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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

Ïåðíèê ñå ïðåêëîíè ïðåä Àïîñòîëà íà ñâîáîäàòà
1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.67 лв.
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Преп. Макрина. Преп.
Дий

В обора на
баба Дора

 Баба Дора от Шарково стана нацио-
нален герой. Като баба Илийца от оня
разказ на Вазов. Класикът днес не е
жив да опише тази човешка драма,
която взриви социалните медии и
подпали чергата на властта. Една
снимка и България вече не е същата.
Една лична трагедия и започва да
страда цял народ. Една козичка и мъ-
ката стана по-голяма от Странджа
планина.

Оборът на баба Дора се превърна в
символ. Символ на борбата, на спра-
ведливостта, на човещината и мило-
сърдието. Затова не само нейните
съселяни, а България излезе да брани
тоя исторически обор, който се пре-
върна в рубеж. Като Шипка и Карта-
ген, като Сталинград и Термопилите.
В този обор може би не се решава
съдбата на света. Не се решава даже
съдбата на българския животновъд.
Но се решава нещо далеч по-значимо -
съдбата на човека. Ако можеха да го-
ворят козичките на баба Дора щяха
да плачат като нея. И като повечето
българи. И да разнесат по четирите
краища на света космическата мъка
на човека, превърнал домашното жи-
вотно в свой спътник към вечнос-
тта.

Валентин ВАРАДИНОВ

160 / 240

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно облачно

Обсипаха паметника му с венци и цветя
Любомира ПЕЛОВА

Вчера Перник се
преклони пред без-
смъртния подвиг на
Апостола. Тържества-
та бяха открити с из-
ложбата "Левски в ли-
тературата" в Регио-
нална библиотека
"Светослав Минков"
по повод честването
на 181 г. от рождение-
то на най-великия
българин -  Васил Лев-
ски.

Възпоменателна це-
ремония започна с
химна на Република
България, след което
събралите се гражда-
ни запазиха едноми-
нутно мълчание в
знак на признател-
ност към национал-
ния ни герой. Венци и
цветя пред бюст-па-
метника на национал-
ния герой бяха поло-
жени от кмета на Об-
щина Перник Вяра Це-
ровска,  от името на

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

www.vento-k.com
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"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

Радомирец, откраднал
кола, пред правосъдието

Любомира ПЕЛОВА
Р а д о м и р е ц

ще отговаря за
кражба на авто-
мобил.

П р е с т ъ п л е -
нието е извър-
шено на 17 юни
тази година
през нощта, ко-
гато бил открад-
нат служебен лек автомобил "Фиат". Кола-
та била шофирана в града и малко по-къс-
но самокатастрофирала. Органите на реда
установили самоличността на извърши-
теля. Оказало се, че това е 23-годишният
Д.А. от Радомир.

Младежът бил употребил алкохол. Като
непълнолетен отново е залавян за кражба
на автомобил.

Сега той е привлечен е като обвиняем и
му е наложена мярка за неотклонение
"подписка".
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√ √ √ √ √ сватбени и
      семейни тържества

√ √ √ √ √ открит басейн
√ √ √ √ √ атракциони
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ÈÇËÎÆÁÀ ÇÀ ÀÏÎÑÒÎËÀ
Â ÏÅÐÍÈØÊÈß ÊÐÀÉ

ÏÐÅÄËÀÃÀÒ 80 000 ËÂ.
ÇÀ ßÇÎÂÈÐ “ÌÅÙÈÖÀ”
ÁÐÅÇÍÈ×ÀÍÈÍ ÒÐÚÃÂÀ ÏÎ
ÏÚÒß ÍÀ ÑËÀÂÈ  ÃÎÖÅÂ

народните предста-
вители, председателя
на ОбС Иво Савов,
зам.-областния упра-
вител Иво Иванов, об-
щински съветници,
политически партии
и десетки граждани.

По традиция по вре-
ме на честването да-
доха почетен караул
членове на местното
дружество "Тради-
ция".  Прозвучаха сти-
хове и песни, посвете-
ни на великия син на
България.

Васил Левски е един
от идеолозите на
българската нацио-
нална революция, ро-
ден в подбалканското
градче Карлово. Дело-
то на живота му е
създаването на Вът-
решната революцион-
на организация.

Легендите и исто-
рическите данни раз-
казват как той преми-
нава през всяко бъл-

гарско селище, увлича
най-будните българи
след себе си и почти
във всяко кътче съз-
дава революционен
комитет. Много от
населените места в
Пернишко също
пазят ревниво родо-
вата памет, според
кято Апостола е ос-
тавил светла диря и в
нашия край.

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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Тя бе подредена в Регионалния исторически музей

РЗИ откри бактерии
в питейната вода

Силвия ГРИГОРОВА
Отклонения от качеството на питейната

вода, съгласно изискванията записани в
Наредба №9,  установи Регионалната
здравна инспекция в периода от 02.07.2018
г. - 15.07.2018 г  на територията на област
Перник.  Изследвани са 18 проби питейна
вода при консуматорите от централно во-
доснабдените населени места по показате-
лите, включени в постоянния мониторинг.
От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г.
на Министерството на здравеопазването
за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели – 4 проби. Те са взети
от няколко села. Сред изследваните е чеш-
ма в частен дом в село  Долни Романци, об-
щина Брезник;  чешма в махала в с. Долни
Романци; чешма в  с. Горни Романци, об-
щина Брезник; чешма в частен дом в  с.
Ярославци, община Брезник, която е със
значими колебания спрямо обичайната
стойност на показателя на съответната во-
да.

На „В и К“ ООД  Перник е връчено пред-
писание за предприемане на мерки във
връзка с отклоненията в качеството на пи-
тейната вода в с. Горни Романци и с. Яро-
славци община Брезник. На кмета на об-
щина Брезник е връчено предписание за
предприемане на мерки във връзка с от-
клоненията в качеството на питейната вода
в с. Долни Романци, община Брезник.

Направени са изследвания на проби от
питейна вода при консуматорите от цен-
трално водоснабдените населени места по
показателите, включени в периодичния мо-
ниторинг.

От тях не отговарят на Наредба №9/2001
г. на МЗ за качеството на водата, предназ-
начена за питейно- битови цели в с. Краса-
ва, община Брезник. Става въпрос за чеш-
ма в частен дом, където са открити  Е. коли.
На „В и К“ ООД гр. Перник е връчено пред-
писание за предприемане на мерки във
връзка с отклоненията в качеството на пи-
тейната вода в с. Красава.

Светла ЙОРДАНОВА
12 табла с различни

предания, легенди и
документи, с които
се доказва присъс-
твието на Апостола
в пернишкия край, са
подредени в Регионал-
ния исторически му-
зей. Експозицията е
по повод 181-та го-
дишнина от рожде-
нието на идеолога на
българската нацио-
нално-освободителна
борба Васил Левски.

Васил Иванов Кун-
чев е роден в подбал-
канското градче Кар-
лово. В много бедно
семейство, в което
твърде млад на Васил
му се налага да стане
глава на дома след
смъртта на баща му.
Много млад прекрач-

ва прага на манасти-
ра и става Дякон Иг-
натий. Но твърде
бързо манастирът
става тесен за него.
Както пише поетът
Вазов за него: “Това
расо черно, що нося
отгоре, не ме помир-
ява с тия небеса и ко-
гато в храма дигна си
гласа, химн да пея Бо-
гу, да получа раят,
мисля, че той слуша
тия що ридаят! И не
с това расо и не с таз
брада мога да отнема
нечия беда. Рече и от-
сече!”. И Васил напус-
ка манастира. Стига
в Белград, където Ра-
ковски подготвя мла-
ди мъже в Първата
българска легия. Там
Васил се откроява от
всички с изключител-

ните си физически и
интелектуални уме-
ния. Прескача най-ус-
пешно тренировъчна-
та яма, всички са въз-
хитени от лъвския
му скок и започват да
го наричат Левски. И
Васил Иванов Кунчев,
Васил Левски, Апосто-
лът на свободата,
става един от идео-
лозите на българска-
та национална рево-
люция. Велико негово
дело е създаването
на Вътрешната рево-
люционна организа-
ция. Легендата и ис-
торическата истина
разказват как той
преминава през всяко
българско селище, ув-
лича най-добрите
българи след себе си
и почти във всяко

Одобриха учебниците
за III, VII и за IX клас

Светла ЙОРДАНОВА
Учителите в стра-

ната приключиха оце-
няването на проекти-
те на учебници и уче-
бни комплекти за III
клас, на учебници за
VII и IX клас, на учебни
комплекти по чужд
език за нива А1 и В1
от Европейската ези-
кова рамка, както и на
учебници за V клас по
испански и италиан-
ски език, информира
МОН. Обща оценка
„Приложим в практи-
ката“ са получили 60
проекта за III клас, че-
тири за V клас, 91 за
VII клас, 79 за IX клас и

44 по чужд език за ни-
вата А1 и B1. Пред-
стои те да бъдат
одобрени със запове-
ди на министъра на
образованието и нау-
ката. Списъкът с ут-
върдените учебници
и учебни комплекти
ще бъде публикуван в
рубрика „Учебници“
на официалната стра-
ница на Министерс-
твото на образова-
нието и науката
(МОН). Общите оце-
нки бяха представени
пред вносителите на
проектите. Тези, чии-
то варианти са одо-
брени, трябва да по-

дадат заявление в
МОН за разпростра-
нение в училищата в
страната за следва-
щата учебна година.
На официалната
страница на минис-
терството ще бъде
публикуван и график
на дейностите за оси-
гуряване на учебници
и учебни комплекти
за безвъзмездно пол-
зване от учениците
от III, V и VII клас. Към
графика ще бъде при-
ложен и образец на
заявки за необходими-
те количества.

Безплатните уче-
бници за учениците
до VII клас се избират
от учителите, които
преподават по съот-
ветния учебен пред-
мет, след съгласуване
с Обществения съ-
вет. Учебниците, уче-
бните комплекти и
помагалата, които не
се предоставят без-
възмездно, също се
избират от учители-
те, които препода-
ват в паралелката по
съответния учебен
предмет или модул.

кътче създава рево-
люционен комитет.
Защото е убеден, че
“Нашето дело зависи
от нашите собстве-
ни усилия”. Турците
го търсят непрекъс-
нато. Той непрекъсна-
то успява да се из-
мъкне, като се преоб-
лича и се превъплъща-
ва в различни образи.
Ботев пише за неве-
роятната му издръж-
ливост и весел харак-
тер: “Навън зима, ка-
мък се пука от студ,
а той, Левски, пее”.
Апостолът на Бъл-
гарската свобода е
предаден през зимата
на 1872 г. Заловен е в
Къкринското ханче до
Ловеч. Съден е в Со-
фия. Дори турските
съдии са изненадани и
възхитени от него.
Обесен “там близо
край град София” на
19 февруари 1873 г.
Васил Левски е веч-
ният критерий на по-
коления българи от
Освобождението до
днес, но някак си ви-
наги неговите заве-
ти остават все така
несбъднатата бъл-
гарска мечта. Пара-
докс и до днес остава
фактът, че за бълга-
рите по-големият
празник е обесване-
то, а не рождението

на Левски. Давани са
различни обяснения
за това. Дали е чувс-
твото за вина, че ни-
кой навремето не е
направил опит да го
спаси в пътя му към
София, дали защото
почитаме повече Въз-
кресението, отколко-
то Рождество, защо-
то след смъртта си
Левски възкръсна в
народната памет.
Един светец, напус-
нал църквата, рево-
люционер, проповя-
дващ европейската
идея за разбирателс-
тво с всички народи,
борец за национална
свобода, който не се
опитва да ограничи
свободата на други-
те. “Нашата работа
зависи от нашите
собствени усилия”,
“Народната работа
стои над всичко”, “И-
граем с живота на 7
милиона българи –
трябва зряло да се
постъпва”, “Времето
е в нас и ние сме във
времето”, “Ако спе-
челя, печеля за цял на-
род – ако загубя, губя
само мене си”. Това са
само част от написа-
ните мисли, превъп-
лътени в действия,
на Апостола на Бъл-
гарската свобода Ва-
сил Левски.

Променят методиката
за ТЕЛК-овите решения

Силвия ГРИГОРОВА
Не знам как щяха да се развият събитията.

Много тежък въпрос разглеждахме - за меди-
цинската експертиза и той ще влезе, незави-
симо от известните резерви, категоричен е ви-
цепремиерът.

Според вицепремиера Валери Симеонов,
има изобилие на данни за фалшиви ТЕЛК-ове.
1,7 млрд. лева отиват за хора с инвалидност.
Тези пари са силно завишени. Има случаи на
цели села, като че с един и същ печат са пос-
тавени заключенията, налице е масово раз-
пространение на някои незаразни заболява-
ния, коментира Симеонов на брифинг с журна-
листи сред заседанието на тристранката.

Валери Симеонов поясни, че на първо място
ще се смени формирането на телковите коми-
сии. Сменя се системата за инвалидност. Не
само на база натрупване на заболявания - с
леки болести да получат право на чужда по-
мощ. Според новата формула, по която ще се
изчисляват процентите инвалидност , всички
тежки заболявания са завишени и към тях ще
се добавят съпътстващите заболявания, об-
ясни Симеонов. „Копирали сме в голяма сте-
пен германския модел”, призна Симеонов.
Той подчерта, че държавният бюджет губи
стотици милиони левове за хора, които нямат
право да ги получават като помощ.

Започна жътвата
на рапицата

Силвия ГРИГОРОВА
Започна прибирането на реколтата от

маслодайна рапица в областта, информира-
ха от Областна дирекция „Земеделие” в
Перник. Към 17 юли са ожънати 3700 дка от
общо засетите в региона 16 590 дка. Първи
започнаха жътвата на рапицата стопаните
от Радомир. От засетите в общината 8 500
дка с тази култура, те прибраха реколтата
от 3 500 дка, което представлява 41.18%. От
тях са получени 805 т продукция при 230 кг
среден добив от декар. Земеделците от
Брезник също започнаха да прибират уро-
жая от рапица. От засетите в общината 450
дка, те са ожънали 200 дка, което означава
44.44% от площите. От тях са получени 22 т
продукция при 110 кг среден добив от де-
кар.

Според агроспециалистите, до сега няма
предадени протоколи за пропаднали пло-
щи с рапица в областта.
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80 000 ëåâà êàòî íà÷àëî çà ÿçîâèð "Ìåùèöà"
Кметът Вяра Церовска предлага те да бъдат поети от общинския бюджет

КС решава за Истанбулската
конвенция на 27-ми юли

Любомира ПЕЛОВА
Конституционният съд насрочи реше-

нието си за Истанбулската конвенция и
за това дали тя противоречи на българ-
ската конституция за последния рабо-
тен ден на депутатите, преди да излязат
в лятна ваканция.

Така конституционните магистрати ще
разгледат по същество делото на 27
юли, съобщават на своята страница от
КС.

След десет дни делото за спорния
международен документ ще се "раз-
глежда по същество".

В сряда Конституционният съд е про-
вел обсъждане по въпроса дали Кон-
венцията на Съвета на Европа за пре-
венция и борба с насилието над жени и
домашното насилие , или т.нар. "Истан-
булска конвенция", противоречи на
Конституцията на Република България.

Въпросът за конституционосъобраз-
ността на противоречивия документ бе
отправен от 75 депутати от ГЕРБ. Това
стана след като правителството оттегли
от Народното събрание решението, с
което се искаше ратификацията на кон-
венцията.

Докладчик по конституционно дело №
3/2018 г. е съдия Анастас Анастасов,
който е бивш депутат от ГЕРБ.

Делото се очаква с голям обществен
интерес, който бе допълнително засилен
и от създалото се напрежение при из-
разяването на становища от представи-
тели на ключови правораздавателни ин-
ституции у нас.

Върховният касационен съд не успя
да излезе с позиция по въпроса. Пред-
седателят на институцията Лозан Панов
бе възложил на трима върховни съдии
да изготвят становище.

На позицията на двама от съдиите
(членове на Гражданската и Наказател-
ната колегии), която застъпваше тезата,
че ратификацията на конвенцията про-
тиворечи на основния закон, бе проти-
вопоставена втора позиция, изготвена
от съдия от Търговската колегия на
ВКС, която подкрепяше спорния доку-
мент.

Висшият адвокатски съвет също не
успя да вземе решение.

Първоначално на сайта им беше пуб-
ликувано становище, подписано от
председателя Ралица Негенцова, спо-
ред което Истанбулската конвенция не
противоречи на Конституцията.

След реакция на членове на съвета
обаче, които се оказаха противници,
становището на адвокатурата беше от-
теглено.

Сега всичко остава в ръцете на Кон-
ституционния съд, който временно отло-
жи решението си.

Каквото и решение да вземе обаче,
това едва ли ще повлияе на различните
политически нагласи в Парламента.
Против се обяви и Българската църква.
Привърженици на документа са депута-
тите от ГЕРБ и ДПС.

Категорични противници на подписва-
нето на спорната конвенция са коали-
ционните партньори от Обединени пат-
риоти.

БСП също многократно се обявява
против приемането на Конвенцията на
Съвета на Европа за превенция и борба
с насилието над жени и домашното на-
силие.

Основната теза на противниците на
Истанбулската конвенция е, че чрез нея
се отваря възможност за легализиране
на еднополовите бракове у нас, което
според сега действащата Конституция
е невъзможно.

Любомира ПЕЛОВА
На днешното си за-

седание пернишкият
минипарламент ще
разгледа докрадната
на кмета на Вяра Це-
ровска, относно оси-
гуряването на финан-
сов ресурс, за да може
общината да канди-
датства с проектно
предложение  за по-

тните законотворци
да бъдат отпуснати
80 000 лева, които да
бъдат поети от бю-
джета на общината,
за покриване на пър-
воначалните допус-
тими разходи по
проекта за реконс-
трукция и ремонт на
едноименния язовир в
село Мещица.

добряване техничес-
кото състояние на
язовир "Мешица" и за-
щита на критичната
инфраструктура и
повишаване защита-
та на техническата и
социалната инфрас-
труктура на терито-
рията на общината.
Градоначалникът иска
съгласието на мес-

Още в началото на
юли градоначалникът
съобщи на регулярна-
та среща на кметове-
те на малките населе-
ни места, че Община
Перник търси средс-
тва за възстановява-
не на язовира. "Още
от миналата година
се прави обследване на
водоема. Назначен е
оператор, който се
грижа за поддържане
на стената. Надявам
се да успеем , работим
много упорито. Пус-
нахме обществена по-
ръчка, поради това че
средствата за проек-
тиране не бяха доста-
тъчни се наложи да ги
актуализираме", об-
ясни тогава Церовска.

През март т.г. Об-
щинският съвет в
Перник даде съгласие
общината да канди-
датства за финанси-

Деца  четоха стихове за
Левски в библиотеката

Светла ЙОРДАНОВА
"Левски в литерату-

рата"- така бе нарече-
на изложбата, която
бе открита вчера в
Регионална библиоте-
ка "Св. Минков" по по-
вод честването на
181 г. от рождението
на най-великия бълга-
рин-  Васил Левски. Ин-
тересни книги писани
за Апостола, статии
в националния и ре-
гионалния печат от
фонда на библиотека-
та бяха показани в ек-
спозицията.

Гости на открива-
нето на изложбата
бяха децата от  орга-
низирания летен от-
дих в  Обединения
детски комплекс. Те
прочетоха стихове за
Апостола, сред които
най- известните-

ране за реконструк-
ция на стената на
язовир "Мещица" и
съоръженията към
нея по Оперативна
програма "Околна сре-
да" 2014-2020г. Водое-
мът е публична об-
щинска собственост.
"Предстои нова об-
ществена поръчка за-
това да се изработи
проект, с който да се
кандидатства, за да
може да се направи ос-
новен ремонт на язо-
вира и да бъде годен
за употребление, за
риболов , за отдих",
заяви в началото на
този месец кметът.
Церовска припомни,
че язовирът е с обем
2 млн. куб.м. Строен е
през 1962 година и
преди неговото въ-
веждане в експлоата-
ция е имало много на-
воднявания.

"Левски" на Иван Ва-
зов, "Обесването на
Васил Левски" от
Христо Ботев, както
и стихове  от Блага
Димитрова, Дамян
Дамянов и Недялко
Йорданов.

Децата разгледаха с
интерес изложбата,
като най-любопитно

Минипарламентът гласува
изменение и допълнение в
правилника си за работа

Любомира ПЕЛОВА
На сесията днес пернишките законотвор-

ци трябва да приемат изменение и допъл-
нение в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация, чиято последна ре-
дакция е била приета с решение №634, взе-
то от съветниците на  5 октомври миналата
година

През април тази година обаче в ОбС е
постъпил протест от Окръжна прокуратура,
с който тя е сезирала Административния
съд, искайки отмяна на  чл.17 ал.10 от Пра-
вилника. Според него прадседателят на ми-
нипарламента има право да командирова
общински съветник с негово съграсие за
изпълнение на функциите му. Според про-
куратурата обаче това е в противоречие с
нормите на ЗМСМА и Наредбата за служеб-
ните командировки и специализацията в
чужбина. Според цитираната нормативна
уредба председателят на ОБС няма право-
мощия да командирова съветници, тъй като
от една страна той не е разпоредител на об-
щинския бюджет, а от друга това правомо-
щие е делегирано на кмета на общината.
Според наредбата само градоначалникът
има право да командирова в страната и
чужбина местни законотворци.

Минипарламентът днес трябва да избере
и постоянна комисия съгласно Закона за
противодействие на корупцията и за отне-
мане на незаконно придобито имущество.

за тях се оказа "Теф-
терчето на Левски" .
На мултимедия те
видяха факсимилета
от него.

Децата и библиоте-
карите се включиха
след това в общоград-
ското тържество
пред паметника на
Апостола.
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È ïåðíè÷àíè ñðåùó Âàëåðè Ñèìåîíîâ çàðàäè îìáóäñìàíà
Мая Манолова заяви: «Не мога да чакам покана да си върша работата!»

Любомира ПЕЛОВА
Десетки перничани

се разгневиха и ско-
чиха срещу вицепре-
миера Валери Симео-
нов, който си позво-
ли да изгони от засе-
дание на Тристранка-
та омбудсмана на Ре-
публика България
Мая Манолова. Те не
приемат и поддръж-
ката, която получи
той от представи-
тели на синдикати-
те. В редакцията на
«Съперник» се обади-
ха бивши и все още
работещи миньори,
жени, наети в ши-
вашки предприятия,
които не само остро
разкритикуваха по-
ведението на Валери
Симеонов, но и зая-
виха категорично, че
омбудсманът е чове-
кът, на когото еди-
нствено вярват и
разчитат да защити
правата им, от кого-
то търсят съдей-
ствие за решаване
на тежки проблеми.
«Мая, с теб сме!» на-
писаха мнозина в со-

циалните мрежи.
“Аз не мога да си

позволя да чакам да
бъда канена - пример-
но ако КЕВР вдига це-
ната на тока. Мое
законово задължение
е да съм там, където
се обсъждат права
на граждани. Зако-
нът е над правилни-
ка. Призовавам гос-
подин Валери Симео-
нов да прочете зако-
на и да не го наруша-
ва.

Не е важно, че е
отстранена Мая Ма-
нолова, а, че беше
отстранен предста-
вителят, защитни-
кът на гражданите”.
Това заяви омбудсма-
нът Мая Манолова
по повод недопуска-
нето й до заседание-
то на Националния
съвет за тристран-
но сътрудничество.

Мая Манолова
пристигна на заседа-
нието, тъй като се
обсъжда неин зако-
нопроект. Председа-
телят на Тристран-
ката Валери Симео-

нов обаче я изгони,
тъй като заседания-
та били закрити, а
тя не била поканена.
Той се допита до
другите представи-
тели в Съвета, като
срещу присъствие-
то на Манолова се
противопоставиха
синдикатите.

Тяа от своя страна
заяви: “Моите наме-
рения за НСТС бяха
да си свърша рабо-
тата. По никакъв на-
чин не смятах, че то-
ва може да предизви-
ка такава буря от
емоции”.

Тя обяви, че ще
пренесе случая в ев-
ропейските инсти-
туции за защита на
правата на човека.

“Представете си
за каква държава го-
ворим, след като ин-
ституцията, която
защитава правата
на гражданите, е от-
странена от място,
където се обсъждат
правата на гражда-
ните. Няма да поз-
воля да ми бъде пре-

чено да си върша ра-
ботата като защит-
ник на гражданите”,
каза още Мая Мано-
лова.

По темата за пен-
сионирането на ми-
ньорите – темата,
заради която тя ис-
каше да присъства
на Тристранката, тя
обяви, че и двата
синдиката “имат
какво да крият” и
това било сред при-
чините тя да бъде
изгонена от заседа-
нието.

“Факт е, че депу-
татите са го гласу-
вали в края на мина-
лата година. Минало
е и през въпросната
Тристранка, от коя-
то бяхме изгонени.
Защо синдикатите
не защитават ра-
ботниците по тема-
та с пенсионирането
на миньорите”, запи-
та тя.

На въпрос дали мо-
же високият ? рей-
тинг и активността
? да са причина за
раздразнение, дали в
тези действия тя
вижда обединение
срещу нея, тъй като
е много активна по
всяка гореща тема и
вероятно буди при-
теснение, че може да
се готви за висок по-
литически пост, тя
отговори:

“Аз съм обществе-
ният защитник. Ра-
ботя по различните
теми не от вчера,
работех и миналата
седмица, и миналият
месец, и преди това.
Не си стоя на бюро-
то. Бях в рудник “Ба-
бино” и рудник “Бо-
бов дол”, бях в па-
латките при майки-

те, бях в Странджа,
обръщам внимание и
на всеки отделен
случай, получавам
сигнали всеки ден.
Ако на синдикатите
не им харесва, че
стоя зад миньори и
шивачки, това е те-
хен проблем, който
би дал нови теми за
размисъл. Но това е
моя мисия и няма да
позволя някой да ми
пречи да защитавам
обществените инте-
реси”, каза омбудсма-
нът.

“Рейтингът ми е
толкова висок, защо-
то проблемите на
хората в България са
огромни - във всеки
град, във всяка сфе-
ра”, заяви Манолова.

“По отношение на
конкретното обви-
нение към мен по те-
мата с миньорите -
“въртите далавери”,
нека да ми обяснят
какво имат предвид.
Вероятно изнасяме
заедно въглища и ги
складираме в моето
мазе. Господата да
заповядат да им дам
по две чувалчета кю-
мюр”, каза още Мая
Манолова.

Мая Манолова раз-
критикува и социал-
ното министерство:
“Реформата, която
социалното минис-
терство обеща, не
се случва и няма да
се случи. Апелирам
към чиновниците
там да поемат отго-
ворност и да не лъ-
жат хората. Пари се
наливат, но те не
стигат до хората,
които наистина има-
т нужда от тях”, ка-
тегоричен бе омбуд-
сманът.

Кметът посрещна
гости от Лесковац

Любомира ПЕЛОВА
Представители на туристическа орга-

низация на сръбския град Лесковац по-
сетиха кабинета на кмета Вяра Церов-
ска, за да поканят перничани на 29-ия
фестивал на сръбската скара „Рощилиа-
да“. 

Представители на организаторите ще
гостуват в Перник на 10 август, от 16.30
часа, когато ще раздадат безплатно 500
плескавици и кебапчета, ще представят
рекламни материали, ще разкажат исто-
рията на фестивала и програмата за тази
година. В рамките на визитата им ще
има богата културна програма, съчетана
с парад на мажоретки и много веселие
пред Двореца на културата. 

И тази година най-големият и най-по-
сещаван фестивал на скарата в Леско-
вац ще се проведе от 27 август до 2 сеп-
тември. Той ще приюти десетки майсто-
ри на скарата, всяка вечер за гостите на
фестивала ще има изпълнения на изяве-
ни певци от Сърбия. Ще има програми на
самодейни състави, на оркестри, ще се
подредят изложби, посветени на фести-
вала.

Венец от името на Соколова
пред паметника на Левски
Любомира ПЕЛОВА

С венец от името
на областния управи-
тел Ирена Соколова и
областната админис-
трация бяха засвиде-
телствани почитта
и преклонението пред
величието на личнос-
тта и делото на Ва-
сил Левски.

Това стана на въз-
поменателно тържес-
тво по случай 181 го-
дини от рождението
на Апостола, пред
единствения му па-
метник в близост до
Двореца на култура-
та в Перник.

Представители на
местната власт, де-
путати, институции

и граждани, също
склониха глава пред
една от най-светлите
личности от нашата
история, символ на
родолюбие и патрио-
тизъм. Васил Левски е

един от идеолозите
на българската нацио-
нална революция. Ве-
лико негово дело е
създаването на Вът-
решната революцион-
на организация.

От 1 януари ще
има и уикенд винетки

Силвия ГРИГОРОВА
С въвеждането на електронните винет-

ки от 1 януари ще има и уикенд винетки,
които ще улеснят пътуващите през по-
чивните дни, това каза в ефира на Нова
телевизия инж. Светослав Глосов, пред-
седател на Управителния съвет на Аге-
нция „Пътна инфраструктура“. Цената
на уикенд винетката ще бъде около 10
лева.

Той посочи, че винетките в България
са най-евтините в Европа. След въвеж-
дането на електронна винетка за леките
автомобили от  1-ви януари няма да се
променя цената им, ще отпаднат стике-
рите, а при заплащане на електронна ви-
нетка, номерът на автомобила ще бъде
въведен в електронна система, която
ще следи за нарушители, обясни инж.
Глосов.

С промените в закона за пътищата, се
предвижда промяна в структурата на
агенцията и създаване на специално
звено, което ще поддържа тол система-
та и електроните винетки, и ще извър-
шва контролни функции, каза инж. Гло-
сов.

Трафик патрули по пътищата ще има от
началото на следващата година. Тол
системата е справедлива система за
таксуване на товарните автомобили,
заплащането е за изминато разстояние.
Очакват се значителни приходи от въ-
веждането на тол системата, те ще бъ-
дат изцяло за изграждане на нова път-
на инфраструктура, за ремонт на същес-
твуващата и за поддръжка на самата
система, подчерта инж. Глосов.

През лятото няма да има ремонти по
АМ „Тракия”, които да затрудняват тра-
фика, заяви инж. Глосов. Ремонти има
основно по АМ „Хемус”, но те ще про-
дължат минимум година и половина, тъй
като не е добро състоянието на съоръ-
женията, които не са ремонтирани пове-
че от 35-40 години, откакто са построе-
ни, и ремонтът им е наложителен.

Съдят пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин застава пред Темида за шо-
фиране на автомобил в нетрезво състояние.

Нарушението на законовата уредба е из-
вършено на  5 юли тази година в областния
град. Служители на реда проверили лек ав-
томобил „БМВ“, управляван от 40-годиш-
ният И.З. При изпробването му с техническо
средство за алкохол били отчетени над 1,2
промила. Анализът на кръвната му проба
показал 2,71 промила.

Сега той е привлечен като обвиняем и ра-
ботата продължава съвместно с Районна
прокуратура  - Перник.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 3(5), ТЕЦ, 2 тер., 83 м2 - 80 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. - 66 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 52 м2, двор 1/2 от 288 м2 - 40 000 лв.
21. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
26. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
28. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
29. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Кафе, магазин или офис, Център - 490 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 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. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 19 юли 2018 г., брой 134 /6482/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.
2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО
3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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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. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 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 - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, 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. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 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, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 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 - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 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@abv.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/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

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

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 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
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

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

Купува веднага
малка къща

в близките села

 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.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

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:
Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297; 077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

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"

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ ТАРО.
ЛЕЕНЕ НА КУРШУМ, ЗА
ИЗЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХ.
ИЗЧИСТВАНЕ ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88



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, 2008 г.,
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 луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789

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
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636

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

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

Продавам масивна двуетажна
къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013
Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам апартамент 45 м2 в

Твърди ливади, PVCдограма,
саниран, ет.1 - 38 5000 лв. Тел.:
0896 695 860
Продавам в с. Блатешница къща

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963
Продавам парцел регулиран 300

м2 със стара къща, над кв. Ралица, с
ток, вода и канализация - 15 000
евро. Тел. : 0897 052 409
Продавам апартамент в Твърди

ливади, 54 м2, отремонтиран,
обзаведен, саниран - 58 500 лв.
Тел. : 0896 695 860

Давам под наем луксозни поме-
щения, 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 санитарен 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 може да
бъде офис или друг вид бизнес.
Тел.: 0898520537

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

С течение на времето завесите у дома избеляват, захабяват се и
трябва да бъдат сменени. Това обаче не означава задължително
да ги пратите на боклука. Вижте как с малко творчество да вдъх-
нете нов живот на старата тъкан и да и намерите ново приложе-
ние:

СТАРИТЕ ЗАВЕСИ КАТО ОСНО-
ВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ

Ако завесите, с които разпо-
лагате са с големи размери, мо-
жете да ги срежете и подгънете,
за да създадете по-малки - под-
ходящи за по-малките прозор-
ци. Ако шиенето не е една от
силните ви страни, вземете дру-
го парче плат (дантела или дру-
го ваш избор) и като използва-
те лепило за платове, го зале-
пете с помощта на ютия, върху
изрязаното парче завеса, така
че да се покрие подгъва. Така
ще се сдобиете с интересни но-
ви пердета за нула време.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАТО ПРОТЕК-
ТОР ЗА МАТРАК

Старите завеси са идеални за
покриване на матраците и по
този начин създават преграда
между спалното бельо и самия
матрак. Така ще поддържате хи-
гиената на ниво и ще можете да
перете завесите винаги, когато
искате, да освежите леглото,
докато матракът ви винаги ще
остава чист.

ОСВЕЖЕТЕ ДЕКОРАТИВНИТЕ
ВЪЗГЛАВНИЦИ

Ако имате декоративни въз-
главници, които са започнали
да изглеждат похабени, но не
искате да купувате други, не се
тревожете, защото има реше-
ние. Достатъчно е да ги разкра-

Идеи за рециклиране на старите завеси
сите, като използвате материал от старите завеси, в частите, къде-
то възглавницата се е износила. Ако не искате да шиете цялата
площ, направете няколко цветя от плат, които да закрепите върху
възглавничките с подходящо лепило или с конец.

ПОСТЕЛКИ ЗА КУХНЯТА
От старите завеси можете да

направите чудесни килимчета
и постелки за кухнята, които да
поставите до хладилника, мив-
ката или печката, така че да
предпази пода от натрупване
на мазни петна и боклуци.

КУВЕРТЮРА ЗА ДИВАНИ И
ФОТЬОЙЛИ

По-големи завеси могат да се
използват като кувертюра за
дивани и фотьойли. Можете да
добавите панделки или други
декорации по краищата за по-
завършен вид.

ПОКРИВКИ И ТИШЛАЙФЕРИ
Старите завеси независимо

дали са едноцветни или шаре-
ни могат да се превърнат в кра-
сиви покривки за холната или
кухненската маса. Стига да
имате желание да творите мо-
жете да превърнете стария
плат в прекрасен тишлайфер,
който да украсите с бродерия
или готови детайли.

КУХНЕНСКИ КЪРПИ
Защо да купувате кухненски

кърпи, когато можете да си нап-
рави такива сами лесно и бър-
зо. Просто нарежете старите за-
веси в желаната форма. Можете
да зашиете няколко слоя заед-
но, за по-голяма здравина и
плътност.  Този проект ще ви
отнеме много малко време, а и
ще спестите пари.
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Идея: Плащаш на светофар в София да ти
измият стъклата на колата, глобяват те

Мият стъклата на колата ви на светофара – отнасяте глоба, пред-
вижда новата Наредба за обществения ред на Столичния общин-
ски съвет, която предстои да бъде гласувана в края на месеца.

Паричната санкция ще бъде наложена само ако водачът на пре-
возното средство плати на мияча на стъкла.

В противен случай контролният орган не може да докаже прови-
нението, съобщава NOVA.

 „Нашата цел беше да се опитаме максимално да изчистим кръс-
товището от тези хора, които мият коли. Шофьорите в София, които
биха позволили и биха платили да им се измият стъклата, са може
би съвсем малко. Въпреки това, искаме да предотвратим едно тако-
ва деяние”, коментира пред NOVA Иван Илиев, председател на пос-
тоянната комисия по обществен ред и сигурност на Столичния об-
щински съвет.

„Ако водачът даде пари, тогава той става ваш съучастник и ще
бъде наказан, ако контролния орган прецени, че има извършено
нарушение”, поясни той.

Работната комисия ще разгледа и проблемът с шума в градска
среда.

„Проблемът с шума е сериозен. Ние го разглеждаме в две нап-
равления. Първо, това са домашни дейности и съседи, които из-
вършват ремонтни дейности в жилищата си.

От друга гледна точка, това са строежите, които също създават
шум.

Предвиждат се забрани в определени часови интервали”, каза
Илиев.

Новата наредба за обществения ред и сигурност ще бъде гласу-
вана на 26 юли.

Рекорд: Семейство даде
на измамници 40 000 евро
Възрастно семейство от Стара Загора стана жертва на телефонни

измамници.
85-годишна жена даде 6000 лв. и златни накити на ало-измамни-

ци.
За времето от 10 до 12 юли по изпитаната схема, че помагат на

полицията, на два пъти възрастните хора са предали сумата от об-
що 40 000 евро.

По първоначална информация, възрастната двойка е изтеглила
парите на два пъти и ги е предала също на два пъти, лично на жена
на средна възраст. Средствата били дадени на територията на друг
град.

Това е най-крупната сума до момента, която хора от Старозагор-
ския регион, са давали на телефонните измамници.

НС подкрепи отдаването на
концесия на Летище София
Парламентът отхвърли проекторешението на "БСП за България"

за прекратяване на действията по предоставяне на концесия на
Летище София с 59 гласа "за", 95 "против" и 7 въздържали се.

"За" прекратяване на процедурата гласуваха от левицата и от
"Воля". От ГЕРБ, "Обединени патриоти" и ДПС бяха "против" и "въз-
държал се", с което на практика подкрепиха концесията на столич-
ното летище.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съоб-
щенията Ивайло Московски беше в пленарната зала по време на
дебатите и призова политическите сили да подкрепят концесията
на Летище София.

Той посочи, че с това ГЕРБ изпълнява предизборната си програ-
ма. По думите му БСП отрича нормална европейска практика за уп-
равление на летищна инфраструктура.

Увеличават помощта „де минимис“ за
стопаните в общините с ограничение заради чумата
Управителният съвет на фонд "Земеделие" прие увеличение на по-

мощта "де минимис" на 47 лв. за овца/коза за стопаните в 7-те общини в
Ямболско и Бургаско с ограничения заради чумата, съобщиха от прес-
центъра на Министерството на земеделието и храните.

Подпомагането е допълнение към компенсациите за евтаназирани жи-
вотни, чието изплащане вече започна от понеделник за селата Воден и
Кости.

Увеличението на средствата е за земеделските стопани, отглеждащи
овце-майки и/или кози-майки по помощта "де минимис".

Помощта "де минимис" за 7-те общини от областите Бургас и Ямбол се
вдига от 25 на 40 лв. на овца/коза.

Те ще получат и още 7 лв. за животно, които вече бяха приети на 12
юли от управителния съвет на фонда като подпомагане за овцевъдите
и козевъдите в цялата страна.

Социалната помощ за отопление
през зимата ще бъде по-висока

Социалната помощ за отопление за предстоящия зимен сезон ще
бъде с 9 лева по-висока в сравнение с изминалата зима.

Това предвижда заповед на социалния министър Бисер Петков за
новия размер на помощта, който ще бъде изплащан през отоплителни-
я период 2018-2019-та година.

Общата сума за месеците от ноември до март включително ще бъде
374.15 лева, а размерът й се изчислява спрямо средната продажна це-
на на определено количество електроенергия по дневна и нощна та-
рифа към 31-ви октомври на настоящата година.

Заявленията за отпускане на целевата помощ се подават в дирек-
циите „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на кандидатите,
до края на октомври.

През миналия отоплителен сезон помощта стигна до близо 205 хил-
яди лица и семейства, но за тази зима от Агенцията за социално подпо-
магане очакват броят на лицата с право на такава помощ да достигне
230 хиляди души.

Манолова ядосана на Тристранката:
Няма да чакам покани да си свърша работата

„Не мога да чакам покани да си свърша работата. Мое законово за-
дължение е да съм там, където се обсъждат правата на гражданите”.

Така омбудсманът Мая Манолова коментира пред NOVA отстранява-
нето й от заседанието на Тристранния съвет във вторник с мотива, че
не била поканена.

На него се обсъждаха законови промени, които отнемат правото на
миньорите да се пенсионират по-рано като хора, извършващи първа
категория труд при тежки условия.

Това е било валидно до миналата година, но с премахването на опре-
делена наредба вече не важи.

 „Предупредих, че за последните 80 миньори от последния останал
подземен въгледобивен рудник ще има проблем”, коментира Маноло-
ва. Тя изрази надежда, че водещият заседанието на Тристранката –
вицепремиерът Валери Симеонов, „следващия път ще прочете и спази
закона”, според който омбудсманът трябва да присъства на дискусии,
засягащи правата на гражданите.

„Чрез моето отстраняване те отстраняват българските граждани. Мно-
го е опасно, когато органите в държавата се капсулират. Какво крият?”,
запита Манолова.

Тя отхвърли обвиненията на един от синдикатите за това, че е заме-
сена в „далавера”, свързана с миньорите.

„Това е недостойно поведение. Нима складирам въглища в мазето
си”, попита общественият защитник.

Тя коментира и кризата с чумата в Бургаско и Ямболско. Според нея
правата на стопаните на евтаназираните животни са нарушени, защото
не били подробно информирани за действията на властите.

Манолова ще проверява и сигнал от жена, в който се твърди, че впи-
саният в протоколите брой на умъртвените животни от нейното стадо е
с 31 по-малък от действителния.

Омбудсманът коментира и проблемите на хората с увреждания и тех-
ните близки:

„Реформата, която социалното министерство обеща, не се случва и
няма да се случи. Апелирам към чиновниците там да поемат отговор-
ност и да не лъжат хората. Пари се наливат, но те не стигат до хората,
които наистина имат нужда от тях”, категорична бе Манолова.

Борбата със СПИН
е в „несигурен етап“

Борбата срещу епидемията от СПИН в света е в застой заради
настъпилото самоуспокояване след постигнатия напредък, като ус-
пехите не съответстват на необходимото, предадоха световните ин-
формационни агенции, позовавайки се на доклад на ООН.

Докладът на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS)
изтъква, че борбата с епидемията е в "несигурен етап". Макар и
смъртните случаи да намаляват и лекуваните да се увеличават,
броят на новите заразени може да наруши темпа в усилията за по-
беждаване на болестта.

"Не се спазват обещанията към най-уязвимите хора. Има още мно-
го път до края на епидемията от СПИН. Времето изтича", пише в
доклада.

Мишел Сидибе, изпълнителен директор на Обединената програ-
ма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS", отбелязва в предговора към док-
лада, че е постигнат голям напредък за намаляване на смъртните
случаи от СПИН и рекорден брой хора получават антиретровирус-
ни лекарства - всеки трима от петима заразени.

"Кризисните точки" обаче са в предотвратяването на разпрос-
транението на заразата сред високорисковите и уязвими хора, как-
то и в осигуряване на постоянно финансиране.

Хомосексуалните мъже са 28 пъти по-застрашени да се заразят с
вируса ХИВ от хетеросексуалните мъже. Транссексуалните жени
са 13 пъти по-застрашени да се заразят с ХИВ от хората на възраст
от 15 до 49 години.
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 Днес взимайте добре премислени решения в де-
ловата сфера. Опитайте да се съсредоточите
върху плановете си. Чувствени към партньора си,
ще запазите любовта си за дълго, ако сте усмих-
нати и приветливи. В никакъв случай не бъдете
пасивни. Диетата днес е много ефективна. Не е

изключено случайно запознанство.

 Днес ангажиментите ви, и то предимно от ли-
чен характер, неусетно ще се увеличат. Напълно
възможно е част от вас да бъдат изненадани с из-
вестия, които коренно ще променят плановете,
които градихте до момента. Насочете енергия-
та си към полезни за повече хора действия и не се

поддавайте на изкушения.

 Днес вашите организационни способности ще
ви помогнат да се справите със съществуващи-
те на работното ви място предизвикателства.
Опитайте да преосмислите целите си, особено
ако установите, че събитията на работното
място са динамични и изискват от вас стопро-

центова концентрация.

 Днес кратките пътувания в компанията на оби-
чан от вас човек ще ви донесат множество поло-
жителни емоции. Постарайте се да отделите
достатъчно часове за сън и време, което да пос-
ветите изцяло на себе си. Вземете мерки, ако
здравословното ви състояние не е стабилно. Уве-

личава се творческият ви и сексуален потенциал.

 Днес не си позволявайте да предприемате как-
вито и да било рисковани ходове, с които ще пос-
тавите под въпрос деловата и материалната си
сигурност. В ситуациите, които са от голямо
значение за вас, се стремете да бъдете наясно с
всичко. Действайте със съобразителност, ако

колега или влиятелна особа ви отправят предизвикателства.

 Днес опитайте да проявявате последовател-
ност в действията и решенията си. Не поемайте
излишни рискове, особено ако свързани с пари.
Споделете времето си със семейството и близ-
ките. По отношение на работата и новите кон-
такти ще си спестите разочарования и грешки,

ако останете пасивни.

 Днес пред вас се откриват добри перспективи.
Стремете се да преценявате положението си
адекватно. По-малко говорете за плановете си и
повече слушайте. За предпочитане е да не
приемате алкохол и лекарства, да ограничите
храната и да не се претоварвате физически и

емоционално.

 Днес не обръщайте твърде голямо внимание на
слуховете по ваш адрес и на създаваните интри-
ги. Постарайте се да определите целите си та-
ка, че да успеете да ги осъществите по-лесно.
Проявете готовност да намерите компромисно
решение в ситуацията, която се създаде на ра-

ботното ви място.

 Днес не отдавайте твърде голямо внимание на
материалната страна на живота, тъй като рис-
кувате да пропуснете много важни детайли, с
които да се чувствате хармонични и щастливи
личности. Пасивността е противопоказна, но и
не издевателствайте над себе си. Завършете

всичко започнато.

 Днес установените от вас връзки и контакти
ще станат главният фактор, благодарение на
който постигането на стабилност и по-добро
развитие в кариерата ви ще станат възможни. В
случай че сте пред прага да направите голяма по-
купка, е важно да обмислите какви последствия

ще има това върху вас.

 Днес ще се радвате на отношението на влия-
телни покровители и на хора, които ще показват
ясно своите симпатии. Опитайте да съхраните
дипломатичния си маниер, особено ако се налага
да обсъждате въпроси, които касаят личния ви
интерес. Подобрените ви финанси ще облекчат

семейния бюджет и ще внесат известно успокоение у вас.

 Днес не се нагърбвайте с непосилни за вас от-
говорности. Колкото по-адекватно се справите с
текущите си задължения, с толкова повече вре-
ме за пълноценен отдих ще разполагате. Много
от вас ще бъдат приятно изненадани от неочак-
вани приходи. Бъдете реалисти и не се обвързвай-

те с непосилни задачи и срокове за изпълнението им.
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След  спортното училище Николай Грахльов продължава в НСА

Áðåçíè÷àíèí òðúãâà ïî ïúòÿ íà Ñëàâè Ãîöåâ

Волейболистът Ни-
колай Грахльов от
град Брезник тренира
от 5 години. Наскоро,

след успешно издър-
жан писмен и устен
държавен изпит, той
получи диплома за по-

мощник-треньор от
спортно училище „О-
лимпиец“ – град Пер-
ник, където завър-
шил. През последните
2 години Николай е и
съдия на турнири в
Брезник и Перник, кое-
то не е лесно.

Волейболните съ-
дии не трябва да са
пристрастни по вре-
ме на мачове, което е
трудно, смята младе-
жът. „Трудно е не мо-
га да кажа, че е лесно,
защото си има и спе-
цификите. В смисъл
не трябва да си прис-
трастен, което вече
е много трудно. Нап-
ример аз съм от Брез-
ник, но ако играят
„Чорни“ и „Миньор“
(Перник) – ако си

пристрастен ще сви-
риш за родния град,
което е нормално.“,
сподели Николай
Гряхлов. Когате го пи-
тат как се справя с
това, той отговаря:
„Обичам си волейбола
и заради самата ми
любов към него ми се
получава. Не искам да
правя експерименти с
волейбола.“, каза Ни-
колай.Намерението
на младия волейбо-
лист от Брезник е да
продължи да развива
спортното си обра-
зование в Национална
спортна академия
„Васил Левски“ в Со-
фия и да тренира във
волейболен клуб „Ми-
ньор“ (Перник). С оце-
нките си от държав-

ния изпит в Спор-
тното училище той
вече е приет в акаде-
мият . Младежът се
познава и с волейбол-
ната гордост на
Брезник – Светослав
Гоцев с когото двама-
та са приятели. „Ние
сме приятели с него.
Той е най-добрият
блокировач сега, в
света. За Световна-
та лига, която сега в
момента се играе каз-
вам, че е най-добрият
блокировач. Много
съм горд с него.“, каза
още Николай. Пожела-
нието му към млади-
те волейболисти на
Брезник е да трени-
рат, да са упорити и
да бъдат живи и здра-
ви.

Списък на сините резили
Левски записа поред-

ната си издънка в Евро-
па и отново стана за
срам. Този път „сини-
те“ отпаднаха от Ва-
дуц (Лихтенщайн), кой-
то се състезава в
швейцарската втора
дивизия. През 1992 го-
дина картинката беше
същата – пак мъка от
в т о р о д и в и з и о н е н
швейцарски клуб. Лю-
церн обаче си беше от
Швейцария. За разлика
от Вадуц…Това е 18-
ият резил на тима от
„Герена“ в евротурни-
рите. И смело можем да
го обявим за най-огром-
ния в цялата исто-
рия!Левски е имал про-
вали на Стария конти-
нент и в годините пре-
ди 1987-а, но те са ни-
що в сравнение с 18-те
мига на срама. Така нап-
ример през 1974 година
„сините“ ядат два пъ-
ти голям бой от Дожа
Уйпещ – 0:3 и 1:4. Унгар-
ците обаче тогава са
сериозен тим, няколко
пъти поред шампион
на родината си.Също-
то се отнася и за пол-
ския Гурник, Спарта
(Ротердам), Днепър и
останалите отбори,
елиминирали Левски
през 60-те, 70-те и 80-
те години на миналия
век. Тогава отпадания-
та не бяха фрапантни
и каращи те да поси-
нееш от яд.Първият
голям резил е през 1987
година, когато Левски

бере срам на остров
Крит, където мес-
тният ОФИ му скрива
топката.Второто най-
голямо падение (не са-
мо хронологично, но и в
историята след нас-
тоящото от Вадуц) е
срещу Антверпен с да-
та 26 септември 1989
година. Разбира се, бел-
гийският тим е далеч
по-класен от последни-
те екзекутори на „си-
ните“ (Иртиш, Вадуц и
другите). Но първо
Левски в онзи период
има далеч, далеч по-со-
лиден състав от днеш-
ния. И второ – начи-
нът, по който отпада,
е нечуван. Да водиш с
3:1 и в добавеното 7-
минутно продължение
да допуснеш три гола
за загубата с 3:4, си е
идиотизъм. Ненапраз-
но на Запад определиха
„сините“ като идиоти-
те на Европа.В статис-
тиката по-долу ще си
припомните за остана-
лите европейски „похо-
ди“ на „сините“. В тях
не включваме отпада-
нето след дузпи от
Щурм, защото през
2002 година австрий-
ският тим беше сред
най-добрите в страна-
та и се представяше
прилично в Европа. Да-
же в същия сезон игра
четвъртфинал за Ку-
пата на УЕФА. В списъ-
ка липсва и БАТЕ Бори-
сов, който впоследс-
твие се наложи на ев-

ропейската сцена. Как-
то и Хайдук (Сплит) от
миналата година, кой-
то е клуб с минало,
триумфи и исто-
рия.Неприятното е, че
стана традиция напос-
ледък Левски да се про-
валя. Снощи срещу Ва-
дуц "сините" изглежда-
ха като ФК Скрибуц, а
неприятното е, че то-
ва е петото им сгро-
молясване от първия
им съперник в послед-
ните шест участия в
Европа.  Безспорно Лев-
ски има силни успехи на
европейската сцена –
четвъртфинали за Ку-
пата на УЕФА, първо
българско присъствие
в групите на Шампион-
ската лига. Това са
неоспорими факти, зас-
лужаващи адмирации
по адрес на "сините".
Но неоспорими факти
са и 18-те мига да про-
вала. Мигове, които
май в последно време се
превръщат в констан-
та...

1987 – КНК
Левски – ОФИ (Крит,

Гърция) 1:0, 1:3
отпада още след

първата си поява в
Европа

1989 – УЕФА
Левски – Антверпен

(Белгия) 0:0, 3:4
отпада още след

първата си поява в
Европа

1991 – КНК
Левски –

Ф е р е н ц в а р о ш

(Унгария) 2:3, 1:4
отпада още след

първата си поява в
Европа

1992 – КНК
Левски – Люцерн

(Швейцария) 2:1, 0:1
отпада още след

първата си поява в
Европа

1994 - УЕФА
Олимпия (Любляна,

Словения) – Левски 3:2,
2:1

отпада още след
първата си поява в
Европа

1995 – УЕФА
Левски – Аалст 1:2,

0:1
преди това

отстранява Динамо
(Букурещ)

1996 – КНК
Олимпия (Любляна,

Словения) – Левски 1:0,
0:1 (4:2 след дузпи)

отпада още след
първата си поява в
Европа

1997 – КНК
Левски – Слован

(Словакия) 1:1, 1:2
отпада още след

първата си поява в
Европа

1998 – КНК
Левски – Копенхаген

(Дания) 0:2, 1:4
Преди това

о т с т р а н я в а
Локомотив (Витебск)

2004 – УЕФА
Левски – Беверен

(Белгия) 1:1, 0:1
Преди това

отстранява Модрича
2007 – Шампионска

лига

Тампере (Финландия)
– Левски 1:0, 1:0

отпада още след
първата си поява в
Европа

2008 – УЕФА
Жилина (Словакия) –

Левски 1:1, 1:0
Преди това отпада

от БАТЕ Борисов в
пресявките на ШЛ

2009 –Шампионска
лига

Левски – Дебрецен
(Унгария) 1:2, 0:2

Преди това
отстранява Санта
Жулия и Баку

2011 – Лига Европа
Левски - Спартак

(Търнава, Словакия) 2:1,
1:2 (4:5 след дузпи)

отпада още след
първата си поява в
Европа

2012 – Лига Европа
Левски – Сараево

(Босна) 1:0, 1:3
отпада още след

първата си поява в
Европа

2013 – Лига Европа
Левски – Иртиш

(Казахстан) 0:0, 0:2
отпада още след

първата си поява в
Европа

2016 – Лига Европа
Марибор (Словения)

– Левски 0:0, 1:1
отпада още след

първата поява в
Европа

2018 – Лига Европа
Вадуц (Лихтенщайн) –

Левски 1:0, 2:3
отпада още след

първата си поява в
Европа

БФС пожелава успех на всички
професионални клубове

БФС Борислав Михайлов и БФС пожелаха
успех на всички клубове, които ще играят в
професионалните дивизии на България през
следващия сезон."Президентът Борислав Ми-
хайлов и ръководството на Българския футбо-
лен съюз желаят успех на клубовете, уча-
стници в Първа и Втора лига през новия се-
зон. Вярваме, че и тази година ще продължа-
ваме да ставаме свидетели на прогрес що се
отнася до качество на футбола, на подобрения
в спортната инфраструктура, както и на все по-
приоритетната работа по развитието на млади-
те таланти в детско-юношеските школи.Бъл-
гарският футболен съюз е убеден, че съвмес-
тните усилия на централата и на всеки отде-
лен клуб в борбата срещу хулиганството, аг-
ресията, ксенофобията и манипулирането на
мачове, ще дадат желания резултат, за да
наблюдаваме спортното съперничество в най-
чистата му форма и да осигурим интересен и
атрактивен продукт за милионите любители
на футбола в страната. Подчертаваме готов-
ността си да сътрудничим на всеки клуб, поел
по прогресивния път на модернизацията и
усъвършенстването - посока, която се намира
в сърцевината на стратегията на БФС за бъде-
щето. Още веднъж желаем спортно щастие и
позитивни емоции на всички участници - и не-
ка заедно направим така, че футболът да по-
беди!", пишат от централата.

Пак скандали за пари в щангите
Страшни скандали се развихриха вчера по

време на Управителния съвет на федерацията
по вдигане на тежести, който бе свикан за да
бъдат разпределени парите от премията за
сребърния олимпийски медал на Милка Мане-
ва от Лондон 2012..Първоначалното разпреде-
ление на сумата от 96 000 лева, която се пола-
га на треньорите и всички останали, отговорни
за подготовката на Милка, предизвика скан-
дал още преди време. Треньорката Кристияна
Колева поиска 46 000 лева от тази сума, но й
бяха дадени 23 000.Останалите бяха разпре-
делени между старши треньора Иван Иванов,
личния наставник на Милка Манева в клуб “Ро-
допа” Костадин Грозданов, масажисти, лека-
ри, физиотерапевти и др. Вчера на събранието
отново не се стигна до споразумение между
страните. Кристияна Колева заплаши, че ще
отнесе нещата до съда.“Няма да се откажа! Те
си правят каквото си искат. Вземат от моите
пари, за да ги дадат на други. Сега ми дават
още по-малко - само 20 000, а на Костадин
Грозданов му дават 28 000. Иван Иванов също
взима повече, а той през 2012-а дори нямаше
лиценз за старши треньор.Сега искат да изка-
рат така, че аз не съм била старши треньор на
жените на олимпиадата в Лондон, а съм била
помощник на Иванов. Имам документи и запо-
веди, които показват, че съм била старши.Ще
отнеса нещата до Комисията по антикорупция
в Министерството на младежта и спорта, а
след това и в Комисията по антикорупция в
парламента. След това отиваме на съд. Няма
да оставя нещата така”, заяви пред “Меридиа-
н Мач” Колева.“Документално сме изрядни и
г-жа Колева знае много добре това. Не знам
на каква основа ще стъпи в съда. Тя се базира
на някакъв документ, или по-скоро на чек за
изплатени 9000 лв. пред 2012-а, на който е за-
писана като старши треньор, коментира гене-
ралният секретар на федерацията Борислав
Гидиков. - Това обаче не е вярно.Наистина в
края на 2011-а тя беше старши треньор, но
след като спечелихме две квоти - по една при
мъжете и жените на европейското в Анталия в
началото на 2012-а, направихме анекс към до-
говора с министерството за олимпийска под-
готовка, в който Колева бе вписана като тре-
ньор на девойките, а старши треньор е Иван
Иванов.Този анекс и всичката документация я
има в архивите и на нашата федерация, а и на
министерството, и може да бъде проверена.
Освен това самата Милка Манева сега изпрати
писмо до УС на федерацията, в което пише, че
най-голям дял за нейната подготовка за среб-
рото в Лондон има Костадин Грозданов, след
това е Иван Иванов и чак трета е Кристияна
Колева".



АПРОПО

12

АПРОПО

Ñðåùó äåòñêàòà ïðåñòúïíîñò òðèãîäèøíà ïëàí-ïðîãðàìà
19 юли 2018 г.

Документът е изпратен от отличен експертен състав

Небрежност
предизвика пожар

Любомира ПЕЛОВА
Фургони и паянтови постройки са изгоре-

ли в Перник.
Пламъците лумнали завчера, около 18, 30

часа, на улица „Юрий Гагарин“. Огънят по-
гълнал напълно фургони и паянтови пос-
тройки, утомниха от пресцентъра на Облас-
тната дирекция на МВР.

Причината за случилото се е тривиална –
въпреки непрекъснатите продупреждения
на пожарникарите за изключително внима-
ние при боравене с открит огън, точно това
не е направено и пламъците лумнали.

За щастие при инцидента няма пострада-
ли хора и нанесени други материални щети.

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

утвърди тригодишна
план-програма на Цен-
тралната комисия за
борба срещу проти-
вообществените проя-
ви на малолетните и
непълнолетните за
превенция и противо-
действие на проти-
вообществените проя-
ви на малолетните и
непълнолетните и
престъпленията на не-
пълнолетните за пе-
риода 2019 - 2021 годи-
на. Одобрена е също
бюджетна прогноза за
средствата, необходи-
ми за реализация на
програмата.

Документът е разра-
ботена от експертния
състав на Централна-
та комисия, като са
взети предвид резул-

татите от изследва-
ния, които тя е про-
веждала, както и ин-
формацията от докла-
дите на 297-те местни
комисии за борба срещу
противообществени-
те прояви на малолет-
ните и непълнолетни-
те в страната. Включ-
ва седем раздела, опера-
тивни цели и дейнос-
ти, които се разпис-
ват по години в зависи-
мост от тенденциите
в областта на превен-
ция и противодей-
ствие на противооб-
ществените прояви на
малолетните и непъл-
нолетните и престъп-
ленията на непълно-
летните.

Тригодишната план-
програма се изготвя в
отговор на необходи-
мостта от ефективно

прилагане на законода-
телството в облас-
тта на предотврат-
яването и противодей-
ствието на детското
девиантно поведение,
закрила и подпомагане
на ресоциализацията
на извършителите, по-
вишаване на квалифи-
кацията на специалис-
тите, работещи с деца
с девиантно поведение,
повишаване на роди-
телския капацитет и
подпомагане на роди-
телите на деца извър-
шители на противооб-
ществени прояви и
престъпления, както и
от обединяване и коор-
диниране на усилията
на институциите в
превенцията и проти-
водействието на де-
виациите в поведение-
то на подрастващите.

Пипнаха тийнейджър,
откраднал мобилка

Любомира ПЕЛОВА
16-годишен  младеж е задържан за

кражба на мобилен телефон.
Във вторник,

в брезнишкото
Районно поли-
цейско управ-
ление бил пода-
ден сигнал от
3 6 - г о д и ш е н
местен жител,
който аларми-
рал органите на реда, че му е откраднат
мобилния телефон от служебно помеще-
ние на бензиностанция в града.

Полицаите предприели незабавни дей-
ствия за установяване самоличността на
наглия апаш и  много бързо влезли в ди-
рите му. Оказало се, че мобилката е за-
дигнал 16-годишен тийнейджър от град
Бяла Слатина.

Започнато е бързо производство и ра-
ботата продължава.

ЖИВОТНОВЪДИ ОТ
ПЕРНИШКО СА ОБЕЩА-
ЛИ ДА ДАРЯТ НА ЗАСЕГ-
НАТИТЕ ОТ ЧУМАТА в

Югоизточна България 150 животни.
Идеята е похвална и заслужава пок-
лон. Това се казва солидарност на
практика, а не на думи. Друг е въпро-
сът, че каквито и дарителски акции да
се правят из България, това е капка в
морето. Морален жест, който никога
няма да изтрие ужаса от хилядите умъ-
ртвени домашни животни. В жеста на
съпричастие на нашенските животновъ-
ди обаче има и друг момент. Кой дар-
ява току така отгледани вече животни,
хранени и обгрижвани месеци и годи-
ни? Освен ако на стопаните не им е
дошло до гушата. Не са им писнали
безбройните проблеми в така нарече-
ния животновъден отрасъл. И сега тра-
гедията в другия край на България им
е добре дошла да се отърват от стоката
си. Чумата отвори старите рани на жи-
вотновъдите в цялата страна. В мета-
форичен смисъл чумата е навсякъде,
където някой се е навил да гледа жи-
вотни. И колкото по-малко животни
има, толкова по-малко и той самият се
чувства засегнат от тази коварна бо-
лест. Която не е само по животните, но
и по системата. Затова дарението е вид
спасение. По-малко овце, по-малко чу-
ма.

СЪДЪТ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ОТРИ-
ЦАТЕЛНО ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОС-
ТТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ да се
командироват по решаването на важни
въпроси от вътрешен и международен
характер. Отделно стои въпросът какви
ли толкова въпроси могат да решат съ-
ветниците, но да не коментираме дър-
жавническите им замисли. Като се ка-
же командировка на съветници, ведна-
га в паметта изплуват няколко подобни
случая, които достатъчно обилно бяха
раздухвани от националните медии ка-
то безсмислена разсипия на обществе-
ни пари. И които се свеждаха обикно-
вено до посещения на туристически
обекти в побратимени градове, предим-
но на Запад. С цел обмяна на опит или
нещо подобно. Явно тоя номер вече не
минава пред съда, щото обмяната на
опит и безплатната кльопачка и пиячка
не се връзват системата от демокра-
тични ценности, характерни за някои
развити демокрации. Затова евала на
съда, който разви и пернишката общи-
нарска демокрация.

Още един българин осъди
България пред ЕСПЧ
Любомира ПЕЛОВА

На последното си
заседание българско-
то правителство е
приело Решение за
сключване на прия-
телско споразумение
по делото „Николов
срещу България”
(жалба № 62585/09)
пред Европейския съд
по правата на човека.

Р а з г л е ж д а н о т о
пред ЕСПЧ дело касае
повдигнати оплаква-
ния за нарушение на
правото на свобода
на изразяване на мне-
нието по чл. 10 от
Конвенцията за защи-
та правата на човека
и основните свободи

на Съвета на Европа.
Жалбоподателят е
осъден за непозволе-
но увреждане от ди-
ректора на НСИ, сре-
щу когото преди то-
ва той е завел тъжба
за неизпълнение на
съдебно решение по
чл. 172 от НК за въз-
становяване на неза-
конно уволнен служи-
тел.

След влизане в сила
на съдебното реше-
ние жалбоподателят
заплатил общо около
20 000 лева за обе-
зщетение, лихви за за-
бава и разноски по из-
пълнителното произ-
водство, както и от-

делно разноски за ад-
вокат по национално-
то производство.

Вземайки предвид
практиката на ЕСПЧ
по подобни случаи,
българското прави-
телство сключи
приятелско споразу-
мение с Александър
Николов, на Основа-
ние чл. 39 от Конвен-
цията, като прие да
заплати на жалбопо-
дателката предложе-
ната от Съда сума
от 6500 евро и 22
246,95 лв. за претър-
пени вреди и направе-
ни разходи и разноски
и с това да сложи
край на делото.

Авария извади от строя светофар
на възлово кръстовище в Перник

Авария на „Топлофи-
кация Перник“ е пре-
къснала кабел на све-
тофарната уредба на
кръстовището на
квартал „Тева“ и ули-
ца „Юрий Гагарин“,
съобщиха от общин-
ската администра-
ция. Поради тази при-
чина отстраняване-
то на проблема се оча-
ква да приключи до
два дни. През този пе-
риод екипите ще въз-
становят нормалния
режим на съоръжение-
то и то ще бъде въве-
дено отново в ек-
сплоатация, уверява-
т от кметството.

Приета е Национална стратегия за
намаляване на риска от бедствия

Любомира ПЕЛОВА
Правителството прие Национална стратегия

за намаляване на риска от бедствия за перо-
да 2018 - 2030 г. Документът очертава визията
за намаляване на риска при бедствия и ава-
рии на територията на страната и е разработен
на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за
защита при бедствия. Той е изготвен след за-
дълбочен анализ на възникналите през пос-
ледните години бедствия, които отнеха чо-
вешки животи и нанесоха значителни иконо-
мически и социални щети.

Целта на стратегията е осигуряване на ус-
тойчива и по-безопасна среда на живот за на-
селението на страната. За осъществяването
на тази цел са необходими координирани
действия между институциите. В прилагането
на стратегията са ангажирани както минис-
терствата и държавните агенции „Национал-
на сигурност“ и „Държавен резерв и военнов-
ременни запаси“, така и Националното сдру-
жение на общините в България, частният сек-
тор, научната общност, доброволните форми-
рования и организациите с нестопанска цел.

Документът определя превантивните насо-
ки за ефективно намаляване на съществени-
те рискове от бедствия и недопускане на въз-
никването на нови такива чрез реализирането
на следните приоритетни области за действия
- оценяване на риска за бедствия, засилване
на институционалното управление на риска от
бедствия, инвестиране в намаляване на рис-
ка от бедствия, въвеждане на политика за фи-
нансово управление на риска и повишаване
на готовността за ефективно реагиране при
бедствия и прилагане на принципа „да изгра-
дим отново, но по-добре“ във фазата на въз-
становяване.

 Стратегията задава съгласуваната рамка
за намаляване на рисковете, за повишаване
на готовността и способността за реагиране и
бързото възстановяване след бедствия.
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