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Св. мчци Мина,
Ермоген и Евграф

Фино с
частиците

След като  последните дни в столица-
та, а и в някои други градове като Пер-
ник, почна да не се диша от фини прахо-
ве частици, управляващите взеха поза
"На нож!" Засега позата е само вербална
и вероятно самите мислители на иде-
ята още не са имали време и чист въз-
дух да разберат какво са измислили и
има ли то почва у нас. Измислиха да
глобяват и вкарват в затвор отровите-
лите на въздуха и особено потребители-
те на световно известните пернишки
печки, ползващи като гориво боклуци
всякакви. Замисълът е жесток - направо
със секирата по фините прахови части-
ци.

Ако това е решението, затворите ще
се окажат. Цели квартали вкупом
трябва да отидат зад решетките. Ал-
тернативата е вкупом да измрат от
студ. А още по-невъзможната алтерна-
тива е да им се дадат екологични ото-
плителни уреди и евтино гориво, щото
ония ако не възпламенят града, със си-
гурност ще издадат газовите бутилки
на скрап. А и най-важното - като задей-
стват законовата репресия срещу за-
мърсителите, партиите може да оста-
нат без избиратели. Та нали именно фи-
ните избирателни  частици фино ги
вкарват във властта.

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно
облачно

Това стана ясно на извънредното заседание на ОбС във връзка със спасяването на здравното заведение
Любомира ПЕЛОВА

Публичната про-
дан на пернишкия
П р о ф и л а к т о р и у м ,
обявена от НАП за-
ради задължения на
здравното заведе-
ние, не е спряна, а са-
мо временно отложе-
на, докато се изясни
напълно собственос-
тта на сградата. То-
ва стана ясно на из-
вънредното заседа-
ние на Общинския
съвет, свикано зара-
ди непритния казус,

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

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

който взриви общес-
твеността в регио-
на, тъй като в Про-
филакториума се ле-
куват пациенти от
цялата област. На
сесията стана ясно
още, че битката за
спасяването на ле-
чебницата продъл-
жава и в нея се
включват всички ин-
ституции.

Казусът очаквано
нажежи политичес-
ките страсти в зала-
та в търсене на от-

АД

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"

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

говор на въпроса
"кой е виновен". Уп-
равителят на здрав-
ното заведения д-р
Венцислав Чунов съ-
що беше поканен да
изложи позицията си
и да сподели перипе-
тиите, през които е
минал в търсене на
план за спасение.

Незавидното със-
тояние на Профилак-
ториума е публична
тайна от години.

На страница 2

Не са издавани предупредителни
протоколи на участници в протестите
Любомира ПЕЛОВА

Няма издавани пре-
дупредителни прото-
коли на участници в
протестните шес-
твия в Перник, съоб-
щиха официално от
Областната дирекция
на МВР. Издадени са
17 разпореждания, ко-
то са връчени на уча-
стници в протести-
те, уточниха от поли-
цията. Те са за перио-
да ог 10 ноември до 6
декември и  могат да
бъдат обжалвани
пред пернишкия Адми-
нистративен съд. Три
са основните пункто-

ве във въпросните
разпореждания. Пър-
вият касае получи-
лият подобен доку-
мент да спазва разпо-
редбите на Закона за
митингите и мани-
фестациите, в про-
тивен случай го грози
глоба от 50 до 300 ле-
ва. Протестиращите
не трябва да зат-
варят улици, кръсто-
вища и тротоари, да
спират движението
по основните магис-
трали "Люлин" и
"Струма" и пътен въ-
зел "Даскалово" са
другите две клаузи в

издадените рапореж-
дания. За нарушилите
ги тук санкцията е
много по-сериозна и
може да достигне до
10 000 лева.

До момента обаче
няма наложена нито
една глоба, а служите-
лите на реда са си
свършили добре рабо-
тата и не са допусна-
ли инциденти, осигу-
рили са спокойното
придвижване на авто-
мобили и граждани,
които не са участва-
ли в протестните
действия, уточниха
още от ОД на МВР.
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Ïðåäñòîè òåæêà áèòêà çà Ïðîôèëàêòîðèóìà
Това стана ясно на извънредното заседание на ОбС във връзка със спасяването на здравното заведение

Сега обаче ситуа-
цията е почти пато-
ва и трябва наисти-
на да се обедният
всички институции
и вместо да се заиг-
рава на политическа

основа, както между
впрочем стана на за-
седанието на ОбС,
за да се спаси болни-
цата.

В крайна сметка,
след продължили по-
вече от час взаимни
нападки както между

"леви" и десни", така
и между д-р Чунов и
съветници от БСП,
бе решено да се из-
готви погасителен
план, въз основа на
който ежемесечно в
НАП да се внасят по
15 000 лева от средс-

Над 400 нарушения в лавките
за закуски в училищата

Светла ЙОРДАНОВА
Над 400 нарушения в лавките за за-

куски и напитки са установени при про-
верки от инспекторите на Агенцията по
храните. Близалки, чипсове, енергийни
напитки, захаросани ядки, вафли и дру-
ги храни, които не отговарят на изи-
скванията към безопасността и качес-
твото на храните, се продават в училищ-
ните лавки.

Таня Николова, директор на Дирекция
"Контрол на храните" в Българската
агенция по безопасност на храните, ка-
за , че общо проверките са над 5000. В
тях са включени всякакви обекти, които
предлагат, приготвят или доставят хра-
на за училища и детски градини.

Николова беше категорична, че има
обекти, които спазват изискванията за
качеството на храните, които да се про-
дават на децата, но има и такива, които
не го правят.

"Тези нарушения, при тях сме издали
над 300 предписания, за да информира-
ме търговците какви храни трябва да
предлагат в тези обекти", каза още тя.

Николова допълни, че при установени-
те нарушения са предприети съответни-
те административни мерки и всички те-
зи храни са спрени от реализация, а на
търговците са наложени администра-
тивни санкции.

Специалистът по хранене и диетика
проф. д-р Стефка Петрова пък беше ка-
тегорична, че по всички обекти в учебни
заведения търговците нормално пред-
лагат нещата, които се търсят и които
бързо ще продадат.

"Децата все пак наистина търсят ос-
новно храни, които са нездравословни.
Това не се отнася до всички деца. Учи-
лищата трябва да предлагат лесен из-
бор на здравословни храни", посочи съ-
що проф. Петрова.

Таня Николова допълни, че от аге-
нцията работят с директори, написали
са 15 акта и последната мярка е запе-
чатване временно на търговските обе-
кти.

По думите й обаче сега са написани
предимно констативни протоколи, чието
изпълнение предстои да бъде провере-
но.

Николова обясни, че дори имало тър-
говци, които не знаели какво трябва да
продават по закон.

“Гекон“ ООД ще проучва за метални
полезни изкопаеми в Земенско
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството
даде разрешение за
търсене и проучване
за срок от три годи-
на  на фирма "Гекон"
ООД да проучва ме-
тални полезни изко-
паеми в площ "Зло-
гош", разположена на
територията на об-
щините Кюстендил,
Трекляно и Земен, об-
ласти Кюстендил и
Перник.

За този срок  фир-
мата ще вложи мини-
мум 6,4 млн. лв. в
т ъ р с е щ о - п р о у ч в а -
телните дейности на
метални полезни из-
копаеми.

Потърсихме за ко-
ментар директора на
РИОСВ- Перник Пла-
мен Ангелов. Той поя-
сни, че до момента в
екоинспекцията не са
пристигнали никакви
документи и това е
напълно нормално.
"Ние ще бъдем уведо-
мени на каква площ
ще се извършват
проучвателните дей-
ности. РИОСВ извър-
шва контрол на сами-
те проучвателни дей-

твата, постъпващи
от НЗОК. Председа-
телят на минипарла-
мента Иво Савов, д-
р Чунов и д-р Незаб-
равка Андреева, ка-
то председател на
здравната комисия
ще защитават бол-
ницата на най-висо-
ко ниво. Припомн-
яме, че до решение-
то за публична про-
дан на имота от час-
тен съдия изпълни-
тел на НАП - София
се стигна заради
дълг от 450 000 лв
на Профилакториу-
ма. Целият имот
пък е на стойност
близо 5 милиона ле-
ва. На заседанието
на ОбС бе изяснено,
че ако наистина се

Децата от Радомирско отвориха
сърца за свои връстници в нужда

Любомира ПЕЛОВА
Деца от всички училища и детски гра-

дини на територията на община Радомир
се включиха в благотворителната ини-
циатива "От деца за деца - 2018". Тя се
провежда всяка година е и в чест на го-
лемия празник Рождество Христово, с
благословението на Негово Светейшес-
тво митрополит Софийски и патриарх
Български Неофит.

Стотици подаръци подготвиха радо-
мирските деца с техните семейства,
които ще стигнат до деца в нужда, пре-
ди големия празник Рождество Христо-
во.

Влезе в сила зимното
БДЖ разписание

Силвия ГРИГОРОВА
От 9-и декември влезе в сила новият

график за движение на влаковете на
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД,
съобщават от държавните железници.

Движението на влаковете в участъци-
те с най-голям брой пътници в работни-
те дни ще се осъществява на по-чести
интервали и през 2019 г. В сутрешните
часове влаковете по направлението
Перник-София отново ще се движат на
интервал от 20 минути, а в следобедни-
те часове и вечер ще пътуват в посока
София-Перник на интервал от 40 мину-
ти.

При изготвянето на новата транспор-
тна схема, националният железопътен
превозвач всяка година съгласува
движението на бързите и пътническите
влакове с областните и общинските ад-
министрации по места. Това се прави с
цел подобряване на транспортното об-
служване на населението, затова и гол-
яма част от направените промени в но-
вия График за движение на влаковете
са съобразени с постъпили предложе-
ния от тяхна страна. Друга част от про-
мените са свързани с обосновани иска-
ния на редовни клиенти, а трети - с по-
вишаване рентабилността на превозите
и ефективното използване на наличния
подвижен състав.

ности с цел да не се
допусне замърсяване
на терените и се на-
рушат екологичните
норми. Ако при сонда-
жите фирмата от-
крие залежи и преце-
ни, че е ефективно да
пристъпи към добива
на полезни изкопаеми,
тя ще заяви намере-
нията си пред Минис-
терски съвет и ще
кандидатства за
признаване на напра-
веното откритие.
Едва след това
РИОСВ ще даде обо-

снована оценка дали
евентуалният добив
на тези полезни изко-
паеми е възможен и
няма да навреди на
природата. Ако наша-
та преценка се окаже
положителна, тогава
фирма "Гекон" ООД
ще кандидатства за
концесия на проучва-
ния терен. Тоест, още
е твърде рано да го-
ворим каква ще бъде
преценката на РИОСВ
по това инвести-
ционно намерение",
поясни Ангелов.

стигне до продажба,
НАП ще си вземе
въпросните 450 000
лева, а останалите
пари от сумата, сре-
щу която ще бъде
продадено здравно-
то заведение, ще
постъпят в община-
та.

Постигна се и съг-
ласие отново пред-
ставители на Об-
щинския съвет да
съдействат на бол-
ничното заведение
пред В и К и ЧЕЗ за
разсрочване на за-
дълженията към две-
те дружества, за да
се избегнат средс-
твата, които в мо-
мента се взимат от
частен съдебен из-
пълнител.

от страница 1

Съд за още един дрогиран шофьор
Любомира ПЕЛОВА

20-годишен жител
на Самоков ще бъде
съден за управление
на автомобил под
въздействието на
дрога.

На 3 декември, в
Радомир бил прове-
рен лек автомобил
"Ауди А6", шофиран

от 20-годишнят
А.Н. от град Само-
ков. При изпробване-
то му с техническо
средство е отчетен
положителен резул-
тат за канабис. Мла-
дежът отказал
кръвна проба за хи-
мичен анализ. Прив-
лечен е като обвин-

яем и му е наложена
мярка за неотклоне-
ние "подписка".

Осъждан е за по-
добно престъпление
от Районен съд - Са-
моков.

Работата продъл-
жава съвместно с
Районна прокурату-
ра - Радомир.
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Той ще е за покриване на недостига от собствени средства и разплащане на стари просрочени задължения

Мечка с малко мече засечена в
района на ДЛС "Витошко - Студена"

Силвия ГРИГОРОВА
Майка с малко мече са заснети в района

на ДЛС "Витошко-Студена", съобщават от
РИОСВ - Перник. От инспекцията провери
сигнал за нападение от кафява мечка на
пчелин. Пчелните кошери се намират в
частен имот в района на ТП ДЛС "Витошко
- Студена", в границите на Природен парк
"Витоша".

Експерти от отдел "Биоразнообразие, за-
щитени територии и зони" са констатирали
щетите и поставили фото капани. На 4 и 6
декември устройствата са заснели две
мечки - майка с малкото й.

Кафявата мечка, която се среща в Бъл-
гария, е защитен вид, включен в Червена-
та книга. Макар и едро, тя е едно от най-
плахите диви животни и избягва срещите с
човека. Обикновено мечката усеща при-
съствието му отдалеч и се оттегля спокой-
но. По-опасна може да бъде срещата с
майка с малко мече, защото тогава тя ста-
ва изключително агресивна защитавайки
малкото си!

От РИОСВ призовават гражданите при
намиране на екземпляри от защитен вид,
незабавно да сигнализират екоинспекция-
та и до пристигане на експерти да не пред-
приемат мерки за предотвратяване на обе-
зспокояването на животните.

Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет

гласува Община Пер-
ник да поеме краткос-
рочен дълг-безлихвен
заем от централния
бюджет по реда на
чл.103, ал.1 от Закона
за публичните финан-
си в размер на 4 200
000 лв.

Средствата са
предназначени за пок-
риване на недостига
от собствени средс-
тва и разплащане на

просрочени задълже-
ния от минали годи-
ни. Към момента тези
заеми не са обслужва-
ни от страна на Об-
щината, поради не-
достиг на финансов
ресурс.

Няма погасителен
план за изразходване
на средствата, защо-
то те отиват изцяло
за възстановяване на
средствата, които
държавата ни е от-
пуснала , коментира

Перник вече си има Берьозка

пред съветниците
кметът Вяра Церов-
ска.

"Когато за първи
път поехме тези за-
дължения от държа-
вата, с решение на
ОбС , ние представих-
ме фирмите, които
ще получат средства
от отпуснатите 4
млн. лв. По принцип
парите, които се взе-
ха като безлихвен
заем послужиха, за да
се преструктурира
дълга, който насле-
дихме от просрочени
задължения в размер
на 13 млн. лв. Сега
няма да се извър-
шват разплащания
към фирми, а това ще
бъде дълг, с който ще
върнем безлихвения
заем към държавата",
посочи кметът.

По думите й, зае-
мът се дава, тъй ка-
то Общината е из-
пълнила няколко усло-
вия.

"Първо поетите ан-

гажименти сме приве-
ли вече в съответс-
твие с изискванията
на Закона. Второ раз-
мерът на плащанията
има положително бю-
джетно салдо, ако
продължим и има ус-
тойчивост в изпълне-
нията на тези и още
други показатели, би
могло задължението
от 4 200 000 лв от
безлихвен заем да се
превърне в субсидия,
с което да не се нато-
варва бюджетът на
Общината. Няма ника-
къв шанс ние да връ-
щаме толкова големи
суми", обясни Вяра
Церовска .

Тя припомни, че от
началото на нейния
мандат до сега са вър-
нати 3 400 000 лв. за-
дължения.

"Задълженията бяха
натрупани към НАП
за периода от 2009 до
2014 г., време , в кое-
то лихвата беше 25
процента и приближа-

ваше главницата. Тези
обезпечения към НАП
бяха дадени с акт за
общинска собстве-
ност -непълен.Освен
това сме намалили
значително много за-
дълженията към дос-
тавчиците с прес-
труктурирането към
този безлихвен заем и
със средства към Об-
щината. Към настоя-
щия момент задълже-
нията към доставчи-
ци са 6 700 000 лв.,
което е различно от
13 млн. лв. Единстве-
ния период , в който
Общината е занулила
своите задължения е
2009 година, когато
са получени пари от
държавата в размер
на 18 млн. лева, като
целите задължения са
били 16 млн. лв. От-
тогава има само нат-
рупване на задълже-
ния. Ние сме спрели
тази каскада, разбира
се, но няма как да вър-
нем всичко.

Светла ЙОРДАНОВА
Перник вече си има

магазин Берьозка.
Близо 200 гости бяха
посрещнати на офи-
циалното откриване
на новия магазин от
популярната руска
верига гастрономи.
Той се намира на ул.
"Ал. Батенберг" до
бившата "Йоина".
Първите посетите-
ли бяха посрещнати с
мезета и напитки и
дегустираха изключи-
телното им качес-
тво. Досега любите-
лите на руските де-
ликатеси пазаруваха
от магазините в сто-
лицата. Сега ще мо-
гат да го правят в
родния си град. Мага-
зинът ще се стопа-
нисва от сина на бив-
шия депутат и лидер
на БСП Нено Темел-
ков. В България мага-
зините "Берёзка" съ-
ществуват от 2009
г. Първият е отво-
рен във Варна, а в
следващите две годи-
ни идва бързо раз-
ширяване на бизнеса
в София и други гра-
дове на страната.
Моделът е успешен
поради няколко при-
чини. Първо, много
български клиенти са
учили, пътували или
работили в някогаш-
ния Съветски съюз
или са женени за рус-
нак или рускиня и
добре познават рус-
ката кухня. Второ,
дори хората, които
не попадат в тази

група, са изкушени да
опитат някой друг
деликатес, или поне
веднъж месечно да
разнообразят меню-
то си. За изненада на
някои клиенти пове-
чето стоки в магази-
ните "Берёзка" са рус-
ки, но идват от Гер-
мания. Това са храни,
които са правени по
руска рецептура, но с
немско качество и
контрол.От Русия се-
га се внасят само за-
харните изделия. Бон-
боните са и най-купу-
ваната стока заедно
с кондензираното

мляко.  Във всички ма-
газини асортиментъ-
т е един и същ и пред-
ставлява около 1500
артикула. Тук може да
се види  всичката
водка, която може да
се намери от Украйна
и Русия. В "Берёзка"
има и около 20 вида
домашно приготвени
ястия, сред които
традиционната руска
салата, сладкиши,
конфитюри, както
рибни деликатеси,
млечни продукти,со-
сове, подправки, кол-
баси с изключително
високо качество.

Блестящо представяне на
младите математици от ПМГ

Светла ЙОРДАНОВА
В шестото издание на Регионалното

математическо състезание "Михаил
Сотиров", в което взеха участие учени-
ци от област Перник,  най-многобройни-
те представители бяха от Природомате-
матическата гимназия "Христо Смир-
ненски".

Възпитаниците на ПМГ доказаха, че
техните знания и умения могат да ги
изведат на призовите места. При състе-
зателите от пети клас, от 81 участници,
учениците са завоювали призовите
места от първо до четвърто.

При шестокласниците от 39 участни-
ци, от първо до осмо място са ученици
от ПМГ, като Виктор Светлинов Росенов
и Борис Георгиев Петков са с максима-
лен брой точки - 65.

Седмокласниците също се предста-
виха блестящо, като първенец е Деян
Георгиев Ботев, а от първите 24 места
само трима ученици са от други учили-
ща, а останалите от ПМГ.

В осми клас също има призови места,
като на 3 и 4 място са учениците от
ПМГ.

В единайсети клас Кирил Бойчев
Георгиев завоюва сребърен медал.

"Зелените очи на вятъра"
влиза в битка за награда

Светла ЙОРДАНОВА
Новият роман на Здравка Евтимова

"Зелените очи на вятъра" ще се бори за
престижната награда на издателство
"Хеликон" за нова българска проза.

На 12-и този месец 12 книги от водещи
български писатели ще бъдат представе-
ни в "Хеликон - Витоша" в София. Те се
борят за престижната литературна награ-
да за нова българска  в конкурса, който
се провежда вече за седемнайсети път.
Между номинираните още същата вечер
трябва да бъде посочен и тазгодишният
победител.

Дванайсетте избраници на журито са:
"Като пристигнеш, обади се" - сборник
разкази на Кристин Димитрова и "Мир
вам" - роман от Емилия Дворянова, - и
двете на изд. "Обсидиан"; "Грохот" - ро-
ман от Силвия Томова, "Кедер" - сборник
разкази на Йорданка Белева,  "Тази ве-
чер нищо не е случайно" - сборник разка-
зи на Палми Ранчев, "Всичките наши те-
ла" - сборник с разкази от Георги Госпо-
динов, "Зелените очи на вятъра" - роман
от Здравка Евтимова, - всички дело на
изд. "Жанет 45"; "Сестри Палавееви по
пътя към новия свят" - роман на Алек По-
пов, "Безумецът от Таро" - роман от Де-
ница Дилова, "Тяло под роклята" - роман
от Галин Никифоров, издадени от "Сие-
ла", и "Пиафе" - роман от Недялко Сла-
вов, издаден от "Хермес", и "Незнайните
образи хорски" - сборник разкази от
Соня Тодорова, излязъл в  изд. "Колиб-
ри".

В края на миналата седмица Здравка
Евтимова представи новия си роман "Зе-
лените очи на вятъра" в Малкия салон на
Двореца на културата. Най- известната
писателка от Перник  се срещна със съг-
ражданите си и раздаде много автогра-
фи.
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Резултатите бяха отчетени в Деня на отворените врати в Съдебната палата

Любомира ПЕЛОВА
В края на миналата

работна седмица в
Съдебната палата в
Перник се проведе
Ден на отворените
врати, организиран
съвместно от Окръ-
жен съд – Перник, Ра-

йонен съд – Перник,
Окръжна прокурату-
ра – Перник и Районна
прокуратура – Пер-
ник.

Тази година инициа-
тивата се провежда
под наслов „Открито
за съдебната власт“,

който ясно показва
основната цел и зада-
ча на заложените ме-
роприятия в програ-
мата за деня, а име-
нно подобряване на
правната култура на
обществото, по-спе-
циално на младите хо-
ра в България, пови-
шаване на доверието
и изграждането на
чувство за справедли-
вост в българските
граждани, както и на
разбирането за съдеб-
ната власт като га-
рант и защитник на
техните интереси и
граждански права.

Подтемата на ин-
формационната кам-
пания е отново медиа-
цията като естес-
твено продължение
на темата от минала-
та година, когато за-
познаването на ауди-
торията с този ал-
тернативен метод за
разрешаване на споро-
ве предизвика голям
интерес и желание
при следващото от-
белязване на Деня на
отворените врати да
се демонстрира симу-
лация на медиация.

Председателят на
Районен съд – Перник
Михаил Алексов проче-

Перник начело по
контрабандни цигари!

Любомира ПЕЛОВА
Перник оглави отново поредната черна

класация – този път за нелегалните ци-
гари. 16% от цигарите в града са контра-
бандни. На второ място в тази статисти-
ка се нарежда Видин, с 14.7%, а на трето
място е Хасково, където контрабандните
цигари са 10.7%. Това показват резулта-
тите от традиционното изследване “Ини-
циативата срещу незаконната търговия”,
което измерва нивото на незаконна тър-
говия с цигари чрез събиране и анализ
на празни цигарени опаковки в големите
градове в страната. Проучването се про-
вежда на всяко тримесечие. Общо дан-
ните показват, че делът на потребление
на незаконни цигари в България през
третото тримесечие на 2018 г. е 5.3%.
Спрямо предходното тримесечие се от-
чита ръст на потреблението на контра-
бандни цигари с 0.6%. Спрямо същото
тримесечие на предходната 2017 година
се отчита спад с 0.7%. Въпреки увеличе-
нието ниските нива на контрабанда с ци-
гари в страната остава като устойчива
положителна тенденция повече от годи-
на. Страната ни остава на едно от най-
ниските нива на незаконна търговия с
цигари за периода. По-високи нива са
отчетени както в съседни на нас държа-
ви като Гърция и Румъния, така и в голе-
мите западноевропейски държави като
Франция, Германия, Полша, Италия и
други. 2018 година бележи рекорд и по
отношение на броя на разкритите неза-
конни производства в страна от правоп-
рилагащите органи, пише в доклада, из-
готвен на база данните от проучването.

Резултатите от изследването по градо-
ве показват, че делът на потребление на
контрабандни цигари в някои градове е
в пъти над средното за страната. Оби-
кновено в тези градове потреблението
на нелегални цигари расте. Например в
Перник се наблюдава 6% ръст по този
показател - за месеците април, май и
юни в града е констатирано 10% потреб-
ление на контрабандни цигари, а за юли,
август и септември - 16%. В Хасково,
Асеновград, Велико Търново, Димитров-
град, Монтана, Дупница, Ямбол, Сливен
и други нивото на потребление на кон-
трабандни цигари е по-ниско от средно-
то за страната или намалява значително.
Например за второто тримесечие на
2018 година 15.3% от хасковлии са пу-
шили незаконни цигари, а през третото
тримесечие - 10.7%

те пред гостите в пе-
пълнената зала №2 на
Съдебната палата
творбите на победи-
телите в конкурса за
есе на тема “Това ли,
което ни “разделя” е
онова, което ни “съ-
бира” по пътя към ме-

диацията”. В обяве-
ния срок са били пода-
дени за участие де-
сет творби на  учени-
ци от 8-ми до 12-ти
клас от град Перник.
Освен грамоти, авто-
рите им получиха и
подарък – основния
закон на България –
Конституцията.

След това съдия
Алексов огласи имена-
та на победителите.
Първа награда – таб-
лет, спечели Алексан-

дър Атанасов от 11 а
клас в ПМГ „Христо
Смирненски“. Второ-
то място бе отреде-
но на десетокласнич-
ката от ГПЧЕ „Си-
меон Радев” Ивана
Иванова,а наградата
за нея бе въшно заря-

дно устройство, съ-
щата предметна наг-
рада взе и единадесе-
токласничката Стела
Стефанова, чието есе
бе класирано на тре-
то място. Тя също е
възпитаничка на Ези-
ковата гимназия. Наг-
радите бяха връчен
от административ-
ните ръководители
на Окръжен и Районен
съд – Перник, Окръж-
на и Районна прокура-
тура – Перник.

260 нарушения установи Инспекцията
по труда само за един месец
Силвия ГРИГОРОВА

  96 проверки по
спазване на трудо-
вото законодателс-
тво и осигуряване
на здравословни и
безопасни условия
на труд на терито-
рията на област
Перник е извършила
Дирекция „Инспек-
ция по труда” Пер-
ник през месец ноем-
ври. Най-много са
проверките по из-
пълнение на издаде-
ни преписания за от-
страняване на до-
пуснати нарушения-
36. След тях се на-
реждат проверки-
те,свързани с кон-
трола по законо-
съобразното въз-
никване и осъщест-
вяване на трудови-
те правоотношения
в отрасъл „Расте-
ниевъдство и жи-
вотновъдство“, с
акцент законосъоб-
разното наемане на
работници за извър-
шване на краткот-
райна сезонна сел-
скостопанска рабо-
та. Извършени са 8

проверки по сигнали
и искания на гражда-
ни, 2по искане на
НОИ, 2 по искане на
работодатели, 2 от
тях са свързани с
разследване на зло-
полуки, а останали-
те са текущи.

 В резултат на из-
вършения контрол,
са констатирани
260  нарушения на
трудовото законо-
дателство. Най-мно-
го са нарушенията,
свързани с трудови-
те правоотноше-
ния- 130. След тях са
тези, свързани с
осигуряване на здра-
вословните и безо-
пасни условия на
труд.

 През изминалия
месец трудовите
инспектори са със-
тавили 9 акта за ус-
тановяване на адми-
нистративни нару-
шения.

Вай-голям е броят
на актовете за нару-
шение на нормите
р е г л а м е н т и р а щ и
трудовите пра-
воотношения - 6. За

нарушение на норми-
те по осигуряване
на здравословни и
безопасни условия
на труд са съставе-
ни 3 акта.

 Анализът, който
прави Д „ИТ” Перник
за месец ноември по-
казва, че по време на
проверките, трудо-
вите инспектори са
обръщали много се-
риозно внимание на
работодателите по

отношение на нару-
шенията, свързани с
трудовото законо-
дателство.

Те включват: рабо-
та без трудови до-
говори, неспазване
на работно време,
полагане на извънре-
ден труд, заплащане
на труда. Обект на
внимание при про-
верките са били и
сериозните наруше-
ния, свързани със

създаване на здра-
вословни и безопас-
ни условия на труд
за работещите. Спо-
ред анализа за ноем-
ври, в резултат на
контрола, от стра-
на на Д”ИТ” Перник,
в региона са намале-
ли значително слу-
чаите на работа без
трудов договор, не-
редовно плащане на
заплати или извън-
реден труд.

Отпускат се средства
за стипендии на ученици

за спортни успехи
Светла ЙОРДАНОВА

Правителството одобри допълнителни
разходи/трансфери за 2018 г. за изпла-
щане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни
училища през 2018 г.

Средствата на обща стойност 57 645 лв.
са предназначени за изплащане на сти-
пендии на ученици от държавни спортни
и общински училища за постигнати спор-
тни успехи през третото тримесечие на
годината. Сумата е в рамките на разчете-
ните за тази дейност в централния бю-
джет средства за 2018 г.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
3. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
5. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
6. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 60 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 лв.
10. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
11. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ТЕЦ, ЕПК, подобр., ПВЦ - 72 000 лв.
13. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
14. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
21. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
22. Втори етаж от къща, Ид. център, 78 м2, мазе 16 м2, саниран, луксозен,
самостоятелен вход - 45 000 евро
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. 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 - 47 000 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, Център, 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 - 72 000 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, ТЕЦ - 500 лв.
2. Гараж, Център - 100 лв.
3. Складови помещения, Център - по договаряне

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

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. Двустаен, Център, 75 м2, гараж, с топла връзка, тав. стая, годна за

живеене - 50 000 евро

3. Двустаен, Твърди ливади, ет. 2, 2 тер., среден - 53 000 лв.

4. Четиристаен, Център, ет. 3 - 45 000 евро

5. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. 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.
3. Радомир, ет:2, преустр., ет:4, ет:8, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Център, ет. 3, 65 м2, панел, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 30 000 евро
4. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 43 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Изток, 60 м2, ет. 1, тх, за ремонт - 36 000 лв.
7. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 5 200 евро

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, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.
5. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 64 000 лв.
6. 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. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 63 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Стара къща, ул. Люлин, УПИ, 300 м2 - 15 000 евро
5. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
6. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
7. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
8. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
9. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
11. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
15. 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:
Гарсониери: Проучване, ч. обзаведена - 200 лв.

Ул. Кракра, старо обзавеждане - 220 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.

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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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 - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -
52 000 лв.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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 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 момен-
та е работеща книжарница, но
може да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537

Търся горски работници,
събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.: 0887
122 124
Търсим продавач-косултант за

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

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

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

търси да назначи електроинженер
и електромонтьор. Тел.:
0885525211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

от категории С и С + Е - с
надница 70 лв., ел. монтьори,
автомонтьори, машинисти пътно
- строителна техника. Тел.: 076/
67 1000, 0889 338 388 или на
адрес “Кралевски път” №1
Търся жена за работа за

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

Интересно и забавно

10 правила, които задължително да
спазвате, ако сте над 30 години

Ако си мислите, че над 30 вече сте
стари, то трябва веднага да си избиете
тази мисъл от главата. Предстоят ви
най-хубавите години, през които вие
вече знаете какво искате, как го иска-
те и с кого го искате. Трябва обаче да
промените начина си за живот, за да
се чувствате добре. Това разбира се
не означава, че трябва да се лишава-
те, да водите скучен начин на живот
или да полагате постоянни грижи за
себе си. Просто трябва да започнете
да живеете малко по-разумно, за да
се чувствате добре и да водите здра-
вословен начин на живот.

1. Променете хранителния си режим
– ако до сега сте се хранили по нез-
дравословен начин, то е време да про-
мените този вреден навик, защото той
много влияе на здравето ви. Опитайте
се да се храните само със здравослов-
ни храни. Това не означава да спазва-
те диети или да се лишавате, просто
направете режим с всички храни, кои-
то обичате, но и които са подходящи за
здравето ви. Забравете за бързото

хранене и храните с празни калории.
Хранете се само тогава, когато сте ис-
тински гладни. Понякога не сте гладни,
а жадни. Ако ядете прекалено много се
опитайте да замените някои хранения с
чаша вода.

2. Пийте по една чаша вода всяка сут-
рин – много е полезно да започвате
деня си с една чаша вода всяка сутрин.
Можете да добавяте по един резен ли-
мон, който ще ви освежи. Ако това ста-
не ваш навик, дори ще можете да заме-
ните кафето. Водата ще ви хидратира и
определено ще се чувствате много доб-
ре през деня.

3. Спрете цигарите – дори да изпълни-
те само това правило, определено то ще
достатъчно. Цигарите вредят изключи-
телно много не само на белия ви дроб,
но и на кожата на лицето ви.

4. Не харчете повече, отколкото из-
карвате – разпределете финансите си
така, че да ви стигат, дори да ви оста-
ват. Ако постоянно се притеснявате за
финансовото си състояние, сте подло-
жени на голям стрес, който можете да

избегнете с правилна организация и раз-
пределени на приходите и разходите.

5. Не използвайте алкохола като прис-
пивателно – чаша вино преди лягане не е
най-правилният начин да заспите. С ве-
черята можете да си позволите да пийне-
те една чаша, но не прекалявайте. Ще
дойде момент, в който ще спре да дей-
ства. Като приспивателно можете да из-
ползвате банан, прясно мляко и мед.

6. Погрижете се за взаимоотношенията
си с останалите – ако има хора, които ви
натоварват, спрете да общувате с тях. То-
ва е излишен стрес за вас, който ще ви
донесе само неприятности. Помислете
добре за взаимоотношенията си с близ-
ките, приятелите, семейството, те са дос-
та важни за бъдещето ви.

7. Спортувайте – както много хора каз-
ват „Спортът е здраве“. Спортувайте, пра-
вете разходки на чист въздух. По този
начин ще поддържате формата си и в съ-
щото време ще се чувствате много доб-
ре. Не е задължително да тренирате все-
ки ден, но се опитайте да отделяте време
поне 2 пъти в седмицата.

8. Преглеждайте редовно гърдите
си – това е нещо, което всяка жена
над 30 трябва да прави поне веднъж
годишно. Не пренебрегвайте здраве-
то на гърдите си и се убедете, че се
грижите добре за тях. Това означава
удобно бельо, по-малко стрес и ре-
довни прегледи при лекаря.

9. Простете на себе си – всеки от
нас допуска грешки, но ако оставите
своите грешки да живеят в съзнание-
то ви под формата на вина, това може
да съсипе живота ви. Помирете се с
миналото си. Без значение дали ста-
ва въпрос за провал на важен изпит,
разочароваща връзка или тежки ду-
ми. Те вече са в миналото, а чувство-
то на вина няма да промени това.

10. Носете удобни обувки – високи-
те токчета са секси, но и много вред-
ни за краката ви. Ето защо, винаги
когато избирате обувки, постарайте
се те да бъдат удобни. Никога не пра-
вете компромис с качеството за
сметка на цената или красотата на
обувките.
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Банев-младши: Баща ми ме прати в ада,
след като се разсинових от Евгения!

Синът на Николай Банев заяви, че е некоректно като фалшива новина
твърдението, че е "основен свидетел" срещу баща си в обвинението на
спецпрокуратурата за пране на пари. Николай Банев-младши, който е син
на Дочка Банева, починала от рак преди 13 години, пише в писмо до "24
часа", че няма никакъв контакт с баща си. "Тъй като след като се разсино-
вих от Евгения Банева, той ме затрупа със среднощни електронни писания
и заплахи, в които ме изпращаше в "деветия кръг на ада" (цитатът е точен).
До този момент не знаех почти нищо за полагащото ми се като наследство
от починалата ми на 31.08.2005 г. майка. Впоследствие научих, че аз и
сестра ми Раиса сме били подложени на множество опити за измама",
обяснява Банев-младши. Той допълва, че за всичко това вече има проку-
рорски и следствени действия, които се намират в различни фази.

"Що се отнася до обвиненията на Специализираната прокуратура за над
1 милиард, веднага след ареста на Евгения и Николай Баневи във Фран-
ция, аз бях призован за разпит, заедно с много други хора. Да, казах само
истината! Да, известно ми беше, че съществуват офшорни фирми, управл-
явани от баща ми и Евгения Банева. Това го знае целият български народ
още от времето, когато гръмна "Панама гейт". Дори Евгения обясни по
много медии, че това било световна практика", пише той в писмото.

Николай Банев-младши заявява, че свидетелствал искрено пред дър-
жавното обвинение, но не като основен свидетел. Той не знаел за "никакви
милиарди" и смята баща си също за жертва на Евгения Банева, без да го
оправдава. Синът посочва още, че ще търси всички свои права като нас-
ледник на майка си.

Германия подкрепя двуетапното
приемане на България в Шенген
„Двуетапното приемане на

България в шенгенското прос-
транство ще бъде подкрепено от
Германия“, каза днес пред БНР
евродепутатът Андрей Ковачев.
Кандидатът на ЕНП за предсе-
дател на Европейската комисия
има ясна визия за спокоен, си-
гурен и проспериращ европей-
ски континент. Манфред Вебер
критикува политиката на Орбан
по отношение на Централноевропейския университет. Той е за прекратява-
не на „Северен поток 2“, въпреки че е от Германия, подчерта Ковачев.

„Трябва да имаме единна външна политика. Смятам даже, че трябва да
тръгнем към директен избор на президент на ЕС. Имаме силни президенти
на САЩ Русия, Китай, а бавно взимаме решенията в ЕС“, смята Ковачев.
Той отбелязва, че има спекулация със страховете и грешките на основни
играчи в ЕС, „особено на Ангела Меркел, която не успя да обясни, че не
казва добре дошли на всички имигранти по света“.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за

подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно
извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически
табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите

мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика
на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни
прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 14 декември
2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел
обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за
част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу
които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене   Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и

засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите
райони,  включително адресен номер,  вход или друго уточнение,  както и причините
за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в  секция
„Графици“,  „График на планирани ремонти“ на адрес ht tp: / /www. cez-rp. bg/bg/graf Ic I /
gra f Ik -na-p lanI ranI - remont I / .

Област Перник
Община Брезник  
На 11.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Брезнишки Извор:   Къщи
На 13.12.2018  /09:00 - 16:15 /    На 14.12.2018  /09:00 - 16:15 /  -   Велковци, Общ.

Брезник:   Мах.Пали Лула
На 10.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Велковци, Общ. Брезник
На 13.12.2018  /09:00 - 16:15 /   На 14.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Долна Секирна
На 12.12.2018  /09:00 - 16:15 ; 09:00 - 16:15 / -  Слаковци
Община Перник  
На 11.12.2018  /13:30 -  16:30 /  -   Горна Диканя:   X-1583 ,  Кв 195, Горна Диканя,

Махала Джорговица,  Парцел ХIX-1127,  Кв.116а,  Пи203,  Упи I  -1517 Кв.211,  Упи Х-
1306,  Кв.165

На 11.12.2018  /08:30 - 11:00 ; 13:30 - 16:30 / -  Гълъбник:   Кв.25 Упи Xiii-353, Упи VII-
112,Кв.16, Упи Хv-45, Кв.6

На 11.12.2018  /08:30 - 16:30 / -  Гълъбник
На 11.12.2018  /13:30 - 16:30 / -  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б, 926, Xiii-755,Кв.47,

Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, Упи V-955, 954, Упи Iv-838,Кв.62, Упи Ix=883 Кв
67а, Упи Vii- 852, 854 Кв.65, Упи Xi-261, Кв.40, Упи Xii i-990, Упи Хiv-749, Кв. 48, Х-260
Кв 40

На 11.12.2018  /08:30 - 11:00 ; 08:30 - 16:30 ; 13:30 - 16:30 / -  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора,
Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет
И Първа,  Двадесет И Седма,  Двадесет И Трета,  Двадесет И Четвърта,  Двадесет И
Шеста,  Двадесета,  Дванадесета,  Девета,  Деветдесет И Девета,  Деветдесет И Осма,
Деветдесет И Седма,  Деветдесет И Трета,  Деветдесет И Четвърта,  Деветнадесета,
Десета,  Единадесета,  М.Попова Махала,  Махала Мали Дрен,  Махала Тареина,
Осемдесет  И Девета,  Осемдесет  И Осма,  Осемдесет  И Пета,  Осемдесет  И Първа,
Осемдесет  И Трета,  Осемдесет  И Четвърта,  Осемдесет  И Шеста,  Осемдесета,
Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет И Втора, Петдесет И Девета, Петдесет И Осма,
Петдесет И Пета, Петдесет И Първа, Петдесет И Седма, Петдесет И Трета, Петдесет
И Четвърта,  Петдесет И Шеста,  Петнадесета,  Първа,  С.Дрен,  Седемдесет И Втора,
Седемдесет И Девета, Седемдесет И Осма, Седемдесет И Пета, Седемдесет И Седма,
Седемдесет И Трета,  Седемдесет И Четвърта,  Седемдесет И Шеста,  Седемдесета,
Седемнадесета, Седма, Сто, Сто И Втора, Сто И Девета, Сто И Единадесета, Сто И
Осма, Сто И Пета, Сто И Петнадесета, Сто И Първа, Сто И Седма, Сто И Трета, Сто
И Тринадесета, Сто И Четвърта, Сто И Шеста, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И
Девета,  Тридесет И Осма,  Тридесет И Пета,  Тридесет И Първа,  Тридесет И Седма,
Тридесет И Четвърта,  Тридесет И Шеста,  Тридесета,  Тринадесета,  Хейзел Майнер,
Четвърта,  Четиридесет  И Втора,  Четиридесет  И Девета,  Четиридесет  И Осма,
Четиридесет  И Пета,  Четиридесет  И Първа,  Четиридесет  И Седма,  Четиридесет  И
Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиридесета, Четиринадесета,
Шеста,  Шестдесет  И Втора,  Шестдесет  И Девета,  Шестдесет  И Пета,  Шестдесет  И
Първа,  Шестдесет И Седма,  Шестдесет И Трета,  Шестдесет И Четвърта,  Шестдесет
И Шеста,  Шестдесета,  Шестнадесета

На 13.12.2018  /09:00 - 16:00 /   На 14.12.2018  /09:00 - 16:00 / -  Перник:   Изток,
Калинин,  Клемент Готвалд

На 12.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Селищен Дол
На 11.12.2018  /13:30 - 16:30 / -  Старо Село, Общ. Радомир:   Vii-157 Кв.17, XXVII-

XXVI I I  Кв.12,  Мах.Дукова
На 11.12.2018  /13:30 -  16:30 /  -   Студена,  Общ. Перник:    Пи 000307,  Находище

Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо
Бърдо,  Ерма,  Землище Мктп Щрабаг ,  Иван Вазов,  Извън Регулация С.Студена
Кариера,  Каражинец,  Мах.Кашова,  Мах.Рулева,  Местн.Каражинец/И.Р. / ,  Простор,
Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма,
Христо Ботев

На 11.12.2018  /08:30 - 11:00 ; 13:30 - 16:30 / -  Чуковец, Общ. Радомир
На 13.12.2018  /09:00 -  16:00 /    На 14.12.2018  /09:00 -  16:00 /  -   Ярджиловци:

Александър Стамболийски, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И
Трети Април,  Девети Септември,  Иван Димитров,  Извън Плана,  Йордан Станоев,
Китка, Марин Зафиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Славчо Дяков

Община Радомир  
На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Владимир:   Пи 149 Кв,14
На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Долна Диканя
На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Долни Раковец:   Кв.22,Упи Х-206, М-

Ст Банята , Упи Xi-306, П-Л IX-428, Кв.27, Упи 1-167  Кв.11, Упи II-26, Упи ХI-34, Кв.1
На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 /  -   Друган:   VI-485,Кв. 45, Чачулова

М а х а л а
На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Кондофрей:   Общ.Радомир
На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Радомир:   Антим I, Априлско Въстание,

Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец,
Иван Георгиев ,  Иван Соколов,  Иглика,  Ильо Войвода,  Климент  Охридски,  Кокиче,
Коста Миланов,  Мах.Гьорева,  Опълченска,  Райко Даскалов,  Райна Княгиня,  Роза,
Самарско Знаме,  Соболч,  Станко Косовски,  Трети Март,  Хан Омуртаг

На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Горни
Раковец,  Мах.Егреците,  Упи IX-1083,1084

На 11.12.2018  /08:15 - 11:45 ; 13:30 - 16:45 / -  Червена Могила
Община Трън  
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Бусинци

На 10.12.2018  /09:15 - 15:15 ; 09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Видрар
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Вукан:   Упи Iii-130 Кв.12
На 14.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Глоговица
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Горна Мелна:   87
На 10.12.2018  /09:15 - 15:15 ; 09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 /   На 13.12.2018  /09:00 -

16:15 / -  Горочевци
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Докьовци
На 10.12.2018  /09:00 - 16:15 ; 09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Долна

Мелна:   Нупи 12
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Дълга Лука:   Упи Iv-71,

К в . 1 7
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Еловица, Общ. Трън
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Костуринци
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Къшле
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Лева Река
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Мрамор, Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А
На 11.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Неделково:   Мах.Недялкови Ханове
На 11.12.2018  /09:00 - 16:15 /   На 12.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Неделково
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Пенкьовци
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Радово
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Стайчовци
На 12.12.2018  /09:00 - 16:15 /   На 13.12.2018  /09:00 - 16:15 /   На 14.12.2018  /09:00 -

16:15 /  -   Трън:   8ми Март,  Георги Бабичев,  Граничар, Денчо Знеполски, Мах.Горно
Баринци,  Мурговица,  Нов Живот,  Руй,  Света Троица

На 12.12.2018  /09:00 - 16:15 / -  Филиповци
На 10.12.2018  /09:15 - 11:15 ; 09:15 - 15:15 ; 14:15 - 15:15 / -  Шипковица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена
според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител
или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете
сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи
ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района,
който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.
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Днес ще бъдете толкова добродушни и искрени,
че други ще ви сметнат за Робин Худ. Опитайте
се да наблегнете на изпълнението на непосредс-
твените си задължения на работното място. Ако
някой се опита да ви включи в интрига, е по-добре
да се отдръпнете. Дори незначително изкушение,

може да бъде катастрофално за отношенията с избраника.

Днес трябва да сте старателни и прилежни ка-
то ученици. Колкото по-уверено се заемете с
всичко ново и обещаващо, толкова по-бързо ще
напреднете в кариерата. Възможна е любов от
пръв поглед, която ще се случи далеч от дома.
Отдавна сте мечтали за подобна среща, че днес

няма да повярвате на това което се случва.

Очаква ви успешен ден, ако не започнете да по-
дозирате всички наоколо в лъжи и измама. Не
прехвърляйте финансовите си проблеми на други
хора. Вие сами може да си върнете това, което
сте разпилели на вятъра по време на развлечения
с приятели. Щастие чака онези, които неотдавна

са сключили брак. Възможно е скоро да станете родители!

Днес е препоръчително да избягвате съмнител-
ни операции свързани с пари. Но ако имате загуби,
те едва ли ще са значителни. Има възможност да
се запознаете с лице, което ще ви хареса. Дългос-
рочни планове не трябва да изграждате, но може
да си помечтаете. Основното нещо е, ако се пото-

пите във фантазии, не го правете по време на работа.

Креативните от вас ще се впуснат в проекти,
които в близко бъдеще ще ги направят известни
и успешни. Лесно може да се измамите в любимия
човек, така че не правете предположения за това,
което засега е само фантазия. Ако имате желана
цел в професията, тогава трябва да я постигне-

те. Между другото, стар приятел ще ви помогне.

Откажете се от тежките и сложни задачи, осо-
бено ако силата и енергията не са ви достатъч-
ни. За да постигнете велики неща, трябва да нат-
рупате опит. Едно събитие ще ви отвори очите
за някои неща, които не сте забелязвали преди.
Оказва се, че ръководите процесите прекрасно,

ако никой не ви дава инструкции от горе.

Ще събирате плодовете на упоритата си рабо-
та. Вашата естествена целеустременост, ще
ви помогне да решите много проблеми, както и да
привлечете интересни личности. Ако сте се ска-
рали с някого, трябва да направите първите
стъпки към сдобряване. В любовта приятел ще ви

помогне, като по ваша молба ще предаде нещо.

Вгледайте се добре в човека, когото наричате
"любим". Може би не трябва да бързате с предло-
жението за брак. Проверка на силата на чувства-
та на никого не е навредила. Просто не правете
сцени на ревност. Вечерта, ако ви предложат но-
ва работа, не е нужно да отказвате. Проблеми мо-

гат да имат тези, които работят на свободен график.

Ще искате да оставите на заден план всичко,
което някога е било приоритетно. Причината за
това поведение е елементарна-мързел и апатия.
Кога за последен път сте почивали и отделяли
време за себе си? В любовта ще се държите
твърде независимо. Внимавайте само избрани-

кът ви да не сметне, че това е отчуждение и безразличие.

Възможно е леко неясно положение на работно-
то място. От една страна всички ви уважават и
ценят, от друга - всички зад гърба ви обсъждат
личния ви живот. Поради невниманието си във фи-
нансите, може да попаднете в кризисна ситуация.
Но вечерта ще берете плодовете от всичко, за

което преди време сте положили максимални усилия.

Трябва да оставите на заден план своите гор-
дост и свободолюбие. Ако искате да укрепите
отношенията си с любимия човек, такова поведе-
ние е неподходящо. На работния фронт всичко ще
е наистина войнствено. Новите задачи ще ви из-
глеждат толкова леки и лесни. Интересът ви към

всичко необичайно, странно, трудно обяснимо, ще нараства.

Очаквайте не просто събития, а истински сен-
зации в живота. Може да създадете силна и хар-
монична връзка с човек, когото отдавна виждате
като свой спътник в живота. Късмет ще имате
на път, ако тръгнете рано сутринта. Необвърза-
ните трябва да бъдат по-взискателни в интим-

ните си отношения.
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Контузия спря „чуковете” по пътя към победата

Âîëåéáîëèñòèòå âçåõà òî÷êà íà „Õåáúð”

В о л е й б о л и с т и т е
на Хебър (Пазар-
джик) надиграха ка-
то гости Миньор
(Перник) с 3:2 (23:25,
25:18, 17:25, 25:15,
15:6), в мач от осмия
кръг на Суперлигата
при мъжете, който
се игра в пернишка-
та зала „Борис Гюде-
ров“. Така тимът,

воден от Атанас
Петров остава не-
победен, като запи-
са осми пореден ус-
пех и оглавява класи-
рането на шампио-
ната с 23 точки. За
Миньор това е сед-
ма загуба, като с ед-
на победа и 4 точки
заема предпоследно-
то единадесето
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място в подрежда-
нето. След промяна-
та на мача, поради
здравословни проб-
леми в гостуващия
тим, в съботния
ден едва стотина
зрители в Перник
станаха свидетели
на битката между
двата тима. Домаки-
ните играха много

нахъсано, а гости-
те, сед проблемите
им във вчерашния
ден се опитваха да
се справят с устре-
ма им, като се стиг-
на до петгеймова
битка. Перничани
спечелиха първата
част след като изо-
ставаха с 10:15, но
стопиха пасива си
след страхотна се-
рия от сервис на
Любослав Симеонов.
При равенството
22:22, перничани
направиха две после-
дователни блокади
и сломиха съперни-
ка. Контузия обаче
спря устрема на
перничани във вто-
рата част, като
при 10:12 травма в
крака получи основ-
ният разпредели-
тел Павел Душков и
той напусна игра-
та. На полето изле-
зе треньорът на
подрастващите в
клуба и състезател
Мирослав Илиев,
който доигра мача.

Гостите наложиха
волята си и изравни-
ха  1:1.Битката про-
дължи в следващите
две части, като два-
та съперника записа-
ха последователно
успех за да достигне
мачът в тайбрек. В
него Хебър показа за-
що е непобеден досе-
га, като сломи съпро-
тивата на пернича-
ни и не допусна изне-
нади. Гостите започ-
наха да диктуват иг-
рата, направиха раз-
лика и успяха за се
преборят за крайна-
та победа с напорис-
тия Миньор, за кой-
то остава утеше-
нието от една спече-
лена точка от лиде-
ра в Суперлигата.С
най-голям актив за
победата на Хебър
бяха Александър
Ляфтов и Венцислав
Рагин с по 14 точки.
За Миньор най-резул-
татен бе Любослав
Симеонов с 16 точ-
ки. Пламен Драгиев
завърши с 13 точки.
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Международен турнир по художествена
гимнастика  ще има в Перник догодина

През ме-
сец май
следваща-
та година
в Перник
ще се про-
веде меж-
дународен
турнир по
х у д о ж е с -
твена гим-
настика с
и м е т о
„ К р а к р а

къп” .Това е първата такава проява в ис-
торията на пернишкия спорт. Главният ви-
новник това да се случи е собственичката
и треньор на клуб „Виктори Ето какво
заяви тя:„Щастлива съм, че получихме
одобрението на Националната федерация
за художествена гимнастика и на 24,25 и
на 26-ти май в Перник ще се проведе пър-
вото състезание “Кракра къп“. Има голям
отзвук сред колегите,  занимаващи се с
художествена гимнастика и тук в нашия
град ще дойдат освен български и елитни
отбори от Гърция,Кипър,Сърбия. Надявам
се да направим едно много красиво със-
тезание, да донесем радост на децата и
да покажем, че в Перник има художес-
твена гимнастика“, споделя Виктория Ве-
линова.

Адриан Андреев отпадна на
„Ориндж боул”

Българинът Адриан Андреев отпадна
на полуфиналите на двойки на "Ори-
ндж Боул", неофициално световно от-
борно първенство по тенис за таланти
от 12 до 18 години, в Плантейшън
(САЩ).Андреев и неговият съотборник
Антон Матушевич (Великобритания),
поставени под номер 1 при 18-годиш-
ните, загубиха с 5:7, 6:7(5) срещу Сер-
гей Фомин (Узбекистан) и Готие Он-
клен (Белгия).Фомин и Онклен, които
са четвърти в схемата, ще играят за
титлата срещу непоставените Джъстин
Шлагетер (Германия) и Густаф Стрьом
(Швеция).

Хвалят капитана
на националите

Треньорът на Спартак (Москва) Олег Ко-
нонов похвали капитана на българския
национален тим Ивелин Попов, който
игра като титуляр при убедителната по-
беда с 3:0 в гостуването срещу Анжи
от 17-ия кръг на руската Премиер ли-
га.“Попов игра много добре. В първите
минути както той, така и всички футбо-
листи в отбора бяха изнервени. Всички
се подведоха по емоцията. Когато от-
борът се поотпусна, Попов започна да
комбинира добре. Защо игра по-назад
от обичайното? Защото играхме с два-
ма нападатели, а на неговата позиция
най-често беше Луис Адриано”, комен-
тира Кононов след мача, който бе пос-
леден за Спартак в руския елит за тази
година.Идния четвъртък на 13 декем-
ври тимът от Москва има мач с Вил-
яреал и ако победи, има всички шансо-
ве да продължи напред в Лига Европа.

Уникално! 178 държави на
световното по плуване
Над 960 плувци от 178 държави ще

участват на Световното първенство на
малък басейн в Ханджоу – една от се-
демте древни столици на Китай и един
от модерните икономически и културни
центрове на азиатската държава.Пър-
венството е 14-о и ще се състои от 11
до 16 декември. Индивидуалните дис-
циплини са 34, а щафетите общо 12.
Най-многолюден ще бъде съставът на
Китай – от 42 плувци. Турция праща 16
състезатели, сред тях и Екатерина Ав-
рамова.България ще бъде представена
от най-внушителната си група досега –
седем състезатели - Антъни Иванов,
Йордан Янчев, Калоян Братанов, Любо-
мир Епитропов, Светлозар Николов,
Габриела Георгиева и Диана Петко-
ва.Сред големите звезди са унгарката
Катинка Хошу, италианката Федерика
Пелегрини, холандката Раноми Кромо-
виджоджо, американците Каелъб Дре-
съл, Мат Гривърс и Майкъл Андрю, как-
то и южноафриканецът Чад ле Кло.Но-
сителката на Световната купа Сара
Сьостром (Швеция) пропуска шампио-
ната, но седмица по-късно ще плува на
турнир с внушителен награден фонд в
Торино.

Първата стъпка ще
бъде организиране на
двубой в САЩ през
март, който ще бъде
излъчван в световен
мащаб от ESPN, но Аръ-
м обяви, че още догоди-
на Пулев не само ще се
бие за световната
титла на Атъни Джо-
шуа, но и ще бъде но-
вият шампион. "За нас
е удоволствие и приви-
легия да сме част от
екипа на Кубрат Пулев
- следващият световен
шампион. В следващи-
те три месеца ще орга-
низираме негов двубой
срещу някой от топ
бойците в категория-
та, а по някое време
през 2019-а той ще се
бие за световната
титла. Първият дву-
бой, на който бях про-
моутър, беше на Моха-
мед Али за титлата в
тежка категория, а се-
га, на 87-годишна въз-
раст, ще промотирам
новия шампион в диви-

Легендарен промоутър предрече
световна титла за Кубрат Пулев

зията. Хора, хубавото
на ESPN e, че можем да
излъчваме битки от
целия свят. Наскоро
излъчихме битката на
Кубрат с братовчеда
на Тайсън Фюри - Хюи,
като всички в ESPN
бяха впечатлени от
уменията и характера
на Кубрат. Така че се
свързах с моя приятел
Ивайло (Гоцев) и Джон
(Уирт, ръководител на
Epic Sports) и го напра-

вихме - Кубрат ще се
боксира в Щатите по
ESPN. Това е страхотно
и така ще прогресира
боксът, а тази вечер ще
я запомните, защото
през 2019 ще имаме нов
световен шампион", ка-
за знаменитият Аръм,
който е бил промоутър
на легенди като Моха-
мед Али, Джордж Фор-
ман, Ивендър Холи-
фийлд, Оскар де ла Оя и
Мани Пакяо.
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Тревожен е обаче броят на шофьорите, употребили наркотици

 ЧЕ ТАЯ РАБОТА С ПРО-
ФИЛЛАКТОРИУМА БИЛА
МНОГО ЛЕСНА. ЕДИН
ПЛАН ЗА РАЗСРОЧЕНО ПО-

ГАСЯВАНЕ на задълженията и готово! Из-
вънредната общинска сесия в петък реши
проблема със замах. Перфектно админис-
тративно решение, прието единодушно. За
изпълнението на което си трябват пари, и то
бая пари, ама за това ще се мисли по-ната-
тък. При следващото обявяване на болница-
та за продан. На тоя етап - толкова. Цветя и
рози за министъра на здравеопазването,
дето спря търга, и тиха радост за управата,
че се  размина с големия резил. Рекапиту-
лацията е - Профилакториума го е имало,
има го и ще го има. Проблемите - също. Та
нали някой трябва да дава поводи за извън-
редни сесии и отчитане на дейност.

СТАНА КАТО В ПРИКАЗКИТЕ. МЕЧ-
КА С МЕЧЕ БРОДИ ИЗ ВИТОШКИТЕ
ГОРИ С ПЕРНИШКО МЕСТООБИТАВА-
НЕ. Жива романтика и доказателство, че
природната среда не е толкова отвратител-
на, както ни я описват някои. Е, романтиката
ще бъде истинска, ако гледаме приказните
герои само на снимка и да не дава Господ
да ги срещаме очи в очи. Засега потърпев-
ши са само пчеларите и това може да мине
като част от приказката. Само да не се раз-
гърне масов интерес от преследване на
мечката с малкото, че приказката може да
придобие кървав оттенък. А и не се знае да-
ли мечокът не е някъде наблизо, та гората
да се види тясна на мечколюбителите. За-
сега да останем в плен на приказното нас-
троение, че сме дали мечка и мече на роди-
ната.

КОНТРАБАНДАТА С ЦИГАРИ Е КАТО
ТУКА ИМА - ТУКА НЕМА. ДОСКОРО СЕ
ХВАЛЕХМЕ, ЧЕ С НЕЛЕГАЛНИТЕ ЦИ-
ГАРИ е почти свършено, и изведнъж - ново
пет. Перник пак го извадиха на показ като
един от градовете с най-висок дял на раз-
пространението на цигари без бандерол.
Явно контролните органи са си взели отпус-
ка през отчетния период, друго обяснение
едва ли би било адекватно. Много се пуши в
тая държава. Особена пушилка се вдига с
цигарените  статистики, на които народът
вика стъкмистики. А ако поредната е вярна,
значи замърсяването на въздуха се дължи
и на пушачите. Значи "лабаво нема".

Любомира ПЕЛОВА
През ноември на

територията на
пернишката Облас-
тна дирекция на
МВР са регистрира-
ни 90 престъпления
- с три по-малко в
сравнение с предход-
ния месец, съобщиха
от полицията на
специална прескон-
ференция.  В струк-
турно отношение
най-много са наруше-
нията на закона,
свързани с управле-
ние на МПС с алкохол
над 1,2 промила – 15
са регистрираните
случаи. Служители-
те на реда ще про-
дължат да провеж-
дат спецакции, за да
може този показа-
тел да се промени.
Взломните кражби
заемат второто
място в негативна-
та класация на МВР
– 10 са случаите от
този род, но са с 5
по-малко в сравнение
с месец октомври.
Десет са и случаите,
в които са заловени
шофьори, седнали
зад волана след упо-
треба на наркотици
– с 3 повече спрямо
предходния период.
За съжаление вероя-
тно реалният брой

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

на дрогираните шо-
фьори, които поли-
цаите не са успели да
засекат, е много по-
голям, а тенденцията
в това отношение е
повече от тревожно,
смятат органите на
реда. При това подоб-
ни нарушения на зако-
на се извършат от
млади хора, до 30-го-
дишна възраст.

В Перник зачест-
яват и случаите на
унищожение и пов-
реждане на чуждо
имущество, в основа-
та на които обикно-
вено стоят между-
личностни отноше-
ния, е становището
на органите на реда.
През ноември подоб-
ни престъпления по
чл.216 от Наказател-
ния кодекс са девет.
Обикновените краж-
би спрямо МПС са
шест, толкова са би-
ли те и през октом-
ври. Палежите са че-
тири при пет за пре-
ходния период. Три са
противозаконно от-
нетите МПС, уточни-
ха от полицията.

Най-много са прес-
тъпленията в Пер-
ник, тъй като това е
и най-голямото насе-
лено място в региона
– 41 при 37 пред ок-

томври.
Така е и при концен-

трацията на кражби-
те – най-много са в
областния град – об-
що 18, от които 10 са
взломните и обикно-
вените – 8. През ок-
томври общият брой
на този род престъп-
ления е бил 24.

На специалната
пресконференция в
края на миналата сед-
мица бе направен и
традиционният об-
зор на пътните
произшествия. През
изминалия месец те
са 51 на територия-
та на целия регион,
от които 43 са ста-
нали в община Пер-
ник. Двама са ранени-
те при ПТП-то на раз-
клона за Расник. Ос-
новните причини за
инцидентите е не-
съобразената ско-
рост, приничила 17
на сто от инциден-
тите.

През ноември са из-
дадени 3 173 докумен-
та за наказание на
прегрешили шофьо-
ри, уточни Слави Ла-
зов от Пътна поли-
ция. От тях 1796 са
за скорост, поясни
той. Общо съставе-
ните актове са 716, а
фишовете са 2504.

Сашко Игнатов – Шико
остава в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Задържаният с огнестрелно оръжие в сграда-

та на президентството пернишки бизнесмен
Сашко Игнатов – Шико, получи най-тежката
мярка за неотклонение “задържане под стра-
жа”, а наказанието, което може да получи, е от
две до осем години затвор.

Шико е осъждан за условно за убийство при
самоотбрана, от шерокоспектърния му бизнес е
останала само охранителна фирма, твърдят за-
познати. Пистолетът “Валтер”, с който искал да
влезе “Дондуков” 2 е собственост на съпругата
му. 

Адвокатът поиска най-леката мярка за неот-
клонение „подписка” предвид множеството му
заболявания, чистото съдебно минало, нали-
чието на постоянен адрес и невъзможността да
се укрие. Представени бяха и доказателства за
неговите заболявания. Защитата има право да
обжалва и това ще стане следващата седмица.

Самият Игнатов обясни, че тежкото здравос-
ловно и финансово състояние го е накарало да
направи това - не искал да заплашва президен-
та, а просто да бъде чут. Той допълни, че сам е
уведомил охраната на президентството за но-
сеното оръжие и доброволно го е предал.

Бърз съд за пиян шофьор
Любомир ПЕЛОВА

Б ъ р з о
производство
за шофиране
след употреба
на алкохол е
започнато в
Перник.

Около 22 ча-
са на улица

„Кракра“ в областния град е проверен лек ав-
томобил „Ауди“, шофиран от 48-годишен пер-
ничанин. При изпробването му с техническо
средство за алкохол са отчетени 1,59 проми-
ла. Взета му е кръвна проба за химичен ана-
лиз и е задържан за 24 часа с полицейска
мярка.

Започнато е бързо производство.

Радомирка загина при пожар
Любомира ПЕЛОВА

56-годишна жена е
загинала при пожар
в Радомир.

Сигнал за бедс-
твието е подаден
около 11,25 часа в
четвъртък. Служи-
тели от пожарната
в Радомир се отпра-
вили към горящата
къща. В сигнала се
казвало, че вътре
има трудно подвиж-
на жена. Въпреки
усилията на огне-
борците, 56-годиш-
ната собственичка
загинала. Трупът е
закаран в Съдебна
медицина – Перник
за аутопсия.

Причината е в про-
цес на установяване.
Обгорели са дюшека,
на който е спала и
част от дюшемето.
М е с т о п р о и з ш е с -
твието е посетено

от служители на Ра-
йонното управление
на МВР  в Радомир и
съдебен лекар.

Образувано е до-
съдебно производс-
тво.

Хванаха перничанин с „трева”
Любомира ПЕЛОВА

25-годишен е за-
държан за прите-
жаване на нарко-
тични вещества.

Служители на
Второ районно уп-
равление на МВР в
Перник претърсили
миналата седмица

жилище, обитавано
от 25-годишният
М.Д. Вътре било на-
мерено и иззето
пликче, съдържащо
суха зелена листна
маса с тегло 1,32
грама.

Младежът се ук-
рил, но в петък сут-

ринта е задържан за
24 часа с полицейска
мярка. Познат е на
полицията с прите-
жаване на наркоти-
ци.

Започнато е досъ-
дебно производс-
тво и работата
продължава
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