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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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ВРЕМЕТО
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ВАЛУТИ
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КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.
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Св. мчци Онисифор
и Порфирий. Преп.

Матрона и Теоктиста.

Бонус
малус

Системата „Бонус малус”, дето не
престават да ни я хвалят от сутрин до
вечер като нов етап в демократизиране-
то на „Гражданската отговорност”, на
прост език казано означава тесла за шо-
фьорите. Прехвалените бонуси значат
някаква минимална отстъпка за изрядни-
те, а малусът си е бая голям – четворна
Гражданска за прегрешилите водачи.

И ето ти класово разделение. Значи,
бил си перфектен шофьор , не си напра-
вил за лев щета и те възнаграждават с
някакви 20-30 лева. Бил си обаче неадеква-
тен на пътя, имаш черно досие в КАТ и
те дерат с четворна глоба за удоволс-
твието да си притежаваш возилото.
Всичко това обаче ще влезе в сила чак по-
догодина, когато я бонусът, я малусът.
Хубаво е, че се отвори дискусия по тема-
та, та да си кажем кривиците на данъч-
ното облагане въобще. Колкото и да се
хвалят властимащите, че запазват да-
нъчни нива от предишните години, само
малусът е достатъчен да ти съдере ко-
жата по преценка на застрахователя. А
стане ли дума за пари – застрахова-
телят е безмилостен. Ще те цака с малу-
си до припадък, а бонусите ще ги пуска
от време навреме като евтин пиар преди
избори. Дойде време всеки бонус да си
знае малусите. Както и обратното.

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

Слънчево

Пернишката Районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу прегрешилия жител на Рударци
Любомира ПЕЛОВА 

Районна прокура-
тура – Перник е пре-
дала на съд П.З. за из-
вършено от него
престъпление по чл.
354а, ал. 3, пр. 2, т. 1
пр. 1 от Наказател-
ния кодекс.

На 24 март минала-
та година, обвиняе-
мият се возел в лек
автомобил по улица
„Вардар“ в село Ру-
дарци. Колата била
управлявана от не-

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

гов приятел, а той
седял на предната
дясна седалка.

Около 50 минути
след полунощ МПС-
то било спряно за
проверка от полицей-
ски служители на ОД
на МВР в Перник, по
време на която било
установено, че под
предната дясна се-
далка се намира плат-
нен несесер с цип и
мъжка чантичка. В
тях били открити

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

Страстна изложба „Танго”
на Антония Дочева в Арт-а

Светла ЙОРДАНОВА
Една от най невероя-

тните български илю-
страторки – Антония
Дочева, открива излож-
ба в Перник  днес в Арт
салона.  Експозицията
се казва „Танго” и ще ни
покаже един свят под-
чинен на музиката, на
страстта да танцу-
ваш именно танго.

В тях витае духът на
стара Аржентина и
Уругвай от времената
на Корлос Гардел, чий-
то образ е нарисуван
на всеки калкан и сво-
бодна стена в Буенос
Айрес.

Дренчанин хванат
пиян зад волана

Любомира ПЕЛОВА
С 1,91 промила алкохол в кръвта е

хванат да шофира автомобила си
«Форд Фиеста» 31-годишният А.В. от
радомирското село Дрен. Мъжът бил
проверен на 29 октомври тази година в
селото. Органите на реда установили
още, че колата е с регистрационни та-
бели, издадени за друго моторно пре-
возно средство, а А.В. шофира в едно-
годишният срок на отнетото му по ад-
министративен ред свидетелство за
правоуправление.

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

На страница 2

две стъкле-
ни лули за
пушене, два-
н а д е с е т
п р о з р а ч н и
полиетиле -
нови пликче-
та с пра-
х о о б р а з н о
в е щ е с т в о ,
бели продъл-
говати таб-
летки, но-
жичка, шпа-
тула и нак-
райници.

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"

На страница 12
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Тя ще бъде направена за първи път в Брезник

Силвия ГРИГОРОВА
Около 80 участни-

ци от цялата страна
ще пресъздадат ис-
торическите съби-
тия край Брезник,
които помагат за по-
бедата на българска-
та армия при Сливни-
ца и предопределят
изхода на Сръбско-
българската война в
наша полза. В обичай-
на практика вече са
се превърнали въз-
становки на Април-
ското въстание, на
събитията на Шипка
и други боеве, но за
първи път в нашия
край ще бъдат пре-
създадени боевете
от 1885 година по
време на така нарече-
на Братоубийствена
война със Сърбия.

  На 11 ноември
2018 г., неделя, на
хълма Бърдото край
Брезник национално
дружество „Традици-
я“ ще представи въз-
становка на Брезниш-
ката битката от
преди 133 години.
„Каня всички в не-
деля от 11 часа да
видят нещо, което
досега не е правено“,
съобщи заместник-
кмета на Община

Брезник Мария Доб-
ревска. „Една истин-
ска битка, участни-
ците ще са облечени
с автентични дрехи,
ще ни покажат какво
се е случило тук пре-
ди време, за да знаем
и помним историята
си“, допълни тя.

Двама местни жи-
тели на града също
ще се включат във
възстановката. Пе-
тър Божков и Павлин
Теофилов са служи-
тели на мината в
Брезник и фирмата
призова чрез своята
фейсбук страница
„Нека уважим исто-
рията и изпълним
поляната на Бърдо-
то с признателни
наследници на смели-
те защитници на
България!“. Преди
няколко дни две мо-
мичета от същата
фирма възстановиха
надписа на паметна-
та морената на пол-
яната при бившия
пионерски лагер. Мо-
рената е поставена
там при честването
на стогодишнината
от войната. Инсти-
туции и ученици от
Брезник  положиха не
малко грижи за доб-

рия вид на паметни-
ка. На 6 ноември, ко-
гато е бил боят при
Брезник,  ученици от
Брезник рецитираха
поемата „Новото
гробище над Сливни-
ца“. Тези стихове са
се превърнали вече в
емблема на Сръбско-
българската война.
Те възпяват подвига
на загиналите не са-
мо при Сливница, но и
на бойното поле при
Брезник.

„Отрядът на обре-

чените“, ръководен
от капитан Кисов,
претърпява пълен
разгром при Брезник,
но тази тактическа
загуба е определяща
за победата на ос-
новния фронт край
Сливница и допри-
нася за крайния изход
на войната, с която
страната ни убеди-
телно защитава Съе-
динение на България.

Програмата за от-
белязването на тези
събития ще започне
в 9.45 часа с отдава-
не на почест и под-
насяне на венци и
цветя на Паметника
на героите от 2-ри
пехотен Струмски
полк, които са заги-
нали в Сръбско-бъл-
гарската война, кой-
то се намира в Град-
ската градина на
Брезник.

От 11 часа същия
ден  членовете на На-
ционално дружество
„Традиция” ще  пока-
жат   възстановка на
битката на “Отряда
на обречените” на ка-
питан Стефан Кисов
с Моравската диви-
зия по време на Сръб-
ско-българската вой-
на, в местността

Страстна изложба „Танго”
на Антония Дочева в Арт-а

Експресиониз -
мът в творбите на

Антония Дочева я приближава до Георг
Грос и Ото Дикс, но при нея има много
повече страст, ярък живец, забрава за
целия свят освен партньора. Танцува-
щите са сами за себе си на фона на гра-
да, на тълпата.

Най-добрата ни илюстраторка е роде-
на в град София, учи в  Националната
художествена академия “Николай Пав-
лович”, специалност “Илюстрация и
оформление на книгата”.

Художничката илюстрира 45 книги за
деца. Оформя и илюстрира три тома при-
казки на Братя Грим.

Създава над 5000 илюстрации за дет-
ски анимационни филми. В периода
1982-1994 г. е единствен представител
на България за UNICEF, създал и дарил
два пъзела, илюстровани картички и ка-
лендар за „Годината на детето”. Нейни
живописни творби - два портрета и на-
тюрморт, са притежание на Национална-
та художествена галерия.

„Чурек“ на Бърдото.
В 12 часа на също-

то място ще има
курбан по повод Ар-
хангеловден и деня на
Св. Мина. На Арханге-
ловден се отдава по-
чит на всички загина-
ли във войните, а са-
мото събитие съвпа-
да с Деня на прочу-
тия и смел воин све-
ти Мина.

За желаещите да
присъстват на въз-
становката Община
Брезник ще създаде
организация за по-ле-
сен достъп до
мястото на съби-
тието. Предвиден е
паркинг за посетите-
лите с автомобили и
безплатен превоз за
възрастните хора,
които искат да при-
състват на това
важно събитие.

Организаторите
призовават повече
хора да се качат пеша
до лесопарк „Бърдо-
то“. Очакват се да
присъстват стоти-
ци зрители, поради
това много по-бързо
и лесно ще се стига
до поляната, ако по-
сетителите ос-
тавят автомобили-
те си в града.

Над 113 600 декара с пшеница
са вече засети в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 113 600 дка с пшеница са вече

засети в област Перник, информира Об-
ластна дирекция „Земеделие”. Вай-мно-
го площи с жито традиционно сеят сто-
паните от Радомир. До сега те са засели
55 260 дка. Следват общините: Брезник-
31520 дка, Перник-18 200 дка, Трън- 4
850 дка, Земен- 2 980 дка и Ковачевци-
800 дка.

Успоредно с пшеницата се извършва
сеитба и на есенен ечемик. До сега с та-
зи култура са засети в областта 6 798
дка. Най-много площи с тази култура
има в Радомир-3 950 дка. Следват об-
щините: Брезник- 2 238 дка, Трън- 250
дка, Перник- 200 дка, Земен- 160 дка.
По всяка вероятност земеделците Кова-
чевци са се отказали да сеят ечемик та-
зи есен.

Напредва сеитбата на маслодайна ра-
пица. До сега с тази култура са засети
общо 11 800 дка в региона. Най-много
площи с тази култура са засети в Радо-
мир- 6 200 дка. Следват общините: Трън-
5 200 дка, Перник- 400 дка. За сега все
още стопаните от Брезник, Земен и Ко-
вачевци не са стартирали сеитбата на
рапицата.

Единствени земеделските производи-
тели от Радомир са засели 100 дка с
ръж, а тези в Брезник- 200 дка с трити-
кале.

Според агроспециалистите,  с всеки
изминал ден сеитбата ускорява темпо-
ве. Ако времето се задържи благоприя-
тно още около две седмици, то сеитбата
на есенниците ще приключи във въз-
можно най-благоприятните агротехни-
чески срокове за региона.

Елена Петрова като „Жертвата” на пернишка сцена
Светла ЙОРДАНОВА

Елена Петрова, Ники
Сотиров и Румен Бе-
чев могат да гледат

перничани в постанов-
ката на Бойко Илиев-
„Жертвата” от Ма-
рио Фрати. Спектакъ-

лът ще се играе на 4-
ти декември от 19 ча-
са, съобщават от Дра-
матичен театър- Пер-
ник.

Една изискана, чувс-
твителна и малко са-
мотна жена говори по
телефона...смее се...ко-
кетира...флиртува, до-
косва внимателно с
нежните си устни ча-
шата с червено вино,
което отпива на малки
глътки...Личи си, че ис-
ка да продължи това
виртуално удоволс-
твие, но на вратата се
появява мъж – сърдит

на света, с див поглед,
очите му безпощадно
се втренчват в млада-
та жена, която с плахо
безпокойство се заг-
ръща с копринения ха-
лат и .... Светът вече
не е същия! Навън про-
дължават да вият си-
рени, метрото раз-
търсва жилищната
кооперация. Ню Йорк
се приготвя за тай-
нствения нощен жи-
вот, който така прив-
лича и същевременно
малко плаши...Но  ге-
роите не се интересу-
ват от нищо друго ос-

вен от собственото
си привличане, което
се превръща в страс-
тен танц, в който
някой ще бъде помил-
ван, а може би прико-
ван....Играта става все
по-жестока, когато се
появява съпругът,
който се оказва поръ-
чител... Поръчител на
какво или на кого?! Пси-
хологическият трилър
набира скорост и кой
ще се окаже ЖЕРТВАТА
можете да разберете,
ако посетите спекта-
кълa „ЖЕРТВАТА” на
Марио Фрати.

от страница 1

Благодаря на хората
в бели престилки!

Уважаема редакция,
Искам чрез вас да изкажа искрената си

благодарност към д-р Валентина Йотова
към СПО и д-р Людмил Николов към ДКЦ1
за техния изключителен професионализъм
и хуманно поведение!

Желая им много здраве и все така да са
всеотдайни!

Димитър Михайлов -
техен пациент от кв.Калкас

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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Íàä 80% îò øîôüîðèòå ïðèçíàâàò, ÷å íàðóøàâàò çàêîíà
Само половината от тях са глобявани, а всеки трети използвал GSM, докато карал

Любомира ПЕЛОВА
Над 80% от шо-

фьорите признават,
че нарушават зако-
на, но само полови-
ната са глобявани,
стана ясно на спе-
циален форум-диску-
сия “Заедно за по-бе-
зопасни пътища”, на
който Съюзът на
българските авто-

мобилисти предста-
ви резултати от
проведено анкетно
проучване сред свои
членове и клиенти.

Председателят на
СБА инж. Емил Пан-
чев обърна внима-
ние, че целта на
проучването е била
да изследва нагласи-
те към безопаснос-

тта на
д в и ж е -
нието и
м е р к и т е
за пре-
дотврат-
яване на
к а т а с -
т р о ф и -
те. В него
са се
включили
над 6000
а к т и в н и
шофьори.

К а т о
цяло, решението на
драматичната си-
туация по пътища-
та анкетираните
виждат в съчета-
нието между заси-
лен контрол и увели-
чени санкции - обяви
Панчев по време на
форума.

Над 83% от анке-
тираните смятат,

че Пътна полиция
трябва да засили
контрола по пъти-
щата. 54% от анке-
тираните смятат,
че санкциите
трябва да бъдат
увеличени, докато
близо 40% считат,
че трябва да бъдат
запазени на същото
ниво.

За увеличен кон-
трол и санкции се
обявяват най-вече
жените, водачите
на възраст над 65
години и начинаещи-
те водачи.

Макар малцина да
се застъпват за на-
маляване на наказа-
нията, делът им е
над средния сред мъ-
жете, жителите на
малките градове и
селата и хората с
основно образова-

ние.
Най-голям дял от

анкетираните, над
36%, се информират
за промените в Зако-
на за движение по
пътищата рядко
или от медиите. 3%
признават, че изо-
бщо не се интересу-
ват от промените в
закона, а 18% заяв-
яват, че следят
всяка промяна, око-
нчателно приета от
Народното събра-
ние.

Младите водачи с
най-малък стаж се
информират най-ре-
довно и стриктно.
Рядко или от медии-
те черпят информа-
ция хората между 25
и 40 години, живее-
щи в столицата и
шофьорите със
средно образование.

Членове на ЦИК участваха в
Изборен семинар във Виена

Любомира ПЕЛОВА
Председателят на ЦИК Ивилина Алексиева

и Бойчо Арнаудов, член на ЦИК взеха уча-
стие в Изборния семинар относно наблюде-
ние на изборите и предизборните кампании,
организиран от ОССЕ/БДИПЧ и проведен в
конферентен център „Хофбург“ във Виена, Ав-
стрия.

Семинарът даде възможност на делегации-
те на ОССЕ, изборните експерти и практикува-
щите от органите за управление на избори,
парламентарни асамблеи, международни ор-
ганизации, граждани наблюдатели и групи от
гражданското общество, да обсъдят предиз-
викателствата и добрите практики, свързани с
изпълнението на ангажиментите във връзка с
изборите.

В първия панел, посветен на наблюдението
на изборите се дискутираха методологията на
ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение и нейното раз-
витие, необходимостта от подходящ капаци-
тет и качества за изпълнение на ангажименти-
те по наблюдение от страна на наблюдатели-
те, които се предлагат от страните-членки на
ОССЕ/БДИПЧ, както и се отправи призив към
ОССЕ/БДИПЧ да бъдат достатъчно критични
към предложените наблюдатели. В този мо-
дул беше заявена изключителната важност
на последващите мисии на ОССЕ/БДИПЧ
след произвеждане на избори за преглед на
изпълнението на препоръките от окончателни-
те доклади на мисиите за наблюдение на из-
борите. Беше подчертана ролята на ОССЕ/
БДИПЧ за укрепване на демократичните из-
бори, както и беше призната ролята на Съвета
на Европа, Венецианската комисия и Евро-
пейския съд по правата на човека в установ-
яването на демократични изборни процедури.

Във втория модул основен акцент беше
поставен върху новите предизвикателства,
свързани с онлайн предизборните кампании.
Бяха изказани становища, че всички права на
и забрани поставени пред участниците в из-
борния процес (граждани, кандидати, полити-
чески партии и др.) във връзка с кампаниите в
традиционните медии са права и забрани,
които следва да се отнасят и за онлайн ме-
диите. Дискутираха се въпроси, свързани със
свободата на изразяване, свободата на сдру-
жаване и мирни събирания в контекста на он-
лайн средата. Извърши се преглед на налич-
ните инструменти на международното право
за регулация на онлайн медиите във връзка с
упражняването на тези права и спазването на
забраните в онлайн медиите. Представител на
Венецианската комисия информира за извър-
швано проучване в тази сфера, на база на ре-
зултатите от което Комисията ще изработи
стратегия за надграждане и развитие на
правния инструментариум.

В допълнение беше представен пакетът от 5
документа в сферата на изборите и сигурнос-
тта, представен на срещата на Конференцията
на високо равнище на тема „Намеса в избори-
те в дигиталната ера“, проведена на 15-16 ок-
томври 2018 г. в Брюксел, Белгия. Представе-
но беше и съдържанието на Наръчника на
ООН и център Картър за човешките права и
изборите.

В заключение беше изразена пълна под-
крепа за усилията на ОССЕ и Съвета на Евро-
па в сферата на укрепване на демократичните
избори и беше подчертана необходимостта и
важността от имплементиране на препоръките
от наблюдателни мисии в националните зако-
нодателства и практики.

Арахангелов ден
в Богданов дол

Силвия ГРИГОРОВА
  Много жители на село Богданов дол

се събраха в черквата вчера, за да от-
празнуват всички заедно  хубавия праз-
ник Арахангелов ден, който е и храмов
празник на черквата Свети Арахангел
Михаил в селото

Отец Иван отслужи празнична света
литургия и пожела на млади и стари
здраве и дълголетие.  И както му е реда,
на празника имаше и курбан, който по
традиция се осигурява от кмета на Бог-
данов дол Петър Теофилов.

След като беше осветен празничният
курбан, на отрупаните с най-различни
вкусни гозби маси седнаха млади и ста-
ри. Всички си пожелаха здраве и дълго-
летие.

Храмов празник в Косача
Силвия ГРИГОРОВА

Отпразнуването на
Арахангелов ден по
традиция събра жите-
лите на село Косача в
черквата за
традиционната
празнична ли-
тургия за здра-
ве, която отслу-
жи отец Але-
ксандър. Селска-
та черква се ока-
за тясна да по-
бере всички, кои-
то дойдоха да
запалят свещич-
ка за здраве.

И както повел-
ява традицията
на този ден има-
ше и курбан за
здраве,  осигуре-

н за поредна година от
кмета на селото Любо-
мир Захариев. Отец
Александър освети кур-
бана за здраве и всички

Силвия ГРИГОРОВА
Семейните лекари

няма да бъдат санкцио-
нирани, ако здравнооси-
гурен пациент не оти-
де на профилактичен
преглед, съобщиха от
НЗОК, във връзка с пуб-
ликация в столичен еже-
дневник.

„Публикацията съ-
държа откровено невя-
рна и уронваща прести-
жа на институцията
информация. В НЗОК
няма и не се предвижда
да има комисия, която
„ще изготви по-преци-
зен ред от досегашния,
в който ще се описва
точно по какъв начин
джипитата ще канят
записаните в пациент-
ската им листа за го-
дишните профилактич-
ни прегледи“. И сега в
чл. 209, ал.1 от Закона

за здравето е регламен-
тирано, че „Който не се
яви на задължителен
профилактичен меди-
цински преглед, изслед-
вания или имунизация,
се наказва с глоба от 50
до 100 лв., а при пов-
торно неявяване – от
100 до 200 лв.“, заяв-
яват от Здравната ка-
са.  От Касата пояс-
няват, че според Закона
за здравното осигур-
яване „За неявяване на
профилактични прегле-
ди, регламентирани в
НРД, осигуреният губи
осигурителни права за
срок един месец“, но та-
зи съществуваща от-
давна норма, но не е при-
лагана и до днес.

„Националната здрав-
ноосигурителна каса
обмисля начини да сти-
мулира пациентите да

се ползват от правото
си на профилактичен
преглед. Както е извес-
тно, само около 38% от
хората на възраст над
18 години посещават
личния си лекар за про-
филактика, заплатена
от НЗОК. В тази връз-
ка, касата стартира ин-
формационна кампания
за повишаване на зна-
нията на здравноосигу-
рените за обширния па-
кет от дейности, кои-
то извършват общоп-
рактикуващите лекари
и лекарите специалис-
ти от извън болнична-
та медицинска помощ
за превенция на тежки
социално значими за-
болявания, което е в
полза както на пациен-
тите, така и на инсти-
туцията“, информи-
рат още от НЗОК.

Без наказания за джипитата заради
непроведена профилактика

се поздравиха за праз-
ника и си пожелаха и до-
година отново да се съ-
берат в църковния
двор за празника.
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Акцент в киноафиша е филмът “Момичето в паяжината”

И Перник се разбуни
заради скъпия бензин

Светла ЙОРДАНОВА
Пътуващото кино

отново гостува в
Перник с няколко про-
жекции в дните от
10-ти до 13-ти ноем-
ври.

Акцент в киноафи-
ша е филмът "Моми-
чето в паяжината".
Ако гледате този ек-
шън-трилър без да
знаете кои са Стиг
Ларшон и Лисбет Са-
ландер, има шанс да
се забавлявате с по-
редната история за

спасяване на света
от нещо като женска
версия на Бонд с ха-
керски умения, черни
дрехи и непрогледно
минало. Който харес-
ва Милениум обаче
ще страда. Малко пре-
дистория: внезапна-
та смърт на Стиг
Ларшон през 2004
спира замислената му
за десет тома поре-
дица до три книги,
които имат шведска
екранизация (с Нуми
Рапас), а първата от

Любомира ПЕЛОВА
След протестите срещу поскъпването на

бензина в десетки градове на странат, и
Перник се включва в редиците на разбу-
нилите се. Само за няколко часа повече от
300 човека от Перник бяха заявили уча-
стие в организирания протест "Перник на
бунт", близо 1000 са тези, които имат инте-
рес.

Протестът ще бъде в събота от 18.00 до
19.00 часа, началото ще бъде поставено
пред спортаната зала "Борис Гюдеров".

Исканията на перничани са оставка на
правителството, намаляване цените на го-
ривата и храните, според информацията на
създаденото в социалната мрежа събитие.

Автошествието ще тръгне от спортната
зала, ще мине през кръговото на хипер-
маркет БИЛЛА, ще продължи в посока
централния градски площад и от там през
улиците "Струма" и Софийско шосе, през
вътрешноградската магистрала ще се от-
прави към квартал Изток" до кръговото
при хипермаркет Кауфланд в квартала,
уточняват организаторите.

тях - Момичето с
драконовата татуи-
ровка, ни пристрас-
ти към Руни Мара с
американската вер-
сия на Дейвид Фин-
чър. Седем години
по-късно при нас
пристига Момичето
в паяжината. Коя по-
ред е тази книга?
Отново първа, но
от продължението
на оригиналната
трилогия, писано (и
пишещо се) от друг
шведски автор - Да-
вид Лагеркранс. Това
намеква, а сценарият
вече потвърждава
да не търсите тук
автентичната Лис-
бет Саландер, под
чиято жестока опа-
ковка се крие жертва
на сексуално насилие
още от дете и която
няма прошка към
"мъжете, които мра-
зеха жените". Този
филм е друг. Режи-
сьорът Феде Алва-
рес (с ужаси в пор-
тфолиото) умее да
гради тръпка и да
взривява неща, но
вътрешната рана на
неговото Момиче ос-
тава невидима под
кожения костюм на
новата екшън ге-
роиня на 21-вия миле-
ниум.

Другият филм в
програмата на пъту-
ващото кино е "Ве-

Наполовина са намалели болните от
остри респираторни заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Над два пъти са се увеличили болните

от варицела в Перник през изминалата
седмица, установи Регионалната здрав-
на инспекция. Заболелите през този пе-
риод са 5, при само 2 през предходната
седмица.

Почти наполовина са намалели болни-
те от остри респираторни заболявания
през изминалата седмица. Регистрира-
ни са 9 случая, при 17 за предходната
седмица. Заболеваемостта през този
период е била 12,14%oo, при средна за
страната 60,74%oo.

Намаление се наблюдава и при забо-
лелите от заразни заболявания- устано-
вени са 9 случая при 12 за предходната
седмица.

Наполовина са намалели и болните от
скарлатина в областта. Регистрирани са
2 случая, при 4 за предходната седми-
ца. Болните са от Перник и Радомир.

С настъпването на есенно-зимния пе-
риод намаляват и чревните инфекции.
Над два пъти са намалели и болните от
ентероколит. Констатираните случаи
през отминалата седмица са 2, при 5 за
предходната седмица. Болните са от
Перник и Радомир.

През седмицата инспекторите на РЗИ
- Перник са извършили 248  проверки.
От тях 56 са свързани със спазване на
изискването за забрана на тютюнопу-
шенето в заведения за обществено хра-
нене.

Здравната инспекция продължава
ежедневния мониторинг на питейните
водоизточници в областта. Взети са 360
проби от различни водоизточници, за
да се установи дали подаваната от тях
вода за питейно-битови цели отговаря
на изискванията на Наредба №9.

Освен това са взети и 200 проби от ат-
мосферния въздух, за да се установи
дали наличието на фини прахови части-
ци е в рамките на допустимите норми.

нъм"- оригинален
филм от вселената
на MARVEL фокусиран
върху популярния ан-
ти-герой Венъм. Из-
вънзeмният cим-
биoт, кoйтo ce всел-
ява в тялото на ре-
портера Еди Брок да-
ва на приемника си
свръх сили, извън
гpaницитe нa
пoзнaтoтo. Тeзи cили
имaт cвoя цeнa,
зaщoтo Beнъм влияe
негативно въpxy
личнocттa нa прием-
ника си. Toй
нacъpчaвa към
нacилиe и
бeзcкpyпyлнocт, за-
това и героят в
кoмииcитe имa cвoя
пpoизxoд кaтo cyпep
злoдeй, пpeди дa ce
пpeвъpнe в пoпyляpeн
aнтигepoй.

Ето и пълната
програма на пътува-
щото кино:

Програма от 10.11
до 13.11.2018г.- Дра-
матичен театър
"Боян Дановски"

Събота 10.11
11.00 ПЕПЕЛЯШКА

ТАЙНАТА НА ПРИНЦА
БГ АУДИО 6ЛВ

12.30 МАЛКАТА
СТЪПКА БГ АУДИО
7ЛВ

14.10 ЛУИС И ИЗ-
ВЪНЗЕМНИТЕ БГ АУД-
ИО 7ЛВ

15.40 УИЙЛИ БГ АУ-
ДИО 6ЛВ

17.20 ВЕНЪМ 7ЛВ
19.10 БОХЕМСКА

РАПСОДИЯ 6ЛВ
21.15 МОМИЧЕТО С

ПАЯЖИНАТА 6ЛВ
Неделя 11.11
11.00 МАЛКАТА

СТЪПКА БГ АУДИО
7ЛВ

12.40 МИСТЕРИЯТА
НА КЪЩАТА С ЧАСОВ-
НИКА БГ АУДИО 6ЛВ

14.30 УИЙЛИ БГ АУ-
ДИО 6ЛВ

16.00 ЛУИС И ИЗ-
ВЪНЗЕМНИТЕ БГ АУД-
ИО 6ЛВ

17.30 МОМИЧЕТО С
ПАЯЖИНАТА 6ЛВ

19.30 БОХЕМСКА
РАПСОДИЯ 6ЛВ

21.35 ВЕНЪМ 7ЛВ
Понеделник 12.11
14.00 ПЕПЕЛЯШКА

ТАЙНАТА НА ПРИНЦА
БГ АУДИО 6ЛВ

15.30 МАЛКАТА
СТЪПКА БГ АУДИО
7ЛВ

17.20 ВЕНЪМ 7ЛВ
19.10 БОХЕМСКА

РАПСОДИЯ 6ЛВ
21.15 МОМИЧЕТО С

ПАЯЖИНАТА 6ЛВ
Вторник 13.11
14.00 МАЛКАТА

СТЪПКА БГ АУДИО
7ЛВ

15.40 МИСТЕРИЯТА
НА КЪЩАТА С ЧАСОВ-
НИКА БГ АУДИО 6ЛВ

17.30 МОМИЧЕТО С
ПАЯЖИНАТА 6ЛВ

19.30 БОХЕМСКА
РАПСОДИЯ 6ЛВ

21.35 ВЕНЪМ 7ЛВ

Изплатена е целевата помощ
на 35 511 първокласници

Светла ЙОРДАНОВА
Последните данни от Агенцията за социал-

но подпомагане сочат, че са подадени 36 098
заявления - декларации за целевата помощ
за първокласници, а издадените заповеди за
отпускане на помощта тази година са 34 802
и се отнасят за 35 511 деца. Това информират
от Агенцията по социално подпомагане.

Няма издадени заповеди за отпускане на
помощта в натура, а заповедите за отказ са 1
237.

Приемането на заявления - декларации за
отпускане на еднократната помощ от 250 ле-
ва за ученици в първи клас за учебната 2018/
2019 година приключи на 15 октомври.

Помощта за първокласници се отпуска по
реда на Закона за семейните помощи за де-
ца, като право да я получат имат семейства,
чиито деца са записани за първи път в първи
клас на държавни или общински училища.
Друго задължително условие е средномесеч-
ният доход на член от семейството за пред-
ходните 12 месеца да е по-нисък или равен
на 450 лв. Помощта се отпуска без условия
за доход за деца с трайни увреждания, сира-
ци и деца, настанени в приемни семейства и
в семейства на роднини и близки по реда на
Закона за закрила на детето.

Предстои дирекциите "Социално подпома-
гане" в страната да извършват проверки в
училищата с цел установяване дали децата
са постъпили в училище. Ако детето не постъ-
пи в училище или не посещава редовно уче-
бните занятия до завършването на първи
клас, помощта ще трябва да бъде възстано-
вена.

Масово децата се наливат с опасни енергийни напитки
Светла ЙОРДАНОВА

10% от български-
те деца пият поне
по пет енергийни
напитки седмично.
Данните са от пос-
ледното национално
проучване. У нас
няма закон, който
да забранява про-
дажбата на енергий-
ни напитки на деца.
Според експерти,
младите хора не
осъзнават вредите
от честата им кон-
сумация. Смущава-
щото се крие в ети-
кета - високо съдър-
жание на кофеин,
таурин и захар. И
ако за възрастни
употребата им е до-
пустима, то за деца-
та и учениците,
които често пос-
ягат към тези на-
питки, има сериозни
здравни рискове,
убедени са специа-
листите.

 "Консумацията на
енергийни напитки,
когато е по-честа,
категорично води
до по-голяма раз-
дразнителност, до

тревожност, до сър-
цебиене. И всъщност
н а й - с е р и о з н и т е
проблеми се уста-
новяват, когато ене-
ргийните напитки се
консумират заедно с
алкохолни напитки.
Много по-дълго въз-
действа алкохолът и
в много по-голяма
степен", обясни
проф. Стефка Пет-
рова - експерт по
хранене и диетети-
ка. 11-годишната Рая
за първи път купува
енергийна напитка.
Продажбата им на
деца и младежи е на-
пълно законна, въп-
реки здравните рис-
кове. И докато Рая
до днес не знаеше как
изглеждат тези на-
питки, много нейни
приятели често си
купуват. "Имам
приятели, които си
купуват такива ене-
ргийни напитки.
Някои се крият от
родителите си и не
споделят на никого,
че са го правили",
разказва тя. Майка-
та на Рая е доброво-

лец във Фондация
"За храната". Смята,
че и търговците
трябва да прояв-
яват съвест в про-
дажбата на такива
напитки на деца.

"Ако разгледаме са-
мо какво пише на
етикета, според мен
информацията дори
е леко подвеждаща,
защото е написано,
че 32 милиграма на
100 милилитра ко-
феин, а всъщност
това е кен от 250
милилитра. И тау-
рин - това са вещес-
тва, които граничат
до психотропни ве-
щества в тази кон-
центрация в този
кен, продавайки го на
малолетно дете", об-
яснява тя. "Енергий-
ните напитки не са
познати сред млади-
те хора като опасни
напитки. Много мал-
ка част от тях
знаят, че злоупотре-
бата с тези напитки
може да доведе до се-
риозни здравни проб-
леми", коментира
проф. Петрова.



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

Петък, 9 ноември 2018 г., брой 1532 /6560/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/ 620 696; 0878/ 620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 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



Съперник6 9 ноември 2018 г. ИМОТИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
2. Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.
3. Проучване, ул. Кракра - 220 лв., 250 лв.
4. Двустаен, зад х. Струма, необзаведен, дългосрочно - 350 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.

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/
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„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

08.11.2018

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРОДЪЛЖАВА WE DO GREEN СЪС
ЗАСАЖДАНЕ НА 64 ДЪРВЕТА В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В
СОФИЯ

Район „Възраждане“ на Столична община се
присъединява към инициативата на Дружеството

На 10 ноември от 11:00
ч., на територията на
парк „Възраждане“ в
София, доброволци –
служители на ЧЕЗ и
жители на Район
„Възраждане“, ще
засадят 64 иглолистни и
широколистни дървета.

Това е третото събитие
от We Do Green –
инициатива на „ЧЕЗ
Електро България“ АД
за засаждане на дървета
в обезлесени територии
в гори, паркове и населени места в Западна България. Досега, в
рамките на тази инициатива, вече са засадени над 1 800 дървета.
Район „Възраждане“ на Столична община се присъединява към
We Do Green с инициативата „Възраждаме зелените детски
мечти“. Кметът на район „Възраждане“ – Савина Савова и
общинският съветник Борислав Борисов също ще участват в
засаждането на новите дървета в парка.

Каним всички, за които опазването и грижата за природната
среда са лична кауза и имат възможност, да се включат на 10
ноември 2018 г. в залесяването на най-младия парк в столицата.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

Българският фентъзи сериал "Златната ябълка"
Първият български анимационен фентъзи сериал "Златната ябълка" вече има

готов премиерен епизод, който предстои да бъде представен в страната със спе-
циално организирани прожекции през ноември и декември, съобщиха авторите
му от "Студио Змей".

Първата среща на публиката с приключенията на змейската щерка Вихра, са-
модивата Тина и кукерите Бран и Влад, ще бъде на 16 ноември в betahaus Со-
фия. Турнето на "Златната ябълка" ще продължи в Бургас на 23 ноември, Стара
Загора на 24 ноември,
Пловдив на 25 ноември,
Велико Търново на 6 де-
кември и Варна на 7 де-
кември.

Сериалът, който през
май 2017 г. обяви 30-
дневна онлайн кампа-
ния в сайта Indiegogo за
финансиране на пилот-
ния епизод, е вдъхновен
от българския фолклор
и вплита митологични
персонажи като змейо-
ве, самодиви и кукери в
съвременен анимационен формат.

Авторите му от "Студио Змей" обявиха тогава, че Българската национална те-
левизия се ангажира да поеме 20% от разходите за създаването му, а условие-
то е студиото да осигури останалите 80%.

Пилотният епизод е 21-минутна анимация, подходяща за деца и възрастни. Тя
проследява историята на смелата Вихра (озвучавана от певицата Поли Генова),
разкъсвана между човешката си природа, магическите си змейски сили и най-
добрата си приятелка - младата самодива Тина-Пакостина (с гласа на Милица
Гладнишка). Зрителите на сериала ще се запознаят и с братята Бран и Влад
(Живко Джуранов и Момчил Степанов) - безстрашни момчета, които мечтаят да
станат велики Кукери. Ще посетят и град Хан, ще пътуват през мирните Само-
дивски гори, опасните Кукерови земи, както и през ужасяващата Орел планина,
където хората и духовете са измъчвани от жестока война.

В екипа по осъществяването на "Златната ябълка" се включват български
аниматори, работили по проекти за Walt Disney Animation Studios, Cartoon Net-
work, Adult Swim и Warner Bros, а музиката е на Георги Стрезов.
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З А П О В Е Д
№ 1744

гр. Перник, 01.11.2018 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.3  от
Закона за общинската собственост,   гл. IХ от  Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НПУРОИ), и Решение № 963 от 05.10.2018г. на Общински съвет –
Перник

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване

под наем на общинска собственост  - 15 бр. складове в сградата на
търговски обект тип „Мархи”, както следва:

I. Обект „Мархи” – 15 бр. складове в сградата на търговски
обект тип „Мархи” за  извършване на складова  дейност, АОС
№ 2244/ 03.09.2001г.:

1. Склад  № 1 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26 лв./месец с вкл. ДДС.

2. Склад  № 2 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26  лв./месец с вкл. ДДС.

3. Склад  № 3 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26  лв./месец с вкл. ДДС.

4. Склад  № 4 от 8.00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  28.80 лв./месец с вкл. ДДС.

5. Склад  № 5 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена – 33.26  лв./месец с вкл. ДДС.

6. Склад  № 6 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26 лв./месец с вкл. ДДС.

7. Склад  № 7 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26 лв./месец с вкл. ДДС.

8. Склад  № 10 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26  лв./месец с вкл. ДДС.

9. Склад  № 11 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –   33.26 лв./месец с вкл. ДДС.

10. Склад  № 13 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена – 33.26  лв./месец с вкл. ДДС.

11. Склад  № 14 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена – 33.26  лв./месец с вкл. ДДС.

12. Склад  № 17 от 8.14 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  29.30 лв./месец с вкл. ДДС.

13. Склад  № 18 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26 лв./месец с вкл. ДДС.

14. Склад  № 19 от 9.24 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна
цена –  33.26 лв./месец с вкл. ДДС.

15. Склад  № 20 от 4.84 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „
Мархи” I-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

цена –  17.42 лв./месец с вкл. ДДС.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Заявление за депозиране на документи по образец;
3. Декларация за оглед на обекта по образец;
4. Заверено копие  от Удостоверение за актуално състояние на

фирмата или документ – декларация, съдържаща Единен
идентификационен код (ЕИК).

5. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка
на подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено
копие от него;

6. Документ за закупени книжа или заверено копие;
7. Документ за внесен депозит  или заверено копие;
8. Предлагана цена /оферта/.

Офертите на участници, за които след служебна проверка
се установи, че имат непогасени задължения към ОП „Пазари”,
ОП „Общинска собственост, спортни и туристически обекти”
при Община Перник, към датата на провеждане на търга, няма
да бъдат допуснати до по–нататъшно участие  и  няма да
бъдат отваряни и разглеждани.

Търгът да се проведе на  30.11.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната
зала на Община Перник, етаж 1.

Съгласно чл.93, ал.6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите
офертни документи в запечатан, непрозрачен  плик /като върху
плика се залепва заявлението за депозиране на документи/, в отдел
„Управление на човешките  ресурси и деловодство” при Община
Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на
подаването им, до 17.00 ч. на  предходния ден на търга.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления
за участие, търгът се счита за непроведен, повторният търг да се
проведе на 07.12.2018 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община
Перник етаж 1. Подадените офертни документи и депозита за участие
на неявилите се участници не се връщат.

За всеки  обект, за който се участва в търга се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация за
общинските имоти, условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга,  се заплаща и получава на касата на
ОП „ Пазари” – гр. Перник, ул. „Раковски” № 1,  за сумата от 50.00 /
петдесет / лева.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от началната
тръжна цена за съответния обект, се заплаща на касата на ОП „
Пазари” – Перник, ул. „Раковски” № 1.

Търгът се провежда по ред и условия на глава  IX на НПУРОИ,
съдържащи се в тръжната документация.

С участниците спечелили търга, да се сключи договор за наем  за
срок от 5 (пет) години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „
Пазари ” – Перник.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация
и условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.

Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най-
малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за
участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет
Д. Захариев.

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК: /п/
                                       /Вяра Церовска/

Без дебати парламентът одобри на първо
четене схеми за държавна помощ за филми

Без дебати парламентът прие на първо четене промени в зако-
на за филмовата индустрия, които предвиждат три схеми за дър-
жавно подпомагане на български филми. За бяха 89 народни
представители, а един се въздържа.

При обсъждането на промените във водещата комисия депу-
татът от ГЕРБ Тома Биков развива тезата, че когато държавата
финансира филми, те трябва да имат за цел добра реклама на
страната. По думите му сериали, които правят реклама на "стра-
ната като дестинация за наркотици, проституция и алкохол", не
са добра инвестиция.

Колегата му Евгени Будинов коментира, че от думите на Биков
се прави фалшива новина, и не се съгласи с тях.

Промените, чиито вносител е Министерският съвет, предвиж-
дат две схеми за помощ за производство и разпространение на
филми и една схема за участие във фестивали за филми. Годиш-
ният бюджет на всяка една от тях не трябва да надвишава 97
млн. лв.

България да спазва правилата за
предоставяне на убежище

Европейската комисия реши да изпрати официално уведоми-
телно писмо на България заради неправилното прилагане на
законодателството на ЕС в областта на убежището.

Комисията е установила, че недостатъците в българската сис-
тема за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни
услуги са в нарушение на разпоредбите на Директивата за про-
цедурите за убежище, Директивата относно условията на прие-
мане и Хартата на основните права.

Опасенията са за настаняването и законното представителс-
тво на непридружени ненавършили пълнолетие лица; правил-
ното идентифициране и подпомагане на уязвими кандидати за
убежище; предоставянето на подходяща правна помощ; задър-
жането на кандидати за убежище и защитните мерки в рамките
на процедурата по задържане.

Ако България не предприеме действия в рамките на следва-
щите два месеца, комисията може да й изпрати мотивирано ста-
новище по този въпрос.
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Очакват ви любовни подвизи и благородни дела,
които ще бъдат оценени от избраника ви. Възмо-
жен е конфликт с някой от близките. Причината
за това, ще бъдат проблеми в домакинството,
които отдавна изискват решение. Във финансо-
вата сфера, за да не останете без пари, трябва

да спестявате.

Задължително трябва да криете ревността и
горещият си темперамент. Това ще ви помогне
да поддържате искрени взаимоотношения с люби-
мия човек. В работата, напротив, може да стане-
те на 100% ентусиасти и работохолици. Здравос-
ловното съперничество, ще бъде от полза за те-

зи, които имат повече амбиции от поставените цели.

Очаква ви плодотворен ден, когато ще може да
преодолеете много препятствия по пътя към
целите. Дори няма да се нуждаете от подкрепата
на партньорите, защото ще сте изпълнени с
енергия и вдъхновение. Работете внимателно с
режещи предмети, електричество и домакински

уреди. Вечерта е възможно, предложение за пътуване.

Днес, ще сте сериозни и задълбочени, както ни-
кога досега. Въпреки че, някои нюанси в работата
си, ще оставите без надзор. Възможно е да бъде-
те разсеяни, от разговори и обаждания от близки.
За занимания с фитнес, не е най-добрият ден, та-
ка че изключвайте всяка физическа активност.

Новини от далеч, ще ви изненадат.

Контролирайте емоциите си, ако общувате с
шефовете. Не се опитвайте да предлагате ваши-
те методи на работа, в противен случай само ще
влошите ситуацията. Един добър ден за отказва-
не от вредни навици, за спорт и организиране на
пътуване. Покана за официална среща, е по-добре

да отменените.

Ще трябва да хитрувате и да лъжете, когато
близък приятел ви хване в измама. Най-важното е
да не лъжете себе си, иначе ще се оплетете в оп-
равдания. Страхотен ден за дълги пътувания, по-
сещение на лекар и лечение с народни средства.
Креативните, ще имат идеи и перспективи, кои-

то ще им дадат възможност да се прочуят не само в родината.

Упоритостта, няма да ви доведе до добро. Осо-
бено, ако въпросът засяга парични инвестиции
или прехвърляне на финанси на друга сметка. В
обществото или на някакво мероприятие, ще пос-
тигнете зашеметяващ успех. Заслугата естес-
твено ще бъде на вашето естествено очарова-

ние, но също ще има значение и новият ви модерен гардероб.

Планирали сте толкова много дела, че личната
сфера и пътуванията, ще трябва да бъдат отме-
нени. Не преследвайте всичко наведнъж, в проти-
вен случай ще пострадате заради бързината.
Преди да работите с електрически уреди, трябва
внимателно да проучите техниките за безопас-

ност. Съществува опасност от нараняване или изгаряне.

Очаква ви един топъл ден. Ще сте пълни с поло-
жителна енергия и чувство за хумор, което вече
ще ви помогне да преодолеете множество проб-
леми. За кариерен растеж и пари, ще ви липсва
усърдие и трудолюбие. Възможно е влошаване на
хронични заболявания, така че не пренебрегвайте

консултацията с лекар.

Трябва да избягвате екстремните и активни
спортове. Опитайте се да прекарате този ден, в
спокойна обстановка, придобивайте знания и се
занимавайте с любимото си хоби. Не манипули-
райте хората за собствени цели, особено в работ-
ната среда. Романтична среща, ще ви позволи да

изразите чувствата си.

Препоръчително е, да пестите енергията и вре-
мето си, за да не се окажете в плен на депресия-
та. Общувайте само с онези хора, които са наис-
тина скъпи и интересни за вас. Забравете за мер-
кантилността, тъй като това ще навреди на
бизнес сътрудничеството. В любовта, ще се

проявявате собственически.

Трябва да забравите за малките неща и обиди-
те и да се стремите към важните задачи в про-
фесията. Не се претоварвайте по време на рабо-
та, в противен случай вечерта ще се почувства-
те зле. Има възможност за успешно решаване на
финансови проблеми, без подкрепата на влиятел-

ни хора.
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Жребият за 1/4 фи-
налите от турнира
за Купата на Бълга-
рия бе изтеглен вче-

ра. Отборът на
„Струмска слава” из-
вади невероятен къс-
мет след като остана

„Миньор” отстрани „Марек” за купата на аматьорската лига
Миньор продължава

напред в турнира за
Купата на АФЛ, след
като се наложи с 3:2
над Марек в Радомир.
Победата на пернича-
ни дойде в последната
минута на двубоя.Ма-
рек излезе напред в ре-
зултата в 40-та мину-
та, когато Стойчо
Недков завърши еди-
нствената атака за
отбора си през първа-

та част. Преди това
пропуски за Миньор
направиха Тончев, Мил-
чев, Асенов и Чавор-
ски.

Веднъж и гредата
помогна на символич-
ните гости.Втората
част започна с натиск
на Миньор. В 50-та ми-
нута Селимински с гла-
ва прати топката в
левия дирек, а в след-
ващия половин час

„чуковете“ направиха
пълен обрат с голове
на Петър Тончев и
Стоян Кадифчин.Дра-
матични се оказаха
последните 5 минути
от срещата. В 85-та
минута Симеон Пет-
ров се разписа за Ма-
рек отблизо за 2:2.
Двубоят отиваше
към изпълнение на на-
казателни удари, но в
последните секунди

Александър Манолов с
отмерен удар прати
топката под гредата
за крайното 3:2.В след-
ващата сряда Миньор
среща Хебър в Долна
баня или Самоков за
Купата, а три дни по-
късно гостува на ст.
„Георги Бенковски“ в
Пазарджик в мач за
първенство.В среща-
та с Марек „чукове-
те“ бяха водени от Ве-

Предстоящи мачове и
съдийски назначения
Втора лига
14-ти кръг10 Ное 2018 г. Събота

14:30 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Поморие
ГС:    Петър Георгиев Кузев
АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:

Даниел Пенчев Йорданов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Асен Йорданов Николов
10 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Кариана - ФК Царско село 2015
ГС:    Димитър Димитров Димитров
АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:

Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов
СН:    Цветан Борисов Трифонов
10 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК

Добруджа 1919
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:

Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Крум Добринов Стоилов
10 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921
ГС:    Димо Стоянов Димов
АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:

Мурад Шабан Вели
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов
СН:    Стефан Спасов Иванов
10 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Несебър - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Валентин Георгиев Станчев
АС1:    Тони Бонев Пандарски    АС2:

Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов
СН:    Иво Величков Боев
10 Ное 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК

Локомотив 1929
ГС:    Владимир Вълков Вълков
АС1:    Мирослав Максимов Иванов

АС2:    Георги Петров Георгиев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев
СН:    Камен Михайлов Алексиев
10 Ное 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Литекс - ПФК Лудогорец АД II
ГС:    Ивелин Венциславов Занев
АС1:    Светослав Станимиров Стойчев

АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков
СН:    Йосиф Петров Ронков
12 Ное 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Арда
ГС:    Георги Николов Кабаков
АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов

АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Вангел Борисов Вангелов
СН:    Николай Георгиев Ангелов
Трета лига
15-ти кръг
Събота
14,00 часа
Оборище (Панагюрище) - Балкан 1929

(Ботевград)
Вихрен 1925 (Сандански) - Велбъжд

(Кюстендил)
Марек 1915 (Дупница) - Надежда

(Доброславци)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Чавдар

(Етрополе)
Пирин 1941 (Разлог) - Ботев 1937

(Ихтиман)  в Първомай:
Беласица (Петрич) - Банско (Банско)
Спортист 2009 (Своге) - Хебър 1918

(Пазарджик)
Миньор (Перник) - Септември (Симитли)
Германея (Сапарева баня) - Сливнишки

герой (Сливница)

нелин Трайков, тъй ка-
то след загубата от
Сливнишки герой Геор-
ги Станков подаде ос-
тавка, която бе прие-
та от ръководство-
то.„Разделихме се
приятелски със Стан-
ков. Благодарим му за
работата в Миньор и
му пожелаваме успех в
професията“, заявиха
от ръководството на
перничани.

250 борци и куп борцови величия
 събра турнирът за „Купата на Иво Ангелов”

Третото издание на
турнира за „Купата на
Иво Ангелов” премина

пре сериозен интерес и
международно уча-
стие. 250 състезатели

от България, Сърбия и
Македония си оспорва-
ха призовите места в
категориите. Церемо-
нията по откриването
беше уважена от депу-
татите Станислав
Владимиров и Любомир
Бонев, заместник-кме-
товете Владислав Ка-
раилиев и Денислав За-
хариев и куп величия
от близкото минало и
настоящето на борба-
та в лицето на прези-
дента на федерацията
Христо Маринов, по-
четния президент Ва-
лентин Йорданов,
старши-треньорът на
класиците  Армен На-
зарян, сребърната ме-

единственият пред-
ставител на Втора
лига на този етап от
турнира. Радомирци

изтеглиха аутсайде-
ра в Първа лига „Сеп-
тември” и ще дома-
кинстват в мача меж-
ду двата отбора. Та-
ка след като отстра-
ниха „Царско село” и
„Черноморец”(Балчик)
футболистите на
Влади Димитров има-
т уникалния шанс да
се класират на полу-
финалите на турнира
и да запишат имена-
та си в историята на
радомирския футбол.
Безспорно гвоздеят
на програмата от
състезанието ще бъ-
де сблъсъкът между
Лудогорец и ЦСКА,
който ще се изиграе в
Разград.

Има и други любо-
питни двойки, като
тази между Ботев
(Пловдив) и Черно мо-
ре.На церемонията

присъства лично ми-
нистърът на младеж-
та и спорта Красен
Кралев, така както бе
и на предишния жре-
бий.По регламент ще
се играе една среща,
като победителят
може да бъде опреде-
лен след изтичането
на редовното време,
след продължения или
след дузпи. Според
предварително об-
явената програма
срещите от този
етап на състезание-
то могат да се иг-
раят на 2 или 3 ап-
рил.Ето какво опреде-
ли жребият:

Ботев (Пловдив) -
Черно море

Струмска слава -
Септември

Лудогорец - ЦСКА
Етър - Локомотив

(Пловдив)

далистка от последно-
то световно първенс-
тво Биляна Дудова,
блонзовият медалист
Айк Мцакаканян и т.н.
Здрава агитка от Спор-
тното училище под-
крепяше в всички сили

пернишките борции не
пропусна случая да се
снима с Биляна Дудова.
Стана истински праз-
ник на борбата, какъв-
то спортните хора в
Перник наистина заслу-
жават.
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Пернишката Районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу прегрешилия жител на Рударци

Подаден бил сигнал
до дежурната част и
бил извършен оглед на
местопроизшествие.

По-късно същия ден
било извършено пре-
търсване в обитавана-
та от П.З. триетажна
къща в Рударци. На раз-
лични места в жилище-
то били открити ку-
тия от цигари със си-
ньо-бели капсули и по-
лиетиленово пликче с
бяла кристална маса. В
нощни шкафчета били
намерени и иззети по-
лиетиленови пликчета
с прахообразно вещес-

тво. В метална кутия в
една от стаите на
втория етаж на къща-
та имало пликчета с
бяло вещество и суха
зелена листна маса.

От заключението на
извършената физико-
химическа експертиза е
видно, че част от иззе-
тите веществени до-
казателства пред-
ставляват наркотич-
ни вещества - метам-
фетамин, амфетамин и
коноп. Общата им
стойност е 2244,80 ле-
ва. Останалата част са
ефедрин/псевдоефед-
рин, парацетамол, ко-
феин, бензокаин, които

Забавяне в обработката и
доставката на пратки в Белгия

Силвия ГРИГОРОВА
В периода от 7 до 13 ноември 2018г. е

обявена ротационна стачка, която силно
ще засегне всички пощенски услуги в
Белгия. За това е уведомил  пощен-
ският   оператор в Белгия, информират
от "Български пощи" ЕАД. От българ-
ското държавно дружество уверяват, че
клиентите на "Български пощи" ще бъ-
дат уведомени своевременно за разви-
тието на ситуацията чрез сайта на дру-
жеството.

АМА ХУБАВО СА ГО ИЗ-
МИСЛИЛИ НАШЕНЦИ. На
10-ти ноември привечер най-
после и в Перник ще се про-

веде протест срещу скъпите горива.
Авто мото шествие ще впише града ни
сред бунтовните селища, които не мо-
гат да търпят повече игото на петролни-
те шейхове /имаме предвид нашите, а
не арабските/. Не може да не се приз-
нае оригиналността на протестния де-
виз: "Ходим на работа, за да купуваме
бензин, за да ходим на работа!" Това е
положението. Важното е колелото на
историята да се върти, бензинът да те-
че и нищо да не се променя. Дето е ка-
зал бай Ганьо: "Имал си бол пари, пла-
тил си!" Имали бензиностанциите бен-
зин, взели ни парите. И с оглед на об-
стоятелството, че половин Перник се
труди на колела, горивото затваря ра-
ботния процес и привежда печалбата
почти до нула. Не става дума за печал-
бата на търговците. Перничани отдавна
сме осъзнали този неизбежен кръгов-
рат на живота, обаче чак сега му наме-
рихме еквивалентен езиков израз. Це-
ната на бензина е по-важна от цената
на хляба. И ако можеше да се прерабо-
ти Библията, насъщният щеше да е чер-
ното злато. Интересно ще бъде да
преброим колко от записалите се за
участие в похода бунтари ще имат пари
за гориво, за да дойдат на уречената
сбирка пред спортната зала. Само
някой да не издигне лозунта:"Ходим
на работа, за да си купим бензин за
протести, за да ходим на работа!"

КАТО ГЛЕДАМЕ ПО НОВИНИТЕ И
ВЕЧЕ СЕ НАСТРОЙВАМЕ НА ФИН-
ЛАНДСКА ВЪЛНА. Става дума, че
кметовете на всички големи градове в
България са на воаяж в столицата на
северната държава по линия на Евро-
пейската народна партия. Под крилото
на Цветан Цветанов няма как градона-
чалниците да не почерпят челен фин-
ландски опит за какво ли не. И понеже
няма кмет, който да не мисли предиз-
борно, очакваме догодина финландски
табиети в кампанията. Точно от това
имаме нужда - швейцарци не станах-
ме, да се пробваме за скандинавци.
Остава само да си докараме климата, а
и градоначалниците.

Двойно скача глобата към КАТ,
ако не платим до месец

Любомира ПЕЛОВА
Последните промени в Закона за дви-

жение по пътищата, които само след
седмица ще бъдат внесени за обсъжда-
не в Народното събрание, предвиждат
глоба към Пътна полиция от акт или
електронен фиш за скорост да скачи
двойно, ако не бъде платена в рамките
на 30 дни. В последните корекции е за-
ложено шофьорите, които направят пла-
щането в 14-дневен срок, да се ползват
от 50 процента отстъпка. Тези, които го
направят до 30 дни след първоначални-
те две седмици, ще си плащат целия
размер на глобата.

За по-добра събираемост глобите от
електронни фишове ще се качват и в
интернет. Така нарушителите, които не
са открити на адреса им, ще се водят за
известени. По този начин шофьорът
няма да може да се измъква с обясне-
нието, че не си е платил санкцията, за-
щото не му е била връчена и той не е
знаел за съществуването й.

Важните промени, които целят да уве-
личат събираемостта на глобите и да
дисциплинират шофьорите, са записани
в чл. 189 от ЗдвП, поясняват от СБА.

Сега съществуващият текст на ал. 5
за електронния фиш се допълва в края
с ново изречение, което описва каква
ще бъде процедурата на връчване на
фиша след гласуването в парламента и
влизането в сила на закона. Първо на
водача, чието нарушение е записано от
камера, му се изпраща електронен фиш
по пощата с обратна разписка. Той има
14-дневен срок да плати. Проектозако-
нът предвижда, ако не е намерен на
постоянния му адрес, а новият му ад-
рес не е известен, след връщане на об-
ратната разписка да се извършва нова
проверка от служител на съответната
Областна дирекция на МВР по настоя-
щия му адрес.

Ако нарушителят отново не е открит,
полицаят съставя протокол за извърше-
но посещение на адреса. В този случай
електронният фиш се поставя на табло-
то за обявления и в интернет страница-
та на съответната Областна дирекция
на МВР или се оповестява по друг оби-
чаен начин. Така той ще се счита за
връчен от момента на обявяването му.

При неплащане на глобата задълже-
нието ще бъде изпращано в НАП, къде-
то ще се образува изпълнително дело.
Ако един водач бъде хванат с неплате-
на глоба, книжката му ще бъде времен-
но отнемана до плащането на сумата.
Не е изключено и колата му да бъде
спряна от движение.

Обществено обсъждане за създаване на
Държавна агенция за пътна безопасност
Любомира ПЕЛОВА

Постановлението за
създаване на Държавна
агенция за пътна безо-
пасност е публикувано
за обществено обсъжда-
не на страницата за об-
ществени консултации.

Основната цел на На-
ционалната стратегия
за подобряване на безо-
пасността на движение-
то по пътищата на Ре-
публика България за пе-
риода 2011-2020 г. е зна-
чително намаляване на
броя на загиналите и ра-
нените при пътнотран-
спортни произшествия.

Държавната агенция
за пътна безопасност
към Администрацията
на Министерския съвет
ще разработва, коорди-
нира и контролира про-
веждането на политика-
та по пътна безопас-
ност в България, като
се предвижда да поеме
част от контролните
функции на различните

институции, между
които е споделена от-
говорността за пътна-
та безопасност към
настоящия момент.
Специализираното зве-
но ще събира обектив-
ни данни и ще осъщест-
вява постоянен мони-
торинг на постигнати-
те резултати и ефе-
ктивността на пред-
приетите мерки, като
наред с това ще органи-
зира и провежда науч-
ноизследователска дей-
ност, информационни и
образователни кампа-
нии, както и ще извър-
шва консултации с
гражданското общес-
тво, бизнеса, академич-
ните и научни среди.

Предстои да бъде из-
вършен задълбочен ана-
лиз с оглед хоризонтал-
ния характер на поли-
тиката за пътна безо-
пасност и обществена-
та й значимост преди
да се пристъпи към про-

мени в законодателс-
твото.

Със създаването на
агенцията се цели от-
страняване на основни-
те недостатъци на до-
сегашния модел на про-
веждане на политиката
по пътна безопасност,
а именно недостатъч-
но взаимодействие и
координация между ин-
ституциите, недоста-
тъчна синхронизация
на данните и липса на
системен анализ на при-
чините за пътнотран-
спортните произшес-
твия и ефекта от въ-
ведените мерки, недос-
татъчно взаимодей-
ствие с обществото,
бизнеса и научните сре-
ди.

Структурирането
на агенцията ще бъде
извършено с компенси-
рани промени в рамки-
те на общата числе-
ност на администра-
цията.

не са наркотични ве-
щества по смисъла на
Закона за контрол на
наркотичните вещес-
тва и прекурсорите.

Според изготвената
експертиза оставена-
та върху металната
кутия дактилоскопна
следа е от обвиняемия
П.З. В хода на разслед-
ването той е признал,
че намерените в нея
пликчета с амфетамин
и коноп, както и съдър-
жимото в несесера, са
негови.

Предстои съдът да
насрочи разпоредител-
но заседание по дело-
то.

Ще предложат три кандидатури
за европейски прокурор от България
Любомира ПЕЛОВА

Министерският съ-
вет прие решение, с
което възложи на ми-
нистъра на правосъ-
дието да създаде ко-
мисия по подбора на
кандидатите за длъж-
ността европейски
прокурор от България.
Комисията трябва да
предложи три кандида-
тури в срок до 31 де-
кември 2018 г. Държа-
вите-членки сами опре-
делят начина, по кой-
то да направят под-
бор на техните трима
кандидати за европей-
ски прокурор. В коми-
сията по подбора ще
участват заместник-
министър на правосъ-
дието, по двама члено-

ве на прокурорската
колегия и на съдийска-
та колегия на Висшия
съдебен съвет, дирек-
торът на Национал-
ния институт на пра-
восъдието, и препода-
вател от Юридичес-
кия факултет на СУ
"Св. Климент Охрид-
ски".

Задачата на коми-
сията ще е да извър-
ши подбора на канди-
датите за европейски
прокурор от Бълга-
рия, съобразно усло-
вията на чл.16 на Рег-
ламента за установ-
яване на засилено сът-
рудничество за създа-
ване на Европейската
прокуратура (ЕРРО),
Регламент No31

(ЕИО), 11 (ЕОАЕ) от-
носно Правилника за
длъжностните лица и
условията за работа
на други служители
на Европейската ико-
номическа общност и
на Европейската об-
щност за атомна ене-
ргия, и критериите и
изискванията за из-
бор на европейски
прокурори, изготвени
от Европейската ко-
мисия.

След извършване на
подбора, министъ-
рът на правосъдието
ще внесе посочените
от Комисията канди-
датури за одобрение
от Министерския съ-
вет в срок до 15 януа-
ри 2019 г.
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