъде факт съг-
ласно Закона за съ-
дебната власт от
по-малко от година.
Тя има надежда Ок-
ръжна прокуратура
- Перник да бъде ед-
на от първите,
стартирали в тази
насока. За мен това
е бъдещето и начи-
нът, който ще дове-
де до по-бързо пра-
вораздаване, заяви
Антова. По думите
й това ще подобри

имиджа на прокура-
турата като цяло, а
обществото ще се
чувства удовлетво-
рено при бързо пра-
восъдие. Пред проку-
ратурата има много
нови предизвика-
телства, едно от
които е новата съ-
дебна карта, която
ще бъде факт по-
малко от два месеца,
каза още Антова.
Две районни проку-
ратури в Трън и
Брезник ще бъдат
закрити, на тяхно
място ще се създа-
дат отделения към
Районна прокурату-
ра - Перник.

Скоро новият ад-
министративен ръ-
ководител на Ок-
ръжна прокуратура
- Перник ще предста-
ви екипа си пред
ВСС.

Първото прелицензиране ще е
безплатно за лечебните заведения

Силвия ГРИГОРОВА
Няма нищо по-логично от това, когато

променим стандартите, да се направи
преоценка на дейността на лечебните
заведения. Това заяви зам.-министърът
на здравеопазването Жени Начева по
време на съвместната си пресконферен-
ция с управителя на НЗОК д-р Дечо Де-
чев. Думите й засягаха залегналото в
проектозакона за бюджета на НЗОК
прелицензиране на всички лечебни за-
ведения в страната, в чиято полза се
усъмниха редица представители на сек-
тора. Тя подчерта, че лечебните заведе-
ния ще имат технологично време да се
приведат в съответствие с новите меди-
цински стандарти.

„Първото прелицензиране ще е без-
платно за лечебните заведения, тъй като
целта ни не е да събираме пари от бол-
ниците. Допълнително подготвяме и пра-
вилата за добра медицинска практика,
които ще се надграждат по отделните
специалности и това в бъдеще ще даде
възможност на Касата да включи еле-
мент на плащане, обвързан с резултата,
който предоставят болниците, а не само
с броя на отчетените хоспитализации“,
каза Начева.

Тя поясни, че желанието на министерс-
твото за всички специалности да има ут-
върдени медицински стандарти и това
да стане с една обща наредба е за да
има гаранция, че стандартът по една
специалност няма да стане факт три ме-
сеца след стандарта по друга специал-
ност.

„За да сключи договор с който и да е
договорен партньор, Касата трябва да
има основание за преценка на редица
обстоятелства, в това число и дали ле-
чебното заведение отговаря на съответ-
ния стандарт по съответната медицинска
специалност. Ние сме подкрепени в това
и от съсловието, те да ни помогнат в из-
готвянето на стандартите в срок до три
месеца. В тях ще има ясно определени
количествени параметри, идентични за
всички видове специалности - брой спе-
циалисти, изисквания за дейността
спрямо нивата на компетентност“, каза
Жени Начева.

По повод изказването й пред конфе-
ренцията на Националната пациентска
организация миналата седмица, че ле-
чебните заведения ще бъдат прелицен-
зирани на базата на движението на ле-
карите и техните екипи от една болница
в друга, Жени Начева уточни, че движе-
нието на лекарски екипи от едно лечеб-
но заведение в друго в момента е прак-
тика. „Когато един основен екип на едно
лечебно заведение например в областта
на кардиохирургията, кардиологията,
пулмологията или която и да било друга
специалност премине на работа от едно
лечебно заведение в друго, това най-ве-
роятно се отразява на дейността на ле-
чебното заведение. Това е тема, свърза-
на с дебат с медицинските специалисти
по специалности, която ще се дискутира
в хода на изработването на медицински-
те специалности. Освен медицинска
апаратура, ще се търси и брой лекари.
Съответно когато се промени броят ле-
кари, ще трябва да се прелицензира и
лечебното заведение“, обясни тя.

Жени Начева подчерта, че това е при-
чината и за предложението решения за
промяна на структурата, разширение,
разкриване на отделение да се взимат
от Министерски съвет, а разкриването на
нови болници да се разрешава от На-
родното събрание. На РЗИ щяло да се
разчита за пререгристарцията на извън-
болничната помощ. „Медицински надзо-
р“ ще дава крайните разрешения, но по
предложение на РЗИ, уточни Начева.

ЦИК инициира среща с МОН във
връзка с матурите и евроизборите

Любомира ПЕЛОВА
На 5 ноември по инициатива на Централната

избирателна комисия се състоя среща с Ми-
нистерство на образованието и науката във
връзка с предстоящите избори за членове на
Европейския парламент от Република Бълга-
рия в края на месец май 2019 г., оценяването
на държавните зрелостни изпити в същия пе-
риод и осигуряването на възможност за уп-
ражняване на правото на глас от оценяващите
преподаватели.

На срещата присъстваха Таня Михайлова -
заместник-министър на образованието и нау-
ката, Евгения Костадинова - директор на Ди-
рекция „Съдържание на предучилищното и
училищното образование, Соня Мелоян - ди-
ректор на Дирекция „Организация и контрол“,
а ЦИК беше представена от нейния председа-
тел Ивилина Алексиева и членовете на коми-
сията.

Заместник-министърът на образованието и
науката Таня Михайлова увери Централната из-
бирателна комисия, че графикът на ангажира-
не на оценяващите предподавали ще бъде
съобразен с изборите и на всички преподава-
тели ще бъде осигурена възможност да уп-
ражнят правото си на глас в съответствие с
разпоредбите на Изборния кодекс. МОН запоз-
на ЦИК със съдържанието на предмета за
гражданско образование за 11 и 12 клас,
включително в частта за изборните системи и
правата и задълженията на избирателите.

От своя страна Централната избирателна ко-
мисия представи на МОН различните форми на
разяснителна кампания, които са се използва-
ли на предходни избори за мотивиране на мла-
дите гласоподаватели, в това число и на 18-го-
дишните, които гласуват за първи път, относно
начините за упражняване правото им глас като
благодари на МОН за съдействието в тази сфе-
ра.

ЦИК и представителите на МОН обсъдиха и
въпросите за провеждане на разяснителна
кампания сред младите избиратели в училище,
особено сред тези на които им предстои да гла-
суват за първи път.

Отчитайки ролята и мястото на училището ка-
то институция и двете страни изразиха своето
желание за задълбочаване на сътрудничество-
то между институциите за засилване на ини-
циативите за гражданско образование, свър-
зано с изборния процес, не само по време на
конкретни предстоящи избори, а като постоя-
нен процес и в тази връзка подкрепиха идеята
за подписване на меморандум за сътрудни-
чество в бъдеще.

Учителите ще взимат чисто по 1100 лева
Светла ЙОРДАНОВА

В следващия бю-
джет е планирано
20% увеличение на
учителските запла-
т и . М и н и м а л н а т а
учителска заплата
става 920 лв., средна-
та брутна – 1300 лв.,
което е чисто между
1000-1100 лв. . Това
заяви образовател-
ният министър Кра-
симир Вълчев

“Трябва да се отбе-
лежи, че за първи
път средната учи-
телска заплата над-
вишава средната за
страната”, посочи
министърът. Краси-
мир Вълчев посочи,
че липсват учители
по информационни
технологии, англий-
ски език, ресурсни
учители, информа-
тика, физика и мате-
матика.

“Обсъждахме нови
мерки за привличане
на млади хора, инвес-
тираме не само в 18-
годишните, но и в
25-30- годишните”,
каза той. „Имаме
необходимост от об-
ща подкрепа за всич-
ки учители, за да нап-
равим тази професия
по-уважавана и да на-
караме повече млади
хора да се включат в
нея, затова планира-
ме общо увеличение.
В системата имаме и
диференцирано зап-
лащане, имаме и сис-
тема за кариерно раз-
витие в зависимост
от резултатите”,
добави Красимир Въл-
чев.

Министърът оба-
че подчерта, че няма

единен критерий за
оценка на представ-
янето на преподава-
телите, на базата на
който да могат да се
дават по-големи зап-
лати според заслуги-
те.

Дори образовател-
ните резултати на
учениците невинаги
са критерий. Относ-
но отделянето на
НИМХ от БАН минис-
тър Вълчев заяви, че
от 1 януари не би
трябвало да има
проблеми с работата
на НИМХ. Всички ме-
теоролози минават
към ново дружество
с преструктуриране-
то. Тези, които ис-
кат да останат в
БАН могат да го нап-
равят.

„От 1 януари
НИМХ, ако бъде
приет бюджета, ще
излезе в неговата
цялост. По същество
БАН не са възразили
срещу това, което
сме предложили. Те
заеха принципно ре-
шение да бъде изве-

ден НИМХ, сключихме
споразумение, защо-
то имаше опасност
през септември ин-
ститутът да спре
работа, защото
нямаше директори.
Няма точка от спо-
разумението, която
да противоречи за
закона за бюджета.
БАН са против фор-
мата, но ние не мо-
жем да разберем за-
що”, каза Вълчев.
Няма механично ваде-
не, има преобразува-
не. Едно юридическо
лице на 31 декември е
към една организа-
ция, на 1 януари е
към друга организа-
ция. Всичко се запаз-
ва, подчерта образо-
вателният минис-
тър.

“Имаше известна
емоция кой ще надде-
лее в скандалът БАН
– НИМХ, включител-
но за това да дадем
пример и за други ин-
ститути, че не е без-
проблемно да изле-
зеш от БАН”, каза ми-
нистър Вълчев.
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Той е дванадесетия в страната и ще работи с четирима медиатори засега

Каква храна получават децата
срещу 20 млн.лв. за година

Любомира ПЕЛОВА
Центърът за спо-

годби и медиация ве-
че е открит офи-
циално и чака вече
своите първи посе-
тители. Четири мла-
ди дами ще работят
с всеки, който поже-
лае да ползва услуги-
те му. Това са Дени-
ца Иванова, която е
и председател на но-
вата структура,
координаторът Да-
ниела Петрова, Иза-
бела Ангелова и Еле-
на Стоянова, която
участвала в изготв-

янето на изследва-
не, занимаващо се
със задължителната
медиация в рамките
на ЕС.

Част от екипа е и
Георги Здравков.
Младите хора ще ра-
ботят на добровол-
ни начала, обясни на
официалното от-
криване на новата
институция предсе-
дателят на Районен

съд - Перник съдия
Михаил Алексов, кой-
то е първопроход-
чик на идеята в Пер-
ник и от 2017 годи-
на работи заедно
със съдия Елена Ни-
колова, в чието лице
е срещнал солидна
подкрепа, за реализа-
цията й.

Центърът за ме-
диация се намира на
втория етаж в сгра-
дата на някогашно-
то ДЗИ, която сега
е на пернишката Ад-
вокатска колегия, в
непосредствена бли-

зост до Съдебната
палата. Медиатори-
те намериха своя
дом, образно казано
благодарение на от-
зивчивостта на
председателят на
Адвокатската коле-
га Румен Кирилов, за
което му благодари-
ха от сърце. Центъ-
рът  ще функциони-
ра напълно безвъз-
мездно към Окръж-

Светла ЙОРДАНОВА
Над 20 млн. лв. на учебна година

се изплащат на доставчици по схе-
мите "Училищен плод" и "Училищно
мляко". Осигуряват се с европейско
и държавно финансиране.

Продуктите се доставят в детските
градини от I до  IV група и в учили-
щата от подготвителен до IV клас.
Избраните фирми доставят плодове,
прясно и кисело мляко, сирене и
кашкавал за децата.

Пето основно училище в Ямбол по-
лучи мухлясал кашкавал още със
старта на схемата "Училищно мляко"
на 22 октомври.

Производител на кашкавала е  хас-
ковска фирма. Избрана е от Държа-
вен фонд земеделие (ДФЗ) да за-
режда стотици училища в цялата
страна по схемата "Училищно
мляко".

Причина за мухлясалия кашкавал
е  некачествената опаковка, показ-
ват пробите на Областната дирекция
по безопасност на храните в Сливен.
Вакуумираната опаковка не е плътно
прилепнала и продуктът се е разва-
лил.

Случаят извади на светло много
въпроси около процедурата. Проку-
ратурата също проверява доставка
на мухлясал кашкавал.

Продуктът е доставен в 14 учили-
ща, но от две има сигнал за мухъл,
уточни д-р Кремена Стоева, начал-
ник отдел "Контрол на храните" в
Агенцията по храните.

"Проверка показа, че има проблем
с качеството - след лабораторен ана-
лиз се установява, че опаковките са
с нарушена цялост. Този кашкавал е
опасен, всеки мухлясал продукт е
опасен за здравето", каза д-р Стое-
ва.

Тя обяви още, че съвместната про-
верка на Агенцията по храните и про-
куратурата не е приключила - проуч-
ват се производителя, склада и дос-
тавчика, за да се установи виновни-
кът.

Игор Георгиев, началник на  отдел
"Училищни схеми" в ДФЗ обясни, че
на доставчиците не се плаща пред-
варително, а после се възстановяват
сумите.

Каква ще е санкцията и ще продъл-
жи ли да работи по схемата фирмата,
доставила мухлясал кашкавал, ще
стане ясно, след като приключи про-
верката, каза Георгиев.

Въпросната фирма е одобрена да
доставя продукти по схемата "Учи-
лищно мляко" в 922 училища в 15 об-
ласти.

ния и Районния съд.
Създаден в парт-
ньорство с Центъ-
ра за спогодби и ме-
диация към Софий-
ски районен съд и
Софийски градски
съд. Вчера ентусиас-
тите медиатори се
обърнаха към съдеб-
ните магистрати с
молба да им помагат
в първите крачки и
да им изпращат де-
ла, които биха могли
да се решат от тях.
Съдия Алексов поя-
сни, че към Центъра
ще бъдат препраща-
ни  висящи спорове,
по които страните
доброволно се съг-
ласяват да отидат
на медиация. "Съдът
може само да упъти
страните, като им
разясни ползите за
тях. Медиацията е
особено полезна за
семейни спорове
във връзка с брако-
разводни дела или
пък с родителски
права, също така и в
спорове, които ка-
саят етажна собс-
твеност, например.
Медиацията е спо-
соб за доброволно
разрешаване на спо-
рове, при който
страните се подпо-
магат от трето,
неутрално и без-
пристрастно лице -
медиатор, за пости-
гане на взаимно
приемливо споразу-
мение  " допълни
председателят на
Районен съд - Пер-
ник. Нашият център
е уникален и с това,
че се намира извън
Съдебната палата, с
усмивка заяви той.

Важно е да се знае,
че страните по вис-
ящи дела в Окръж-
ния и Районния съд
в Перник, които ре-
шат да опитат да
постигнат спогодба
чрез медиация, няма
да дължат никакво
допълнително запла-
щане нито на съда,
нито на медиатора.

На откриването

присъстваха новият
окръжен прокурор
Галина Антова, коя-
то същият ден бе
встъпила в длъж-
ност, новият пред-
седател на Окръж-
ния съд в Перник Ка-
лин Баталски, пред-
седателите на Со-
фийския апелативен
съд, на окръжните
съдилища в Благоев-
град и Пазарджик,

председателят на
Административния
съд в Перник Иво
Иванов, председа-
телят на районната
прокуратура Адели-
на Алексиева, пред-
седателят на адво-
катската колегия в
града Румен Кири-
лов, адвокати, съ-
дии, медиатори и

още много гости.
Медиаторите по-

лучиха и своята спе-
циална табела, коя-
то вече обозначава
техният дом.

А развълнуваната
председателка на
Центъра за медиа-
ция Деница Иванова
сподели, че тя и еки-
път, оглавяван от
нея ще работи сам-
бицята да развие
един успешен модел
на разрешаване на
спорове. "Трудно е в
Перник да се случи
нещо от добровол-
ци, подкрепено от
държавна институ-
ция. Мнозина казва-
ха, че няма да ус-

пеем, няма да ни пра-
щат дела от съда.
Обаче ние сме увере-
ни в обратното, за-
щото срещнахме ед-
на изключителна
подкрепа от Район-
ния и Окръжния съд
и от колегите ни в
столицата, които
ни предадоха своя
опит и за това от
името на целия екип
благодарим безкрай-

но за съпричастнос-
тта към каузата ни
и оказаната помощ!
Нека и занапред да
вървим заедно." каза
Деница Иванова.

Успех на новата
структура пожела и
председателят на
Окръжния съд Калин
Баталски, който
подчерта още вед-

нъж, че заслугата за
откриването на
Центъра се дължи
изключително много
както на ентусиазма
на екипа медиатори,
така и двамата ен-
тусиасти в съдий-
ския екип - Михаил
Алексов и Елена Ни-
колова, изнесли на
плещите си огромна-
та свършена работа
за разкриването на
новата структура.

А съдия Николова
с много вълнение си
спомни извърве-
ният път и също
пожела на медиато-
рите спорна работа
в бъдещата им дей-
ност.

Областният управител бе на
двудневно посещение в Брюксел

Любомира ПЕЛОВА
Областния управител Ирена Соколва бе

на двудневно работно посещение в Цен-
тралата на Европейската комисия в
Брюксел. Визитата е организирана от
Представителството на Европейската ко-
мисия в България и в нея участват облас-
тни и заместник областни управители от
цялата страна.

Сред дискутираните теми на срещата
бяха: Регионално развитие и сближава-
не; Бюджетът на ЕС; Обща селскосто-
панска политика; Бъдещето на Европа -
изборите за Европейски парламент през
2019; Новите досиета в Комитета на ре-
гионите.

И във втория работен ден визитата про-
дължи с дискусии в Европейската коми-
сия и Комитета на регионите относно но-
вата кохезионна рамка, процеса на взи-
мане на решения в ЕС, както и различни-
те европейски политики в светлината на
настоящите световни предизвикателства.



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. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
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, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
8. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
9. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 61 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
14. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
15. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
16. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
17. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
18. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
19. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
20. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
21. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
22. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
23. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
24. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
25. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
26. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро

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 - от 63 000 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

Четвъртък, 8 ноември 2018 г., брой 1531 /6559/ година XХV
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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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ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
2. 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, - 42 000 лв.
4. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
10. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 лв.
11. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
12. Радомир, ет:2, преустр., ет:5, ет:8, за ремонт        - по договаряне
13. Боксониери, Център, ет:3, ет:7 - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 75 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 62 000 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.
26. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж, Соф. шосе, с канал - 100 лв.
2. Гарсониери, Проучване, ул. Кракра       - 220 лв., 250 лв.
3. Двустаен, зад х. Струма, необзаведен, дългосрочно - 350 лв.

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)

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"

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 36

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 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 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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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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

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

Давам уроци по английски език.
Тел.: 0893 805 295
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

Съвети за приготвяне на заешко месо
Как да избираме заешко месо, кои са подходящите подправки, и защо и как

да го мариноваме? Научете повече за избора и приготвянето на заешко месо.
Заекът има изцяло бяло месо, което значи, че съдържа по-малко холестерол.

Това го превръща в чудесна алтернатива на пилешкото месо. Любопитен факт
е, че заешкото месо е с най-висок процент протеин и най-нисък процент мазни-
ни от всички меса.

Когато купувате заешко месо, винаги гледайте цвета на месото - трябва да е
свеж и розов и да не е започнал да потъмнява. Лесно ще познаете дали е раз-
валено или не. Ако купувате цял заек, задължително погледнете очите. Те
трябва да са бистри и с ярък цвят. Ако заекът се продава с бъбреците, вижте
дали има тънък слой бяла мазнина около тях. Това означава, че животното е
младо и здраво, т.е. месото ще е по-крехко и вкусно.

Ако с помощта на приятели ловджии попаднете на див заек, желателно е пред-
варително да го накиснете в марината около 12 часа. Маринатата е вода и оцет в
съотношение 1:1. Към нея можете да добавите подправки по ваш вкус - бахар, че-
рен пипер на зърна, червен пипер, сушени чушки. Лимоновият сок и соевият сос
също са подходящо допълнение.

Съвети за приготвяне:
Заешкото месо може да се приготви по всевъзможни начини, но имайте пред-

вид, че при печене и пържене лесно може да стане сухо. Най-добрият начин да
сготвите заешко месо е готвенето на бавен огън.

Не обезкостявайте заека. Готвенето с костите ще направи месото по-сочно и с

Когато готвим коприва
 Копривата е лечебно растение, което има широко приложение в сезонната

пролетна кухня. Копривата пречиства и тонизира, от нея могат да се приготвят
чайове, тинктури и запарки.

В кухнята копривата без проблем може да замести далеч по-популярния и
„по-модерен“, напоследък, спанак. Трябва да бъдете внимателни с копривата.
Когато е прясна, ще ви ужили. Използвайте или ръкавици или пък готварски
щипки.

За да подготвите копривата за готвене, сложете я във вряща вода. След някол-
ко минути копривата ще е сварена, вече няма да жили и ще можете да я пипате с
голи ръце. След като извадите копривата от врящата вода, можете да я потопите
в купя с вода и лед, и да я „шокирате“ или пък  да я оставите на кухненска хартия
да изсъхне. Ако искате да замразите копривата след варене, ви препоръчваме да

доста по-богат вкус. Чудесен начин да сготвите заешко е като го запечатате в чу-
гунен тиган, след което да го залеете с вино, бульон или доматен сос и оставите
да къкри.

Заешкото месо е нетлъсто. Затова
можете да го направите "по-блаж-
но", като го сготвите с бекон, шунка,
чоризо и т.н.

Подходящи подправки за заешко
месо са магданоз, градински чай,
розмарин, дафинов лист, лимонова
трева, кориандър, босилек. Ако има-
те възможност, използвайте свежи
билки и подправки вместо сушени.

Мариноване:
Ако искате да добавите дълбочи-

на на вкуса на заешкото месо, можете да го мариновате предварително. Подход-
ящи съставки за мариноване са червеното вино, комбинацията от мед и зехтин
(или поотделно), мек на вкус соев сос, чесън.

След като сготвите заешкото, можете да превърнете маринатата във вкусен сос
на тиган. Особено добре пасват сосовете с вино, към които можете да добавите
малко плодове (ябълки, круши, малини). Плодово-виненият гъст сос е чудесен
комплимент към крехкото заешко месо.

не я изцеждате напълно от водата, защото тя ще помогне на растението да запа-
зи сочността си.
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Всяка година 1400 българки
умират от рак на гърдата

В България годишно се разболяват около 3 900 жени от рак на гърдата
и за съжаление 1 400 умират от това заболяване. Това каза проф. д-р
Иван Костов, изпълнителен директор на СБАЛАГ "Майчин дом". Проф. д-
р Костов сподели, че през годините са работили много, с различни екипи
в различни болници, за скрининга и превенцията от това заболяване.
Преди няколко години прегледали с екипа на „Св. София” учителки като
организиран скриниг. "Резултатите показаха, че градският тип жена и
нейният начин на живот, най-често при по-голям стрес, водейки забър-
зан начин на живот, два пъти по-често се разболява от рак на гърдата“,
посочи професорът. Професорът подчерта, че това заболяване е абсо-
лютно лечимо, когато се хване навреме.

Проф. Костов подчерта, че скринингът на гърдата е изключително ва-
жен за това, защото ракът на гърдата е най-честото онкологично забол-
яване при жената в цял свят. България не прави изключение. Ракът на
гърдата е по-чест като честота от всички ракове в женския организъм
взети заедно, посочи лекарят. Той отбеляза важността на организира-
ния масов скрининг на национално ниво. В "Майчин дом” беше офи-
циално представена иновативна система за ранна диагностика на рак
на гърдата, която ще бъде въведена за първи път в България на терито-
рията на здравното заведение.

Над 2 млн. лева отиват за
програми за образование

2 179 285 лева отпусна държавата за три национални програми за об-
разование - "Развитие на системата на предучилищното образование",
"Заедно за всяко дете" и "Без свободен час", стана ясно след
вчерашното заседание на Министерския съвет. За "Развитие на систе-
мата на предучилищното образование" се дават 523 709 лв., които са за
изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 282 общински
детски градини и училища. Целта на програмата е повишаване на ка-
чеството на предучилищното образование и осигуряването на равен
старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни
дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

По "Заедно за всяко дете", модул "Добри практики за взаимодействие
на образователните институции с родителите" са одобрени 154 939 лв.
за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 43 общин-
ски детски градини и училища. Целта на модула е повишаване на ефе-
ктивността в работата на институциите по обхващане и задържане в об-
разователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст. По "Без свободен час" се предоставят 1 500 637 лв.
за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са за-
мествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищ-
но и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна въз-
растова група за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г. Необходимите средс-
тва за изпълнение на националните програми за 2018 година се осигур-
яват от бюджета на МОН.

Над 17 хил. молби с искане за българско
гражданство не са били разгледани

"В периода между 2013- 2016 година има множество неразгледа-
ни преписки - над 17 хил. молби с искане за българско гражданс-
тво, за които не са образувани преписки и няма насрочени интер-
вюта. Това е проблем на дирекцията и организацията на работа."
Това каза бившият служебен министър на правосъдието от прави-
телството на Огнян Герджиков, Мария Павлова. Павлова обясни,
че срещу директора Матева е образувано дисциплинарно произ-
водство от главния инспекторат от МС: "Захариева беше издала две
заповеди – за проверка и отстраняване от длъжност до приключ-
ване на проверката и отстраняване на достъпа до документи и сгра-
дата на министерството."

По думите на Павлова интервютата за гражданство се провежда-
ли или в консулските служби, или в ДАБЧ. "Пред дирекцията се вие-
ха километрични опашки в 3-4 редици. Работното време беше от по-
неделник до четвъртък до 12 часа. Г-жа Матева е създала такава
организация. Имаше сигнали, че насрочени интервюта се отлагат
без причина. След като приключи проверката я възстанових на ра-
бота, тъй като по закона за държавния служител тя трябва да се
запознае с резултатите от проверката и да се защити. Тя не пожела
да се запознае, не беше открита по никакъв начин. Зная че по вре-
мето, по което аз бях министър тя не пожела да се срещне с мен",
каза още Павлова. Бившият министър допълни, че се е наложило
да се "направят структурни промени - сега се работи на пълен рабо-
тен ден, насрочват се интервюта, назначиха се служители на граж-
дански договори и по стажантски програми, които да поемат чисто
деловодната работа."

Според Павлова, ако г-жа Матева е имала сигнали за нередности
е следвало да ги изложи: "Явно са били непълни или без конкрети-
ка, за да бъдат разгледани."

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за
устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Електрозахранване от ПИ
23251.31.5 по ККР на с.Драгичево, община Перник до УПИ I-
149.7,149.10,149.15, кв.256 „За бензиностанция, газостанция и
търговски обект“, по регулационния план на гр.Перник, кв.
Изток.

Трасето и сервитута на подземен кабел 20 кV засягат ПИ
23251.31.5 по ККР на с.Драгичево, община Перник и ПИ
55871.118.68, ПИ 55871.149.13 по ККР на гр.Перник до УПИ I-
149.7,149.10,149.15, кв.256 „За бензиностанция, газостанция и
търговски обект“, гр.Перник, кв. Изток.

Проектът за ПУП-ПП е обявен в „Държавен вестник” бр. 90 от
30. 10. 2018 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник”, считано до 30. 11. 2018 г.
заинтересованите могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж
12, сградата на община Перник и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

Зимата идва през уикенда
Значително застудяване предстои през идния уикенд. Това сочат пос-

ледните прогнози на синоптиците за времето у нас. За разлика от изми-
налите няколко дни, когато термометрите показваха между 19 и 23 гра-
дуса - почти пролетни стойности - от 10 и 11 ноември температурите ще
спаднат почти двойно. “Чувствително понижение на температурите се
очаква в събота и неделя. Тогава по-хладен въздух с повече облаци ще
се настани над страната, като температурите ще паднат до 10 градуса и
няма да надвишават 15. Тези стойности са средни за ноември, но зара-
ди топлото време през последните дни, застудяването в края на тази
седмица ще се усети значително”, обяви синоптикът Петър Янков. Спо-
ред най-актуалните прогнози, първи превалявания на сняг в населени-
те места се очакват на 18 и 19 ноември. “Ще се образува нетрайна снеж-
на покривка, в рамките на 2-3 сантиметра. Тя бързо ще се разтопи, тъй
като след 19 ноември отново се очаква сухо време”, допълва Янков.

Следващите по-сериозни снеговалежи се очакват в периода от Ни-
кулден до студентския празник (6 до 8 декември). По думите му, до края
на тази работна седмица, времето ще се задържи предимно сухо. “Сла-
би валежи се очакват утре, в четвъртък и евентуално в петък, основно в
Източна България. През делничните дни температурите ще бъдат сред-
но между 12 и 18 градуса”, казва още метеорологът.
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Трябва внимателно да подписвате и формализи-
рате документи, иначе най-малките грешки ще
доведат до големи проблеми. Възможни са разног-
ласия в общуването с избраника, затова дръжте
емоциите си под контрол. Ако за този ден сте
планирали пътуване сред природата, по-добре го

отменете, ако не се чувствате добре със здравето.

Следете за това, което другите говорят за
вас. Ако не ви харесва нещо, тогава по-добре го
игнорирайте. Прогнозата по отношение на фи-
нансите, не е утешителна, но не трябва да се от-
чайвате. Много скоро, вътрешният ви потенциал
ще се увеличи на максимум и ще може да жънете

победи.

В живота ви може да се случи нещо, което не
сте очаквали. Но вие притежавате хладнокръвие
и воля, така че няма да се прекършите пред ата-
ката на проблемите. В областта на финансите,
са възможни загуби, но те няма да са огромни. Ве-
черта е добре да се отпуснете в кръг на прияте-

ли, да си направите диета или да се занимавате със спорт.

Днес едва ли, ще успеете да реализирате всич-
ко, което сте планирали. Научете се първо да си
съставяте компетентен план за действие и след
това се заемете с всичко ново. Разговор с шефо-
вете, ще бъде безсмислен. Особено, ако поискате
увеличение на заплатата. Има изход - търсете

нова и по-обещаваща работа.

Ще решите, да поставите всичко на място в
отношенията с избраника. Ако правите това за
първи път, трябва предварително да обмислите
всичко. Взетото решение, може да ви излезе"скъ-
по", съпроводено с преживявания и безсънни нощи.
От излишества в храненето, спешно трябва да

се откажете.

Очаква ви бурен ден, когато ще е необходимо, да
решите всички жизненоважни и финансови проб-
леми за в близкото бъдеще. В противен случай,
те ще "висят" за дълго време и ситуацията, ще
бъде изключително трудна. Възможни са спорове
и конфликти с шефовете, които няма да се от-

разят добре на работата ви.

Ще имате късмет в много неща, но в любовната
сфера, ще се нуждаете от търпение. Не изпускай-
те от поглед, това което преди е било незначи-
телно. Не разпитвайте избраника си за минало-
то, защото самите вие, ще започнете да страда-
те от догадките. Вечерта, е възможно спешно

пътуване, свързано с възрастен роднина.

По-добре, не се замесвайте в това, което не
разбирате добре. Ако си пъхате носа в чужди де-
ла, сами ще бъдете виновни за конфликта. Спест-
яването на пари, не трябва да бъде фанатично, а
съизмеримо с вашите доходи. Възможна е роман-
тична среща, която класически и бързо, ще пре-

расне в любовна история.

Препоръчително е, да спазвате дистанция от
хора, с които не сте работили от дълго време.
Особено, ако преди това сте имали общ бизнес.
Опитайте се, да пренебрегнете станалото в да-
лечното минало, тогава пътят към всичко ново и
обещаващо, лесно ще се отвори пред вас. Отлич-

ното ви здраве, ще ви позволи да закалите тялото си.

Възможни са неприятности в личния живот, ако
пропуснете някои моменти и станете твърде са-
моуверени. За да постигнете плановете си,
трябва да имате не само спестени средства, но и
солидни знания. Ако всичко това влиза в приори-
тетите ви, тогава може да се надявате на успех.

Отлично време за спортни занимания.

Препоръчително е откровено да поговорите с
любимия човек, за да изчистите всичко негатив-
но в отношенията. Не се страхувайте, така ще
съхраните чувствата си. За пътувания и физи-
чески дейности не е добър ден, но с йога може да
се занимавате. Трябва също да следите за диета-

та си и не седете твърде дълго пред компютъра.

Не търсете срещи и не се надявайте на искрена
помощ от другите. Едва ли ситуацията, ще се
развие точно както искате. Прекрасен ден за те-
зи, които се стремят към знание, нова информа-
ция и разкриване на талантите. Принципният
подход към финансовите въпроси, ще ви позволи

да увеличите доходите си.
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Страницата подготви Яне Анестиев

Диян Божилов подаде оставка след загубата у дома от „Кариана”

„Äîáðóäæà” å áåç òðåíüîð ïðåäè ìà÷à ñúñ „Ñëàâàòà”
Диян Божилов вече

не е старши треньор
на „Добруджа”.

Оставката на спе-
циалиста бе приета
снощи по време на за-
седание на Управител-
ния съвет. До раздяла-
та се стигна, след ка-
то “жълто-зелените”
загубиха с 0:1 дома-
кинството на Кариана
(Ерден) в среща от 13-
ия кръг на Втора лига
и останаха закотвени
на дъното в групата с
едва 9 точки в акти-
ва.Най-големият гол-
майстор на „Добру-
джа” в “А” група се за-
върна начело на род-
ния си клуб миналото
лято и успя по безапе-
лационен начин да го

върне в професионал-
ния футбол. През нас-
тоящата кампания
обаче тимът от ста-
дион “Дружба” се пред-
ставя доста под оча-
кванията, като в 13
срещи записа само ед-
на победа.

47-годишният Божи-
лов, който има близо
300 мача в майстор-
ската ни група, си
тръгва за втори път
от стадион “Дружба”,
след като веднъж вече
води отбора през се-
зон 2010/2011. „Добру-
джа” ще играе в събо-
та срещу отбора на”
Струмска слава” в Ра-
домир в мач от 14-ия
кръг на първенство-
то на Втора лига.

Григор събра близо 16 милиона долара от наградни фондове
Григор Димитров е

близо до границата
от 16 милиона долара,
спечелени от наградни
фондове. Бойкотира-
щият България тени-
сист, който приключи
сезона, до момента е
изкарал $ 15 902 694
(общо от мачове пое-
динично и на двойки)
според официалната
статистика на
АТП.Само през тази
година доходите му са
1 781 443 долара. Гри-
шо обаче получава

много повече от рек-
ламните си договори.
Той е лице на Nike, Wil-
son, на чартърната ав-
иокомпания JetSmarter,
на American Express.В
последната класация
на списание „Форбс"
Димитров е под №7 в
списъка на най-добре
печелещите тенисис-
ти с 12,7 милиона до-
лара за периода юни
2017 - юни 2018 г.Фе-
нове на Григор пък
направиха специален
клип, в който събраха

мачболите от всички-
те 24 мача, които на-
шият тенисист спече-
ли през тази годи-
на.Той допусна и 19 за-
губи, не спечели тит-
ла, само два пъти за-
писа успех срещу съ-
перници от топ 10 и е
19-и в световната
ранглиста, след като
заради отсъствието
си от финалите на
АТП в Лондон, където
миналата година ста-
на шампион, загуби
1500 точки.През 2017

г. Димитров взе тит-
лите в Бризбейн, Со-
фия и Синсинати,
приключи с баланс
49:18, с 8 победи над
играчи от топ 10 и ка-
то №3 в класацията
на АТП.Сега всички
очакват какъв ще бъ-
де резултатът от ра-
ботата на българска-
та звезда с Андре Ага-
си. Американската ле-
генда вече е в екипа на
Григор и ще помага на
треньора Дани Валвер-
ду. Съвети ще дава и

5000 лева глоба за Владо Николов?
Президентът и

треньор на волейбол-
ния Левски Владимир
Николов ще отнесе
глоба до 5 хиляди ле-
ва за поведението си
в мача срещу Хебър,
който се игра минала-
та събота.Домакини-
те от Пазарджик спе-
челиха с 3:0 гейма, но
при 8:4 в третата
част бившият капи-
тан на националния
ни отбор прекрати
срещата и прибра иг-
рачите си в събле-

калнята.
Видео от сблъсъка

показва, че главният
съдия Илиян Георгиев
първо му показва
жълт, след това чер-
вен, а накрая жълт и
червен картон, което
е знак за отстранява-
не.Несъгласен с от-
съждането, Николов
прекрати срещата, а
реферът с жест пока-
за, че слага край на
мача.

При този развой
трябваше да се при-

съди служебна победа
на домакините. В
крайна сметка обаче
от Левски решиха да
се върнат на полето
и да довършат сблъ-
съка, който в крайна
сметка отново загу-
биха с 0:3 гейма.След
срещата Владо Нико-
лов обяви в интервю,
че съдията Илиян
Георгиев се е опитал
да унижи неговия
тим, визирайки кон-
кретната ситуация.
Той протестира за

паднала топка на по-
лето, която реферът
не е видял.Според
дисциплинарния пра-
вилник на федерация-
та за демонстратив-
но напускане на среща
по решение на състе-
затели или по нареж-
дане на треньор или
други ръководители
на съответния ВК
глобата е до 5 хиляди
лева.

Отделно от това
Николов подлежи и на
финансова санкция за

отстраняването, ка-
то би трябвало да не
води сините в следва-
щия мач на клуба - до-
макинството на Чер-
но море в петък от
18:30 часа.Съдията
Илиян Георгиев също
се очаква да отнесе
наказание. Причината
- реферът първона-
чално обяви края на
срещата след въпрос-
ния скандал, след кое-
то обаче даде съгла-
сие двубоят все пак
да се доиграе.

Сребро и бронз от Сърбия
за борците от Спортното

С три медала се върнаха борците от клуба
по борба „Миньор” от международния турнир
в Канижа (Сърбия). Турнирът събра борци от
12 държави , като повечето от страните –учас-
тнички бяха с по няколко отбора. Седем пер-
нишки борци се представиха на състезание-
то, като от тях трима се завърнаха с медали.
Учченикът от СУ „Олимпиец” Кристин Петров
спечели сребърен медал, а неговият съученик
Спартак Валентинов се върна с бронзово от-
личие. Матрин Добре също спечели бронзов
медал. Техният треньор Радослав Василев
сподели,че е доволен от отличията, но е недо-
волен от факта,че перничанчетата са загубили
от собствените си грешки. Днес в зала „Борис
Гюдеров” ще се проведе третия турнир за ку-
пата на Иво Ангелов. Турнирът за първи път
ще е с международно участие. В него ще взе-
мат участие млади и малки борци, родени
между 2003 и 2010 година.

Щефи Граф. В Лондон
бе изтеглен жребият
за турнира, от който
ще отсъства Димит-
ров. В група „Лейтън
Хюит" са Роджър Фе-
дерер, Доминик Тим,
Кевин Андерсън и Кей
Нишикори. В „Густаво
Кюртен" са водачът в
ранглистата Новак
Джокович, Александър
Зверев, Марин Чилич и
Джон Иснър. В неделя
са мачовете Тим - Ан-
дерсън и Федерер - Ни-
шикори

Пак сме домакини на Евроволей
България ще бъде домакин на Европейско-

то първенство по волейбол за юноши под 17
години. Това стана ясно по време на админис-
тративния съвет на Европейската конфедера-
ция по волейбол в Будапеща.Шампионатът на
Стария континент ще се проведе от 13 до 21
юли 2019 г. в София, а квалификациите за над-
преварата стартират в края на април.Волейбо-
листите ни в тази възрастова категория си оси-
гуриха място сред най-добрите отбори в Евро-
па със спечелването на Балканиадата през та-
зи година. Младите "лъвчета" със селекцио-
нер Мартин Стоев триумфираха със златните
медали в Истанбул, където на финала надиг-
раха домакина Турция с 3:1 (25:17, 23:25,
27:25, 25:13). Така тимът ни стана първият сигу-
рен участник на Европейското първенство, а
сега България получи и огромната привилегия
да бъде домакин.

До първото място на турнира в южната ни
съседка през изминалато лято достигнаха
следните 12 състезатели със старши треньор
Мартин Стоев:

Борислав Николов
Ерик Стоев
Стоил Палев
Стефан Вартигов
Владимир Гарков
Лазар Бучков
Александър Николов
Георги Татаров
Войн Войнов
Християн Великов
Виктор Недялков
Апостол Боянов
През последните години страната ни се ут-

върди, като водещ организатор на волейболни
събития от най-висок ранг. 2018 г. беше исто-
рическа за българския волейбол. Страната ни
в сътрудничество с Италия прие 19-о издание
на Световното първенство за мъже, а по-рано
през годината БФВолейбол проведе отлично и
Европейското първенство за девойки под 17
години, което се състоя в София.

Венелин Трайков ще води „Миньор” за Купата на АФЛ
След като Георги

Станков напусна отбо-
ра на „Миньор” след ма-
ча срещу „Сливнишки
герой”, загубен катас-
трофално с 0:4 , днес
на дневен ред е мачът

за Купата на Аматьор-
ската лига срещу „Ма-
рек”. Срещата ще се иг-
рае от 14,00 часа днес
на Градския стадион в
Радомир. На пейката на
перничани ще седне Ве-

нелин Трайков, който
притежава необходи-
мия лиценз, за да води
отбора. Тони Евтимов
и Емил Варадинов
нямат необходимите
документи. Почти си-

гурно е,че до края на
полусезона  начело на
„Миньор” ще е Петър
Анестиев, който има
лични ангажименти за
днес. В мача не боже да
вземе участие Ангел

Грънчов, който е нака-
зан от БФС за  един
мач. Трима са наказани-
те в отбора на „Ма-
рек”: Мартин Димит-
ров, Александър Близна-
ков и Росен Йорданов.
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Още четири години лишаване от свобода получи той за това, че я е окрал

Шофьор, карал с над 3 промира
алкохол, застава пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин застава пред съда за шо-

фиране на автомобил в нетрезво състоя-
ние.

На 30 ок-
томври, в
Перник, на
улица „Св.
Св. Кирил
и Методий“
бил прове-
рен лек ав-
т о м о б и л
„Ситроен“,
у п р а в л -
яван от 53-годишният Р.Е. При изпробва-
нето му с техническо средство за алко-
хол били отчетени рекордните 3,08 проми-
ла. Мъжът отказал кръвна проба.

Привлечен е като обвиняем и работата
продължава съвместно с Районна проку-
ратура – Перник.

СЕДЕМДЕСЕТ И ОСЕМ
ГОДИШЕН ДЯДО ВЗЕЛ
ДА СЕ ПРАВИ НА РОКЕР
в Долни Раковец и си платил

скъпо да върне спомените от младос-
тта, когато вероятно е пърпорел с бал-
канче из раковските равни улици. Ви-
наги бдителните обаче катаджии го
сгащили неподготвен и го подкарали
по процедурата като за истински прес-
тъпник. Голямата му издънка е в това,
че двуколеснотго му превозно средс-
тво нямало регистрационни табели. По-
дозираме, че са го следели със сере-
сета, щото да дебнеш в самото село
някой да се издъни с мепесе без номе-
ра, си е чиста постановка. Във всяко
село има не един или двама, които си
карат таралясниците, отдавна отписани
от данъчното и КАТ, вършат си с тях
тежката селскостопанска работа, не се
набутват по главните пътища и магис-
тралите и пазят оръдията си на труда
като реликва. Не сме сигурни дали с
раковския дядо е станало това, но щом
се е навил на тия години да пърпори
моторизиран из селото – или е има
проблеми със ставите, или с реколтата
от полето. Единствената положителна
новина в случая е, че като са го спипа-
ли, униформените са го спасили от еве-
нтуално падане и тежки травматични
увреждания. На тия години да юркаш
мотор си е рисково занимание. Ката-
джиите знаят защо.

ОТ ВЧЕРА УСИЛЕНО СЕ ШУШУКА
ИЗ ГРАДА, ЧЕ ДО КРАЯ НА СЕДМИ-
ЦАТА ЩЕ ПУСНАТ ПАРНОТО НАВ-
СЯКЪДЕ. Като хвърлим поглед в ка-
лендара, ще установим, че там някъде
се пада 10-ти ноември. А това е хубава
дата за промяна на климата – не толко-
ва навън, колкото вътре в помещения-
та. Така беше и с другия 10-ти ноември
– сменихме климата, но по-скоро за
вътрешна употреба. 29 години от тогава
продължаваме да се излагаме пред
чужденците и никой не ни признава де-
мократичните завоевания, щом крета-
ме на опашката във всяка една смис-
лена еврокласация. Да не стане така и
с парното – да си мислим, че сме виде-
ли цаката на зимата, а тя да ни изнена-
да и да ни изложи не пред чужденците,
а пред самите себе си.

Регламентират процедурата
за специална защита на

застрашени лица в правилник
Любомира ПЕЛОВА

Чрез приетия от правителството Правилник
за прилагане на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно произ-
водство, се регламентира организирането и
изпълнението на мерките за специалната за-
щита на застрашени лица по смисъла на За-
кона (ЗЗЛЗВНП).  С влезлите в сила на 29
май промени в ЗЗЛЗВНП се въведе ефекти-
вен механизъм за включване и пребиваване
на застрашени лица в Програмата за защита.
Въведе се понятието „специална защита“,
която включва предварителна защита и
Програма за защита на застрашени лица,
промениха се видовете мерки и начина, по
който ще бъдат прилагани. Приетият вчера
правилник детайлизира дейностите на ком-
петентните държавни органи в съответствие с
функциите им, определени в ЗЗЛЗВНП, как-
то и процедурата за предоставяне на предва-
рителна защита и за включване в Програма-
та за защита съобразно процедурата, уреде-
на в закона. Предвиждат се условията, редът
и начинът за изпълнение на мерките за спе-
циална защита да се определят с правила,
утвърдени от главния прокурор. Поставен е
акцент върху задължението на Бюрото по за-
щита в съответствие с чл. 176, ал. 2 от
ЗЗЛЗВНП периодично да изготвя мотивира-
но становище до главния прокурор, след
вземане на мнение от органа, изготвил пред-
ложението, относно необходимостта от про-
дължаване на мерките по Програмата за за-
щита за всяко защитено лице или за тяхното
изменение или прекратяване. Уточняват се
предпоставките за изпълнение на мярката
релокация в друга държава. В правилника е
регламентирано още, че при организиране и
изпълнение на специалната защита Бюрото
по защита ще получава съдействие от всич-
ки органи на държавна власт и местно са-
моуправление, юридически и физически ли-
ца, включително достъп до необходимите
данни в техните информационни фондове, ка-
то редът и начинът се предвижда да бъде оп-
ределен в инструкции.

Любомира ПЕЛОВА
Четири бързи произ-

водства са започнати
от служители на пер-
нишката полиция само
за ден.

Завчера жител на ра-
домирското село Долни
Раковец е управлявал мо-
тоциклет без регистра-
ционни табели. Това е
78-годишен местен жи-
тел, който шофирал
„Пежо“ и бил проверен
около 10 часа в селото.

С 1,93 промила алкохол
в кръвта е управлявал
автомобила си марка
„БМВ“  51-годишен сто-
личанин. Той бил прове-
рен в трънското село
Филиповци. Взета му е
кръвна проба за химичен
анализ и работата по
документиране на слу-
чая продължава.

Отново пиян шофьор
е засечен на улица „Вла-
дайско въстание“ в пер-

нишкия квартал „Изто-
к“. Полицаи проверили
«Форд Фиеста», уп-
равляван от 47-годи-
шен перничанин. При из-
пробването му с техни-
ческо средство за алко-
хол са отчетени 2,68
промила. Взета му е
кръвна проба за хими-
чен анализ.

Криминално проявен е
бил задържан за унищо-
жаване и повреждане.
Сигнал за извършеното

престъпление бил пода-
ден вчера, малко преди
полунощ. Полицаи ус-
тановили, че е счупен
стъклопакет на гише
на денонощен магазин в
Перник. Бил задържан
извършителят, 38-го-
дишен криминално
проявен жител на об-
ластния град. Започна-
то е бързо производс-
тво по чл. 216, ал. 1 от
НК и работата продъл-
жава.

78-годишен дядо подкара мотор без табели

Грозното престъп-
ление, за което бе из-
правен пред Темида, е
било извършено на 8
март т.г., когато
през нощта Д.Б. упо-
требил голямо коли-
чество алкохол. Той
знаел, че в този пе-
риод на месеца се по-
лучават пенсии, как-
то и че в квартала
му - „Хумни дол“, в
близост до дома му
живеят възрастни
хора. Около 2,30 – 3
часа подсъдимият
влязъл в двора на къ-
ща на негови съседи,
за да краде. След ка-
то установил, че
входната врата към
първия етаж е заклю-

чена, с помощта на
метален прът той я
повредил и успял да
проникне в жилище-
то.

По същото време
там се намирала се-
демдесет и две го-
дишна труднопод-
вижна жена, страда-
ща от болестта на
Паркинсон. Тя лежала
будна на дивана в
стаята си и гледала
телевизия на загасе-
но осветление, кога-
то при нея влязъл
подсъдимият. Той
запушил с ръка уста-
та на безпомощната
жена, направил знак
да мълчи, след което
извадил джобно нож-
че с отворено ос-
трие. Заплашил я, че
ако се съпротивл-
ява, ще я заколи.
След това Д.Б. осъ-
ществил насилствен
полов акт с нея.

На тръгване той
взел от масичката
до дивана мобилен
телефонен на пос-
традалата, както и
остатъка от пенсия-
та й - паричната су-
ма от петдесет ле-
ва, която изхарчил
още същата нощ.

За случилото се би-
ли сигнализирани ор-

ганите на реда в
Перник. Предприети
са били незабавни
оперативно – издир-
вателни мероприя-
тия, в резултат на
които Д.Б. е бил за-
държан, а впоследс-
твие привлечен в ка-
чеството на обвин-
яем за извършеното
изнасилване и краж-
ба.

Производството
срещу него е било
проведено по реда
на съкратеното съ-
дебно следствие, по-
ради което наложе-
ните наказания са
редуцирани с по 1/3,
а именно – за първо-
то престъпление от
петнадесет на де-
сет години „Лишава-
не от свобода“, а за
второто - от шест
на четири години
„Лишаване от свобо-
да“. На подсъдимия
е определено едно
общо наказание, а
именно най-тежкото
– десет години „Ли-
шаване от свобода“
при първоначален
„строг“ режим на
изтърпяване.

Присъдата подле-
жи на протест и об-
жалване в законоус-
тановения срок.

От страница 1

Мерцедес изгоря в Църква
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е
горял в пернишкия
квартал „Църква,
съобщиха от пресцен-
търа на Областната
дирекция на МВР.

Инцидентът е ста-
нал завчера, около 4
часа сутринта, кога-
то пламнал „Мерцеде-
с“, собственост на
местен жител. Унищо-
жена е предната част

на колата. Няма пос-
традали хора и нане-
сени други материал-
ни щети.

Причината за ста-
нала беля е късо съе-
динение.

Млад мъж на съд,
не плащал издръжка

Любомира ПЕЛОВА
32-годишен мъж се изправя пред Темида

за неплащане на издръжка.
С.Р., който е жител на областния град, не

изпълнявал родителските си задължения
към сина си от месец октомври 2017 г.

Сега той е привлечен като обвиняем по
чл.183, ал.1 и 4 от Наказателния кодекс и ра-
ботата продължава съвместно с Районна про-
куратура – Перник.
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