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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.
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Св. ап. Филип. Св.
благоверни цар

Управда-Юстиниан

 Ситуация
по принцип

Протестите толкова се разраснаха,
че станаха по принцип. Първоначалните
искания за отмяна на новия данък на
старите коли, сваляне цените на гори-
вата и срещу увеличаване на Граждан-
ската сякаш се видяха малко на протес-
тиращите. Вече се чуват гласове за
протести срещу начина на живот въоб-
ще. Исканията се разтягат като локум.
Тук може да се съзре и известна логика -
на локумите за растящия жизнен стан-
дарт се противопоставиха локумите
на растящия бунт.

Така от локум на локум всичко изглеж-
да  мекушаво и захаросано. Властта
омекна не само вербално, но и ценово.
Уж не можеше да се меси в международ-
ните котировки на петрола, па бензина
взе, че поевтиня. Уж Гражданската се
формираше на пазарен принцип, па я
обещаха до 300 лева. Уж данъците вече
са приети с бюджета, па със скрита ра-
дост приеха ветото на президента, ко-
гото иначе ненавиждат. А и КЕВР се от-
чете подобаващо - обеща да не вдига ни
тока, ни парното от Нова година. Така
се действа принципно. На принципните
протести - принципни обещания. Въпро-
сът е как принципалът  ще издържа на
толкова принципи.

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 130

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

Разкъсана облачност

Полицията и жандармерия следяха за реда, няма употреба на груба сила спрямо участници в мероприятието
Любомира ПЕЛОВА

В Перник в поне-
делник мирният про-
тест прерасна в
гражданско неподчи-
нение.

Повече от хиляда
перничани, заедно с
автомобилите си
проведоха протест
по повод високите
цени на горивата и
предстоящото уве-
личение на "Граждан-
ска отговорност".
Шествието, опреде-
лено като автопо-
ход, имаше разреше-
ние от Община -
Перник, да се прове-
де на пътен възел
"Даскалово" от 18
до 20 часа.

От общинската

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

dlv.si@abv.bg
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тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg
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ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ КОМПЮТЪРЕН
ОПЕРАТОР НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

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

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

администрация поя-
сниха,че искането за
разрешението на
протеста е било
направено малко къс-
но, но въпреки това
Община Перник е
разрешила провеж-
дането на граждан-
ско присъствие и
шествие с автомо-
били в града по мар-
шрут - от магазин
Кауфланд в кв. "Из-
ток" до автомагис-
трала "Люлин" /пъ-
тен възел Даскало-
во/. От общинското
ръководство апели-
раха с цел безопас-
ността на движе-
нието мероприятие-
то да се извърши
при стриктното

АД

ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

Глобяват протестиращи
за блокиране на пътища

Любомира ПЕЛОВА
От МВР съобщиха, че предварително

заявените в много градове в страната
протести преминават при добър обществен
ред. Въпреки отделни провокации, които
създават напрежение, служителите на реда
действат съобразно правомощията си.

Няма протест, който да разрешава
блокирането на магистрали и главни
пътища, законите трябва да важат за
всички и в този смисъл е задължително
спазването на дадените от служителите
указания, припомнят още от МВР. Оттам
съобщават данни за установени нарушения
по време на протестите, за които ще бъдат
предприети съответни наказания.

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"

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
гр. Перник, ул.Благой Гебрев №38
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спазване на ЗДвП,
като не се допуска
з а т р у д н я в а н е т о ,
блокирането и нару-
шаване правата на
другите участници
в движението.

На страница 3

Пред Темида обвиняем
за жестоко убийство
Любомира ПЕЛОВА

Окръжна прокура-
тура - Перник е пре-
дала на съд П.М., по
обвинение за извър-
шено от него убий-
ство по особено мъ-
чителен за убития
начин и с особена
жестокост, както и
за незаконно държа-
не на боеприпаси.

Обвиняемият жи-

веел сам в имота си
в махала Ракитов
дол в трънското се-
ло Горочевци и се за-
нимавал с животно-
въдство.

Около 20 часа на
28 април 2017 годи-
на той бил в дома на
съседа си - Р.Р., с ко-
гото пиели алкохол.

Те често се съби-
рали, понякога спо-

рели и се карали,
след което на след-
ващия ден отново
се виждали на по пи-
тие.

Въпросната вечер
Р.Р. позвънил на об-
щия им приятел К.С.,
като му се оплакал
за поредното им
скарване с П.М.

На страница 12
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Част от обектите са на територията на Пернишка област

Любомира ПЕЛОВА
Пет бензиностан-

ции са запечатани след
осъществени съвмес-
тни проверки на слу-
жители на МВР, Аге-
нция „Митници“, НАП
и БИМ, съобщиха от

пресцентъра на вът-
решното министерс-
тво.

Действията са из-
вършени под коорди-
нацията на Междуве-
домствения координа-
ционен център за про-

тиводействие на кон-
трабандата и контрол
на движението на рис-
кови стоки и товари

Сериозни нарушения
на законодателство-
то са открити във
всички бензиностан-

ции - обект на съвмес-
тни проверки на Аге-
нция „Митници“, МВР,
НАП и Българския ин-
ститут по метроло-
гия през изминалата
седмица. И петте обе-
кта, които се намират
на територията на
Перник, Драгичево,
Свиленград и Бургас,
са запечатани, а за
част от нарушенията
са образувани досъ-
дебни производства.

След извършени ана-
лиз и проверка от слу-
жители на Агенция
„Митници“ са устано-
вени нарушения и са
предприети съвмес-
тни действия  под 
координацията на
Междуведомствения
координационен цен-
тър за противодей-
ствие на контрабан-
дата и контрол на
движението на риско-
ви стоки и товари. В
хода им е установено,
че в една от бензинос-

танциите са монтира-
ни допълнителни ус-
тройства към фискал-
ния апарат на обекта.
По този начин е било
възможно подаването
на некоректна инфор-
мация за извършени-
те доставки, налични-
те и проточените ко-
личества горива към
НАП. В друга бензинос-
танция пък са откри-
ти неодобрен тип ко-
лонки.

Служителите на
НАП, отговорни за
принудително събира-
не на данъчни дългове,
са иззели налични па-
рични средства в два
от обектите, заради
непогасени данъчни
дългове. От три от
бензиностанциите ин-
спекторите от Аге-
нция „Митници“ са из-
зели гориво, заради на-
рушения на акцизното
законодателство. За-
държани са общо над
14 000 литра гориво.

Перник си има своите
шампиони по лека атлетика
Светла ЙОРДАНОВА

Община Перник има
своите шампиони и
по лека атлетика,
след като през уике-
нда се проведоха със-
тезанията от Об-
щинския етап на Уче-
ническите игри 2018/
2019 г. за момичета и
момчета 5 - 7 клас и
юноши и девойки 8 -
10 клас.

40 състезателки
от 5 отбора в малка-
та възраст мериха
сили в 5 лекоатлети-
чески дисциплини, ка-
то най - много точки
за отборното класи-
ране събраха момиче-
тата от Х ОУ “Алеко
Константинов”. На
второ място се наре-
ди отбора от XIII ОУ
“Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, а трети ос-
танаха състезателки-
те от XII ОУ “Васил
Левски”.

При момчетата,
спорещите отбори за

общинската титла
по лека атлетика бяха
4. Най-добре се пред-
ставиха атлетите
от VII ОУ “Г. С. Раков-
ски”, които заедно с
момичетата от 10
ОУ ще представят
Перник в следващия
областен етап на иг-
рите. Сребърните ме-
дали отново отидоха
в 13-то ОУ, а с мини-
мална преднина от
половин точка пред

отбора от ОУ “Св.
Св. Кирил и Мето-
дий”, с. Драгичево,
момчетата от 10 ОУ
“А. Константинов”
грабнаха бронза. Мом-
четата и момичета-
та от Драгичево се
представиха достой-
но, като бяха подкре-
пени от треньорката
си, европейската ви-
цешампионка в скока
на височина Венелина
Венева.

Девойките от ПГТС
“Арх. Й. Миланов” и
юношите от ГПЧЕ
“Симеон Радев” пък
са новите общински
шампиони във въз-
растовата група 8 -
10 клас. В спора за
златните медали в
двата потока мериха
сили 48 състезатели
от отборите на три
пернишки гимназии -
ГПЧЕ “С. Радев”, ПГТС
“Арх. Й. Миланов” и
ТПГ “М. Кюри”.

Кметове недоволни от ветото
върху данъка за старите коли

Любомира ПЕЛОВА
Искаме среща с президента Радев, за

да му обясним защо се е стигнало до
промените в данъка на автомобилите.
Това каза на брифинг председателят на
УС на Националното сдружение на об-
щините в Република България (НСОРБ)
и кмет на Велико Търново инж. Даниел
Панов. “Това, което в последно време
забелязваме, е, че действително се ма-
нипулира с данъка на автомобилите, ка-
то още през 2015 г. общото събрание на
НСОРБ гласува Законът за местни да-
нъци и такси да бъде изцяло нов. Бих
казал, че с добрата комуникация с пра-
вителството в последните години ус-
пяхме да променим някои неща в зако-
на, като едно от тях беше за данъка на
автомобилите.

Като тук мога да вмъкна, че това е ед-
на от мерките, които ЕС прилага най-ве-
че за чистотата на въздуха. С тази
мярка не се вдига толкова драстично
данъка на автомобилите - това ще стане
с от 5 до 10 лв. на година. И в крайна
сметка с тези 55 ст., които се получават,
подпомагаме въздуха да бъде по-чист в
нашите общини”, обясни Панов.

Председателят на УС на НСОРБ посо-
чи, че Законът за местни данъци и такси
е бил в интернет и всеки един от заинте-
ресованите лица е можел да възрази
срещу него. “Но за да се стигне до тези
промени, НСОРБ сме търсили станови-
ща от всички български общини и сме
стигнали до преработване специално на
тази част за данъка на автомобили. И
промените са одобрени, като те са най-
вече в два аспекта - екологични и остар-
ялата база на превозните средства. До-
питвали сме се не само до малките об-
щини, а до всички. Като НСОРБ ние за-
щитаваме интереса на местната власт

пред изпълнителната и действително в
последните години се случват много
добри неща.

Създаването също така на електронни
услуги за платен данък при преминава-
нето на технически преглед също дадо-
ха добри резултати”, каза още инж. Па-
нов.

Той посочи, че общинските съвети
трябва да определят данъка в диапазо-
ни, съгласно закона, като до 31 януари
те трябва да излязат с предложения и
решения как да бъде променен този да-
нък.

“Искам да препоръчам на колегите от
общините да разработят няколко ва-
рианта и да покажат на гражданите как
този данък ще бъде увеличен.

А президентът е добре да изслуша
НСОРБ, за да обясним по какъв начин
се е стигнало до тази промяна в Закона
за местните данъци и такси в частта да-
нък върху автомобили. Защото тя няма
да засегне толкова хората, които имат
стари автомобили - таксата ще бъде ми-
нимална.

В НСОРБ винаги сме се стремели
всички промени да стават поетапно, за
да дишаме по-чист въздух. Надяваме
се президентът да определи дата за
среща, за да му обясним с цифри про-
мените”, коментира инж. Панов.

3 092 килограма среден добив
от декар, от картофите

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи прибирането на картофите в

областта, информираха от Областна дирек-
ция „Земеделие”.

С най-висок среден добив от декар тази
година са стопаните от община Трън. От за-
сетите 2 750 дка с този зеленчук, те полу-
чиха 11 000 т продукция при 4 000 кг сре-
ден добив от декар, който е по-висок от ми-
налата година.

След тях се нареждат земеделците от
Брезник. От засетите 350 дка те получиха
875 т продукция при 2 500 кг среден добив
от декар.

На трето място по добив се нареждат
производителите от Радомир. От засетите 1
650 дка с картофи те получиха 3 630 т про-
дукция при 2 200 кг среден добив от де-
кар.

Следват ги земеделците от Перник, кои-
то от засетите 31 дка получиха 62 т продук-
ция, при 2000 кг среден добив от декар.

Производителите от Ковачевци от засе-
тите 50 дка получиха70 т продукция,  при 1
400 кг среден добив от декар.

Най-нисък среден добив от декар при
картофите тази година получиха стопаните
от Земен. От засетите 350 дка те получиха
385 т продукция, при 1 100 кг среден до-
бив от декар.

Според агроспециалистите, тази година
от засетите общо в областта 5 181 дка с
картофи, стопаните са получили 16 022 т
продукция, при 3092 кг среден добив от
декар, който е по-.висок от миналогодиш-
ния.
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Полицията и жандармерия следяха за реда, няма употреба на груба сила спрямо участници в мероприятието

КНСБ: Високите цени и
ниски заплати водят
до автентичен гняв

Любомира ПЕЛОВА
Недоволството срещу високите цени

на горивата и ниските доходи в цялата
страна продължава. Опит за провока-
ция или автентичен гняв стои зад про-
тестите? Отговор на този въпрос опита
да даде президентът на КНСБ Пламен
Димитров. "Наистина сметките на дър-
жавата за следващата година са едни
от най-добрите за последните 30 годи-
ни. Това, което виждаме обаче в цялата
страна според мен е една много ясна и
категорична проява на недоверие.

Недоверие на гражданите към инсти-
туциите и към част от монополните и
други бизнес организации, които водят
след себе си нуждата от по-голяма и
по-ясна прозрачност", заяви Димитров.
Той уточни, че никой не обяснява как се
образуват цените на горивата в Бълга-
рия, което кара обществото да се съмн-
ява, че те са реални.

"Същото се отнася и до всички зас-
трахователни продукти", добави Димит-
ров. "Тази неяснота в комбинация с
ниските доходи води до нарастващо
напрежение и автентичен гняв, който в
този момент сигурно е организиран по
някакъв начин", категоричен беше пре-
зидентът на КНСБ.

Пламен Димитров заяви, че има обща
координация на недоволството.

По неговите думи проблемът за фи-
нансовата стабилност на страната не
трябва да се подценява. Застраховате-
лите очевидно имат проблем, но той
трябва да се реши, без да се вдига
"Гражданската отговорност".

"Мисля, че е ясно, че хората имат ос-
нование за това недоволство. Това
трябва да е явен знак за управляващи-
те и работодателите в нашата страна. Те
трябва да разберат, че няма друга ал-
тернатива освен увеличението на дохо-
дите", заяви още президентът на КНСБ.

"Увеличението на заплатите в частния
сектор е единственото решение. Всеки,
който протестира за заплати, е подкре-
пен от нас", добави Димитров.

Призоваха да не се
предприемат и дей-
ствия, застрашава-
щи обществения ред
и нарушаващи права-
та и свободите на

други граждани, а
перничани, които на
които им се налага да
пътуват в този ча-
сови пояс - да избе-
рат алтернативни
маршрути, за да из-
бегнат евентуални

задръствания и нап-
режения.

От полицията до-
пълниха, че мероприя-
тието е било обезпе-
чено с полицейски си-
ли на дирекция "Жан-
дармерия" и Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник. Около
19 часа протестира-
щите се насочиха към
блокиране на автома-
гистрала "Люлин",
свързваща автома-
гистрала "Струма".
Младо момче се из-
плъзнало от кордона
на силите на реда и
било подгонено от
униформени, които
се опитали да го вър-
нат обратно при про-
тестиращите. Не е
употребявана сила и
помощни средства

спрямо него, както и
към нито един друг
участник в граждан-
ското неподчинение,
са категорични от
ОД на МВР. Блокада е
продължила до 21 ча-
са, когато постепен-
но движението е било
пуснато.

Вчера стана ясно,
че и радомирци вече
се присъединяват
към разбунилият се
Перник. Час преди
протеста, насрочен
за 18 часа, снощи, ав-
томобилите на от
Радомир се събират
на паркинга пред тър-
говския обект на Т-
маркет. Там трябва-
ше да поемат към об-
ластния град, за да се
включат в колоната
автомибили на про-

Кампания за ограничаване на
тютюнопушенето, организира РЗИ

Силвия ГРИГОРОВА
Стана традиция всеки трети четвъртък на

месец ноември да се отбелязва Междуна-
родният ден без тютюнопушене.

В тази връзка, всяка година Регионална-
та здравна инспекция в Перник организи-
ра регионална кампания за ограничаване
на тютюнопушенето и отбелязване на 15
ноември - Международния ден без тютю-
нопушене, под мотото: "Младите хора - не-
зависими от тютюнев дим!".

"Тази кампанията има за цел са насър-
чава здравословния начин на живот и ог-
раничаване на тютюнопушенето. По време
на кампанията призоваваме всеки пушач
да се опита да постави началото на отказ-
ване от тютюнопушене в името на собстве-
ното си здраве, както и здравето на близки
и приятели, които присъстват в обкръже-
нието му като пасивни пушачи. Акцент в
нашата кампания са подрастващите", поя-
сни директорът на РЗИ-д-р Юри Торнев.

В рамките на тазгодишната кампанията
РЗИ планира да осъществи редица мероп-
риятия:

· организиране и провеждане на диску-
сии и видеопокази за вредата от тютюно-
пушенето върху здравето с ученици;

· провеждане на измерване на нивото на
въглероден оксид в издишания въздух от
пушачи и пасивни пушачи, консултации за
отказ от тютюнопушене;

· изложба и награждаване на 15 ноември
2018 г. на победителите от проведени Ре-
гионални конкурси за рисунка на тема:
"Моето детство без тютюнев дим" и раз-
каз в картини на тема "Последствия от
употребата на алкохол".

Заплатите в здравеопазването
се увеличават средно с над 15%
Силвия ГРИГОРОВА

Заплатите в отра-
съл "Здравеопазване"
се увеличават сред-
но с над 15%. Това
стана ясно по време
на подписването на
Колективния трудов
договор (КТД) в сек-
тора в Министерс-
твото на здравео-
пазването.

"Стартовите зап-
лати на медицински-
те сестри стават
от 750 към момента
950 лв. На лекарите
със специалност -
1150 лв. в областни-
те болници, 1250 лв.
в университетските
болници. От 1350 лв.
до 1500 лв. за начал-
ниците на клиники, в
зависимост от кли-
никата. Грубо около
200 лв. е навсякъде
увеличението. Като
процент е различно -
над 15% е увеличе-
нието на заплатите
за всички позиции",
каза д-р Камен Данов
от КТ "Подкрепа".

КТД беше подписан
от КТ "Подкрепа",
КНСБ, Българска асо-
циация на търговци-
те на едро с лекарс-
тва от името на
КРИБ и Национална-
та асоциация на ра-
ботодателите от
здравеопазването
от името на БСК. До-
говорът обаче не бе-
ше подписан от
БТПП и сдружение
"Медицински клъс-
тър".

"От името на
КРИБ подписах колек-
тивния трудов дого-
вор с идеята и пре-
поръката, че освен

регулацията на ос-
новните работни
заплати, всички заед-
но трябва да наме-
рим начин да премах-
нем много тежките
диспропорции във
възнагражденията в
здравния сектор. Ако
не се намери начин да
се изгладят тези не-
равности, ще бъдем
свидетели как цяла-
та здравна система с
изключение на някол-
ко големи града ще
остане без кадри",
заяви представи-
телят на КРИБ д-р
Мими Виткова. "С
този колективен
трудов договор и с
последващите стъп-
ки смятаме, че ще се
сложи ред, защото не
само в регионите, но
и в отделните болни-
ци има много големи
разлики в заплащане-
то", каза вицепрези-
дентът на КНСБ д-р
Иван Кокалов. "Липса-
та на някои от рабо-
тодателите не ме ра-
зочарова, тъй като

те не представляват
кой знае кого в здра-
веопазването", ко-
ментира още д-р Ко-
калов.

"Дълбоко се над-
явам, че тези показа-
тели ще бъдат наис-
тина постигнати, че
те ще бъдат една
добра база за разви-
тие в следващите го-
дини, оценявайки
важността на труда
на хората, които ра-
ботят в сферата на
здравеопазването.
Нека да направим та-
ка, че този договор
да послужи за база,
която да стимулира
хората, които ра-
ботят в системата,
и удовлетвореност
както на медицински-
те работници, така
и на пациентите",
заяви на свой ред ми-
нистърът на здра-
веопазването Кирил
Ананиев.

К о л е к т и в н и я т
трудов договор вли-
за в сила от 1 януари
2019 г.

На съд още един
дрогиран шофьор

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин се изправя пред правосъ-

дието за шофиране на автомобил под
въздействието на дрога.

На 22 октомври тази година, в облас-
тния град бил проверен лек автомобил
"Фиат Брава". Возилото било управл-
явано от 20-годишнят В.И. При изпроб-
ването му с техническо средство бил
отчетен положителен резултат за кана-
бис. Привлечен е като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение "под-
писка".

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

от страница 1

тестиращите срещу
високите цени на бен-
зина и ниския жизнен
стандарт на обикно-
вения българин.

Заговори се и за
"конспирация" на чер-
вени пернишки акти-
висти, които органи-
зират "спонтанен
протест срещу цени-
те на горивата". За
това съобщава
Breaking.bg, твърдей-
ки, че целта е "народ-
ното недоволство" с
две-три коли да бло-
кира пътя за магис-
трала "Струма" в час
пик, да предизвикат
огромно задръстване
на пътя, което да
имитира "всенароден
протест на хиляди
българи" срещу "сис-
темата".
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Това единадесетият закон, за който Румен Радев казва “не”

Любомира ПЕЛОВА
Наложих вето вър-

ху Закона за корпора-
тивното подоходно
облагане, каза прези-
дентът Румен Радев.
“С това давам въз-
можност на парла-
мента да има доста-
тъчно време да раз-
гледа ветото и да не
се забавят срокове-
те за приемане на бю-

джет 2019 г.”, доба-
ви Радев. Той говори
пред журналисти
след церемонията по
встъпане на новите -
конституционни съ-
дии се заклеха. Днес
те се заклеха в при-
съствието на прези-
дента и председа-
теля на народното
събрание Цвета Ка-
раянчева. 

На въпрос дали
приема среща с ГЕРБ
за предложенията на
управляващите за
застраховка “Граж-
данска отговор-
ност”, държавният
глава заяви: “Първо,
ако искат да обяснят
нещо на някого,

трябва да бъде об-
яснено на българския
народ. По Конститу-
ция президентът
стои в края на зако-
нотворческия про-
цес. И аз активно
участвам в него”, ка-
за още държавният
глава. 

Менда Стоянова
обяви в парламента,
че ще коригира пред-
ложението си за про-
мени в Кодекса за зас-
траховане, което
предизвика негатив-
на реакция на общес-
твото.

На 7 ноември 2018
г. парламентът прие
окончателните про-
мени в Закона за кор-

поративното подо-
ходно облагане, с кои-
то се направиха изме-
нения и в редица дру-
ги данъчни закони.

Парламентът прие
собствениците на
стари автомобили да
плащат по-висок да-
нък. Данъкът върху
леките и товарните
автомобили с маса не
повече от 3,5 тона
ще се определя по но-
ва формула, която
включва два компо-
нента - имуществен
и екологичен. Иму-
щественият компо-
нент включва мощ-
ността на двигателя
и годината на произ-
водство, а екологич-

ният определя в как-
ва степен замърсява
автомобилът око-
лната среда. Според
разчетите на вноси-
телите на промени-
те това ще увеличи
данъцитена по-ста-
рите коли с около
30%. За товарните
автомобили с маса
от 3,5 до 12 тона да-
нъкът ще се опре-
деля в размер от 10
до 30 лва. за всеки за-
почнати 750 кг това-
роносимост вместо
за всеки започнат
тон. Предвижда се
промените да влязат
в сила от 1 януари
2019 г. Със Закона за
корпоративното по-

доходно облагане,
парламентът реши
при деклариране на
повече от едно жили-
ще да се дължи данък
в пълен размер за
всяко от тях.

Ветото върху про-
мените на Закона за
корпоративното по-
доходно облагане е
единадесетото за
президента, като до
момента парламен-
тът е подкрепил са-
мо едно от тях - вър-
ху Закона за привати-
зация и следпривати-
зационен контрол.
Държавният глава
наложи вето и върху:
Закона за концесии-
те, Закона за опазва-

не на околната среда
и водите, Закона за
отбраната и въоръ-
жените сили, Закона
за бюджета на НЗОК
за 2018 година, Зако-
на за противодей-
ствие на корупцията
и за отнемане на не-
законно придобито-
то имущество, Зако-
на за посевния и по-
садъчния материал,
Закона за банковата
несъстоятелност,
Закона за приватиза-
ция и следприватиза-
ционен контрол, на
Административноп-
роцесуалния кодекс,
както и на Закона за
държавната собс-
твеност

Иновациите играят все по-важна роля в подготовката за зимата на мрежата в Кюстендилско и Пернишко
Петър Нецов, регионален мениджър на ЧЕЗ Разпределение за областите Перник и Кюстендил

Г-н Нецов, неотдавна електроразпределителните предприятия об-
явиха, че мрежите са готови за зимата. Какви мерки предприе кон-
кретно ЧЕЗ Разпределение в подготовката на мрежата в областите
Перник и Кюстендил?

ЧЕЗ Разпределение традиционно прави профилактика на мрежата преди есе-
нно-зимния сезон, който поставя съоръженията на сериозно изпитание. Спе-
циално внимание обърнахме на дългите електропроводи, каквито са тези в
Кюстендилско. Нашите колеги обходиха над 1500 км въздушни линии и 52 км
кабелни линии ниско напрежение, както и 670 км въздушни линии и 37 км ка-
белни линии на средно напрежение. Направени бяха 158 кв. км просеки, ока-
стрени бяха клоните 1711 дървета, за да не пречат на проводниците.  Сменихме
86 изолатора и извършихме текуща поддръжка на 148 изолатора на въздушни
линии средно напрежение. Направихме профилактика на 74 трафопоста в двете
области. Монтирахме и укрепихме 257 стълба на ниско и средно напрежение.

За първа година, освен традиционния обход на мрежата, извършихме и обли-
тане на съоръженията с дрон. За ранна диагностика използваме и заснемане на
съоръженията с термовизионна камера и с ултразвуков детектор.   Тези инова-
тивни технологии ни позволяват да видим отблизо и най-малките детайли и, ако
установим забележки, да ги отстраним своевременно.

Каква е подготовката по отношение на персонала?
Нормалната работа на електроразпределителните съоръжения при зимни ус-

ловия се осигурява чрез поддържане на денонощни дежурства и на необходи-
мия резерв от материали и техника. Аварийните екипи на дружеството са моби-
лизирани в постоянна готовност за реакция. Имаме готовност да увеличим еки-
пите на ефективно дежурство. Транспортните средства и специални машини са
напълно оборудвани. Попълнен е аварийният резерв на дружеството и са осигу-
рени необходимите материали и специално работно облекло на служителите.

Уверен съм, че извършените от ЧЕЗ Разпределение дейности ще осигурят в
по-голяма степен спокойствието на нашите клиенти през зимата.

Какви по-важни проекти извършихте тази година в двете области?
Инвестираните в област Перник средства за първите 9 месеца на годината са

на обща стойност над 1.7 млн. лева. Нови трафопостове бяха изградени в  с.
Кленовик и с. Гълъбник, община Радомир. Подменена бе изолацията на 20 кило-
волтовия електропровод  „Друган“ , който захранва радомирските села Диканя,
Гълъбник, Кондофрей, Старо село, Владимир и Дрен, както и на 20 киловолтовия
въздушен електропровод  „Равнище“, за да може той да осигури безпроблем-
ното захранване на селата Слаковци, Ноевци, Сопица и Селищен дол в община
Брезник.

Извършена бе реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение в с.
Дивля, община Земен и с. Расник, община Перник. Модернизирана бе мрежата
ниско напрежение от трафопостове в населените места…в гр.Перник, и бе из-
вършена реконструкция на мрежите в селата Извор, община Радомир, в Елов
дол, община Земен. Изнесени бяха табла на границата на собственост в селата
Брезнишки извор, община Брезник, с. Ковачевски, община Ковачевци и с. Из-
вор, община Радомир.

Тази година стартира внедряването на  автоматизация на мрежата средно
напрежение като в област Перник бяха монтирани 13 дистанционно управляеми
устройства. Автоматизацията на мрежата води до много облекчения. Автомати-
зираните устройства сигнализират къде е аварията и това скъсява времето за
нейното локализиране, освен това посочват къде  има къси съединения и пода-
ват команда на електропровода или друг тип съоръжение да се изключи и да
избегне сериозни повреди. Някои устройства могат сами да изключат еле-
ктропровода и след това и да го включат. Всичко това гарантира по-бързи реак-
ции при аварии и съответно много по-кратко време, в което клиентите са без
електрозахранване.

Вие отговаряте и за поддържането на мрежата в област Кюстендил.
Какви са по-големите проекти, които завършиха там през настояща-
та година?

В област Кюстендил ЧЕЗ Разпределение инвестира близо 1.2 млн. лева за
първите 9 месеца. По мрежа средно напрежение изградихме нов трафопост в

селата Делян  и То-
полница. Подмених-
ме няколко 20-кило-
волтови кабела в гр.
Кюстендил, гр. Дуп-
ница,  гр.Бобов дол и
с. Крайници.

И в Кюстендилско
започна проектът за
автоматизация на
мрежата средно нап-
режение чрез монти-
рането на 16 дистан-
ционно управляеми
устройства.

Едно от основните
пера в плановете ни
за област Кюстен-
дил през настоящата
година е реконс-
трукцията на въз-
душните мрежи нис-
ко напрежение. Та-
кива подобренияна
мрежата бяха осъществени в Дупница , Кюстендил и Бобов дол, както и в села-
та Шатрово,с.Крайници, с.Раждавица. Монтирани бяха и дистанционно обслуж-
вани електромоери, кото дават възможност за постоянен мониторинг на мрежа-
та. Общо за първите девет месецабяха монтирани повече от 21 хиляди дистан-
ционно обслужвани електромери на стойност близо 1.9 млн. лева.

Разкажете повече за дистанционно обслужваните електромери?
Те ни дават възможност за анализ на мрежата в реално време, за  прослед-

яване на товарите и наблюдение на заетия капацитет.  За нас е важно да можем
да реагираме своевременно. Смятам, че тази система ни дава възможност за
незабавна реакция, когато е необходимо.

Както виждате сме свършили доста работа в подготовка на мрежата. Искам
да отбележа, че всички дейности по модернизация, подобрения и профилактика
на мрежата неизменно са свързани със съответните планирани прекъсвания на
електрозахранването, за да можем да осигурим безопасността на хората, които
работят. Не само се инсталират дистанционно обслужваните електромери, но и
мрежата трябва да се реконструира така, че да заработят в единна система и да
може да се осъществява съответният постоянен мониторинг. Разбираме, че ес-
теството на работа води до смущения на комфорта на клиентите, но ние сме
длъжни да осигурим безопасността на служителите. Призоваваме хората за
малко търпение, защото тези дейности ще осигурят спокойствието им в дългос-
рочен план.

Какво още може да се направи за подобряване на обслужването в
Кюстендилско и Пернишко?

Направили сме максималното според възможностите, с които разполагаме в
момента. Не трябва да забравяме, че българските потребители плащат най-нис-
ката цена за електроенергия в Европа. В същото време ние закупуваме мате-
риалите и инвестираме според европейските стандарти. Статистиката показва,
че българските потребители плащат за мрежови услуги, за развитие и модерни-
зиране на електроенергийните мрежи 2 пъти по-малко в сравнение със средния
показател в ЕС и 3 и половина пъти по-малко в сравнение с държавите, където
мрежата е най-скъпа като Белгия, Чехия и Люксембург. Смятам, че е крайно
време България да настигне развитите европейски държави по отношение на
възможностите за финансиране инвестициите в мрежата, за да имаме и евро-
пейско качество на услугата. Това,с  което мога да се ангажирам е, че ние ще
продължим с нововъведенията, независимо от ограничения ресурс. Направих-
ме много подобрения и тази тенденция ще продължи.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер. преустроен - 33 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
4. Двустан, ул. “Отец Паисий”, ет.6(6), ТЕЦ, тер., PVC - 55 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
6. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
8. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
9. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 61 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
14. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
15. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
16. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
17. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
18. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
19. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
20. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
21. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
22. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
23. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
24. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
25. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
26. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро

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

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 43 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 43 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 52 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Четиристаен, Драгановец, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, климатик - 420 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ - 30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М

10. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М

11. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 20Е/КВ.М

12. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

13. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониери, Център, ет:3, ет:7 - 32 000 лв.
2. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.
4 Радомир, ет:2, преустр., ет:5, ет:8, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 55 000 лв.
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 42 000 лв.
4. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
7. 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. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 75 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 62 000 лв.
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
16. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
17. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
19. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
20. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
21. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
22. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
23. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
24. УПИ, Мошино, 1 дка. за жил. строителство - 40 000 лв.
25. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

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

ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 34 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ДРАГАНОВЕЦ,
160 М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,

ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37 Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие

С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

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

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

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

ПРОДАВАМ МАСИВНИ ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ, КОМБИНАЦИЯ ОТ ДЪРВО И
ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛ. КОМПЛЕКТЪТ
ВКЛЮЧВА, МАСА, ДВЕ ПЕЙКИ И ДВА

СТОЛА.
Цена 300 лв.
0887 884 095
0888 50 32 37



Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база
В отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609

Продавам Тойота Ярис, 2008г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

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

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
0897951954
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в
с. Ноевци, ремонтиран покрив.
Цена 42 000 лв. Тел. 0884753013

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
Продавам в с. Блатешница

къща със стопанска сграда,двор
1700 м2 - 14 000 лв. Тел.: 0888
812 963

Търсим двустаен или
тристаен, без ТЕЦ, под наем
до 300 лв. Тел.: 0892 098 042
Давам двустаен апартамент

под наем, след основен
ремонт, ново обзавеждане,
ТЕЦ, ет.3, кв. “Твърди
Ливади”.  тел. 0899 114 321
Давам под наем луксозни по-

мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885
Отдаваме под наем

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48

Давам двустаен апартамент под
наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200
лв., плюс гараж - 250 лв. Тел.:
0887 237 797
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санита-
рен възел Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента
е работеща книжарница, но мо-
же да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537
Давам под наем апартамент,

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

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

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

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

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

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

търси да назначи електроинженер
и електромонтьор. Тел.:

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ

КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР

НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и

Photoshop. Може и пенсионер. Справки

всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

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

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

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

Давам уроци по английски език.
Тел.: 0893 805 295
Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам обективи за

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

Интересно и забавно

Ето какво ще се случи, ако поставите лимон до леглото си
Всеки знае, че лимоните са полезни заради високото им съдържание на

витамин С. Те са традиционна съставка в напитки, чайове и ястия. Но това е
само една част от множеството им полезни приложения. Замисляли ли сте
някога да поставите чинийка с лимон на нощното си шкафче? Звучи леко
налудничаво, нали? Bright Side обаче описва редица полезни следствия от
това.

Ще релаксирате по-лесно
Цитрусовият аромат успокоява нервната система, намалява безпокой-

ството и помага за облекчаване на напрежението след тежък ден. Ако
нямате лимоново етерично масло, използвайте парче лимон.

Концентрацията и вниманието ви ще се подобрят
Лимонът има още едно удивително свойство – когато вдишва аромата му

всеки ден, човек става по-концентриран, подобряват се паметта и умствена-
та дейност. Дори на работното място хората правят по-малко грешки, когато
има аромат на лимон, са установили учени в Япония.

Настроението ви се подобрява
Етеричното масло от лимон е доказано средство срещу депресия. Преди

да се обърнете към всякакви други лекарства, обърнете внимание на този
слънчев плод.

Въздухът ще се изчисти от микробите
Лимонът има не само приятен аромат, но и бактерицидни свойства. Той е

идеален за почистване на въздуха в помещението.
Кръвното ви налягане ще се нормализира
Много хора страдат от хипертония, а лимонът може да помогне и тук. Дори

само миризмата му понижава кръвното налягане.
Насекомите няма да ви досаждат
Мравките, мухите, комарите и други подобни неканени гости е малко ве-

роятно да останат в къща, миришеща на лимон. Опитайте, преди да посегне-
те към химически репеленти. За още по-голям ефект, сложете по една пъпка
карамфил във всяко резенче.

Любопитни факти за храната
Храната, която ядем всеки ден, е неразделна част от живота ни. И все пак крие

интересни тайни, които трудно можем да си представим.
Кокосовата вода може да се използва като заместител на кръвната плазма в

случай на абсолютна спешност.
Учените могат да превърнат фъстъченото масло в диаманти заради високото съ-

държание на въглерод в него.
Храната в самолета не е особено вкусна, защото чувствителността на обоняние-

то и вкуса ни спадат с 30%, заради налягането в кабината на големи височини.
Има толкова много разновидности ябълки, че ако ядете по една на ден, ще ви

отнеме над 20 години, за да опитате всички.
Сиренето е най-често краденият хранителен продукт в света, годишно липсите

на този продукт са 4%.
За направата на един шоколад от 100 грама се изисква приблизително 1700

литра вода.
Един хамбургер от Макдоналдс може да съдържа месо от над 100 различни

крави.
Картофите могат да поглъщат и разпръскват Wi-Fi.
Екстрактът от плода монк е около 300 пъти по-сладък от захарта.
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Експерт: Държава и частници
заедно за киберсигурност!

Законът за киберсигурността беше приет без дебати в Народното
събрание, с изключение на единици.

Със закона се регламентира управлението и организацията на
Националната система за киберсигурност, националния
координатор по киберсигурност, секторни екипи за реакция при
инциденти в киберсигурността, както и национален екип за реакция
при инциденти в киберсигурността.

Според експерта по киберсигурност Спас Иванов обаче ако
процедурата по приемане и вкарване в действие на този закон се
забави от бюрократични пречки, то той ще загуби своята цел.

"Една политика, за да се прехвърли в действия има много пречки.
Киберсигурността обаче постоянно се актуализира, остарява с
всеки изминал ден. Ако сме обект на кибератака, голяма част от
държавната инфраструктура ще е уязвима. Ако някой се пробва,
ще разберем без какви системи ще останем. Може да останем без
КАТ, НАП, не само без Търговски регистър", обясни още експертът.

По думите му няма как обаче този закон да влезе в сила, ако
държавата не си подаде ръка с частния сектор, където работят
всички експерти в тази област.

"Законът и политиките трябва да бъдат създадени в дела от хора,
а тези хора ги няма. Или са напуснали държавата, или са в частния
сектор. Или държавата и частният сектор трябва да са ръка за ръка,
или държавата няма да успее да въведе този закон", сигурен е
Иванов.

Цветан Цветанов на нож с
БСП, вини ги за протестите
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов

обвини БСП в подклаждане на протестите в цялата страна и защити
правителството, което нямало нищо общо с формирането на цените
на дизела и бензина.

"Високите цени на горивата зависят ли от българското
правителство? Колко беше цената на горивата през ноември месец
2013 г.? Тогава минималната работна заплата е била 310 лв, а сега е
510 лв.", попита той и допълни: "С тази цена на горивото от 2013 г. е
можело да си купиш много по-малки количества гориво, но днес с
510 лв. минимална заплата, можеш да
си купиш повече. БСП категорично
стои зад тези протести. Има и други
политически формации извън
парламента, които искат предсрочни
парламентарни избори. Има и немалка
част от хората, които се
самоорганизират. Има определена
организация и тя е много ясна. На
срещата между БСП и Корнелия
Нинова с техните кметове са имали
следните послания - 11-ти идва - да ги
изметем, можем да предизвикаме
избори, искаме предсрочни избори и
т.н.", посочи Цветанов пред bTV.

Шефът на депутатите от ГЕРБ не пропусна да коментира и
изказването на Румен Радев: "Президентът прави такива внушения,
които не му правят чест. В цяла Европа се ограничава дизеловото
гориво и автомобилите с такова. Това означава, че всички тези
автомобили ще дойдат в България. Този законопроект, който
президентът Радев коментира подсказва неподготвеност и
непознаване на начина, по който се гласуват законите в България.
Този законопроект е въпрос, който се поставя от пет години. Той е
пуснат за обществено обсъждане от 30 август. Къде беше
президентът да коментира тогава?", попита Цветанов.

По думите му един президент да си позволи подобно невежество
означава, че той просто е вън от реалната ситуация в страната.

"Той ще защити ли тези, които горят в кварталите парцали, дрехи
и гуми? Столичната община подмени автопарка на всички автобуси,
които в момента са екологични чисти, те правят всичко възможно
да ограничат твърдите прахови частици. Няма битка с президента,
има спор. Аз смятам, че в спора трябва да се ражда истината. В
момента една част от гражданите ще останат с него, а другата част -
не. Президентът тика държавата към предсрочни избори, за да може
да си направи служебен кабинет и да взима еднолични решения",
настоя Цветанов.

Той отново обясни, че "Гражданската отговорност" ще се вдигне
минимално за старите автомобили и цени от порядъка на 1000 лева
са нереални.

"Ние затова правим политики. Обявяването на 1000 лева
застраховка не отговаря на истината, нито за предстоящата година
някой предвижда да има такива полици на пазара. Когато казваме
увеличение на данъка на автомобилите, става въпрос за среден клас,
който е достатъчно стар и говорим за от 6 - 8 до 10 лева. Разберете,
че 1 лев на месец или 80 ст. не са от значение дали ще бъдат платени,
но нека все пак се придържаме към някакви мерки и да даваме
възможност да се правят политики от държавата и местната власт
на база постъпленията от тези данъци", настоя Цветан Цветанов.

50 причини за протестите: Живот в
премерен хаос, а батакът – дълбок
"Протестът не е само за цената на бензина. Не е за майките. Не е за

качване на власт на БСП или някой друг. Протестът, скъпи мои, е за
всичко".

С тези думи започна писателят Емил Йотовски своите 50 причини,
заради които протестират гражданите.

По думите му страхотната липса на справедливост в последните 30
години в България е основният двигател на гражданското недоволство
и причината, поради която хората излизат по площади и блокират
пътища и магистрали.

Той заяви, че ако всичко в държавата е чудесно, то цената на бензина
не би била проблем.

"Политическият елит е функция на хората по дефиниция. Щом вече
ги разглеждаме като друга група, тези хора са чужди на обществото, на
исканията му. В някаква степен те се държат неадекватно, нагло,
объркано, чудещи се какво да правят", каза Йотовски.

Той е на мнение, че живеем в премерен хаос, а хората протестират,
защото вече няма какво да направят.

Писателят обаче е категоричен, че исканите оставки няма да променят
нищо, ако системата остане същата.

"Това правителство е по-добро от предишното, което беше
изключително безочливо. Сега поне имат желание да чуят за какво
става въпрос", отбеляза той.

За Йотовски обаче няма съмнение, че "батакът ще продължи да се
задълбочава", а хората ще продължат да бъдат още по-недоволни.
Писателят призна, че се замисля как да напусне България, защото не
иска детето му да расте в такава страна.

"Хората със скъпите коли не виждат ужаса. В момента поддържаме
здравето си с DMS кампании. Медицината в България е сведена до DMS",
посочи с горчивина Йотовски, който има медицинско образование.

След проверка на НАП: Масови
нарушения по бензиностанции

Проверка на НАП установи масови нарушения в бензиностанции в
страната. Били са проверени обекти, които се намират на територията
на Пертик, Драгичево, Свиленград и Бургас.

След констатираните нарушения и петте обекта са били запечатани, за
част от тях са образувани и досъдебни производства.

Проверките са направени съвместно с Агенция "Митници", МВР,
Българския институт по метрология (БИМ) и НАП. В хода им е установено,
че в една от бензиностанциите са монтирани допълнителни устройства
към фискалния апарат на обекта. По този начин е било възможно
подаването на некоректна информация за извършените доставки,
наличните и проточените количества горива към НАП.

В друга бензиностанция пък са открити неодобрен тип колонки,
съобщават от приходната агенция.

Иззети са налични парични средства в два обекта, заради непогасени
данъчни дългове.

От три от бензиностанциите инспекторите от Агенция "Митници" са
иззели гориво (14 хил. литра), заради нарушения на акцизното
законодателство.

Готви ли се ЕК да махне наблюдението над България?
Европейската комисия ще представи днес докладите за напредъка

на България и на Румъния по механизма за сътрудничество и
проверка.

Очаква се това да не бъдат последните доклади.
Предвижда се ЕК да изрази готовност за прекратяването на

механизма в досегашния му вид в следващите месеци, ако условията
за това бъдат изпълнени.

Докладът ще съдържа оценка на изпълнението на препоръките,
които комисията отправи през 2017 година. Не се очаква да бъдат
направени нови препоръки.

Комисията ще съобщи, че е завършило наблюдението над България
по половината показатели. Ще бъде посочено, че нашата страна е
изпълнила изискванията за въвеждане на законодателство за
независимостта и отчетността на съдебната система; за приемане и
прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански
процесуален кодекс; за прилагане на стратегия за борба с
организираната престъпност, насочена към тежките престъпления,
прането на пари, както и към постоянното отнемане на имущество
от престъпна дейност. По останалите три показателя за нашата страна
ще бъде отчетен напредък. Докладът отново ще засегне въпроса с
медийната среда.

В обедните часове Европейският парламент ще приеме резолюция,
в която ще призове Румъния да не променя законодателството в
ущърб на борбата с корупцията. Не се очаква ЕП да призове срещу
Букурещ да бъде задействан чл. 7 от договора за ЕС - лишаване от
право на глас, пише БТА.

Утре ЕП ще обсъди необходимостта от въвеждането на
общоевропейски механизъм за наблюдение на състоянието на
демокрацията, принципите на правовата държава и основните
права. Очаква се евродепутатите да призоват ЕК да изготвя годишни
доклади за корупцията в ЕС. ЕП отчита, че комисията вече е
предложила занапред отпускането на средства от ЕС да бъде
обвързано с върховенството на закона.
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Ще възприемате всякакви критики по ваш ад-
рес, с враждебност. Дори и невинни забележки, ще
ви накарат да се гневите, което може да доведе
до неприятности. Не забравяйте, че никой няма
да наруши спокойствието ви, ако не му го позво-
лите сами. Неотложно бизнес пътуване, очаква

тези, които работят в голяма фирма или офис.

Трябва хладнокръвно да се разберете с всичко,
което се случва в живота ви. Съсредоточете се,
само върху това, което наистина има важна роля
за вас. Емоциите дръжте под контрол, в проти-
вен случай, те ще ви изненадат в най-неподход-
ящия момент. Вечерта очаквайте, прилична сума

в личната си сметка.

Очаква ви ден, в който ще се отдадете на меч-
ти и емоционални изблици. Всичко това, ще ви
попречи да се занимавате с актуалните въпроси и
решаването на належащите проблеми в личния
живот. Впечатлителността в любовта, изклю-
чете, иначе няма да може, да оцените чувствата

на избраника.

Препоръчва се, да сте по-предпазливи, не само
когато шофирате, но и в ежедневието. Вие сте
толкова импулсивни и самоуверени, че лесно може
да попаднете в неприятности. В любовта, не
трябва да пресичате границата, зад която ви оча-
ква само празнота и самота. Често нарушавате

правилата, което води след себе си до нервни преживявания.

Трябва да се стремите към равновесие, за да не
влошите ситуацията на работното място. Ако
предния ден, сте спорили с колега, всичко това ще
засегне съвместната работа. Не следвайте
сляпо съветите на роднини, дори ако техният
опит е по-богат от вашият. За да увеличите па-

рите си, трябва да следите за разходите и дохода си.

Очакват ви, добри новини още рано сутринта,
които ще ви повдигнат настроението и ще ви за-
редят с жизненост. Всички притеснения и съмне-
ния, ще останат в миналото, така че свободно се
заемете със задачите си. Може да срещнете чо-
век, с който в миналото много неща са ви свър-

звали.

Днес, ще задавате много въпроси, ще сте любо-
питни и ще искате да знаете, за всичко, което се
случва наоколо. Никой няма да ви упрекне, в прека-
лена бърбривост. Въпреки това ценете не само
вашето, но и времето на близките си приятели.
Особено, ако искате да се натрапите на някого на

гости.

Препоръчително е с оптимизъм да посрещнете
този ден, така че да не ви застигнат скърби и не-
щастия. Имате ли цели? Ако е така, фокусирай-
те се върху тях. Близък човек, ще ви даде нещо,
за което мечтаете отдавна. Огромна полза, ще
ви донесе лечението с народни средства, така

няма да ви стигне никаква настинка.

Ще покажете своите естествени таланти и
ще заслужите признанието на околните. Това е
"вашият" ден, така че, може да се забавлявате,
радвате и да сте щастливи. Единственото нещо,
което не трябва да си позволявате е, прекалява-
не с храна и алкохолни напитки. Нуждаете се от

мярка, в противен случай, сутринта няма да се чувствате
добре.

Препоръчително е да запазите душевното си
спокойствие, дори ако приятели или колеги пре-
дизвикват конфликти. Бъдете твърди, а също и
покажете вашите благородни качества. От ене-
ргия и търпение, ще се нуждаете в любовната
сфера, когато вашият партньор, ви обвини в пре-

дателство.

Може да решите, че този ден не е създаден за
вас. Той, ще е толкова сложен и многостранен, че
няма да имате сили, да се борите за място под
слънцето. Напредък се очаква в работата, което
ще ви зарадва. В края на краищата, сте се разми-
нали със съкращенията и сега може да разчита-

те на перспективна позиция.

Бъдете учтиви и коректни с близките си хора.
По време на разговор, не обсъждайте другите, в
противен случай ще се стигне до скандал. Бла-
гоприятен ден за посещение на зъболекар, козме-
толог и преглед в клиника. В любовта, не трябва
да приемате твърде емоционално думите на из-

браника си.
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Разсъжденията на един перничанин за домакинството ни на световното по футбол

Ïðàõ â î÷èòå

Преди две седмици, на
срещата на ръководи-
телите на четирите
балкански старни  - Бъл-
гария, Гърция, Сърбия и
Румъния, нашият пре-
миер Бойко Борисов,
хвърли бомбата, че че-
тирите страни са ре-
шили да издигнат съв-
местната си кандида-
тура за домакини на
световното първенс-
тво по футбол през
2030 година.  Очаква-
нията, че тази „бомба”
ще предизвика фойер-
верки обаче не се оправ-
даха. За всички, които
поне малко са запозна-
ти с организацията и
провеждането на све-
товните първенства
по футбол беше ясно,
че това колкото и да ни
се иска, е невъзможно
да стане. Но почти ни-
кой не посмя да изкаже
гласно мнението си.
Единствен Христо
Стоичков направи лако-
ничен коментар, че шан-
совете ни да бъдем до-
макини на „Мондиал
2030” са нулеви. И той
посочи само една от
причините – през 2030
г. се навършват 100 го-
дини от Първото све-
товно първенство по
футбол в Уругвай и та-
за страна, заедно с Ар-
жентина ще издигнат
съвместната си канди-
датура за домакини на
този Мондиал. Вече са
заявили намеренията
си да се кандидатират
и редица други страни с
традиции и успехи във
футбола.

Защо България и съ-
седните ни Балкански
страни нямат шанс да
спечелят това дома-
кинство?

За провеждането на
едно световно първенс-
тво добрите намере-
ния са последното не-
що, на което някой об-
ръща внимание. За да
бъдеш домакин на све-
товния футболен фо-

р у м
трябва да
отговаряш
на много
у с л о в и я .
Ето някои
от тях:

Да разпо-
лагаш със 7
– 8 стадио-
на, за 40 –
60 хиляди
з р и т е л и ,
които да

отговарят на съвре-
менните изисквания за
провеждане на футбол-
ни мачове на най – висо-
ко ниво. На Балканския
полуостров (по точно
– в тези четири стра-
ни) няма нито едно та-
кова спортно съоръже-
ние. Тук става въпрос
не само за самия ста-
дион, а и за прилежащи-
те към него трениро-
въчни игрища, възста-
новителен център и
т.н. В нашата страна в
момента няма нито
един стадион, който
може да приеме мач за
световно първенство.
Националният ни ста-
дион, по думите на пре-
миера е разруха и
трябва да се събори.
Стадион „Лазур” в Бур-
гас до преди 10-15 годи-
ни беше добро съоръже-
ние, но днес изисквания-
та са други; „Лудогорец
– арена”, който в момен-
та се смята за най –доб-
рия в страна е добър,
но за местна консума-
ция;

В едно световно пър-
венство по футбол
участват  32 отбора, а
твърде вероятно е
през 2030 г. техният
брой да бъде увеличен
на 48. Това означава, че
за неговото провежда-
не ще бъдат необходи-
ми и повече стадиони.
Освен това отборите,
участници в първенс-
твото идват най – мал-
ко десетина дни по – ра-
но. Те трябва да отсед-
нат някъде, където да
водят тренировъчен
процес. Какви бази ще
им предложим за това?

Всяко световно пър-
венство е съпроводено
с присъствието на сто-
тици хиляди фенове от
целия свят, които
трябва да бъдат пос-
рещнати на ниво и да
им се предоставят от-
лични условия за преби-
ваване – хотели, бързо
и безпроблемно прид-

Джудисттите от Спортното
с  призови класирания

На провелото се в зала „Борис Гюде-
ров” в Перник държавно отборно пър-
венство по джудо за момичета,момчета,
юноши и девойки джудистите от СК”Пе-
рун”  с треньор Галина Венева, в гол-
ямата си част ученици от СУ „Олим-
пиец” спечелиха второ място  при моми-
четата. При момчетата и девойките стар-
ша възраст перничани заеха петата по-
зиция.

вижване от едно до
друго населено място,
където ще се играят
мачовете; културна и
друга програма и т.н.
Присъствието на тол-
кова много чужденци
от всички краища на
света изискват изклю-
чителни мерки за сигур-
ност, които нашата
страна (а и другите
балкански страни) днес
не са в състояние да га-
рантират. Ще ви при-
веда един малко извес-
тен пример от послед-
ното световно пър-
венство в Русия. Някъ-
де по средата на пър-
венството в английски-
те медии се вдигна
шум, че един английски
фен е изчезнал във Вол-
гоград. След по – малко
от 24 часа от организа-
ционния комитет на
световното първенс-
тво в Москва успокоиха
англичаните – въпрос-
ният фен се намира в
еди кой си хотел, къде-
то е настанен мъртво
пиян. За този случай в
нашите медии почти
нищо не се писа. Но той
показва, че мерките за
сигурност по време на
световния футболен
форум са били (така
както трябва да бъде)
на изключително висо-
ко ниво. И да се знае във
всеки момент кой къде
се намира, без да бъде
следен. Това го потвър-
ждават и българите
имали щастието да
присъстват на светов-
ното първенство.

Това е осъществено
чрез поименното изда-
ване на билети (по този
начин се пресича черна-
та борса), резервация-
та на хотелите, в кои-
то отсядат феновете
и транспортните
средства, с които се
придвижват от едно
населено място до дру-
го. За това обаче се изи-
сква огромен финансов
и човешки ресурс.

Къде ще бъдат наста-
нени любителите на
футбола от чужбина,
които ще дойдат да
наблюдават  това пър-
венство? В кой град
имаме хотели за 30 – 40
хиляди души? До кой
голям град във вът-
решността на страна-
та има летище?  Това са
само някои от основни-
те изисквания, на кои-
то трябва да отговаря

дадена кандидатура.
До „Мондиал 2030”

има 11 години. Време
достатъчно, за да се
построят 8 -10 стадио-
на, които да отго-
варят на изискванията.
За да стане това
трябват много средс-
тва – десетки милиарда
евро; архитекти на све-
товно ниво, които да
проектират съоръже-
нията, огромна армия
от строители, и т.н.
Коя от тези балкански
страни ще е в състоя-
ние да си го позволи?

Последните светов-
ни първенства по фут-
бол са провеждани в ед-
ни от най –богатите
страни, а сега – за него
кандидатват най – бед-
ните и  най –корупира-
ните.

Едно световно пър-
венство по футбол
изисква много средс-
тва. Вярно е, че след не-
говото провеждане, те
се връщат с лихвите.
Затова са толкова мно-
го желаещите да канди-
датстват за домакинс-
тва. Но всяко домакинс-
тво трябва да бъде
подготвено. Преди да
се проведе гласуването
за определяне на стра-
ната домакин се про-
вежда инспекция на ус-
ловията, които тя
предлага. Какво ще им
предложим  ние? Нека се
има предвид, че домаки-
на на следващото све-
товно първенство се
определя минимум 6-7
години по-рано

Да кандидатстваме
за световно първенс-
тво е повече от прек-
расно. Но за да стане
това трябва да се под-
готвим, а не да хвърл-
яме прах в очите на хо-
рата.

Трябва да си стегнем
наличните стадиони,
да се нормализира вът-
решното ни първенс-
тво, да се стабилизира
националният отбор и
т.н. и едва тогава да по-
кажем, че и ние искаме
да бъдем сред най – доб-
рите.

Преди да завърша те-
зи мои разсъждения, ис-
кам да спра вниманието
на пернишкия стадион
„Миньор”.

Той е открит през
1954 г. За времето си
това беше най – модер-
ното спортно съоръ-
жение в страната с

прекрасното име „Ста-
дион на мира”. Преди 60
години, през пролетта
на 1958 г. на „Стадиона
на мира” се игра полу-
финалът от европей-
ското първенство за
юноши между отбори-
те на България и ФРГ.
От тук нашите юноши
тръгнаха към първата
си европейска титла.
Днес нашият стадион е
далеч от изискванията,
за провеждане на нор-
мално футболно състе-
зание. Няма да се спи-
рам на изпотрошените
седалки, не почистени-
те сектори за зрители-
те, където на мач ид-
ват по 200-300 души, но
следите след тях оста-
ват до следващия мач.
Искам да запитам някой
от отговорните фак-
тори във ФК „Миньор”
качвал ли се е на стадио-
на през официалния
вход, или влиза с колата
си направо, по алеята?
Ако да, не му ли е напра-
вило впечатление в как-
во състояние са стъл-
бите. Ако въобще може
да се нарекат стълби.
Съвсем не е  безопасно
да се движи човек по
тях. А ако на даден мач
има няколко хиляди зри-
тели, представяте ли
си какво може да стане
при напускането на
стадиона, когато всич-
ки бързат?

Народът ни има мно-
го добри поговорки. За
случая (с кандидатира-
нето ни за домакин на
Мондиал 2030) важи в
пълна сила  следната
„Не казвай хоп – преди
да си скочил”.  Бомбата,
която хвърли Бойко Бо-
рисов не можа дори да
вдигне пушилка, защо-
то фитилът й се оказа
овлажнял. Но целта и бе
да се отвлече внимание-
то на хората от еже-
дневните проблеми. За-
това почти никой с из-
ключение на спортния
министър Красен Кра-
лев, не я адмирира. Но
той отдавна е доказал,
че освен да аплодира
какво каже неговия на-
чалник, друго нищо не
може да прави. Затова
спорта ни днес е в та-
кова окаяно състояние.

И все пак. Да се над-
яваме, че един ден и за
българския  спорт, в
т.ч. и за футбола отно-
во ще изгрее слънце.

Д-р Стефан Сергиев

Юношите волейболисти
отстъпиха на „Марек”(Дупница)
В мач от  третия   кръг при юношите до

20 години ,игран  през уикенда в перниш-
ката зала „Кракра” Марек (Дупница) на-
дигра Миньор с 3:0 гейма.Така пернича-
ни остааха на последната позиция в таб-
лицата за временното класиране с две
загу би и без спечелен гейм

Петгеймови драми се разиграха в две
от срещите в този кръгВ първия мач от
кръга волейболистите на Левски София
отстъпиха като домакини на Славия с 2:3
гейма след обрат, в драматичен мач, кой-
то се игра в столичната "Арена Исаев".
Представителите на "сините" поведоха
убедително с 2:0 гейма, но нелепа конту-
зия спря устрема им. Диагоналът на Лев-
ски Иван Панков стъпи на криво при при-
земяване от атака и изкълчи глезен. Това
доведе до принудително излизане от те-
рана. Другият диагонал на състава Са-
муил Вълчинов също е контузен. Така се
наложи сина на Владо Николов - Але-
ксандър Николов да влезе да доиграе
мача. Славистите се надигнаха и докара-
ха мача до тайбрек. Въпреки нелепата
ситуация, домакините бяха достоен опо-
нент на гостите, като Славия спечели тай-
брека с 15:13, а с това и крайната побе-
да.Друга петгеймова битка се разигра в
зала "Васил Симов" където волейболис-
тите на ЦСКА надиграха Пирин с 3:2 гей-
ма. Двубоят продължи повече от два ча-
са, като всеки от двата съперника имаше
шансове за победа. В крайна сметка, на
свой терен представителите на "червени-
те" показаха повече устойчивост и затво-
риха тайбрека с 15:11, а с това спечелиха
и крайната победа.В мач от  третия   кръг
при юношите до 20 години ,игран  през
уикенда в пернишката зала „Кракра” Ма-
рек (Дупница) надигра Миньор с 3:0 гей-
ма.Така перничани остааха на последна-
та позиция в таблицата за временното
класиране с две загу би и без спечелен
гейм. Така първенец във временното кла-
сиране е Славия с две победи и 5 точки.
Левски София е на втора позиция, с една
победа, една загуба и 4 точки. Трети е ти-
мът на Марек с една победа и 3 точки
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Според прокуратурата то е извършено по особено мъчителен за жертвата начин

Поредните шофьори, нарушили
закона, се изправят пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Двама се изправят пред правосъдие-

то за шофиране на автомобили в нет-
резво състояние и под въздействието
на дрога.

21-годишният В.Р. от пернишкото се-
ло Мещица, бил проверен на 3 ноем-
ври, в областния град, докато управл-
явал „Дайхацу Шарад“. Оказало се, че
шофира под въздействието на кокаин
и амфетамин. Привлечен е като обвин-
яем и му е наложена мярка за неот-
клонение „подписка“.

С 2,32 промила алкохол в кръвта е
шофирала автомобила си марка «Да-
чия Логан» 39-годишната Р.Ц от столи-
цата. Жената била проверена на 22 ок-
томври, в община Перник. Привлечена
е като обвиняема и работата продъл-
жава съвместно с Районна прокурату-
ра – Перник.

НАЙ-ПОСЛЕ РАЗБРАХ-
МЕ ЗАЩО БЕШЕ ТАЯ
ГОРДОСТ С ГЕОСТРАТЕ-
ГИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕ-

НИЕ НА ПЕРНИК. Протестърите го об-
ясниха елементарно. И го практикуват
ефективно. Излизаш в час пик на кръ-
говото при Църква и кеф ти пътя през
Владая, кеф ти магистрала "Люлин" -
блокираш на воля. Може и двете ед-
новременно. За целта са нужни само
няколко автомобила. И като си помис-
лим с каква ефективност действа този
блокаж, наистина почваме да се гор-
деем, че сме перничани. Нищо чудно,
че вървят толкова хвалби в социалните
мрежи, че тук са най-надъханите про-
тестиращи и едва ли не от тях зависи
ще оцелее ли правителството. С една
дума - Бойко да идва в Перник и да мо-
ли на колене бунтарите да го оставят
още малко във властта, поне да си до-
върши мандатеца, както е обещал.
Църковското кръгово се оказа като
крепостта на болярина Кракра пред ви-
зантийците - на такова геостратегичес-
ко място е, че не пада даже под палки-
те на полицията. Навремето дупничани
направиха барикада на пътя за Югоза-
падна България и се прочуха. Даже
после на това място и паметник вдиг-
наха. Време е и нашите геостратегици
да събират пари за паметник.

ПОЛИЦИЯТА ВЛЕЗЕ В ОБЯСНИ-
ТЕЛЕН РЕЖИМ КОГО НЕ Е БИЛА И
ЗАЩО Е СПАЗИЛА ЗАКОНА. Греш-
ка! Нали е казано, че гузен негонен
бяга. Не само че по въпроса с палките
трябва да обяви "радиомълчание", но и
да респектира подобаващо. Та довчера
същите протестиращи искаха твърда
ръка в управлението. Сега си я получа-
ват и никой не им е виновен за синини-
те по гърба. А и полицаите се видяха в
чудо покрай тия изпълнения. Завариха
ги неподготвени. Хем демократични
права, хем някои само от бой разбират.

ПЕРНИК ВЗЕ ДА СЕ ИЗДИГА В
ОЧИТЕ НА АЙДУЦИТЕ. В МУЗИКА-
ТА НИ ХВЪРЛЯ ИНФОРМАЦИЯТА,
че печени бандюги са набелязали мес-
тни тузари за обиране. Подкарали са ги
по списък. Гледат, проучват, анализи-
рат и накрая обират светкавично като
на филм. За богаташите настанаха теж-
ки времена. Това донякъде е призна-
ние. Да влезеш в списъка на богатите
не е лесно. Даже когато списъкът е
бандитски - все е престиж.

Младен Маринов:
Протестиращите

трябва да спазват закона!
Любомира ПЕЛОВА

Призовавам протестиращите да спаз-
ват закона, да не влизат в провокация с
полицията, да изпълняват полицейските
разпореждания.

Това заяви министърът на вътрешните
работи Младен Маринов. Той каза, че
всеки има право на мирен протест, но и
всеки български гражданин има право
на свободно придвижване и трябва да
се намери баланс, за да няма засегна-
ти.

Министърът посочи, че е разпоредил
там, където протестите са заявени и е
спазен редът, полицаите да организи-
рат движението, да следят за провока-
тори, както и да няма спречкване меж-
ду участниците.

На местата, където протестите не са
заявени, органите на реда също ще се
стремят да организират движението.
Младенов допълни, че на установените
нарушители от протестите в неделя, са
били съставени актове.

На въпрос какви мерки се предприе-
мат в зачестилите напоследък случаи
на насилие и съпротива над полицейски
служители, министър Маринов съобщи,
че е изпратил разпоредителни писма,
касаещи обучение на служителите, так-
тически действия в ситуации на непод-
чинение от страна на компактни маси,
които системно нарушават закона. В
ход са обществени поръчки за осигур-
яване на материално-техническо обе-
зпечаване и средства за лична защита.

Летището в село Кондофрей на публична продан

По време на теле-
фонния разговор той
съобщил, че съсляни-
нът му идва с насочена
пушка, след което се
чул „страшен писък“ и
връзката прекъснала.
Неколкократните опи-
ти на К.С. да се свърже
с приятеля си остана-
ли безуспешни. Обезпо-
коен от това, той по-
сетил дома на Р.Р., но
не го открил. Осветле-
нието и телевизорът
работели, ключът бил
във външната врата,
на циментовия под
имало три мокри пет-
на. Такова петно имало
и на бетоновата пло-

щадка, където обикно-
вено стопанинът пар-
кирал джипа си.

Впоследствие бил
подаден сигнал на те-
лефон 112 за изчезва-
нето на Р.Р., а прис-
тигналите на място
полицейски служители
установили следи от
кръв по тревата и
пред входната врата.

При обиколка на око-
лността трупът на
Р.Р. бил открит в мес-
тността Маринов
дол, а П.М. бил задър-
жан по обвинение за
убийство.

От заключението
на назначената в хода
на досъдебното
производство съдеб-

Силвия ГРИГОРОВА
Фирма „София  УЕС-

Т Еърпорт”, която е
собственик на лети-
щето в село Кондоф-
рей, е сред малкото в
община Радомир, кои-
то са отказвали в
продължение на
няколко години да
плащат дължимите
местни данъци и так-
си. С годините задъл-
женията са достигна-
ли  сумата от над 200
000 лева. В резултат
на това, след извър-
шена проверка от ор-
ганите по приходите,
общината е издала
акт за установяване
на задължения по да-
нъчна декларация,
съгласно Закона за
местните данъци и
такси. Поради това,
че длъжникът не се е
възползвал от въз-
можността в опреде-
ления срок да се раз-
плати доброволно,
общината прибегнала
до принудително съ-
биране на вземания-
та, което възложила
на частен съдебен из-
пълнител.

Според кмета на Ра-
домир Пламен Але-
ксиев, общината по-
лагала много усилия
да уреди финансови-
те си взаимоотноше-
ния с фирмата по
доброволен път, за
да не се стига до при-
нудително събиране,
но без резултат.

„Както към тази
фирма, така и към
всички, които ра-
ботят на терито-
рията на нашата об-
щина, сме полагали
много усилия да им
съдействаме с какво-
то можем, за да ра-
ботят нормално и
сме очаквали аде-
кватно коректно от-
ношение. За съжале-
ние, фирма „София
УЕСТ Еърпорт”  де-
монстрира, меко ка-
зано, неуважително
отношение към об-
щината. Това ни при-
нуди да прибегнем до
принудително съби-
ране на вземанията
чрез частен съдебен
изпълнител Елена
Добренова. В резул-
тат на положените
усилия от страна на
частния съдебен из-
пълнител, фирмата
си плати задължения-
та към общината, но
отказа да си плати
дължимите такси на
частния съдебен из-
пълнител с ДДС. Това
е първия ни такъв
случай”, поясни кме-
тът на Радомир.

Потърсихме мне-
нието по този казус
на частен съдебен из-
пълнител Елена Доб-
ренова. Тя поясни, че
длъжникът е задъл-
жен да си плати дъл-
жимите разходи и
съответните такси.
„Ако частният съде-

бен изпълнител не
събере тези такси,
които са норматив-
но определени, той
отговаря дисципли-
нарно за това свое
действие. Изпрати-
ла съм осем уведоми-
телни съобщения до
фирмата и чакам да
си платят дължими-
те такси. Собстве-
ниците на фирма
„София УЕСТ Еър-
порт” , очевидно не
са наясно, че разпла-
щайки се само към
общината, без да по-
гасят разноските си
към частния съдебен
изпълнител, сега аз
съм в правото си от-
ново да опиша лети-
щето в Кондофрей.
При това при пред-
стоящата публична
продажба ще трябва
да присъединя към
делото и държавата
като първостепенен
кредитор, на която
фирмата също е
длъжник. За тези си
действия, естестве-
но, ще уведомя собс-
твеника, като ще му
дам последна въз-
можност да се издъл-
жи, тъй като въз-
браната на летище-
то и хангарите все
още не е вдигната.
Вече има заявен ин-
терес към летището
от други фирми,
които са в този
бранш”, поясни Елена
Добренова. Тя изрази
разочарованието си,
че въпреки положе-
ните от нея усилия
да обясни на пред-
ставител на фирма-
та, че трябва да се
заплатят дължими-
те такси към час-
тния съдебен изпъл-
нител, до момента
няма никакъв поло-
жителен резултат.

но-медицинска експер-
тиза е видно, че смър-
тта на пострадалия
Р.Р. се дължи на огнес-
трелните наранява-
ния в областта на
гръдния кош и корема,
засегнали жизнено-
важни органи и систе-
ми и причинили остра
и значителна кръвоза-
губа. Огнестрелното
нараняване в облас-
тта на главата е при-
чинено послесмъртно
и няма отношение
към причините за нас-
тъпването на фатал-
ния изход за постра-
далия.

Предстои насрочва-
не на разпоредително
заседание от съда.

От страница 1

Хванаха пиян
зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е задържан за шофиране

на автомобил в нетрезво състояние.
В понеделник, около 23 часа, на пътя

София – Кюстендил, в района на Пер-
ник бил проверен лек автомобил „Фолк-
сваген Венто”, управляван от 45-годиш-
ния Н.А. от София.

При изпробването на столичанина с
техническо средство за алкохол са от-
четени 1,97 промила.

Взета му е кръвна проба за химичен
анализ и е бил задържан за 24 часа с
полицейска мярка.
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