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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

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

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.

Сряда, 12 декември 2018 г., бр. 235 /6582/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. Спиридон, еп.
Тримитунтски
Чудотворец

Чорба
каша

В реалната соцказарма песента "Чорба
каша, чорба каша, боб фасул" беше нещо
като неофициален химн. Почти равна по
емоционално въздействие на високо
патриотичната "Изправи се, гора от
стомана". В днешната българска казар-
ма е забъркана такава каша, че даже го-
рата от стомана, която военният ми-
нистър иска да посади във войската, не
може да скрие тоталната издънка на
главния готвач. Не стига, че армията
ни се побира на един средно голям фут-
болен стадион, а няма кой да я нахрани
като хората. Храната се доставяла го-
дини наред без изискваните от закона
обществени поръчки, изпяха тия дни
разследващи журналисти и отприщиха
залпов огън по фуражките.

Кашата стана още по-гъста и постна,
щото завари военния министър непод-
готвен за отбрана. Отдал цялото си
войнствено красноречие във войната
срещу македонстващите политически
лидери на югозападната ни съседка, Ка-
ракачанов комай забрави, че народ, кой-
то не храни собствена армия, ще
трябва да храни чужда. За което не се
иска обществена поръчка. И ако не опра-
ви кашата, ще сърба лично боб фасул, за
да си припомни новобранската мла-
дост.

Валентин ВАРАДИНОВ

- 70 / 30

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Обвиняемият заплашвал жертвата, че ще избие цялото й семейство, ако проговори
Любомира ПЕЛОВА

Районна прокурату-
ра - Перник е внесла за
разглеждане в съда об-
винителен акт срещу
42-годишния М.К. за
изнасилване, извърше-
но от него в условия-
та на опасен рецидив.

През 2009 г. обвин-
яемият бил осъден за
убийство на петнаде-
сет години "Лишаване
от свобода". Осем го-
дини по-късно той бил
предсрочно освободен
от изтърпяване на ос-

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

таналата част на на-
казанието по присъда-
та.

След като излязъл
от затвора, той се
свързал със свой бра-
товчед - С.А., който
му намерил работа на
строителен обект в
Перник и му разрешил
да живее известно
време в жилището му.
За да може обвиняе-
мият да изпълнява
постановената му
пробационна мярка
"Задължителна регис-

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

трация по настоящ
адрес", М.К. се регис-
трирал на адреса на
братовчеда си.

В същия имот, освен
С.А., живеела малолет-
ната му дъщеря и
приятелката му А., с
която той живеел на
семейни начала.

Една вечер през
март 2018 г. С.А. с де-
тето отишли на гос-
ти. Обвиняемият К.
останал в дома с А.

На страница 12

Коледни концерти на  пернишките оркестри
Светла ЙОРДАНОВА

Почитателите на
различните музикални
стилове  ще имат въз-
можност да се нас-
ладят на букета от
коледни концерти на
музикантите от на-
шия град.

Истинска наслада за
сетивата ще предло-
жи концертът "Фол-
клорът - настояще и
бъдеще" на Народния
оркестър към Общин-
ски комплекс Дворец
на културата с ръко-
водител Венцислав Ан-
донов, който ще бъде
на 13 декември 2018 г.
/четвъртък/ от 18.00
ч. в Малкия салон на
Двореца на култура-
та. Ще гостува Фол-

клорен ансамбъл "Грао-
во" с главен художес-
твен ръководител
Александър Нецов.

На Коледно матине
кани своите почита-
тели Камерен оркес-
тър "Орфей" с дири-
гент маестро Райчо
Христов с участието
на Софийски камерен
хор "Васил Арнаудов" с
диригент проф. Теодо-
ра Павлович. Матине-

то е в неделя- 16-ти
декември  от 11 часа
в Музикално фоайе на
Двореца на  култура-
та.

Коледни концерти
ще направят и малки-
те музиканти от
Обединената школа
по изкуствата  към
ОК Дворец на култура-
та  от класовете по
пиано, цигулка и кита-
ра.
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Îáùèíñêèÿò ìóçåé â Òðúí ñ äèðåêòîð
Ангел Динев е доктор на историческите науки

Силвия ГРИГОРОВА
Общинският исто-

рически музей в Трън
има нов директор, ин-
формира заместник
кметът на погранич-
ната община Катя Бо-
жидарова. Това е Ангел
Динев, който идва от
Стара Загора. "Прове-
дохме конкурс, на кой-
то се явиха  3 кандида-
ти. От тях 2 не бяха
допуснати до конкур-
са. Единственият до-
пуснат до конкурса
беше  Ангел Динев.  Аз
бях председател на ко-

мисията. Динев се
представи на конкур-
са много добре. Наис-
тина  идва от Стара
Загора. Той е млад чо-
век- роден е 1977 г. Ра-
ботил е 9 години в Ре-
гионалния историчес-
ки музей в Стара Заго-
ра.Това което успахме
да разберем бе, че той
е освободен от длъж-
ност по политически
причини. Динев е за-
щитил докторантура
и е доктор на истори-
ческите науки. Има ам-
бицията до месец-два

да разработи програ-
ма за развитието на
музея поне до края на
неговия мандат като
директор и вече има
много добри идеи, кои-
то целят да въз-
родят историята на
нашия край", поясни
Божидарова. Според
нея, първите й впе-
чатления  за Ангел Ди-
нев са, че той  е един
интелигентен и много
ерудиран човек. "Той
не е семеен. Доколкото
разбрахме сам си е на-
мери апартамент в

Рецидивист под стража
за кражба от магазин

Любомира ПЕЛОВА
Рецидивист е с най-тежката мярка за

неотклонение "задържане под стража".
През месец юли тази година е започва-

но досъдебно производство за опит за
кражба от голям магазин в Перник. След
касова зона бил задържан 37-годишният
Д.Б., който направил опит да открадне коз-
метика.

Мъжът е криминално проявен и осъждан
за подобни деяния.  Привлечен е като об-
виняем и му е наложена най-тежката
мярка за неотклонение "задържане под
стража".

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

Мечките са неразделна част
от екосистемата на Витоша
Силвия ГРИГОРОВА

Във връзка с появи-
лите се публикации в
медиите за заснета с
фотокапан мечка с
малкото й, специалис-
тите от "Държавно
ловно стопанство Ви-
тошко-Студена" , кое-
то е поделение на
Югозападното дър-
жавно предприятие,
споделят, че планина-
та винаги е била оби-
тавана от мечки. По
техни наблюдения и
на база заснетото от
фотокапаните и из-
вършената таксация,
към момента броят
на мечките, на тери-
торията на ловното
стопанство е над 15,

Трън, близо до Общи-
ната. Дочувам, че има-
л намерение на по-къ-
сен етап да вземе при
себе си и майка си. Ние
с каквото можем ще
му помогнем, за да се
адаптира по-бър-
зо",подчерта замес-
тник кметът.

На въпроса- има ли
вече яснота къде ще
се разположи Общин-
ския исторически му-
зей, Катя Божидарова
отговори:" Все още
обмисляме къде да бъ-
де настанен музеят.
За сега  още не сме оп-
ределили сградата, в
която ще бъде разпо-
ложен. Обходихме  му-
зейните сбирки в об-
щината- тази на кисе-
лото мляко и другата
в Бусинци.  Сбирката
от историческия му-
зей в момента се на-
мира на съхранение в
читалището. Идеята
ни е да се търсят по-
не две стаи, където
да настаним музея.

като числеността им
ежегодно се увелича-
ва.

За първи път от
над 4 години насам се
констатират щети
от нападение на мечка
върху пчелин в района

Изчакваме да мине
зимният сезон, за да
може като определим
в коя сграда ще се раз-
положи, да можем вед-
нага да извършим
необходимия ремонт и
да имаме готовност
да го настаним.  Иде-
ята ни е в бюджета за
2019 г да предвидим
средства за ремонт
на две помещения, за
музея. Коментирахме
сградата на Строи-
телния техникум, но
тя е голяма, пустееща
и ремонтът ще бъде
тежък и доста скъп.
Височината на тава-
ните е голяма,пък е и
обезлюдено, и трудно
ще бъде осигурена ох-
рана, а е възможно му-
зеят да стане обект
на посегателства. Със
сигурност в ранната
пролет догодина ще
имаме пълна ясното
къде ще разположим
музея и ще започнем
веднага ремонт на по-
мещенията".

57 сгради в региона, обновени по
програмата за енергийна ефективност
Любомира ПЕЛОВА

57 са завършените
сгради, обновени по На-
ционалната програма за
енергийна ефективнос-
т в Пернишка област.

1544 многофамилни
жилищни сгради в стра-
ната са обновени по На-
ционалната програма за
енергийна ефективнос-
т. По други 220 от об-
що 2022 сгради със
сключени договори за

целево финансиране с
Българската банка за
развитие се изпълн-
яват строително-мон-
тажни работи. Още
224 са на етап обследва-
не, съобщиха от МРРБ.

Към 30 ноември 2018
г. най-много са завърше-
ните сгради в община
Бургас - 197.

Там сключените дого-
вори са общо 205, като
по последните 8 сгради

текат строителни ра-
боти.

За област Перник 62
са сградите с договори
за целево финансиране
(от регистъра на
ББР).57 от тях са завър-
шени, най-много са сгра-
дите в Перник, следва-
ни от Радомир. В Брез-
ник завършените са 5, в
Трън е санирана само ед-
на сграда по тази прог-
рама.

Културният календар на
Община Перник

Светла ЙОРДАНОВА
С Коледен концерт на учениците от Обе-

динената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с препода-

вател Йоана Козарева в понеделник стар-
тираха културните събития  през тази сед-
мица в Перник. От понеделник до края на
седмицата всеки, който иска да се забавл-
ява, може да си направи коледно селфи
пред Общинския младежки дом.

Своя традиционен Коледен концерт нап-
равиха снощи учениците от Природо-мате-
матическа гимназия. Тази година децата
набират средства за лечението на 16- го-
дишно момиче.

Ето какво предлага още културният афи-
ш до края на седмицата:

12 декември
17,30 ч. - Малък салон, Дворец на култу-

рата
Коледен концерт на ученици от Обеди-

нената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с препода-

вател Невелина Станимирова
18,00 ч. - Обединен детски комплекс
Юбилеен концерт по повод 65 години из-

вънучилищна дейност
Организатор: ЦПЛР - ОДК
18,30 ч. - Дворец на културата, II фоайе
Концерт на ДВА "Агапе"
Организатор: НЧ "Миньор - 2005 г.", гр.

Перник
13 декември
17,00 ч. - галерия "Кракра"
Авторска изложба на Елена Темелкова
18,00 ч. - Малък салон, Дворец на култу-

рата
"Фолклорът - настояще и бъдеще" - кон-

церт на Народния оркестър
към ОК Дворец на културата с ръководи-

тел Венцислав Андонов,
гостува Ансамбъл за народни песни и

танци "Граово" към Общински младежки
дом - кв. Мошино с ръководител Алексан-
дър Нецов

19,00 ч. - Театрален салон "Георги Ру-
сев"

Концерт на Глория и Симона Загорова
14 декември
19,00 ч. - Театрален салон "Георги Ру-

сев"
Коледен концерт на ФТА "Български

ритми" с ръководител Цветан Боянов при
НЧ "Просвета - 1909 г." кв.Църква

15 декември
10,30 ч. - Регионален исторически музей
СЕМЕЙНА СЪБОТА - "Игнажден - Млада

година"
11,00 ч. - Малък салон, Дворец на култу-

рата
Коледен концерт на ученици от Обеди-

нената школа по изкуства
към ОК Дворец на културата с препода-

вател Виолина Милотинова
16 декември
11,00 ч. - Музикално фоайе, Дворец на

културата
Коледно матине на Камерен оркестър

"Орфей" към ОК Дворец на културата, ди-
ригент Райчо Христов, гостува Софийски
камерен хор "Васил Арнаудов" с диригент
проф. Теодора Павлович

ЧИТАЛИЩА:
10-12 декември
10,00 ч.- 17,00 ч. - зала на Кметството, с.

Драгичево
"Коледа при баба" - тържество за деца-

та от ДГ "Драгичево" и ОУ " Св. Св. Кирил
и Методий"

Организатор: НЧ "Пробуда - 1922 г.", с.
Драгичево

11 декември
11,00 ч. - читалищен клуб, НЧ"Елин Пе-

лин - 1903 г."
"Минало и съвременност" - Зимни праз-

ници и обреди на българите- с участието
на ученици от 7-мо ОУ "Г. С. Раковски"

Организатор: НЧ"Елин Пелин - 1903 г."
13,00 ч. - спортно училище "Олимпиец"
Зимни празници - среща с етнолог
Организатор: НЧ "Искра - 1960 г.", кв.

"Изток" продължава в следващия брои

Девойче с мозъчна травма
след пътен инцидент

Любомира ПЕЛОВА
16-годишно момиче е пострадало при

пътнотранспортно произшествие.
Инцидентът е станал в края на миналата

седмица, на пътя между радомирските се-
ла Стефаново и Друган. Лек автомобил
"Хонда Сивик", управляван от 18-годиш-
ният И.К. от Радомир, самокатастрофирал
извън пътното платно. Пострадала е возе-
щата се в колата 16-годишна девойка от
столицата, която е с травма на мозъка.
Невредими са се отървали шофьора и во-
зещия се в колата 14-годишен също от
столицата. Причините за случилото се са в
процес на установяване.

Образувано е досъдебно производство.

на стопанството. Но
с увеличаване на броя
на животните е мно-
го вероятно да за-
честят и срещите на
посетителите на пла-
нината с този живо-
тински вид.
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Èâà Äàâèäîâà îòáåëÿçà äâîåí ïðàçíèê
Талантливата изпълнителка направи личното си тържество с благотворителна кауза

България е на 41-во място по
граждански и икономически свободи

Любомира ПЕЛОВА
Нова Зеландия, Швейцария и Хонконг

са най-свободните държави. Това по-
казва Индексът на човешката свобода
(HFI), изготвян от Института Катон и
представян в България от Института за
пазарна икономика, цитиран от БГНЕС,
като понятието за свобода, включва ин-
дивидуалните, гражданските и иконо-
мическите свободи.

Методологията включва събиране на
данни от редица световни организации,
експертни въпросници, информация от
други индекси. Индексът се формира от
83 отделни показателя, групирани в 12
категории, измерени по скалата от 0 до
10 точки.

Изданието от 2018 г. обхваща 162
държави. С най-висок резултат е Нова
Зеландия (8,89 т.), следвана от Швейца-
рия (8,79 т.) и Хонконг (8,78 т.). С най-
ниски резултати пък са Сирия (3,77 т.),
Венецуела (4,20 т.) и Йемен (4,25 т.).
Спрямо миналогодишното издание чо-
вешката свобода се е подобрила в 63
държави, намаляла е в 87 държави, а в
9 е останала непроменена. Това се из-
разява в намаление на световния ре-
зултат с 0,01 точки.

Индексът ясно показва, че където се
зачита икономическата свобода, се за-
чита и индивидуалната и обратно. По-
високата свобода има и правопропор-
ционална връзка с доходите на човек
от населението - най-свободната от дър-
жавите имат над три пъти по-висок бру-
тен вътрешен продукт на човек в срав-
нение с най-несвободната от държави-
те.

Изследването доказва и че свободата
води до зачитане на правата на жените
и по-висока степен на демокрация.

В тазгодишното издание на индекса,
България получава 7,78 т. и се нарежда
на 41-во място (от 162 държави). Сред
държавите в Европейския съюз по-ни-
сък резултат имат само Унгария и Гър-
ция. Спрямо изданието от миналата го-
дина резултатът на страната намалява с
0,04 т. без промяна на позицията в кла-
сацията.

Общото представяне на България в
тазгодишния индекс е обусловено от
оценката на страната в 12-те включени
категории.

България получава почти максимален
брой точки в категориите "Сигурност и
безопасност" , "Свободно движение"
(10,0 т.) , "Свобода на сдружаване и
гражданско общество"(9,5 т.) и "Свобо-
да на идентичността и взаимоотноше-
нията" (9,3 т.). Най-нисък резултат е от-
четен по отношение на върховенството
на закона (4,9 т.). Свобода на словото и
информацията (8,8 т.) - като слабости са
посочени политическият натиск и кон-
трол на медиите (5,8).

При критериите за икономическа сво-
бода България получава най-голям
брой точки в "Достъп до стабилни пари"
(9,4 т.) и "Свобода на международната
търговия" (8,1 т.), а най-нисък - при "Съ-
дебна система и право на собственост"
(4,8 т.).

Резултатът на България в Индекса на
човешката свобода като цяло не се про-
меня през годините. Спрямо данните за
2008 г. - първата, за която има такива -
оценката на страната е с 0,07 т. по-висо-
ка. Най-слабите резултати - тези, свър-
зани със съдебната система - дори се
влошават през годините. Както показва
изследването, това води до огранича-
ване на свободите и доходите в страна-
та.

Светла ЙОРДАНОВА
С благотворителен

коктейл в ресторант
"Струма" талантли-
вата Ива Давидова
отпразнува 30- тия
си рожден ден и 15 го-
дини на сцената. Мно-
го гости се събраха
на личния празник на
Ива и засвидетелс-
тваха почитта и оби-
чта си към талантли-
вата изпълнителка.
Тя бе помолила пред-
варително гостите
си, да не й купуват
цветя, а вместо това
да дарят средства за
лечението на  Ради
от Ноевци.

Да поздравят рож-
деничката дойдоха
много приятели, род-
нини, близки и колеги
на Ива, както и пред-
ставители на мес-
тната власт. За нея
пяха и танцуваха ко-
легите й от Фен Тв,
сред които Илия Лу-
ков и Светла Кара-
джова.

Ива Давидова нап-
рави и благотворите-
лен търг за първия
екземпляр на диска
от третия си албум.
След разгорещено
наддаване и опасност
дискът да се отзове
в София, най- накрая
уникатът стана при-

тежание на Облас-
тната управа на Пер-
ник.

Освен с превъзхо-
ден кетъринг и качес-

твени напитки, тър-
жеството бе подсла-
дено и с голяма тор-
та. За изненада на
някои от гостите,
Ива отпразнува рож-
дения си ден заедно
със своя брат- роден
на същата дата, но с
десет години по-

МОН дава 25 млн. за дейности
по интереси в школата
Светла ЙОРДАНОВА

През последните
години дейностите
по интереси в учили-
щата бяха финансира-
ни за сметка на средс-
тва от европейския и
социалния фонд по
оперативни програ-
ми. Но това не беше
регулярно и устойчи-
во. Сега с допълни-
телно приетите в
държавния бюджет
25 милиона лева ще
можем да финансира-
ме устойчиво дейнос-
ти по интереси във
всички училища. Това
каза министърът на
образованието и нау-
ката Красимир Въл-
чев.

"Тези дейности са
много важен периме-
тър от дейността на
училищата, защото
чрез тях могат да се
правят редица поли-
тики, които невинаги
могат да се реализи-
рат чрез часовете по
учебния план. Тези
дейности са насочени
към развитие на спо-
собностите на деца-

та, както в областта
на математиката и
природните науки,
така и в сферата на
спорта и изкуствата.
40% от дейностите
трябва да бъдат на-
сочени към матема-
тика, техника и при-
родни науки, дигитал-
на креативност. Там
имаме най-видим спад
в образователните
резултати", посочи
министър Вълчев.

Според него едно
от най-големите пре-
дизвикателства е на-
маляващият брой кан-
дидат-студенти в ин-
женерно-технически-
те и професионални
направления.

От друга страна на
пазара на труда това
са позициите, на кои-
то очакваме най-
голям недостиг на
специалисти. В също-
то време там е и най-
големият ръст на
възнагражденията и
този сигнал дава па-
зарът на труда, за-
това е необходимо
всички усилия да се

голям от нея.
"Слънцето на фол-

клорната музика" как-
то някои наричат
Ива Давидова,  успя

да направи  истински
празник, но успя и да
остане вярна на себе
си и да придаде на
личното си тържес-
тво   едно  по- голямо
послание- да останем
предимно човеци и да
даваме от себе си на
другите.

насочат към това по-
вече деца от ранна
възраст да бъдат мо-
тивирани за включва-
не в тези дейности.

"Опитваме се да
направим образова-
телните институции
по-отворени и взаи-
модействащи си. 10%
от предвидените 25
милиона лева ще бъ-
дат насочени към об-
щините за общински
програми за междуу-
чилищни дейности и
изяви, които да се
провеждат в парт-
ньорство с други об-
щини. Необходимо е
да насърчим и парт-
ньорството с роди-
телите. Там, където
училищата взаимо-
действат добре с ро-
дителите, имаме и по-
добри образователни
резултати. Училища-
та и семействата
трябва да бъдат
партньори, защото
имат обща мисия - да
обучат и да направят
детето по-добро", ка-
за още министър Въл-
чев.

"Седмица на Отворени врати" за
туберкулоза в цялата страна

Силвия ГРИГОРОВА
В периода 10-14 декември се провеж-

дат безплатни прегледи за туберкулоза
в лечебни заведения за диагностика и
лечение на туберкулоза в областните
градове на страната.

Такива безплатни прегледи започна-
ха и в Белодробната болница в Перник.

Кампанията "Седмица на отворените
врати" се осъществява по Програма
"Подобряване на устойчивостта на На-
ционалната програма по туберкулоза"
към Министерство на здравеопазване-
то, финансирана от Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и ма-
лария.

По време на "Седмицата на отворени-
те врати" на всеки желаещ се предлага
скрининг за риска от туберкулоза чрез
анкета и консултации. На лицата, които
са в риск, се провеждат допълнителни
прегледи и изследвания. При открива-
нето на случаи на туберкулоза своев-
ременно се предприемат мерки за хос-
питализация и лечение, в резултат на
което се прекъсва веригата за преда-
ване на инфекцията.

Тази ежегодна проява е доказала
своята ефективност за повишаване на
обществената информираност по отно-
шение на заболяването и за предостав-
яне на безплатен достъп до медицин-
ски услуги.

По време на проведени кампании
през месеците март, юни и септември
2018 г. общо анкетирани за туберкуло-
за са 8 906 човека, на 5 256 в риск от
туберкулоза са извършени медицински
прегледи и допълнителни изследвания.
Открити са 99 лица с туберкулоза и 299
с латентна туберкулозна инфекция, на
които е започнато лечение.

Инициативата се провежда от 2009 г.
и е допринесла за по-добра разкривае-
мост на случаите на туберкулоза и ла-
тентна туберкулозна инфекция, ефе-
ктивна превенция на туберкулозата в
страната и осигуряване на достъп до
здравни грижи.
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Ñîöèîëîçè òâúðäÿò, ÷å ãóáèì áèòêàòà ñ êîðóïöèÿòà
Националното представително проучване е извършено от 30 ноември до 4 декември

Любомира ПЕЛОВА
Корупцията ерози-

ра гражданския морал
и е главната причина
за недоверието към
институциите - Това
сочат данните от де-
кемврийското нацио-
нално представител-
но изследване на Аге-
нция “АФИС”. Комен-
тарът е въз основа
на данни от нацио-
нално представител-
но проучване, осъ-
ществено в периода
30 ноември - 4 декем-
ври 2018 г. Интер-
вюирани пряко в до-
мовете им са 1010
пълнолетни българ-
ски граждани.

Изводите на социо-
лозите са, че от про-
летта насам се наб-
людава рязко увели-
чение на публично ви-
димата борба с ко-
рупцията в особено
големи размери. Заве-
дени са дела срещу
фигури, станали из-
вестни в епохата на
Голямата приватиза-
ция като Баневи, Ара-
баджиеви, Стайкови,
арестувани са ин-
спектори и общински
кмет по подозрение в
изнудване за подкуп.
Доколко, според об-
щественото мнение,
тези усилия дават
ефект?

На въпроса, “Спо-
ред вас, нараства, на-
малява или остава на
същото ниво коруп-
цията в България?”,
през м. декември 58%
отговарят, че нарас-
тва, а пет пъти по-
малко - 11%, че намал-
ява, а 32% смятат, че
тя остава на също-

то ниво.
Иначе казано, в

съотношение 5,5 към
1 преобладава мне-
нието, че корупция-
та в страната не са-
мо не намалява, но на-
раства. Същият въп-
рос е задаван в пре-
дишни национални из-
следвания на АФИС
през отминаващата
2018 година и делът
на отговарящите, че
корупцията расте, се
колебае в интервала
53-58%, докато об-
ратното мнение се
движи между 10 и
11%.

Причините за тази
парадоксална реакция
могат да се търсят в
различни по дълбочи-
на слоеве: оценка за
правосъдието, поли-
тически пристрас-
тия, мнение за со-
циалното неравенс-
тво в страната. Ако
всички граждани са
равни пред закона, ин-
ституциите на пра-
восъдието и правона-
лагането би трябва-
ло да са “на страната
на добрите”. Въпреки
това само 20% имат
доверие в съдебната
система като цяло,
докато 68% не й се
доверяват. Нещо по-
вече, на молба да по-
сочат до две сфери, в
които е най-силна ко-
рупцията, 43% посоч-
ват правосъдието,
34% митниците, 24%
здравеопазването,
19% полицията, 17%
партиите, 17% адми-
нистрацията на ми-
нистерствата, 10%
общинските админис-
трации, 8% държав-

ните фирми, 6% обра-
зованието и 2% дру-
ги сфери. Вижда се, че
самото правосъдие
води в класацията.

Новият орган - Ко-
мисията за противо-
действие на коруп-
цията и за отнемане
на незаконно придо-
битото имущество
(КПКОНПИ), заедно
със специализирана-
та прокуратура и
съд посегнаха на пред-
ставата за недосегае-
мост на богати или
натоварени с власт
лица. Въпреки това,
само 17% отговарят
положително на въп-
роса, дали имат дове-
рие на Комисията, а
66% заявяват, че
нямат, което се об-
яснява с амортизаци-
я на шумните публич-
ни акции. Тъкмо тази
есен предишни дела
от 2010 г. (срещу
бившия военен ми-
нистър Николай Цо-
нев, тези по делата
известни като “Ок-
топод”, “Медузите”,
“Касоразбивачите”,
лекари в родилното
отделение в болница-
та в Горна Оряховица
и др.) завършиха с
фиаско във вид на
оневиняване и присъ-
ди за обезщетения за-
ради нарушение на
правата на обвиняе-
мите. И сега преобла-
дава очакване за по-
добен резултат. На
въпроса, Очаквате
ли, че ще се стигне до
присъди?”, 59% израз-
яват скепсис, че в
крайна сметка ще бъ-
де осъдено поне едно
от разследваните ли-

Български автор с иновативна
книга проби в Китай

Светла ЙОРДАНОВА
Преди броени дни българският автор

Никола Райков, станал популярен и оби-
чан в страната ни с първите по рода си
приказки-игри, подписа договор за раз-
пространение с китайското издателство
„Haitian Publishing House“. Основано
през 1984, издателството оперира в ико-
номическата зона на Шенджен и е едно
от най-големите издателства в Китай. То
издава годишно над 600 книги, като по-
ловината от тях биват преиздавани отно-
во. Читателите го поставят в топ 10 на
най-харесваните издателства в страна-
та. През 2007 година става част от Shen-
zhen Publishing Group и разширява об-
хвата си като се стреми да запознава
читателите с чуждестранни шедьоври.
„Добросъците е фантастична приказка-
игра, която може да запалва въображе-
нието на децата. Мисля, че малките чита-
тели в Китай ще се влюбят в нея“ - ко-
ментира Чен Шаоянг от Haitian Publish-
ing House. Приказката-игра „Добросъци-
те“ вече спечели любовта на български-
те деца и получи наградата „Бисерче
вълшебно“ през 2017 година със 648
гласа на деца от цяла България.

Любопитно е, че книгата ще бъде пре-
ведена директно от български език. Лин
Юсян, която завършва българистика в
университета в Пекин коментира „Аз
усещах чистота, игривост и спокойствие
докато четях книжките на Никола, все
едно че се завърнах в детството си. Дет-
ската душевност няма международни
граници, защото всеки от нас е част от
Човечеството“. Младата китайка вече е
превела доброволно и значима част от
„Голямото приключение на малкото та-
ласъмче“. Наскоро българският автор
отхвърли оферта на друго голяма изда-
телство от Китай за правата върху пър-
вата си книга, която пък вече е публику-
вана в Латвия.

Всички приказки-игри на Никола Рай-
ков предизвикаха значим интерес на
международния панаир на културните
индустрии в Шенджен. Иновативната му
„Приказка от два свята“ дори си спече-
ли вниманието на медиите и представ-
янето и бе излъчено на живо от Shenzhen
media group, а българския щанд беше
отличен с награда. „Още от самото нача-
ло бях убедена, че книгите-игри на Ни-
кола Райков имат потенциал да спечелят
и китайската публика и без колебание го
поканих да ги представи за първи път в
Китай“ - коментира Сабина Попова, ръ-
ководител на офиса на Българо-китай-
ската асоциация за бизнес развитие
(БКАБР) и основен двигател зад българ-
ския щанд.

Илюстрациите в книгата са дело на
Мая Бочева, която е сред най-разпозна-
ваемите и обичани детски художници в
България. Тя е многократен носител на
първа награда на международния фес-
тивал „Компютърно пространство“. „Но-
вината, че Добросъците на Никола Рай-
ков, чиито приключения нарисувах, ще
бъдат отпечатани в Китай, ме зарадва
много. Особено след като книгата спе-
чели “Бисерче вълшебно” и беше една
от любимите на българските дечица. По-
желавам ? същия успех и сред китай-
ските деца!“ - коментира тя.

Никола Райков е роден на 21 юни 1981
г. в Стара Загора. Завършва информа-
ционни технологии в Чикаго. Автор е на
първите по-рода си приказки-игри “Го-
лямото приключение на малкото тала-
съмче”, “Още по-голямото приключение
на малкото таласъмче”, “Добросъците” и
“Приказка от два свята”. Само за някол-
ко години се превръща в един от най-по-
пулярните и обичани детски писатели на
България, а книгите му се продават в
многохилядни тиражи. Със своите при-
казки-игри печели над 10 награди и но-
минации, а преди броени дни дебютира
и в областта на настолните игри. Негова-
та „Таласъмски истории“ се превърна в
мигновен бестселър и е на път да изчер-
пи тиража си за около месец.

ца. 30% очакват при-
съда да сполети само
някои от тях. Едва
6% са на мнение, че
ще бъдат осъдени
всички.

Възприятието за
задълбочаване на ко-
рупцията в общес-
твото е свързано с
политическа ориен-
тация, но не може да
се сведе до партийни
пристрастия. Сред
хората, които биха
гласували за ГЕРБ, по-
зитивното възприя-
тие има само лек пре-
вес (26% отговарят,
че тя нараства, а мал-
ко повече - 30%
смятат, че намалява,
докато 42% не виж-
дат промяна; съот-
ношението е 1 към
1,2). По друг начин
погледнато, почти
цялото (70%) пози-
тивно мнение е кап-
сулирано в електора-
та на управляващи-
те. А сред неангажи-
раните избиратели
(отговорили с “Дру-
ги”, “Не съм решил”,
“Не отговарям”, “Н-
яма да гласувам”),
оценката е дори по-
негативна (60%
смятат, че корупция-
та набира сила), от-
колкото средната за
всички електорални
групи. Тъй като гол-
яма част от разкри-
тията от изборите
насам идват от депу-
тати на БСП, очаква-
но потенциалният
електорат на БСП е
особено категоричен.
Съотношението меж-
ду двата отговора е
68% към 3% или 22
към 1).

Така че разбивката
по партии показва
връзка в обратна по-
сока: усещането за
корупция не толкова
е отражение на прис-
трастия, колкото об-
ратно, “размеква”
подкрепата за уп-
равляващите партии.

При зададен въп-
рос, “Доколко беше
полезна приватиза-
цията за България?”,
само 3% отговарят,
че тя е била изцяло
полезна. Още 6%
смятат, че е била

предимно полезна.
Противоположният
полюс има много по-
голяма тежест - 32%
оценяват, че е била
изцяло вредна и още
26% - предимно вред-
на. Диференцирана
оценка според кон-
кретния случай (“по-
някога полезна, друг
път - вредна”), дават
23% от хората. Су-
марно, 9% я смятат
за изцяло или предим-
но полезна, а шест
пъти повече (58%) -
за изцяло или предим-
но вредна.

Очаквано, между
въпроса за корупция-
та и този за прива-
тизацията има ста-
тистическа връзка.
Онези, които дават
негативна оценка на
приватизацията в
много по-голяма сте-
пен мислят, че и ко-
рупцията нараства. В
народното творчес-
тво това намира из-
раз в рефрена “За ко-
кошка няма прошка,
за милион няма за-
кон”.

Не може да се мис-
ли, че прекаленото
материално неравенс-
тво не води неизбеж-
но и до политическо
неравенство, че не
ерозира гражданския
морал и не заразява
институциите.

През последните
десетилетия усеща-
нето за корупция и
понижението на дове-
рието към институ-
циите вървят успо-
редно с растящо не-
равенство не само в
България, но и в поч-
ти всички индус-
триализирани стра-
ни. В това отноше-
ние страната не само
не е изключение, но е
добра илюстрация за
последиците от гло-
бализацията, дерегу-
лацията и материал-
ното разслоение. Ако
тези тенденции не
претърпят обрат,
властта и правосъ-
дието все повече ще
са част от причина-
та, а не преградата
пред корупцията, са
категорични социоло-
зите.

В община Трън няма бездомни, нуждаещи се от подслон
Силвия ГРИГОРОВА

Към момента в об-
щина Трън няма без-
домни хора, които в
мразовитите дни да
се нуждаят от под-
слон. Това увери за-
местник-кметът на
пограничната общи-
на Катя Божидарова.
„Въпреки това ние

имаме определени
помещения в сграда-
та на бившата ни
болница, на един от
етажите има две
стаи, които са обо-
рудвани с всичко
необходимо и при
нужда могат да се
ползват за настан-
яване на бездомни

хора, които ще бъ-
дат обслужвани от
социалния патро-
наж, който осигур-
ява храна за социал-
но слаби и самотно
живеещи хора на те-
риторията на общи-
на Трън”, поясни Бо-
жидарова. Тя увери,
че доставката на

дърва за огрев на
местното население
в община Трън е
приключила преди
повече от седмица.
„За първи път тази
година, на базата на
получените факту-
ри, се оказа, че са за-
купени над 10 000
куб. м дърва за ог-

рев,което до сега не
се е случвало. Въпре-
ки значително уве-
личеното потребле-
ние, за разлика от-
миналата година,
през тази успяхме
да снабдим хората с
дърва до края на
ноември”, увери Бо-
жидарова.



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

Рекламно  приложение
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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

Знаете ли защо английските мивки са по-различни от нашите?
Британските мивки наистина имат

такава особеност и за нея има
няколко обяснения. Нито едно от тях
не е особено практично от днешна
гледна точка. За да ги изясним ще
трябва да се върнем назад във вре-
мената, когато домовете са нямали
мивки. А това не е чак толкова от-
давна, като се замислим. Как е ста-
вало миенето някога? С кана с вода
и легенче, метално. Каната е затоп-
лена, но понеже не е ясно точно кол-
ко топла вода ще ти трябва, имаш и
студена кана. Изливаш водата в ле-
генчето, после разреждаш до необ-
ходимата температура. Знаете как
става работата. След това се бръс-
нете, миете си ушите, лактите, кра-
ката. Обикновено всичко това на-
веднъж, в избрана от вас последо-
вателност. После водата се из-
хвърля през прозореца. Това е съв-
сем естествена хигиенна практика,
подобна на нощното гърне. Ето как,
преди да има мивка, е имало две
кани и легенче.

Обаче технологиите се развиват,
водоснабдяването и канализацията
също. И ето че в домовете започват

лека-полека да се появяват мивки.
Те са с по едно кранче студена вода.
Централно топла вода няма все още.
ТЕЦ малко по-късно. Малко като на
село е. Говорим за началото на X²X
век. Водоснабдяването по домовете
е от горе-долу началото на 1800-та
година. Обаче не минава чак толкова
много време и хората започват да си
греят вода в котелно помещение или
в големи бойлери в самите си къщи.
Тръбите на тази вода достигат също
до мивката, тя обикновено не е в
множествено число в един дом. Не
че сега не може да се разминеш от
мивки у дома, но някога е била само
една. И ето ви два крана - един за
топла, един за студена. През 1880 го-
дина е измислен смесителният кран
или както ние му викаме смесителна-
та батерия, защото ни зарежда с
прекрасни емоции. Измислил я е ан-
гличанин, ама в Канада.

Защо, след като от 1880 година
имаме смесителен кран за топла и
студена вода, вече канализацията е
налице и има бойлери, в Англия до
ден днешен се мъчат с тази практи-
ка? Защото миенето там не е пред-

назначено да
става с течаща
вода. Вие ще
кажете: Аха, да
пестят водата,
защото е ценна.
Не толкова да я
пестят, колкото
да се предпаз-
ват. Всичко то-
ва е уредено в
един закон за
водата, пълен с
какви ли не
р а з п о р е д б и .
Според него
системата с
топлата вода
крие рискове от заразяване и не бива
да се смесва със студена. Говорим за
края на X²X век. Днес такива рискове
отдавна няма, обаче англичаните не
са хора, които ще си променят един
хубав традиционен закон току-така,
само защото са измислени ПВЦ тръби-
те и смесителната батерия. Щом няко-
га Британският парламент е гласувал
подобен акт, значи така трябва да бъ-
де. Ето как от чисто юридически тра-

диционализъм и известно импер-
ско твърдоглавие те продължават
да се мъчат с миенето, понеже
няма нищо по-неудобно от това да
ти тече ледена и гореща вода по
две различни кранчета.

Но законът си е закон. Така го
разбират в Англия. Ето ви истин-
ската причина да имат мивка с две
кранчета. Просто хората си обичат
законите.
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Из алчните кметски СРС-та:
С Ваклин на три по 75... Я е’но дарение...

Стотици страници записи на разговори, придобити със специални разузнава-
телни средства (СРС), потвърждават корупционните действия и тоталния хаос в
община "Младост" при управлението на отстранената кметица Десислава Ива-
нчева и заместничката й Биляна Петрова, уличени заедно с бившия кмет на райо-
на Петко Дюлгеров в искането на подкуп в размер на половин милион евро от
строителния предприемач Александър Ваклин, съобщи "Правен свят", публику-
вайки част от документите.

Преди седмица Специализираният наказателен съд (СНС) разсекрети разго-
ворите, като започна изчитането на стенограмите. От тях се разбира, че прилага-
нето на СРС е започнало през първата половина на месец февруари 2018 г. и
продължава над два месеца, като приключва с арестите на триото.

СРС-та напълно се припокриват с показанията на Ваклин, че в продължение на
месеци Иванчева и Петрова умишлено са бавели разрешителните за строежа на
предприемача, с цел личното им облагодетелстване и това на посредника Дюлге-
ров.

Приложените към делото разузнавателни средства разкриват различен образ
на бившата кметица и нейната заместничка от този, който двете са се опитвали да
представят пред обществото, докато управляват Район "Младост", а още повече
след тяхното задържане в центъра на София на 17 април 2018 г., след получава-
нето на първата вноска от предварително белязаните 70 000 евро от поискания
подкуп. Разговори между Иванчева и Петрова, а и техни с трети лица, потвържда-
ват твърденията и на други предприемачи, желаещи да инвестират в район "Мла-
дост", на които документите умишлено са били забавяни, с цел изнудване, прик-
ривано като дарения за общината.

СРС-та показват още, че Дюлгеров активно е посредничил между строителя и
общинското ръководство на "Младост". Има десетки разговори на Дюлгеров с
Ваклин, в част от които се говори за плащания срещу поемане на ангажимент
всички нужни документи за строителството да се придвижат от кметицата и ней-
ната заместничка. При една от документираните срещи, проведена на 23 март в
заведение на ъгъла на бул. "Мария Луиза" и бул. "Тодор Александров", в която
участват Петко Дюлгеров и Александър Ваклин, двамата говорят за конкретните
суми, срещу които Десислава Иванчева се е съгласила да издаде разрешението
за строителство и последващите документи, а именно 20 евро на квадратен ме-
тър.

Дюлгеров и Ваклин коментират и възможността за намаляване на искания под-
куп с 50% и с оглед на голямата квадратура на строежа. Няколко дни преди да се
види "лице в лице" с бизнесмена Александър Ваклин, на среща между Десисла-
ва Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров, кметицата на "Младост" е об-
явила начина, по който очаква да се извърши плащането на подкупа: "С Ваклин
на три по седемдесет и пет…"

Иванчева и пари на ръка:
Не! Дарение от един бизнесмен, втори...

Без да е имало още "годен съдебен акт" съдиите от Апелативния спецсъд са
спрели решението на първата инстанция, с което се променя мярката на Десисла-
ва Иванчева и Биляна Петрова в "домашен арест". Това сочи доклад на Комисия-
та от ВКС, която трябваше да провери спазени ли са всички изисквания по делата
срещу бившата кметица на кв."Младост" и заместничката й, публикуван от Вър-
ховния съд.

На този фон стотици страници записи на разговори, придобити със специални
разузнавателни средства (СРС-та), потвърждават корупционните действия и то-
талния хаос в община "Младост" при управлението на отстранената кметица Де-
сислава Иванчева и заместничката ? Биляна Петрова, уличени заедно с бившия
кмет на района Петко Дюлгеров в искане на подкуп в размер на половин милион
евро от строителния предприемач Александър Ваклин.

Според защитата на Иванчева - адвокат Марин Марковски, да се пускат подоб-
ни писания в интернет и да се коментират като доказателства по делото е недо-
пустимо.

Той определи огласяването на СРС-тата от прокуратурата като "минаване на
червено". "Категорично не е вярно това, което се твърди в тези СРС-та. По това,
което се коментира, че тя е искала дарения, а си е слагала парите в джоба, е
абсолютно невярно. Няма един свидетел, който да съобщава, че Иванчева е взи-
мала пари. Напротив, всички предприемачи съобщават, че когато тя е искала
дарения, Иванчева е искала те да се правят по правилата. Никой не е казал, че й
е давал пари", обясни Марковски.

Все пак адвокатът на Иванчева твърди, че не се страхуват от огласените СРС-та,
защото в тях няма какво да се чуе.

"По делото има СРС-та, има доказателства, те подлежат на коментар, аз не ги
оспорвам. Не искам да си мисля, че карат хората да смятат, че Иванчева е винов-
на. Обществото изпитва човешка симпатия към Иванчева и това тревожи някои
хора. Всичко тайно ще стане ясно. Делото се решава по доказателства, но всъщ-
ност няма такива, които да показват, че Иванчева е виновна", завърши Марков-
ски.

Заев: Мое право е да съм македонец,
да говоря македонски

С България вече е постигнат Договор за приятелство, а с подадената ръка двете
държави си признават, че част от историята е и обща. Но и самият Договор дава
възможности за взаимно уважение на двете страни, заяви македонският пре-
миер Зоран Заев днес на дебати в Щип за конституционните промени, запитан от
гражданите за изказването на лидера на българската националистическа партия

Красимир Каракачанов за оспорване на членството на Македония в ЕС, преда-
де агенция МИА.

Заев каза, че очаква европейските ценности да бъдат приети от всички, преда-
де БТА. "Мое право е да съм македонец, да говоря македонски език. Това е
европейска ценност. Очаквам наистина европейските ценности да бъдат приети
от всички така, както подадох ръка и приех, че споделяме обща история. Ще
продължа да говоря в духа на приятелството и ще продължа да градя приятелс-
тво, без разлика по какви причини някой базира свои изявления или подобно.
Вярвам, че и господин Каракачанов, и министър Захариева, и премиерът Бори-
сов, но преди всичко българският народ е приятелски на нашия народ", каза
Заев.

Той отбеляаза, че Европа му позволи да се да се обърне на македонски в
Европейския парламент и с това потвърди македонския език. "Достатъчно сме
затънали в миналото, трябва да се върви напред към бъдещето", каза македон-
ският премиер. "Оставам поборник за изграждане на приятелство с Гърция и
България, макар този път да не е лесен, тъй като ще се появяват различни преч-
ки. Но трябва да градим приятелство, защото с тези договори то не е дадено
веднъж завинаги, а трябва да се грижим за него, да го защитаваме и да гледаме
напред, защото това същевременно е и в интерес на гражданите на Македония и
на гражданите на България", подчерта Зоран Заев.

Климатик да стопли ромската душа.
В малка колиба – един, в голяма – мощен!?

Заради силно отровния въздух в столичните квартали около "Факултета", от
махалата си поискаха от държавата или Столичната община... климатици. Според
Асен Юлчев, който живее във "Факултета", ако на всички роми бъдат купени кли-
матици, те нямало да замърсяват въздуха с горенето на отпадъци, които събират
от улицата и кофите за боклук.

"Предлагам на Красимир Каракачанов в този изостанал квартал да се купят на
всички роми климатици от по 300 – 400 лева и няма да има никакви прашоляци и
да се горят лоши отпадъци", призова той пред Нова телевизия.

За семействата с много деца климатиците трябвало да са по-мощни, за другите
можело и от по-малките отоплителни уреди, които са и по-евтини. "Те да бъдат
безплатни за жителите на квартала, а не в парламента да взимат повече пари",
настоя Юлчев пред Нова тв.

Според него ромите щели да си плащат тока за отоплението. Мартин Марков,
един от инициаторите на протестите в столичния квартал "Красна поляна", който
граничи с "Факултета", одобри идеята. Според него сега в печките отива всичко,
което може да бъде събрано – стара дограма, която обаче е боядисана, изхвърле-
ни меки мебели, дрехи, кабели, гуми. "Твърдо заставаме зад нашите искания за
криминализация на горенето на опасни отпадъци", настоя още той. А столичният
кмет Йорданка Фандъкова също предложи наказание под формата на обществе-
нополезен труд за хората, които горят боклуци и така замърсяват въздуха.

Всеки, който гори боклуци, най-вече гуми и пластмаси да чисти градинки и пар-
кове за срок от 20-30 дни, иска тя. Въздухът в квартал "Красна поляна" се смята
за най-замърсен в цялата столица. Жителите апелират за незабавни мерки за
справяне с проблема. Според тях криминализирането на горенето на боклук, как-
то и полагането на общественополезен труд ще намали замърсяването на възду-
ха.

"Последната проверка беше преди една седмица, когато беше големият проб-
лем с мъглите и замърсяването на града. От 93 семейства, в които успяхме да
влезем, 27 се отопляваха на твърдо гориво - въглища и дърва. Направихме пред-
писания на две семейства, защото дървата им бяха мокри. Когато се горят такива
отпадъци, въздухът става ужасен", обясни кметът на район "Красна поляна" Иван
Чакъров.

По неговите думи горенето на гуми, кабели и сега се наказва. Проблемът обаче
бил, че извършителите на тези деяния са непълнолетни и няма как да бъдат задър-
жани.

Увеличение на пенсиите, помощите...
но и скок в цените

Ще усетят ли пенсионерите увеличението на пенсиите предвид очакваното
поскъпване на стоките от първа необходимост?

"Предстои ново увеличение на пенсиите с 5,7% в средата на следващата година.
Министерството на труда и социалната политика предприе увеличение на помощите
за отопление. Всеки ще получи допълнително по 100 лева. Има програма, по която
започна раздаването на хранителни пакети в страната. Над 300 хил. души получават
хранителни пакети", заяви зам.-социалният министър Султанка Петрова.

Пред Bulgaria ON AIR, тя каза, че това са възможностите, които държавата може
да си позволи. И се съгласи, че коледните надбавки от 40 лева няма да стигнат на
пенсионерите, но отбеляза, че все пак са нещо, с което да посрещнат празниците.
Запитана за задълбочаващата се демографска криза у нас Султанка Петрова
посочи, че Германия, Франция, Италия и Япония също имат проблем със
застаряващо население.

"Най-важното нещо е да задържим младите хора в България. Млади, образовани,
квалифицирани хора, в които държавата е вложила ресурс, напуснаха страната.
Вече имаме ремиграция. Хора избират да се върнат в България, започват работа",
коментира тя в "Денят ON AIR". Разговорът със зам.-социалния министър засегна
и една от темите на 2018 г. - проблемите на хората с увреждания. Според Петрова
квотите за наемане на хора с увреждания на работа не са проблем за
работодателите. А с новоприетите закони ще се усети подобрение на ситуацията,
но трябва да бъде създаден кодекс за хората с увреждания, смята тя. Султанка
Петрова е на мнение, че е необходима обща електронна система, която да свързва
всички заинтересовани страни - НЗОК и всички министерства, които имат отношение
към хората с увреждания. Зам.-социалният министър подчерта още, че трябва да
вървим към електронна социално-здравна карта.
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Възпирайте своята импулсивност и ентусиа-
зъм. В противен случай, ще направите нещо за
което по късно, ще съжалявате. Ако искате да
привлечете някой, който ви харесва, тогава дей-
ствайте внимателно и без амбиции. Вечерта е
подходяща за разходка сред природата или в пар-

ка, в компанията на приятели.

Препоръчително е щедро да споделите идеите
си с онези, които винаги са ви разбирали. Не се
страхувайте, че може да изпаднете в зависимо
положение, то не ви заплашва. Едно пътуване, ще
ви донесе много емоции и нови запознанства. Но
да търсите нова работа, сега не е времето. Ин-

туицията ви, може да се пробуди по време на важни преговори.

Добре е от време на време, да изоставяте своя-
та естествена сериозност и твърдост. Бъдете
лекомислени и безгрижни, особено когато става
дума за любовни взаимоотношения. Ще имате
възможност да организирате малка почивка, ек-
скурзия и пазаруване. Изберете това, което пове-

че ви харесва. Вечерта може да посрещате гости отдалеч.

Препоръчително е, да се подготвите морално за
новите задачи, които ще ви бъдат поверени от
шефовете. Между другото, всичко ще премине
без натиск, което вече е окуражаващо. Благород-
но действие на любимия човек, ще ви изненада. Об-
лаците могат да се сгъстят, във финансов план.

Опитайте се да отделите пари за „черни дни“.

Днес, ще се хващате за всичко което ви предло-
жат. Такава безразборност може да доведе до за-
губи и проблеми. Не забравяйте, че няма да има ко-
го да обвинявате, освен себе си. В любовните де-
ла, също ще бъдете нещастни, ако започнете да
преследвате избраника си. Един добър ден за те-

зи, които са планирали спортни събития и дълги пътувания.

Възможни са проблеми в професионалната сфе-
ра, които ще трябва да решите до края на деня.
Ако гледате на всичко по-просто и спокойно, си-
туацията ще се промени. Необходимо е да въз-
становите силите си, за да внедрите нови неща в
работния процес. От мимолетни увлечения, е по-

добре да се откажете.

Трябва да бъдете по-резервирани в отношения-
та с хората. Оставете недоволството си нас-
трана, защото никой не ви е длъжен с нищо. В лич-
ния живот, трябва да изберете позицията на слу-
шател, при това със съчувствие и грижовност.
За постигне на финансовите ви цели, времето

още не е дошло.

Незабавно трябва да решите проблемите, свър-
зани с продажбата на имот, апартамент или ко-
ла. Ако днес се появят изгодни оферти, разгле-
дайте ги веднага. По-добре, се откажете от фи-
нансовите рискове. Ако решите да похарчите
малко пари за нуждите на семейството, тогава

разумността, няма да навреди.

Днес, ще бъдете нервни и раздразнителни и при
това без видима причина. Може би не сте си дос-
пали? Опитайте се да приложите йога и дихател-
ни упражнения, за повдигане на настроението.
Възможно е неочаквано обаждане от лице, което
не сте виждали от дълго време. Вечерта, е по-

добре да се откажете от алкохол и диви забавления.

Очаква ви съдбовен ден, когато спешно ще
трябва да взимате решения и да променяте пла-
новете си. За да преодолеете всичко, вярвайте в
себе си. В края на краищата, природата щедро ви е
надарила с издръжливост, постоянство и духовна
сила. На работното място, слушайте съветите

на по-опитните от вас. Подкрепата, ще ви бъде от полза.

Днес може, както много да загубите, така и
много да спечелите. Това важи не само за мате-
риалните ценности, но и за отношенията с хора-
та. Има шанс да се влюбите, толкова силно, че да
загубите ума си. За да постигнете личните си
цели, трябва да станете реалисти. Ако следвате

всичко което сте планирали, няма да може да се справите.

Очаква ви вниманието и любовта на околните,
както и масови празненства и семейни тържес-
тва. Опитайте се навсякъде да присъствате, за
да съберете лаврите и почестите. Естествено-
то ви излъчване, ще помогне да достигнете ново
ниво във взаимоотношенията с избраника. Не

всичко е толкова сложно, колкото изглежда.
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В четвъртък ще се тегли жребият за Купата

Âîëåéáîëèñòèòå èãðàÿò âúâ Âàðíà
Отборът на „Ми-

ньор” отпътува за Вар-
на, където днес от
18,00 часа ще изграят
мача си от  деветия
кръг на първенството
на Суперлигата срещу
отбора на „Черно море”.
Срещата ще е в зала
„Христо Борисов”  и що
противопостави два
отбора със сходни пози-
ции в таблицата на вре-
менното класиране. Ми-
ньорци са на 11-та пози-
ция с 4 точки , като има-
т една победа срещу
„Дея  спорт” в начало-
то на първенството.
Домакините са с два ус-

Страницата подготви Яне Анестиев

До три години въвеждат
ВАР и в България

Системата за видеоповторение ще
бъде въведена най-късно след три го-
дини в българския футболен шампио-
нат. Това заяви вицепрезидентът на
БФС Атанас Фурнаджиев. Той говори и
относно претенциите на ЦСКА-София
към изпълнителния директор на центра-
лата Борислав Попов. "Безспорно има-
ше съдийски грешки, но те са както в
посока подпомагане, така мисля, че и в
ущърб на определени клубове. Не
мисля, че е имало грешки, които да са
само в едната посока. Безспорно сис-
темата ВАР в европейския футбол до-
веде до това да има доста по-малко
спорни ситуации от съдийско естество,
така че с нетърпение очаквам тази сис-
тема да бъде въведена и в България.
Въпрос на време е ВАР да влезе и тук.
Дали ще е след една, две или три годи-
ни, най-късно, но това ще се случи", ка-
за Фурнаджиев Претенциите на ЦСКА
към Борислав Попов относно писмото
до УЕФА? Цялата българска обществе-
ност знае какво направи БФС за това
ЦСКА да бъде това, което е днес. Най-
малко ние може да бъдем упреквани в
това, че сме пречили или да сме били
прът в колелото за развитието на даден
клуб. Ние работим в полза на българ-
ския футбол и за развитието на всички
български клубове. За нас е важно да
имаме силни отбори, които да играят
силно в Европа. Пример, за съжаление,
в последните години е само Лудого-
рец. Надявам се с един правилен мени-
джмънт и правилно развитие да имаме
победи на европейската сцена", доба-
ви вицепрезидентът на БФС.

Орлин Стонойчев се съмнява
 в  причините на Григор

Причината Григор Димитров да от-
казва да играе на турнира в София
през февруари не се крие в програма-
та му. В това е убеден бившата първа
ракета на България Орлин Станойчев.
Човекът, който преди Димитров бе еди-
нственият българин, пробивал в Топ
100 при мъжете, коментира изказва-
нията на Григор от последните дни.“Съ-
мнявам се календарът на Димитров да
е единствената причина той да не иг-
рае в София. Според мен той не казва
истинския повод. Какъвто и да е той,
Григор не е прав. Турнирът в София не
може да му навреди. Напротив, той мо-
же да изкара само позитиви от него.
Надпреварата е в идеалното време
след Откритото първенство на Австра-
лия, в което да се подготви за пред-
стоящия сезон в зала. Чудесен подг-
ряващ турнир преди този в Ротердам”,
заяви Станойчев пред “Меридиан
Мач”.“Не съществува по-голямо удо-
волствие от това да играеш пред собс-
твена публика. Никъде по света Григор
не е обичан така, както в България. Ед-
но участие пред родна публика ще го
зареди емоционално, което би му по-
могнало през целия сезон. За мен от-
казът му не е оправдан”, каза още Ор-
лин Станойчев.

КЛУБ ПО ДЕЛТА И ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ - ПЕРНИК
с. Расник, обл. Перник, общ. Перник, П.к.2357,

Булстат 113595175

Управителният Съвет на Клуб по Делта и
Парапланеризъм-Перник, Булстат 113595175, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на
сдружението свиква Общо събрание на 13.01.2019 г.
Неделя, от 10:00 ч. в хотел “Бърдото”, град Брезник,
лесопарк “Бърдото”, при следния дневен ред:

1. Отчет и одобряване на дейността на УС за
изминалата 2018 година, утвърждаване на отчета и
баланса, и освобождаване от отговорност;

2. Освобождаване и приемане на нови членове;
3. Избор на нов Управителен Съвет с 5 годишен

мандат;
4. Обсъждане на финансите и проектобюджет за

2019 г.;
5. Одобряване на Спортен календар за 2019 г.
6. Други
Съгласно устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на

кворум събранието ще се състои един час по-късно
на същото място и ще се смята за редовно, колкото и
делегати да присъстват.

пеха, съответно срещу
„Пирин”(Разлог) и „Ма-
рек Юнион Ивкони” и са
с актив от 8 точки. В
последния кръг и двата
отбора загубиха драма-
тично своите двубои.
Перничани отстъпиха в
своята зала „Борис Гю-
деров” с 2:3 на „Хебър”,
а „Черно море” загуби
гостуването си в  Руса
на „Дунав” с 2:3, като в
последния гейм допусна
загуба с 13:15. В събота
първенството на Су-
перлигата при мъжете
продължава с нови дву-
бои. Отборът на „Ми-
ньор” ще изиграе дома-

кински мач срещу ЦСКА
в зала „Борис Гюдеров”,
а началният час на сре-
щата е 17,00 ч.  В чет-
въртък ще се тегли
жребият за Купата на
България , като против-
никът на „Миньор” ще е
отбор от Суперлигата
или един от следните
тимове, достигнали до
третия кръг на състе-
занието:”Арда”, „Раков-
ски 1964”, „Виктория
волей”, „Славия” или
„Град”(Белоградчик).Тег-
ленето на жребия ще се
извърши в офиса на бъл-
гарската федерация по
волейбол.

Антони Иванов е осми в света на бътерфлай
Най-добрият бъл-

гарски плувец в мо-
мента Антъни Ива-
нов завърши на осмо
място във финала на
200 метра бътер-
флай на Световното
първенство по плув-
ни спортове на ма-

лък басейн, което се
провежда в китай-
ския град Гуанджоу.
Възпитаникът на Ни-
колай Вакарееев фи-
нишира осми с резул-
тат от 1:52.40 мину-
ти. В сутрешната се-
сия Иванов даде шес-

ти резултат и кори-
гира националия ре-
корд на страната ни
до 1:51.81 минути.
Страхотна битка
имаше за златния ме-
дал, който беше спе-
челен от японеца Дая
Сето с нов световен

рекорд от 1:48.24 ми-
нути. Досегашният
планетарен рекор-
дьор в дисциплината
Чад льо Кло (РЮА) съ-
що плува под светов-
ния рекорд, но оста-
на на осем стотни
от титлата с

1:48.32 минути. Ре-
зултатът му обаче е
нов рекорд на Афри-
ка. Голяма радост на
домакините донесе
Жухао Ли, който спе-
чели бронзовото от-
личие с 1:50.39 мину-
ти.

Волейболистите на „Чорни” приключиха сезона без победа

И Шиникова е във
втория кръг в Дубай

Изабелла Шиникова се класира за
втория кръг на турнира на твърди кор-
тове в Дубай (ОАЕ) с награден фонд от
100 хиляди долара. В първия кръг на
основната схема Шиникова победи със
7:5, 6:2 холандката Михаела Крайчек
за 91 минути игра.Изабелла поведе с
4:2 в първия сет, но допусна изравн-
яване за 4:4. Българката стигна до нов
пробив за 6:5 и на собствен сервис зат-
вори сета със 7:5. Във втората част Ши-
никова поведе с 3:0 и спечели с 6:3. То-
ва е четвърта победа за Изабелла, коя-
то започна турнира от квалификации-
те.Във втория кръг Шиникова ще играе
срещу първата поставена Кристина
Младенович. До момента Шиникова за-
работи 20 точки за световната ранглис-
та.

В събота в спортна-
та зала в Брезник пред
сериозен зрителски ин-
терес се изигра тре-
тия мач от есенния
дял на първенството
на група „А” от А НВГ
между отборите на
„Чорни” и Софийския
университет. Домаки-
ните обаче не можаха
да зарадват публиката
и регистрираха трета-
та си загуба в третия

мач за сезона с 0:3.
И трите гейма завър-

шиха при резултат
16:25 в полза на гости-
те.  Преди това брезни-
чани  отстъпиха с по
0:3 на отборите на
„Люлин” и „Септември
Про Синема”. Начело в
групата с  три победи
е „Люлин”, втори с две
е „Септември Про Си-
нема”, трети е Софий-
ският университет.
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Според синдикатите липсата на годни защитни облекла увеличава и риска от заболявания

НАЙ-ПОСЛЕ НИ ГО ОБЯ-
СНИХА ПО ЧОВЕШКИ.
ВОДАТА ПОСКЪПВА ОТ
НОВА ГОДИНА СПОРЕД

ОТДАВНА ЗАЛОЖЕНА формула, коя-
то изчислява дали съответното водно
дружество е правило правилните инвес-
тиции в мрежата. Демек, който е вложил
повече в тръби и канавки, може да вди-
га повече цената на водата. Обратно -
който се е ослушвал, няма да пипа це-
ните. Егати логиката. Значи, ако си са-
нираш къщата и ремонтираш колата -
ще им плащаш по-високи данъци. Ако
си смениш покрива и дограмата - също.
Добре, а защо тогава ни лъжат вече тол-
кова време, че инвестициите във В и К
мрежата целят намаляване на загубите
по трасето и колкото тия загуби се све-
дат до минимум, толкова по-цветущо
ще е положението на водния оператор.
Все пак чест им прави на бюрократите
от КЕВР, че тоя път поне се опитаха ар-
гументирано да ни метнат. Не че наро-
дът чак толкова им е повярвал, ама те
са длъжни да опитат. И от тия опити на
първа четене усещаме талазите на нова
протестна вълна. Тия хора май бързо
забравиха, че само преди седмица се
блокираха магистрали заради драстич-
ното поскъпване на какво ли не. Водата
също е взривоопасна като бензина. Е,
никой няма да обеднее с няколко лева
на месец, но нали така говореха и за
данъците на старите коли. Да не се по-
лучи тая инвестиция да е в буре с ба-
рут?

НА СОФИЯНЦИ ИМ СТАНА НАВИК
ВСИЧКИТЕ СИ ДЕРТОВЕ ДА ГИ
ОБЯСНЯВАТ С ПЕРНИШКОТО ЗЕ-
МЕТРЕСЕНИЕ. След шест години и по-
ловина се сетиха, че намалелият дебит
на минералната вода в градската баня
се дължал на земетресението. Малко
преди това и финансовият министър се
оправда за апартамента си пак със зе-
метресението. Още не са се сетили, че и
злополучният ремонт на "Графа", дето
изяде главата на цял зам.-кмет, е по
причина на разместване на земните
пластове с пернишки мотиви. Намериха
му цаката столичани. Утре ако падне
правителството, причината е ясна - раз-
клатило се е от земетресението...

Любомира ПЕЛОВА
Заради финансо-

ви съкращения в
бюджета на Главна
дирекция „Пожарна
безопасност и за-
щита на население-
то” ще бъдат зас-
трашени човешки
животи. За това
п р е д у п р е ж д а в а т
от Националния
синдикат на пожар-
никарите и спаси-
телите „Огнебо-
рец”, съобщиха от
КНСБ. 

Причината е пуб-
ликуваното в Дър-
жавен вестник на 7
декември Поста-
новление на Минис-
терски съвет за
одобряване на вът-
решно компенсира-
ни промени на ут-
върдените разходи
по области на по-
литики/бюджетни
програми по бю-
джета на МВР за
2018 г, с което се
отнемат съкраща-
ват 7 млн. лв. от
бюджета на дирек-
цията. 

Според пожарни-
карите и спасите-
лите нито едно от
политическите ръ-
ководства на по-
жарната не е из-
пълнило задълже-
нията си по закон
да осигури здравос-
ловни условия на
труд на служите-
лите си. Липсата
на годни защитни
облекла и съоръже-
ния за пожарника-
рите и спасители-
те увеличава риска
от професионални
заболявания, за съ-
жаление някои от
които са нелечими,

предупреждават от
синдиката. 

Повечето от по-
жарникарите и спа-
сителите са оборуд-
вани със стари и не-
годни за употреба
защитни средства и
са принудени да ги
закупуват сами. Не-
достигът на пари за
поддържане на на-
личната техника,
включително и заку-
пената по европей-
ски програми, създа-
ва предпоставки за
забавена реакция
при възникнали
произшествия и
риск за живота и
здравето на гражда-
ните, както и голе-
ми материални загу-
би, казват огнебор-
ците и спасителите.
Синдикат “Огнебо-
рец” настоява
средствата в бю-
джета да не бъдат
намалявани и да бъ-
де създаден фонд, в
който да се събират
допълнителни средс-
тва за обезпечаване
на дейността на по-
жарникарите.

М е ж д у в р е м е н н о
вчера стана ясно, че
своето бурно недо-
волство,избухнало
сред българските
огнеборци, заради
липсата на финанси-
ране родната пожар-
на служба, е било из-
разено с отворено
писмо към вътреш-
ния министър Мла-
ден Маринов.

Според председа-
теля на синдикат
“Огнеборец” Венцис-
лав Станков положе-
нието е нетърпимо,
а засега вътреш-
ният министър Мла-

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

КАТ проверява шофьорите
за алкохол и наркотици

Любомира ПЕЛОВА
Започна специализирана полицейска опе-

рация за контрол на водачите на моторни
превозни средства за шофиране след упо-
треба на алкохол, наркотични вещества и
техните аналози. Тя се провежда от Пътна
полиция и е по линия на Европейската мре-
жа на службите на Пътна полиция TISPOL.
Проверките започнаха в понеделник сут-
ринта и ще продължат до края на тази сед-
мица - 16 декември, съобщиха от МВР.

Целта на операцията е да се обърне вни-
мание на водачите на моторни превозни
средства, че управлението след употреба на
алкохол или наркотични вещества е изклю-
чително опасно и е недопустимо. 

Отчитайки работата си, свършена през
ноември, от Областната дирекция на МВР в
Перник, изразиха притеснение от увелича-
ващия се брой на водачи, седнали зад вола-
на след употреба на дрога. Случаите са ве-
че почти ежедневие и от полицията заявиха,
че затягат контрола, за да намалят до мак-
симум случаите с шофьори, управляващи
МПС пияни или дрогирани.

ден Маринов не е по-
казал желание да го-
вори за проблемите.
По думите на Стан-
ков през тази годи-
на за пожарната би
трябвало да има
предвидени капита-
лови разходи за 50
млн. лева, а вместо
това те ще са само
2,7 млн. лева. Разче-
тът на бюджета
пък е 24 млн. лева,
но ще бъдат дадени
15 млн. лева. През
последните три го-
дини има задържане
на пари, които не се
превеждат, а са
предвидени по бю-
джет, настоя пред-
седателят на “Огне-
борец”. През минала-
та година ни бяха
взети 8 млн. лева, а
в края на 2016 годи-
на – 20 млн. лева,
заяви Станков, кой-
то е категоричен,
че в България има
много големи проб-
леми с оборудване-
то. Има райони в
България, където
нито една лицева
маска за дихателен
апарат не отговаря
на изискванията, но
няма с какво друго
да работим, казва
той. И сочи, че са
ремонтирани много
сгради на пожарни с
европари, но няма
ресурс за техника.
Ако няма разбиране
от политическото
ръководство на
МВР за промени в
Наредбата за облек-
лото, нямаме друг
избор, освен да про-
тестираме, предуп-
реждава лидерът на
синдикат „Огнебо-
рец”.

Възползвайки се
от това обстоя-
телство, той оп-
рял нож до гърло-
то на жената и с
нетърпящ възра-
жение тон й запов-
ядал да се съблече,
за да правят секс.
А. силно се уплаши-
ла, тъй като знае-
ла, че преди години
обвиняемият е бил
в затвора за убий-
ство. Въпреки про-
тивопоставянето
й, той осъществил
насилствен полов
акт с жената на
дивана в хола, като
през цялото време
насочвал ножа към
нея.

След случилото

се М.К. продължил да
живее в жилището
на С.А. На няколко
пъти той отново
извършил съвкупле-
ние с А., въпреки
волята й. С цел
сломяване на съпро-
тивата й, той на-
насял на пострадала-
та удари с юмруци в
лицето. Заплашвал
я, че ако сподели на
някого, ще убие
всичките. Това за-
канване въздържало
жената да разкаже
на мъжа си за случи-
лото се.

На 13 май тази го-
дина, на връщане от
събор в град Червен
бряг, пострадалата
казала на С.А., че
няма да се прибере в
къщата в Перник,

докато не изгони
от там М.К. Попи-
тана от него за при-
чината, тя се раз-
плакала и му споде-
лила за изнасилва-
нията и притесне-
нията й да не казва,
за да не пострадат
всички. Още същия
ден двамата подали
сигнал за случилото
се в пернишката по-
лиция. Понастоя-
щем обвиняемият
М.К. се намира в
затвора в град Бо-
бов дол, като
спрямо него е взета
мярка за неотклоне-
ние „Задържане под
стража“.

Предстои съдът
да насрочи разпоре-
дително заседание
по делото.

Съдят поредния пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин се изправя пред правосъдие-
то за шофиране на автомобил в нетрезво
състояние.

На 2-ри септември тази година, в перниш-
кия квартал „Изток“ бил проверен лек авто-
мобил „Фолксваген Пасат“, управляван от
38-годишния жител на областния град К.Н.
При изпробването му с техническо средство
са отчетени 1,73 промила. Привлечен е като
обвиняем и действията по разследването
продължават.

Рецидивист e предаден на съд за изнасилване
От страница 1
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