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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 = 1.74 лв.
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Преп. Наум Охридски.
Св. свщмчк Методий,

епископ Патарски

Най-после
ги стигнахме

 Въпросът за стигането на американци-
те е решен. И то не къде да е, а в Народно-
то събрание, оттам американците се сти-
гат по-лесно. Вчера ГЕРБ и ДПС му намериха
цаката на левчето субсидия - към него ще
се прибавят и дарения от кого ли не, стига
парите да са чисти, а бизнесмените да не са
анонимни. Поамериканчването на партий-
ния живот е първа крачка към двуполюсния
модел на Щатите. Двата полюса просто да-
доха заявка за готовността си да извадят
бизнесмените си на светло и нещата рязко
да потръгнат. Другите обявиха това за
атентат срещу демокрацията и привати-
зиране на политическия живот.

След като вече имаме финансовия модел
на американците, остава да им имаме и па-
рите. По тоя въпрос аркадашите явно съ-
що има какво да предложат. Техни тръмпов-
ци разтварят кесиите великодушно. Не по
идеите, по парите ще ги познаете - това е
новата политическа мода. Неслучайно са-
мият Тръмп вчера се похвали, че народите
по света завиждат на американската ико-
номика, която прави пари като луда. У нас
политиката и досега правеше добри пари,
сега парите ще правят политика. Не по
врат, а по шия, както казват на село. В очак-
ване сме да видим как тия, дето направиха
шия от пари, сега ще извият вратовете на
политиците.

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 270

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

Облачно, дъжд
с гръмотевици

Тримата са с постоянна мярка за неотклонение
Любомира ПЕЛОВА

Районната прокура-
тура в Кюстендил е
внесла за разглеждане в
пернишкия Районен съд
обвинителен акт срещу
Иван Г. на 42 години, 45-
годишния Божидар П. и
50-годишния Сашо Б. за
извършена от тях
кражба от чужд имот.

Тримата обвиняеми
са от София и били
стари познати. Нагле-
ците са криминално
проявения, в момента
на престъплението
единият е изтърп-
явал условна присъда.

Вечерта на 3 март

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

dlv.si@abv.bg

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

“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

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

тази година, те пред-
варително се снабдили
с ръкавици, фенери и
отвертка и се срещна-
ли в село Мало Бучино.
От там с моторно
превозно средство
отпътували за село
Дивотино с намерение
да извършат кражба.
След като паркирали
автомобила на черен
път, продължили пе-
ша и впоследствие се
качили на възвишение,
за да огледат набел-
язания от тях имот.

Тримата разпреде-
лили помежду си роли-
те за участие в краж-
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СТР.2

СТР. 11

“ÒÎÏËÎÔÈÊÀÖÈß” ÎÑÚÄÈ
ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÈÍÒÅÐÅÑ ÊÚÌ ÏÐÎÅÊÒÀ
ÇÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
„ÑËÀÂÀÒÀ” ÏÎ×ÍÀ
ÊÎÍÒÐÎËÈÒÅ ÑÚÑ ÇÀÃÓÁÀ

Пиян софиянец яхна
нерегистриран мотор

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е задържан за шофиране на не-

регистриран мотор и след употреба на алко-
хол. Във вторник, около 16 часа,в пернишкото
село Витановци бил проверен мотопед "Пиа-
джо", управляван от 48-годишен с постоянен
адрес в София. Органите на реда установили,
че мотопеда не е регистриран по надлежния
ред. При изпробването на мъжа за употреба на
алкохол с техническо средство са отчетени 1,
97 промила в издишания от него въздух.  Отка-
зал кръвна проба за химичен анализ и бил за-
държан за 24 часа с полицейска мярка.

Марш, посветен на Перник , звучи на празника
Светла ЙОРДАНОВА

Марш, посветен на
Перник ще бъде изпъл-
нен за първи път на
концерта по случай 90-
годишнината от об-
явяването на Перник
за град - на 26-ти юни.
С него ще бъде поста-
вен финалът на праз-
ничната програма пос-
лучай годишнината.
Това съобщи дириген-
тът на Духовия оркес-
тър Трифон Трифонов.

" Написването на
този марш стана съв-
сем спонтанно. Един
приятел, българин,
който живее в Полша
- от много дълго вре-

ме работи в операта,
ми беше на гости и
дойде на наш кон-
церт. Той е компози-
тор, оркестратор,
доктор по музикозна-
ние, също и жури на
много конкурси в Пол-
ша. Ние му казваме -
Орлине, защо не напи-
шеш един марш, нещо
да напишеш по случай
90-годишнината на
град Перник? Той каза
- няма проблем, като
се прибера в Полша
ще видя какво мога да
направя. След три
седмици ми изпрати
този марш, който се
нарича "Струма си

тече". След което, аз
го аранжирах и го ор-
кестрирах. Маршът е
почти готов и ще бъ-
де представен за пър-
ви път на концерта
по случай 90-годишни-
ната от обявяването
на Перник за град"-
разказва диригентът.

През този творчес-
ки сезон пернишкият
духов оркестър  беше
награден с високо от-
личие-  Кристална ли-
ра от Съюза на музи-
калните и танцови
дейци в категорията
"Духови оркестри".

Закопчаха радомирец,
заподозрян в кражба

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи задържаха мъж

по подозрение в кражба.
Престъплението е извършено във втор-

ник, в периода от 14 до 19,30 часа, кога-
то чрез счупване на прозорец е проник-
нато в къща в радомирския квартал
"Върба". От имота са откраднати около
600 лева.

След подения сигнал от потърпевшия
41-годишен мъж, били предприети неза-
бавни действия за установяване на из-
вършителя. Много бързо белезниците
щракнали около ръцете на 45-годишен
местен жител. Задържан е за 24 часа с
полицейска мярка и действията по раз-
следването продължават.

Образувано е досъдебно производс-
тво.

бата, като Сашо ос-
танал да наблюдава за
преминаващи лица и

автомобили, а други-
те двама обвиняеми -
Иван и и Божидар, се На страница 12

На страница 2

насочили към къщата.
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"Òîïëîôèêàöèÿ" îñúäè Îáùèíà Ïåðíèê
Причината - над един милион и половина лева неплатена топлоенергия

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Силвия ГРИГОРОВА
Окръжният съд в

Перник осъди Община
Перник за заплати су-
мата от 1 510 264 ле-
ва, която представл-
ява остатъчна глав-
ница, дължаща се по
Споразумение № 74/
27.05.2016 год. за по-
гасяване на просроче-
ни задължения чрез
плащане, сключено
между двете страни
по делото. Освен то-
ва Община Перник
трябва да заплати 86
486.72 лева, която
представлява лихва за
забава за периода от
26.10.2016 год. до
21.02.2018 год., заед-
но със законната лих-
ва  за забава върху
главницата, считано
от датата на предя-

вяване на иска-
27.02.2018год. до око-
нчателното й изпла-
щане. Съдът от-
хвърля предявения
иск за присъждане на
мораторна лихва до
пълния предявен раз-
мер от 616 485 лева и
за периода от
14.05.2016год. до
26.10.2016год. като
неоснователен и недо-
казан.

Съдът осъжда Об-
щина Перник да запла-
ти на "Топлофикация
Перник"  сумата от
80 793.77 лева, която
представлява стой-
ността на доставена
и незаплатена топ-
линна енергия  за пе-
риода от  месец
02.2017год. до  месец
12.2017год.

Община Перник е
осъдена да заплати на
"Топлофикация Пер-
ник" направените раз-
носки по делото в раз-
мер на  99 763.56 лева,
съобразно уважената
част от исковете.

"Топлофикация Пер-
ник" пък е осъдена да
заплати разноски по
делото  в размер на 8
754.90 лева, съобраз-
но отхвърлената
част от исковете.

Решението на Ок-
ръжния съд в Перник
се появява почти
шест месеца след за-
седанието на съда,
което се проведена
14.12.2018 г.

 Производството
по делото е образува-
но по исковата молба,
подадена от "Топло-
фикация Перник" сре-
щу Община Перник.
Тя е за дължима глав-
ница по сключено спо-
разумение № 74/
27.05.2016 г в размер
на 1 510 264 лева. Ос-
вен това топлофика-
ционното дружество
претендира и за оста-
тъчна мораторна лих-
ва към дата
21.02.2018 г. в размер
на 616 485 лева, както
и за 85 710.77 лева,
от които 82 670.02

лева главници. Те
представляват суми
за доставени от "Топ-
лофикация Перник" на
Община Перник топ-
линна енергия и БГВ,
съгласно 16 фактури,
както и 3 040.75 лева,
които представл-
яват лихва за забава
върху главниците до
дата 21.02.2018 г.

Решението може да
бъде обжалвано пред
Софийски апелативен
съд в двуседмичен
срок от връчването
му на страните.

Миналата година,
през февруари-март,
"Топлофикация Пер-
ник" настоя Община
Перник да преведе ос-
таващата сума по
подписаното споразу-
мение. Нещо повече,
ръководството на
дружеството дори
предложи да се отка-
же от лихвите по дъл-
га в знак на добра
воля. Общината оба-
че отказа да плати ка-
то заяви, че тези за-
дължения не били
реално дължими. В ре-
зултат на това топ-
лофикацонното дру-
жество заплаши, че
ще прекрати топлос-
набдяването на някои
обекти общинска

Културните събития в
Община Перник до 23 юни

Светла ЙОРДАНОВА
20 юни
10,00 ч. - 17,00 ч. - Регионална библиоте-

ка "Светослав Минков", Читалня
"Перник - съкровищница от ценности" -

изложба с материали от фонда на библио-
теката по повод 90 години от обявяването
на Перник за град

11,00 ч. - пред Двореца на културата
Концерт на Духовия оркестър към ОК

Дворец на културата, диригент Трифон
Трифонов

22 юни
10,00 ч.- Общински младежки дом, кв.

Изток
Международен ден на йогата /по отделна

програма /
ЧИТАЛИЩА:
20 юни
18,00 ч. - НЧ "Чичо Стоян - 1927 г.", с. Ди-

вотино
"На раздумка с чичо Стоян" - среща раз-

говор с потомците на именития автор
Организатор: НЧ "Чичо Стоян - 1927 г.",

с. Дивотино
21 юни
10,00 ч. - гр. Батановци
Еньовден - бране на билки и беседа
Организатор: НЧ "Просвета - 1909 г."

град Батановци
22 юни
19,00 ч. - площада, с. Витановци
Традиционен събор - празнична програ-

ма
Организатор: Кметство и НЧ "Отец Паи-

сий - 1928 г.", село Витановци

Пламъци погълнаха
мебели и техника

Любомира ПЕЛОВА
Покъщнина и техника са изгорели при

пожар в къща, информираха от пресцентъ-
ра на Областната дирекция на МВР в Пер-
ник.

Пламъците лумнали завчера, около 13,20
часа, на улица "Граово" в областния цен-
тър. Изгорели са бяла, черна и компютърна
техника, сушилня и бойлер.

По първоначални данни огънят е тръгнал
от късо съединение в бойлера. Огънят е
ликвидиран от един екип на РСПБЗН - Пер-
ник.

Няма пострадали хора и нанесени други
материални щети.

"Ние  сме вторият
или третият оркес-
тър в България, кой-
то е награден с това
високо отличие"- ко-
ментира Трифонов.
По думите му репер-
тоарът се обновява
всяка година. Оркес-
търът  има дългого-
дишен репертоар, но
всяка година се
правят нови оркес-
трации, който по еди-
н или по друг повод се
включват в различни
програми. Тази година
музикантите правят

един цикъл концерти -
юни месец, който е
пред Двореца на кул-
турата. Свирят все-
ки вторник и четвър-
тък  забавна музика и
хора за всички, които
излизат пред Двореца
- деца с майки и раз-
лични  почитатели.

"Правихме нового-
дишен концерт, в
Ноемврийските музи-
кални дни участвахме
с концерт, направихме
концерт заедно с ка-
мерен оркестър "Ор-
фей" и Калуди Калу-
дов"- припомня Три-
фонов.

Марш, посветен на
Перник, звучи на празника

Търсят младежи да живеят
на село при непознати баби

Светла ЙОРДАНОВА
Започва шестото издание на инициа-

тивата "Резиденция Баба".
Търсят се 20 младежи, които за три

седмици да заживеят при непознати ба-
би.

Идеята е на Сдружението "Фабрика
за идеи", а тази година кандидатите ще
бъдат настанени при баби в селата Си-
наговци, Неговановци и Кошава, Ви-
динско, за да им помагат.

Младежите ще гостуват на възрастни-
те хора от 23 август до 15 септември.

Гостите трябва да помагат в ежеднев-
ната работа на домакините, да докумен-
тират местните разкази и легенди и да
откроят проблемите на селото, както и
да предложат решения за тях.

Целта е да се създаде мост между
младите и възрастните хора.

Много от младите нямат представа
как живеят възрастните хора в селата
на Видинска област.

Но и трите села са живи, в тях има об-
ществен живот.

Ползата ще бъде за възрастните, кои-
то ще се радват на вниманието, помощ-
та и общуването с гостите си.

Вече има и желаещи - Вероника, Еле-
на и Калоян. Те са артисти в Кукления
театър във Видин.

Записването е до края на месеца.
Инициативата е част от програмата на

"Пловдив - европейска столица на кул-
турата".

собственост.  Разби-
ра се, до принудител-
но спиране на топлос-
набдяването не се
стигна. Вместо това,
"Топлофикация Пер-
ник", заведе съдебно
дело за дължимите су-
ми, което спечели. По
всяка вероятност
дружеството ще спе-
чели това дело и на
втора инстанция. В
резултат на това Об-
щина Перник ще
трябва да му плати
една сериозна сума,
която неминеумо ще
се отрази твърде
неблагоприятно вър-
ху и без това тежко-
то й финансовото
състояние. Възниква
резонно въпросът-
можеше ли да не се
стигне до съдебно де-
ло, което увеличи до-
пълнително огромния
дълг на Общината.
Разбира се, че може-
ше. Нужна бе по-гол-
яма прагматичност  и
диалогизъм. Дългът
можеше да се разсро-
чи, а "Топлофикация
Перник" да направи
отстъпки от лихви-
те, в знак на добра
воля. Да, както казва
народът- като се объ-
рне колата, пътища
много!

Духовият оркестър
на Перник е със 117
годишна история - на-
чалото е поставено
още през 1902 година.
Чешки и български ка-
пелмайстори изграж-
дат уникален за вре-
мето си състав, кой-
то става основа за
музикалната тради-
ция на гр. Перник. От
2008 година диригент
на Духов оркестър -
Перник е Трифон Три-
фонов. Под негово ръ-
ководство е записан
първият компак-
тдиск на оркестъра
"Волни тромпети".

от страница 1
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Това показа проведеното на 18 юни обществено обсъждане

106 727 земеделски стопани със
заявления за Кампания 2019

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи приемът на заявления по

схемите за директни плащания, преходна
национална помощ и мерките от ПРСР,
които са включени в общото заявление
за подпомагане.

Общо 65 474 са кандидатите по схемите
и мерките за плащания на площ. Подаде-
ни са заявления за 3 914 610 хектара
земя. По основната Схема за единно под-
помагане на площ (СЕПП), участие са
заявили 60 248 земеделци, декларирали
3 870 547 хектара земя.

В схемите от сектор "Животновъдство"
се запазва интереса на стопаните към об-
вързаното с производството подпомагане
за млечни крави и месодайни крави под
селекционен контрол.

ДФ "Земеделие" уведомява кандидати-
те по схемите за подпомагане на животни
за Кампания 2019, че срокът за задържа-
не на животните по схемите за обвързана
подкрепа (80 дни) е от 18 юни до 5 сеп-
тември 2019 г. включително, а по схемата
за преходна национална помощ за овце и
кози 100 дни) - от 18 юни до 25 септември
2019 г. включително.

Кандидатите по схемата за преходна
национална помощ за  говеда необвърза-
на с производството) следва да отглеж-
дат 70% от референтните животни в сто-
панството си към последния ден за пода-
ване на заявления - 17 юни 2019 г.

Животновъдите ще получат 26,3 млн. лева de minimis

Любомира ПЕЛОВА
Публично обсъжда-

не на намерение за
поемане на общински
дългосрочен дълг
от ФОНД ФЛАГ,
необходим за изпъл-
нението на проект
BG16RFOP001-1.018-
0004 "Интегриран
градски транспорт
на град Перник" по
Оперативна програ-
ма "Региони в рас-
теж" 2014- 2020",
съфинансиран от
Европейския съюз
чрез Европейския
фонд за регионално
развитие се проведе
в Заседателната за-
ла на Община Перник
при засилен инте-
рес.

Общественото об-
съждане се проведе
на основание чл. 15,
ал. 1 във връзка с чл.
4 от Закона за об-
щинския дълг.
Проектът, който
ще се финансира
чрез поемане на дъл-
госрочен дълг е
необходимо да бъде
обсъден от местна-
та общност и в пос-

ледствие да бъде
взето решение от
Общинския съвет,
съгласно чл. 17, ал. 1
от същия закон.

Предназначението
на проекта е изграж-
дане на устойчива
транспортна систе-
ма за град Перник,
която да намали за-
висимостта от из-
ползването на лич-
ния автомобил в
полза на чистите
форми и средства
на придвижване в
градската среда,
чрез закупуване на
13 броя нови авто-
буси на природен
газ, изграждане на
газозарядна стан-
ция и ремонт на де-
по и др.

Зам.-кметът и ръ-
ководител на
проект "Интегриран
градски транспорт
на град Перник" Де-
нислав Захариев
представи предис-
торията и причини-
те довели до необхо-
димостта от поема-
не на финансово за-
дължение в размер

на 500 000,00 лв. за
период от 10 годи-
ни.

Средствата са
необходими за дофи-
нансиране на необхо-
димия ресурс за дос-
тавка на нов подви-
жен състав, тъй ка-
то предварителни-
те разчети, които
са правени през 2014
- 2015 г. вече не са
актуални и са край-
но недостатъчни.
Проведено е ново па-
зарно проучване по

ЗОП сред производи-
тели и доставчици
на автобуси на при-
роден газ и резулта-
тът е, че е необхо-
димо увеличаване
собствения принос
по проекта, с цел ус-
пешното му реализи-
ране.

Това е и предназна-
чението на кредита,
осигуряване на част
от собствения при-
нос/съфинансиране
на проекта от общи-
на Перник. Начинът
на финансиране е
чрез заем от Фонд
ФЛАГ и Управлява-
щата банка УниКре-
дит Булбанк. Начин
на погасяване на
главницата - на го-
дишни вноски от
собствени приходи
на община Перник.

Фонд ФЛАГ е пред-
почетен, тъй като
подкрепя усилията
на българските об-
щини в процеса на
подготовката и ус-
пешното изпълне-
ние на проекти, кои-
то са насочени към
модернизиране и
разширяване на об-
щинската инфрас-

труктура и към съз-
даване на устойчи-
ви и модерни местни
общности.

Улеснена е проце-
дурата на канди-
датстване и кратки
срокове за обработ-
ка на исканията;
предлага облекчен
режим на отпускане,
усвояване и отчи-
тане на заема, гъвка-
вост и съобразяване
със спецификата на
ф и н а н с и р а н и т е
проекти и бюджет-
ните възможности
на общините; създа-
дена добра практи-
ка; поемането на
дълг от "Фонд за
органите на местно
самоуправление в
България - ФЛАГ"
ЕАД не попада в из-
числяването на го-
дишния размер на
плащанията по об-
щински дълг и др.

След изтичане на
законоустановени-
те срокове, ще бъде
подадено искане за
одобрение пред Об-
щински съвет Пер-
ник и кандидатства-
не пред фонд ФЛАГ
за финансиране.

Слънчеви усмивки в Центъра
за настаняване от семеен тип

Любомира ПЕЛОВА
Представителки на структурата на

ЖГЕРБ-Перник и младежите от Центъра
за настаняване от семеен тип в перниш-
кия квартал "Драгановец" осрещнаха
лятото с добро настроение и слънчеви ус-
мивки. зарадваха обитателите на социал-
ния център с ден сред природата и посе-
щение в зоокът. По традиция младите хо-
ра бяха изненадани с много много пода-
ръци

и лакомства от своите любезни домаки-
ни семейство Мирчеви, които за пореден
път отвориха дома и сърцата си за своите
малки посетители.

 Младежите се любуваха на прекрасна
природа и с интерес наблюдаваха над 30
вида екзотични птици.

"С децата посрещаме лятото с веселие
и добро настроение. За нас е истинско
щастие, че с такъв малък жест успяхме
да предизвикаме толкова много детски
усмивки. Вярваме, че доброто трябва да
се умножава, и че когато всеки направи
дори и малка добрина, в крайна сметка тя
е стъпка към голямата цел", заяви облас-
тният клубен ръководител на ЖГЕРБ-Пер-
ник д-р Елза Драгомирова. Тя напомни, че
дълг на цялото ни общество е да подпо-
могнем тяхната социалната интеграция.

"Щастливи сме, че успяхме за пореден
път да усмихнем тези прекрасни деца.
Заедно преживяхме вълшебни мигове,
които донесоха много празнично настрое-
ние на децата", сподели собственичката
на частния зоокът Анна Мирчева.

Силвия ГРИГОРОВА
Ресурс от 26 300

000 лв. по помощта de
minimis утвърди Упра-
вителният съвет на
ДФ "Земеделие" за жи-
вотновъдите, от-
глеждащи крави и
юници, биволи, овце-

майки и кози-майки. Та-
ка бюджетът на фон-
да, предвиден за "Дър-
жавни помощи" се уве-
личава от 145 000 000
лв. на 171 300 000 лв.

На подпомагане под-
лежат стопани, пода-
ли заявления за дирек-

тни плащания Кампа-
ния 2019 г. Те трябва
да са били допустими
за финансиране и да
са получили субсидии
за Кампания 2018 г. по
ПНДЖ1 или по
ПНДЖ3. Фермерите
трябва да имат:

·      най-малко 5 броя
крави, юници или би-
воли, както и не пове-
че от 15 декара пос-
тоянно затревени
площи на животинска
единица за Кампания
2018.

·      от 10 до 300
броя овце-майки или
кози-майки, допусти-
ми за подпомагане за
Кампания 2018;

·      минимум 301 ов-
це-майки или кози-май-
ки, както и не повече
от 15 декара постоя-
нно затревени площи
на животинска едини-
ца за Кампания 2018.

      Подпомагането е
разпределено както
следва:

·           до 40 лв. за
крава и юница до 250-
то животно;

·           до 40 лв. за
бивол до 250-то жи-
вотно;

·           до 20 лв. за
крава и юница от 251-
то до 500-то живот-
но;

·           до 20 лв. за
бивол до 250-то до

500-то животно;
·           до 15 лв. за

овца-майка или коза-
майка при минимум 10
животни;

·           до 7 лв. за ов-
ца-майка или коза-май-
ка за стопанства с
най-малко 301 живот-
ни. Фермерите следва
да имат и не повече
от 15 декара постоя-
нно затревени площи
на животинска едини-
ца за Кампания 2018;

Предстои ДФ "Земе-
делие" съвместно с
Министерството на
земеделието, храните
и горите да изготви
указания за предос-
тавяне на помощта.
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Маргарита не иска общинско жилище, а държавата да си свърши работата

Любомира ПЕЛОВА
Една перничанка над

четвърт век се бори
с институциите на
общинско, областно и
държавно ниво с крех-
ката вече надежда, че
те ще си свършат ра-
ботата и ще спрат
непрестанния поток
подпочвена вода,
леещ се не само към
дома й, който вече е
почти необитаем, но
и към съседни имоти
и вътрешно градска-
та магистрала

Става дума за къща
на улица "Къкринско
ханче" №10. Собстве-
ничката Маргарита
Николова наистина е
бясна, тъй като няма
кмет на общината,
когото да не е запоз-
нала с проблема. Об-
ръщала се и към всеки
градоначаланик от
времето на инж.Ан-
дреев до д-р Церовска
днес с молба да бъде
намерено някакво ре-
шение на казуса, с
който е запознала и
премиера Бойко Бори-
сов, както и МИЕТ.
Днес у нея не е оста-
нала никаква надежда.
Страхува се, че в еди-
н момент домът й
просто ще рухне.

Причината за ужа-
сяващото му състоя-
ние са постоянни те-
чове на подпочвени

обърне към специа-
листи, за да извър-
шат огледат на със-
тоянието на къщата,
да се обърне към спе-
циализирана фирма,
която да изготви
проект за укрепване-
то и ремонтирането
на имота, да купи
строителни материа-
ли и да направи Г-об-
разен дренаж, да под-
сили основите и да
ремонтира сградата.
Сумата не стига за
всичко това и Марга-
рита успяла да из-
върши някакво бе-
тонно укрепване на
външните стени.

В момента състоя-
нието на сградата е
наистина страхови-
то. Обитаваният
някога от семейство-
то приземен етаж
днес е руина. Таванът
е паднал и се виждат
изгнилите от влага-
та дървени греди. По-
дът и стените са нап-
раво руини, а Марга-

води, идващи от райо-
на, в който е извър-

шван открит въгле-
добив над "Рудничар".
Тъй като няма отвод-
нителна канавка, во-
дата се лее в имота
на Маргарита и стига
чак от вътрешног-
радската магистрала.
Маргарита и синът й,
които обитават къ-
щата, строена някога
от нейния баща, се
страхуват, че тя в
крайна сметка може
да рухне да ги затру-
па. Още преди години
жената положила уси-
лия да събере пари и
да укрепи с бетон пос-
тройката отстрани,
което обаче не реши-
ло въпроса.

И както вече стана
дума, пише до всички
инстанции с надежда
някой да си свърши
работата. Уви, това

не се случва. През
2011 година например
от тогавашното ми-
нистерство на иконо-
миката й отговарят,
че не може да се уста-
нови по категоричен
начин, че водата вд
имота се дължи на во-
дени в миналото или в
настоящия момент
минни работи, но е из-
пратено указание до
"Мини открит въгле-
добив" за поддържане
в изправност на ка-
навката откъм ве-
домствената ж.п. ли-

ния, а на фирма "Ре-
коул" са дадени указа-
ния за спазване на раз-
решението за заус-
тване на рудничните
води. Как са си свър-
шили работата не сме
експерти да ктвър-
дим, но фактът е, че
водата продължава
да се лее, а тротоа-
рът на вътрешног-
радската магистрала
при моста под Вин-
пром е направо непро-
ходим именно от лее-
щата се вода.

А ситуацията с до-
ма на Маргарита се
усложнила след зе-
метресението през
2012 година. Тогава
тя получава финансо-
ва помощ от 8,8 хил-
яди лева, с която по
препоръка на власти-
мащите трябва да се

Мерките срещу комари и кърлежи
от общините да се подобрят

Силвия ГРИГОРОВА
"Мерките срещу комари и кърлежи от

общините трябва да се подобрят. Кон-
тролът на масовите инфекции като мор-
били, кърлежови инфекции през лятото
и заболявания, предавани от комарите,
е в ръцете на държавата. Принципно,
мерките срещу масовите инфекции се
прилагат предварително, иначе след то-
ва се прави само кризисен пиар". Това
заяви пред БНР проф. д-р Тодор Кан-
тарджиев, директор на Националния
център по заразни и паразитни болести.

За предпазване от кърлежи той посъ-
ветва да не се ходи в тревните площи:
"Модата на тревните площи доведе до
толкова хора на опашки, носейки кър-
лежи за изследване в Националния
център". Ако човек е ухапан от кърлеж
в града, възрастният трябва да вземе
еднократно две таблетки антибиотик
доксициклин, веднага след свалянето
на кърлежа, няма нужда да му се бият
инжекции. Децата трябва да вземат
макролиден антибиотик еднократно. Ко-
гато това се направи в момента на свал-
янето на кърлежа, вероятността за пре-
насяне на кърлежова инфекция намал-
ява 10,2 пъти, посъветва специалистът.

"8% от заболелите от западнонилска
треска умират", посочи проф.  Кантар-
джиев в предаването "Преди всички".
По думите му симптомите са със зас-
ягане на главния мозък и дезориента-
ция. За западнонилска треска се из-
следват само хора с възпаление на
централната нервна система, подчерта
той. М.г. е имало стотици болни от за-
паднонилска треска не само в Гърция,
но и в Сърбия и Румъния, като смъртни-
те случаи са и в трите държави. М.г. в
България са боледували 13 души, почи-
нали са двама от тях.

Срещу комарите хората трябва да
вземат следните мерки: да си сложат
комарници у дома, да ползват репелен-
ти, да си сложат дрехи с дълги ръкави и
панталони, тъй като комарите, които
предават западнонилска треска у нас,
хапят след 18,30 ч. и през нощта.

Мерки срещу комарите трябва да се
взимат през април, отбеляза проф. Кан-
тарджиев и обясни: "Комарите се уби-
ват ефективно, когато яйцата им са във
водоемите. Националният център по за-
разни болести от години препоръчва те-
зи мерки. Правим много курсове за хо-
ра, които се занимават с унищожаване
на комари и кърлежи. За съжаление,
интересът е само от фирмите. Много
малко чиновници от РЗИ, които трябва
да правят контрол на тези мероприятия,
и много малко общински служители,
които подготвят търговете за мерките
срещу кърлежи и комари, идват. Бургас
е добър пример във взетите срещу ко-
мари мерки".

Депутатите за отворено субсидиране на партиите
Любомира ПЕЛОВА

1 лев субсидия за партиите, безплатни офиси от
държавата и падане на ограничението за финансиране-
то им от юридически лица и на тавана за физически ли-
ца - това е последното предложение на ГЕРБ за намал-
яване на партийните субсидии, което беше обявено от
шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова
след среща с ДПС.

Още преди дни от партията заявиха, че ще предло-
жат на управляващите американски тип финансиране -
чрез прозрачни донори.

"За да дадем възможност на партиите да поддържат
своите структури, ние ще направим предложение об-
щините и държавата да им предоставят безвъзмездно
офиси, без партиите да плащат за тях.

Със субсидията от 1 лев могат да поемат разходи за
административен персонал. За други разходи като из-
бори ще си търсят подкрепа от други спонсори", до-
пълни депутатката от ГЕРБ.

По думите й няма причина да има таван за подкрепа
от фирми и лица, ако го декларират и е ясен произхода
на средствата. "Това е една стъпка към осветляване на

финансирането на партиите, не е тайна, че и сега по-
лучават неофициални дарения", каза тя.

Запитан дали по този начин партиите няма да ста-
нат зависими от бизнеса, лидерът на ДПС Мустафа
Карадайъ заяви: "Партиите по някакъв начин ще фун-
кционират и ще финансират своята дейност, нашето
предложение е да бъде публично, да няма анонимни да-
рения. Мисля, че е коректно нашето предложение. Все
пак да има и публичност във финансирането на поли-
тическите партии и да се знае от кои юридически и
физически лица се получава дарението".

Той информира, че втората тема от тяхното пред-
ложение е да се създаде фонд за изграждане и освобож-
даване от такси в общинските и държавни детски гра-
дини. "Първата вноска от фонда, да бъдат спестени-
те средства от субсидиите на политическите пар-
тии. Както премиерът г-н Бойко Борисов предложи
между половин милиард и един милиард лева да има във
фонда за изграждане на детски градини, а останалата
част да се внесе с постановление на МС", уточни Кара-
дайъ. По думите му третото предложение е да се ос-
вободят от ДДС книгите и учебниците.

рита е изкопала канав-
ка, която поне малко
да отвежда навън во-
дата. Потресаващо е
и вътрешното със-
тояние на къщата.
Банята е неизползвае-
ма, налага се токът
да се изключва, за да
не стане беля с късо
съединение от мокро-
тията.

"Аз светлина в ту-
нела не виждам. Само
равнодушие и под-
хвърлени намеци, че
целта ми е да ми бъде
дадено общинско жи-
лище. Не е вярно то-
ва, аз дом си имам, ба-
ща ми е отгладувал
строежа му, това ми
е наследството от
един добър и честен
човек, искам само
някой да си свърши
работата, да ми по-
могне змалко и най-ве-
че - да се овладее тази
лееща се непрестанно
подпочвена вода",
споделя горчилката
си Маргарита.



ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
6. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
7. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
9. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
11. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
12. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
14. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
15. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
16. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
17. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
     РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 89 500 евро
22. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 70 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до
70 000 лв.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 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
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 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 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 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.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 2, ет 3, ет 8,          - 56 000 лв.; - 60 000 лв.; - 42 000 лв.
3. Радомир,  ет:1, ет:2, преустр., ет:4, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир кв. Гърляница ет. 1, две тер. юг, добър вх. - 30 000 лв.
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 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 - 70 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2        - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

21. УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

22. Дворно място, 500 м2, Шевърляк, неурегулирано,
   ограда, вода, ток по улицата - 15 000 лв.
22. Кв. Рудничар, срещу Ремонтна база, 244 м2 за жил.
строителство, - 5 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж кв. Рено; гарсониера, Изток, - 100 лв; 180 лв.
2. Помещение за бизнес, ул. Отец Паисий, партер, 33м2 - 220 лв.
3. Две помещения за бизнес, Соф. шосе    - по договаряне
4. Магазин ул. Кракра 30 м2 партер, с офис, 25 м2 - 550 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; 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

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

"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

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, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Тристаен, Ид. център, ет. 5,
нов, акт 16, 78 м2, ТЕЦ, тер. -

83 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     ПРОДАВА:
1. Рударци, УПИ, 317 м2       - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2       - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2       - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2        - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2    - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2     - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2       - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2  - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2  - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2  - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2        - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2        - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2      - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2      - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2      - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,
РП 150 м2,  двор 550 м2 , канализация,
асфалт, бунар, ток, вода  - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА

СТАРЧЕСКИ ДОМ

търси

санитарки и

мед. сестри

0878 51 97 97



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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

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

Продавам iPhone 5C - 150 лв.,
iPhone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887
884 095
Продавам комплект обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 088 594 9293

Продавам Херметическа екшън
 камера HD 720-p - 89 лв. Тел.:
0887 884 095

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.:
0895725609ажна,

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
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 масивна двуетажна

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

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
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

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885
Давам двустаен апартамент под

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200
лв., плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887
237 797

Търся горски работници, събирачи,
резачи и товарачи. Добро
възнаграждение. Тел.: 0887 122 124

“Менпауър Груп” търси машинни
оператори за международна
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 - 1200
лв. и осигурен транспорт. Позвънете
на 0879 958 620 - Герасим Найденов
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

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

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Печатница търси монтажистка, може

и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Саликорнията е растение, което често се използва като със-
тавка в продукти за отслабване. Защо саликорнията е толкова
полезна за организма и какво трябва да знаете за нея? Сали-
корния - морски боб за красива фигура.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА САЛИКОРНИЯ?
Саликорния е зелено растение, което вирее в близост до мо-

рето.
Има много разновидности, но тази, която е най-разпростра-

нена и ядлива, се отглежда единствено в някои части на Ев-
ропа и Азия, като най-активно присъства в британската кухня.

Заради цвета си и формата, наподобяваща тръбичка, сали-
корнията се среща още като "морски боб" и "морски аспер-
жи".

САЛИКОРНИЯ - ХРАНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА
Саликорнията е перфектната добавка към повечето диети.

Причината е, че в нея не се съдържат почти никакви мазнини.
1/4 от състава й са протеини, а останалото са въглехидрати,
като по-голямата част от тях са под формата на разтворими
фибри.

Саликорнията е богата на витамини и минерали.
В нея има значително количество магнезий, калий, калций и

натрий, както и витамини А, В и С.
В 100г саликорния се съдържат едва 22-26 калории, което я

прави идеална за нискокалорични хранителни режими.
Заради богатото съдържание на фибри саликорнията бързо

засища глада и понижава апетита.

Интересно и забавно

Саликорния - морски боб за красива фигура
В диети се препоръчва както като гарнитура към основно

хранене, така и като междинна закуска следобед.
И няма нужда да се притеснявате как ще се отрази на фигу-

рата ви, защото калориите от 100г саликорния могат да се из-
горят само с 2 минути бягане или 3 минути каране на колело.

САЛИКОРНИЯ - ЗДРАВОСЛОВНИ КАЧЕСТВА
Саликорнията набира популярност сред диетолози и храни-

телни експерти не само заради полезния си състав и малкото
калории, но и защото има положителен ефект върху цялос-
тното здраве на организма.

Богата на антиоксиданти, тя елиминира свободните радика-
ли и има противовъзпалителен ефект.

Освен това стимулира храносмилателната система - изпол-
зва се при подут стомах, газове или запек, допринася за по-
лесното обработване на приетите продукти.

Саликорнията се включва и в диети за по-добър имунитет и
за детокс.

Заради високите нива на натрий обаче не се препоръчва на
хора с високо кръвно.

КАК ДА КОНСУМИРАТЕ САЛИКОРНИЯ?
Саликорнията може да се консумира както сурова, така и

преминала някаква термична обработка.
В първия случай може да я прибавите към зелена салата

или суши, а задушена като гарнитура към ястия с риба или
морски дарове.
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Одобрените кандидати за пла-
тени войници да могат да пос-
тъпват веднага на служба в ар-
мията, а не да чакат по 4 месе-
ца за допуск до тайните. Това
става възможно с промените в
Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръ-
жените сили, одобрени на
днешното заседание на Минис-
терския съвет.

Според досегашната практи-
ка, когато одобрените кандида-
ти за работа чакат по 3-4 месе-
ца те междувременно приемат
други предложения за работа.
С промяната ще се създаде
възможност кандидатите, кои-
то не притежават изискващо се
разрешение за достъп до кла-
сифицирана информация, след като сключат договори за военна
служба, да бъдат приети на длъжностите, за които са класирани.

След това биват взети в разпореждане на министъра на отбраната
по специален щат, докато получат изискващото се разрешение или
отказ за достъп до класифицирана информация. Остава и възмож-
ността там, където службата го изисква, приемането да става след
получаване на изискващия се достъп до класифицирана информа-
ция.

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

  ЗАПОВЕД
№   1011

гр. Перник, 18.06.2019 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и

ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23, чл. 24 и гл.
9 от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на
Община Перник и решения с №№ 1192/ 30.05.2019 г., 1196/ 30.05.2019
г., 1194/ 30.05.2019 г., 1193/ 30.05.2019 г. на Общински съвет - Перник

НАРЕЖДАМ:
  Да се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване

под наем на следните обекти, общинска собственост:
 1. Терен - 100,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, ЦГЧ, /част от

кв. 1 по плана на гр. Перник - ЦГЧ/, АОС № 1377/ 10.08.1999 г., за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска дейност -
кафе - аперитив. При начална тръжна цена - 6,00 лв./ кв.м. за
месец.

2. Терен - 21,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, ЦГЧ, ул. "Петко
Каравелов", съгласно схема одобрена от Гл. архитект на Община
Перник, за разполагане на преместваемо съоръжение за търговска
дейност. При начална тръжна цена - 6,00 лв./ кв.м. за месец.

3. Терен - 27,00 кв. м. намиращ се в гр. Перник, кв. "Църква", ул.
"Димитър Благоев", част от улица - публична общинска собственост,
за разполагане на преместваемо съоръжение за търговска дейност,
съгласно схема одобрена от Гл. архитект на Община Перник. При
начална тръжна цена - 3,50 лв./ кв.м./ месечно.

4. Терен с обща площ 80,00 кв. м., /за разполагане на
преместваемо съоръжение за търговска дейност - 30,00 кв.м.
и терен за ЛГП - 50,00 кв.м./, намиращи се в гр. Перник, кв.
"Драгановец", част от кв. 1 по плана на гр. Перник - кв. "Драгановец"/
, АОС № 12175/ 23.01.2018 г.  При начална тръжна цена - 180,00
лв./ месечно.

5. Терен  - 8,00 кв.м.  /петно № 1/, намиращо се в гр. Перник, кв.
"Драгановец", част от кв. 2  по плана на гр. Перник - кв. "Драгановец",
АОС № 12175/ 23.01.2018 г., за разполагане на преместваемо
съоръжение за търговска дейност, съгласно схема одобрена от Гл.
архитект на Община Перник. При начална тръжна цена - 3,50
лв./ кв.м./ месечно.

6. Терен  - 8,00 кв.м.  /петно № 2/, намиращо се в гр. Перник, кв.
"Драгановец", част от кв. 2 по плана на гр. Перник - кв. "Драгановец",
АОС № 12175/ 23.01.2018 г., за разполагане на преместваемо
съоръжение за търговска дейност, съгласно схема одобрена от Гл.
архитект на Община Перник. При начална тръжна цена - 3,50
лв./ кв.м./ месечно.

7. Терен  - 14,40 кв.м.  /петно № 1/, намиращ се в гр. Перник, ул.
"Отец Паисий", съгласно схема одобрена от Гл. архитект на Община
Перник, Част от улица - публична общинска собственост, за 1
паркомясто. При начална тръжна цена - 30,00 лв. за паркомясто

8. Терен  - 14,40 кв.м.  /петно № 3/, намиращ се в гр. Перник,
ул. "Райко Даскалов", съгласно схема одобрена от Гл. архитект
на Община Перник, Част от улица- публична общинска собственост,
за 1 паркомясто. При начална тръжна цена - 30,00 лв. за
паркомясто

Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец
2. Декларация за извършен оглед.
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на

фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен
идентификационен код /ЕИК/

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

5. Документ за закупени книжа или заверено копие
6. Документ за внесен депозит  или заверено копие
7. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна проверка

се установи, че имат непогасени задължения към ОП
"ОССТО" и ОП "Пазари" към датата на провеждане на търга,
няма да бъдат допуснати до по - нататъшно участие и няма
да бъдат отваряни и разглеждани.

  Търгът да се проведе на 10.07.2019 г. от 9,30 часа  в
заседателната зала на Община Перник ет. 1.

Съгласно чл. 89, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник кандидатите подават
своите офертни документи в запечатан, непрозрачен плик /като
върху плика се залепва заявлението за депозиране на документи/
, в Отдел "Управление на човешките ресурси и деловодство", при
Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им, до 17,00 ч. на предходния ден
на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите
заявления за участие, търгът се счита за непроведен, повторния
търг да се проведе на 17.07.2019 г. от  9,30 часа в заседателната
зала на Община Перник етаж 1. Подадените документи оферти и
депозита за участие на неявилите се участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за обектите
условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие
в търга, се заплаща в касата на ОП "ОССТО" /Отдел "Управление
на човешките ресурси и деловодство"  - партер, гише № 9/, за
сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 100 % от началната тръжна цена
за съответния обект, се заплаща в касата на ОП "ОССТО" /Отдел
"Управление на човешките ресурси и деловодство"- партер, гише
№ 9/

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

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
"Общинска собственост, спортни и туристически обекти".

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

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

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

Съгласно чл. 87, ал. 4 от  Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник, заповедта да се
публикува на интернет страницата на Община Перник, най-малко
15 дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие.

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

ЗА КМЕТ:.................................
 /инж. Вл. Караилиев/
/съгл. зап. № 2000/ 16.09.2016 г./

Кандидат-войниците да могат веднага да постъпват в армията, реши МС
С измененията се гарантира и неп-

рекъснатостта на кариерно разви-
тие на военнослужещите - ако боец
кандидатства за друга позиция в
армията, документите му да се об-
работват по-бързо.

Измененията в чл. 28, ал. 6 и ал. 7
от Правилника обезпечават въз-
можността за кариерно развитие на
военнослужещите от академичния
състав. Промените засягат както
специалистите, завършили военни
училища, така и тези, завършили
граждански училища и по-късно
дипломирали се във военно учили-
ще или военна академия в степен
"магистър" или "доктор".

С тези промени се описва и прек-
ратяването на договора за военна
служба при настъпила негодност за

военна служба или психологична непригодност става чрез експер-
тно решение на военномедицинските органи или заключение на ор-
ганите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ. Решението на военните медици е
окончателно и не подлежи на обжалване.

Тази промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили се прави,
заради конституционното право на гражданите да обжалват всички
административни актове. Изключение от обжалването може да ста-
не само със Закон.



Съперник10     20 юни 2019 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Препоръчва се, да си подредите през деня неща-
та, за да може да си починете вечерта. Не се зае-
майте с повече, отколкото може да свършите. В
личната сфера има несигурност, така че не
бягайте о откровените разговори. Използвайте
енергията си равномерно, за да имате сили през

целият ден. Не са изключени вирусни заболявания.

Очаква ви натоварен ден, когато ще е необходи-
мо да изпълните договорените задачи и да сте
нащрек. Във финансовия сектор, са се натрупали
много нерешени въпроси. Не давайте заеми, за да
не бягате след това за собствените си пари. В
любовта се опитайте спокойно да реагирате на

случващото се.

Ще се нуждаете от емоционална подкрепа. От
къде да я вземете? Разбира се, от общуването с
близките хора. Много въпроси на работното
място, няма да успявате да решите. По-малко
разговори, повече работа! Ако се придържате към
това правило, ще успеете във всичко. Между дру-

гото, едно пътуване сред природата, ще ви зареди с енергия.

Възможен е конфликт с бизнес партньори или
колеги. Ако сте им обещали твърде много, напра-
вете го. Ползотворно време очаква творческите
личности, които имат нереализирани проекти.
Ако се нуждаете от финансова помощ, не се коле-
байте да се свържете с приятелите си. Ще изпла-

тите дълговете си по-бързо, отколкото си мислите.

Днес може да споделите всичко, което ви тежи
на душата. Никой няма да ви затвори устата, ни-
то ще критикува вашите идеи. Избраникът дър-
жи нещо тайно от вас, опитайте се да получите
необходимата информация. За битови проблеми,
намерете време вечерта, но от лично или бизнес

пътуване, е по-добре да се откажете. Ще бъде сложно.

Ще удивите сами себе си, когато героично се
заемете с най-трудните задачи. Но точно това,
ще ви доведе до невероятен напредък във всички
дела. Интуицията ще ви помогне за премахване на
негативните моменти в сферата на любовта.
Така леко ще обърнете събитията в своя полза,

че те повече никога няма да се повторят. Вървете уверено към
целта!

Творете, създавайте и реализирайте, но не заб-
равяйте за старите грешки. Паметта ви е силна,
разчитайте на нея в критични ситуации. Във фи-
нансовия сектор, лесно ще може да се справите с
всички проблеми. И пари ще спестите и ще наме-
рете странична работа. Само здравето си не рис-

кувайте, дори ако искате да се замете с екстремни спортове.

Днес чудесно ще се развиват запознанствата,
както романтичните, така и по бизнес. Не крий-
те вашият чар и магнетизъм, а умело ги изпол-
звайте сред новите познати. Интересна работа
очаква тези, които отиват на бизнес пътуване.
Ще имате толкова много оферти, че ще се чуди-

те - да подпишете договор или не.

Самоконтролът ви, ще бъде на върха, но мъд-
рост няма да ви стига. А именно тя ще ви трябва
в общуването с шефовете, които често ви уп-
рекват, вместо да ви хвалят. Вие сте във велико-
лепна форма, физическа и духовна. Но ако практи-
кувате йога или медитация, тогава вашето здра-

ве ще бъде още по-добро.

Не се страхувайте от това, което няма да се
случи. Днес ще бъдете твърде подозрителни и пе-
дантични, което може да дразни хората. Ако има-
те спешна работа, концентрирайте се върху нея.
В любовта ще са необходими ясни действия и ду-
ми. Ако не криете нищо от любимия, тогава и той

ще стане по-искрен.

Ще искате да станете по-видими и ярки, така
че, отидете в салон за красота. Поставете в ред
външния си вид, сменете прическата и гардероба,
след това всичко ще бъде в ред. Не бива да сподел-
яте тайните си с приятели, оставете ги да се
измъчат, в очакване. Особено ако са ужасно заин-

тересовани да узнаят с кого и къде, прекарвате времето си.

Днес не пречи да слушате тези, които са по-
възрастни и по-опитни от вас. В противен случай
ще има много недоразумения и конфликти. А те,
както знаете, вредят на здравето. Двусмислена
ситуация се очертава във финансите, когато ще
трябва да вземате парите си почти насила. Не се

увличайте в правенето на тен, по-добре стоите на сянка.
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„Ñëàâàòà” ïî÷íà êîíòðîëèòå ñúñ çàãóáà
ЦСКА 1948 вкара четири гола на радомирци без да получи нито един

Страницата подготви Яне Анестиев

Отборът на ЦСКА
1948 победи с 4:0
„Струмска слава” в
първата контрола
на двата тима в
предсезонната под-

Резултати и голмайстори на „Миньор”
през сезон 2018/2019 година
XXI кръг
16 март 2019 г., събота, 15:00 ч:
Велбъжд (Кюстендил) - Миньор (Перник)

0:1 (0:1)
  [0:1 Томислав Павлов 14']
XXII кръг
20 март 2019 г., сряда, 15:00 ч:
Миньор (Перник) - Оборище (Панагюри-

ще)                    0:1 (0:0) Video
  [0:1 Ангел Маджиров 59']
                           XXIII кръг
23 март 2019 г., събота, 15:00 ч:
Вихрен 1925 (Сандански) - Миньор (Пер-

ник)                 2:1 (0:1)
  [0:1 Томислав Павлов 27', 1:1 Даниел

Златков 51', 2:1 Родриг Нанителамио 63']
XXIV кръг
30 март 2019 г., събота, 15:00 ч:
Миньор (Перник) - Марек 1915 (Дупница)

2:1 (0:1)
  [0:1 Димитър Владимиров 22', 1:1 Томис-

лав Павлов 58', 2:1 Стивън Милчев 69']
  [чк: Бойчо Влахов (Мар) 90'+1']
XXV кръг
6 април 2019 г., събота, 16:00 ч:
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Миньор

(Перник)          1:1 (0:1)
  [0:1 Виктор Райчев 15', 1:1 Ивайло Заха-

риев 66'-д]
XXVI кръг
10 април 2019 г., сряда, 16:00 ч:
Миньор (Перник) - Пирин 1941 (Разлог)

3:1 (1:1)
  [0:1 Жозе Гомез 40', 2:1 Веселин Васев

45'+1',64'; 3:1 Илиян Р.Илиев 85']
XXVII кръг
13 април 2019 г., събота, 16:00 ч:
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник)

1:1 (1:0)
  [1:0 Димитър Стоев 7', 1:1 Антон Киров

90'+2']
Миньор (Перник) - Спортист 2009 (Своге)

5:0 (1:0)
XXVIII кръг
20 април 2019 г., събота, 16:00 ч:
  [1:0 Илиян Р.Илиев 13', 2:0 Калоян Йоси-

фов 50', 3:0 Кристиян Слишков 53',
   4:0 Антон Славчев 67', 5:0 Калоян Йоси-

фов 69']
XXIX кръг
24 април 2019 г., сряда, 16:00 ч:
Миньор (Перник) - Балкан 1929 (Ботев-

град)                 4:3 (2:1)
  [1:0 Антон Славчев 25', 2:0 Кристиян

Слишков 27', 2:1 Кристиян Ковачев 35',
   3:1 Кристиян Слишков 69', 3:2 Кристиян

Ковачев 71'-д, 3:3 Кристиан Кръстев 80',
   4:3 Томислав Павлов 87']
XXX кръг
4 май 2019 г., събота, 18:00 ч:
Германея (Сапарева баня) - Миньор (Пер-

ник)                1:2 (1:1)
  [1:0 Кристиан Петров 33', 1:2 Калоян Йо-

сифов 43',73']
  [чк: Георги Дончев (Г) 70', Илиян

Р.Илиев (М) 70']

готовка. "Червени-
те" бяха по-добри
през цялото време и
логично се поздрави-
ха с успех в провер-
ката, която се игра

в с. Говедарци.
Попаденията за

тима на Петко Пет-
ков реализираха
Кристиан Николов,
Валентин Йосков,
Андон Гущеров и
Виктор Зоров.

Доста от новите
имена в обновения
състав на "червени-
те" намериха място
на игрището. Успе-
хът на ЦСКА 1948
можеше да бъде и
двойно по-голям.
Още във втората
минута Антон Гуще-
ров посрещна с гла-
ва едно опасно цен-
триране ,но топка-
та мина на санти-
метри в страни от
левия стълб на вра-

тата на „Славата”.
В 15-ата минута

Николов посрещна
с глава центриране
отляво на Денислав
Александров и мати-
ра стража на Слава-
та. Така Солетата
реализира първия
"летен" гол за "чер-
вените".

В 22-ата минута
друго ново попълне-
ние - Вальо Йосков,
опъна мрежата за
2:0. Младокът шу-
тира от средна дис-
танция и след неосо-
бено добра намеса на
вратаря топката
попадна в рамката.
След пет минути Гу-
щеров напомни за се-
бе си. Голмайсторът

на ЦСКА 1948 полу-
чи топката в бли-
зост до целта и ре-
зултатът бързо на-
бъбна на 3:0.

В последните ми-
нути на първата
част Тони Иванов
пропусна от някол-
ко метра, стреляйки
неточно в аут. През
второто полувреме
"червените" пропус-
наха още 2-3 гола
при опасни разбър-
квания пред врата-
та на Струмска сла-
ва, но все пак не ми-
на без гол. Тийней-
джърът Виктор Зо-
ров - Зоро получи
пас от Тони Иванов
и с глава покачи на
4:0.

„Рома” и „Глазгоу
Рейнджърс” чакат ЦСКА

Италианският гранд Рома е сред въз-
можните съперници на ЦСКА при днешния
жребий за втория кръг на Лига Европа. Той
ще започне в 14,00 часа. УЕФА определи
разбивката по групи и "червените" попад-
наха в пета за пресявките във втория по
сила европейски клубен турнир.

ЦСКА почти сигурно ще се класира за
следващия етап, след като вчера се падна
с непретенциозния черногорски ОФК Ти-
тоград.

ВЪЗМОЖНИТЕ СЪПЕРНИЦИ НА ЦСКА:
Осиек (Хърватия)
Победителя от Прищина (Косово)/Сейнт

Джоузеф (Гибралтар) - Глазгоу Рейнджърс
(Шотландия)

Рома (Италия)
Победителя от Гзира Юнайтед (Малта) -

Хайдук (Сплит)
Люцерн (Швейцария

Тежки съперници за
„Левски” и „Локо”(Пд)

Левски и Локо (Пд) може да имат тежки съ-
перници във втория квалификационен кръг
на турнира Лига Европа, показват определе-
ните от УЕФА групи за жребия. Той ще се
проведе днес от 14,00 часа в централата в
Нион. И докато участието на Локо е сигурно,
то "сините" ще трябва първо да преодолеят
словашкия Ружомберок, ако искат да играят
в следващия кръг на турнира. ПОТЕНЦИАЛ-
НИ СЪПЕРНИЦИ НА ЛЕВСКИ: Щурм Грац;
Утрехт; Победителя от АЕК Ларнака - Петро-
куб-Хонещи (Молдова); Яблонец (Чехия), По-
бедителя от Санта Хулия (Андора)/ФК Европа
(Гибралтар) - Легия Варшава

ПОТЕНЦИАЛНИ СЪПЕРНИЦИ НА ЛОКО
(ПД): Млада Болеслав (Чехия); Победителя
от ФКСБ, бивш Стяуа (Румъния) - Милсами
(Молдова); Победителя от Кауно Жалгирис
(Литва) - Аполон Лимасол; Страсбург, АЗ Ал-
кмаар, Победителя от Радник Биелина (Бос-
на и Херцеговина) - Спартак Търнава.

Божинов иска шест
заплати от „Левски”

Левски и Валери Бо-
жинов са в много де-
ликатни отношения,
след като нападате-
лят бе уведомен, че
новият треньор Пе-
тър Хубчев няма да
разчита на него.
Футболистът има
договор със „синия”
клуб за още една годи-
на, а неговата месеч-
на заплата е 15 000
евро. За да прекрати
контракта си, Валери
Божинов е настоял да
получи половината
от годишното си фи-
нансово възнагражде-
ние – т.е. 6 запла-
ти.Силният човек на
„Герена” Павел Колев
обаче е заявил на на-

падателя, че може да
му преведат макси-
мум две или три зап-
лати.Това не удовлет-
ворява Божинов и по-
не на този етап две-
те страни не могат
да стигнат до спора-
зумение.Валери много
внимателно е прегле-
дал всичките клаузи в
договора си и се стре-
ми да не го наруши. В
тази връзка той е
поискал писмено раз-
решение от Левски да
тренира в Ботев (Вра-
ца). „Сините” са из-
пълнили желанието
му и в момента Божи-
нов води подготовка
с бившия си тим.Бо-
жинов обаче чака от

„Герена” да изпълнят
по-голямото му жела-
ние...Какво ще се слу-
чи оттук насетне,
можем само да гадаем.
Има много примери,
най-вече в световния
футбол, когато даден
играч предпочита да
си стои в клуба и да
не играе, но да получа-
ва високата си запла-
та. Подобен е слу-
чаят с Гарет Бейл в
Реал (Мадрид).Ако Ва-
лери избере този ва-
риант, на „Герена” ще
им се объркат плано-
вете с бюджета за
заплатите, тъй като
тази на Божинов е
доста висока за род-
ните стандарти.

Пуснаха Мишел Платини
Мишел Платини,

който вчера цял ден
даваше показания
пред френските влас-
ти, беше пуснат да се
прибере у дома. Вчера
сутринта бившият
президент на УЕФА
беше привикан на раз-
пит по подозрение за
корупция във връзка
с избора на Катар за
домакин на Световно-
то първенство през
2022 година.

Французинът си

тръгна от разпита
след близо 12 часа.„Бе-
ше дълго, но като се
има предвид въпроси-
те, които ми задава-
ха, няма как да не про-
дължи дълго. Питаха
ме за Евро 2016, за
Световното първен-
ство в Русия, за Све-
товното първенство
в Катар, за Пари Сен
Жермен, ФИФА, за
много теми и аз отго-
ворих на всичко това.
Не знам защо съм тук,

но отговорих на всич-
ки въпроси”, заяви
Платини.Това не е
първо обвинение сре-
щу него.

Той изтърпява заб-
рана до 2023 г. за
участие и посещение
на всякакви футбол-
ни дейности, след ка-
то беше обявен за ви-
новен за получаване-
то на нерегламенти-
ран хонорар на стой-
ност 2 милиона швей-
царски франка.
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При ареста обвиняемият оказал съпротива на полицаи

ЕДИН МЛАД ЕНТУСИАСТ
ОТ ТЕВА Е РЕШИЛ ДА ДО-
КАЖЕ, ЧЕ И САМ ВОИНЪТ Е
ВОЙН. СЪС СОБСТВЕНИ СИ-

ЛИ И СРЕДСТВА почнал да запълва дупки-
те по пътя през Стара Тева. До местните избо-
ри наесен дано успее да ги запъни, иначе
трябва да събира бая големичка бригада. Ка-
то начало обаче е добре - дупка по дупка и та-
ка до края на света. Това работливо момче
заслужава наистина голямо уважение. И ако
има някакъв начин, за кмет на Тева да го из-
берат е най-добре. Нищо че няма кметство в
квартала, една солидна подписка и въпросът
може и да се уреди. Защо за Калкас, пример-
но, да може, а за Тева да не може? Там да не
са по-глупави? Въпросът за дупките обаче
поставя  на изпитание системата "Направи си
сам". И други самодейци, дето чат-пат ги гле-
даме по телевизията, се борят като свинкя с
тиква и получават всенародната любов. Да се
изправиш с гола лопата срещу дупките не е
лесно. Това значи да се изправиш срещу ця-
ла  система, вкопала се като тевска дупка в
управленската психология. Дупките се пъл-
нят от време навреме, колкото да се вдигне
шум, че грижата за човека е първа грижа на
партията, и после настава всемирна тишина.
Чак когото на някого му писне и се яви на те-
рена, готов за борба с вятърните мелници,
вземат да го апострофират да не се прави на
интересен и че за проблема се знае отдавна и
просто се изчаква поредният събор, за да се
направи пиарът. Дупките не щат пиар, искат
асфалт. Много асфалт. А ако може и това пус-
то трасе през Стара Тева да се препроектира
и основно ремонтира, щото бас ловим, че ще
роди още много ентусиасти, които ще изля-
зат с лопати пред дупките. А наесен ще изля-
зат и с бюлетини.

ЗАПОЧНАХМЕ ДА ГЛЕДАМЕ НЕБЕТО
ПО-ЧЕСТО, ОТКОЛКОТО ТРЯБВА. ДА-
ЖЕ СЛЪНЦЕ ДА ГРЕЕ, ТЪРСИМ КОВАР-
НОТО ОБЛАЧЕ, от което скоро ще се извие
небесната светкавица. Зачестилите нещастни
случаи на ударени от гръм хора не подмина-
ха и нашия край. Оня ден в Кондофрей тамо-
шен мъж се разминал на косъм от най-лошо-
то. По селата е опасно, обаче май стана по-
опасно да ти говорят, че противомълниева за-
щита и в градовете няма. Поставените  от оно-
ва време гръмоотводи и въжета отдавна са
попили вода в някой пункт за вторични суро-
вини. Ремонтите по покривите на панелките
обикновено завършват с разкостване на вся-
какви метални чаркове. Надеждата е това да
се поправи при санирането, но не сме опти-
мисти. Не само че не могат да санират всички
блокове, но гръмоотводът пак си е желязо,
което плаче за кражба.

Любомира ПЕЛОВА
Районна прокура-

тура - Перник е внес-
ла за разглеждане в
съда обвинителен
акт срещу 51-годиш-
ния Е.Г. за извършено
от него престъпле-
ние по чл. 152, ал. 1,
т. 2 от Наказател-
ния кодекс

Обвиняемият жи-
вее в пернишкото се-
ло Драгичево и се за-
нимава с отглеждане
на овце.

На 7 октомври
2018 гоина той извел
стадото на паша в
местността "Уми-
ще". По същото вре-
ме там била на раз-
ходка пострадалата.
Двамата се познава-
ли визуално. След ка-
то я видял, обвиняе-
мият прибрал овце-
те и я причакал на
безлюдно място.

Връщайки се, жена-
та го видяла, но не
му обърнала внима-
ние. Тогава обвиняе-
мият внезапно я
сграбчил с ръце в об-
ластта на гръдния

кош и започнал да я
стиска така, че да не
може да се съпро-
тивлява.

Пострадалата из-
питала силни болки и
започнала да вика за
помощ. Нападателят
я заплашил, че ще я
пребие и ще й прере-
же гърлото, след кое-
то я съборил на зем-
ята и тя паднала
гърбом.

Насилникът неза-
бавно сграбчил пан-
талоните и бельото,
с които била обута
жената, събул ги и ги
захвърлил настрани.

Силата, с която
Е.Г. извършвал агре-
сивните си действия
била толкова голяма,
че съпротивата, коя-
то жената оказвала,
била безуспешна, за-
ради физическото му
превъзходство.

Освен че я стискал
в областта на гърло-
то, той не спирал да
я заплашва, че "ще й
пререже гърлото,
ако не млъкне".

Пострадалата не

Крадците, обрали пернишки
магистрат, на съд

П ъ р в о н а ч а л н о
влезли в двора й
през метална пор-

та, а през прозореца на първия етаж се
вмъкнали в дома.

Намерили малка метална каса, като с
помощта на отвертка взломили клавиа-
турата на заключващия механизъм и
взели намиращите се вътре златни и
сребърни накити. Общата им стойност
възлиза на 1188 лева.

В резултат на проведеното разследва-
не тримата били задържани и понастоя-
щем са с мярка за неотклонение "за-
държане под стража".

Материалите по досъдебното произ-
водство са били изпратени в Районна
прокуратура - Кюстендил, тъй като става
дума за пострадал магистрат от района
на Перник.

Предстои делото да продължи в съда.

Мария Савкова от Би Ти Ви
на среща в Езиковата

Светла ЙОРДАНОВА
Журналистката от БТВ Мария Савкова

ще бъде гост на учениците от Клуба по
журналистика в ГПЧЕ "Симеон Радев".
Срещата ще се проведе на  20 юни (чет-
въртък) от 9.40 във видеозалата на вто-
рия етаж в Езиковата. Водещи ще бъдат
Ростислава и Габриела от 9-ти клас.

Мария Савкова е от журналистите с от-
ношение към социалните теми, които
вълнуват всеки човек.

Тя е носител на наградите "Скритото
добро" и награда "Заедно" на "Работил-
ница за граждански инициативи". Мария
Савкова е завършила СУ "Св. Климент
Охридски" със специалност "Английска
филология", а по- късно придобива ма-
гистърска степен във факултета по жур-
налистика в специалност "Електронни
медии".

Кариерата й започва в стажанската
програма на Би Ти Ви, където работи и
до днес.

"Във всяка дейност от живота ми пър-
во се старая да бъда предимно човек и
да се отнасям към хората човешки.Това
важи с най- голяма сила в работата ми
като журналист, заради отговорността,
която поемам всяка вечер.

Вярвам, че  журналистът може да бъде
успешен, дори когато е усмихнат и кога-
то подхожда към всяка тема с внима-
ние, търпение и упоритост. Това не озна-
чава да подценява обстоятелствата или
да загуби критичния си поглед.

Радвам се, ако успявам да разбия сте-
реотипа, че журналистите са студени и
безчувствени хора"- казва за себе си
Мария.

Приеха закона за шума:
от 500 до 6000 лв. глоба!
Любомира ПЕЛОВА

Парламентът прие
окончателни проме-
ни в Закона за защи-
та от шума в око-
лната среда. Зако-
нопроектът бе вне-
сен от Министерски
съвет и бе приет на
първо гласуване на
12 юли 2018 г. Про-
мените имат за цел
да осигурят опазва-
нето на здравето на
населението от
вредното въздей-
ствие на шума, пре-
дизвикан от дейнос-
тта на търговски и
производствени обе-
кти, разкрити в жи-
лищни сгради и сгра-
ди със смесено пред-
назначение, зони и
територии, предназ-
начени за жилищно
строителство, рек-
реационни зони и те-
ритории и зони със
смесено предназначе-
ние.

Текстовете заб-
раняват озвучаване
на открити площи и
зони в територии,
предназначени за жи-
лищно строителс-
тво, рекреационни
зони и територии и
зони със смесено
предназначение за
времето от 14:00 до
16:00 ч. и от 23:00

до 8:00 ч. За същия
период се забранява
излъчването на шум
и при строителс-
тво.

Изключение ще
правят религиозни
храмове, железопът-
ните гари, автогари-
те, аерогарите, мор-
ските гари и изпол-
зването на системи
за оповестяване на
населението при
бедствия.

За нарушение на
разпоредбите зако-
нодателят предвиж-
да физическите лица
да се наказват с гло-
ба от 500 до 1000
лв., а на юридически-
те лица и на едно-
личните търговци
да се налага имущес-
твена санкция в раз-
мер от 3000 до 6000
лв.

При повторно на-
рушение физически-
те лица ще се наказ-
ват с глоби от 2000
лв. до 6000 лв., а на
юридическите лица и
на едноличните тър-
говци ще се налага
имуществена сан-
кция в размер от
5000 лв. до 12 000
лв.

Контролът в пе-
риода 23.00-8.00 часа
се възлага само и

единствено върху
МВР, което прави за-
кона действащ, оп-
ростен и ефективен,
изтъкна депутатът
Валери Симеонов.
"Първо, върху обе-
ктите, които създа-
ват шум в околната
среда. Второ, върху
о з в у ч и т е л н и т е
средства, които са
изкарани на улиците
върху платформи, и
трето, ще осъщест-
вяват контрол вър-
ху транспортните
средства.

Полицейските слу-
жители, при уста-
новяване на озвуча-
ване извън регламен-
тираното време,
отиват на място с
патрулката и изда-
ват писмено разпо-
реждане на незабав-
но прекратяване на
озвучаването - неза-
висимо дали в заве-
дение или на циган-
ските сватби. Ако се
окаже съпротива, за-
ведението се зат-
варя директно за
три дена. При пов-
торно нарушение в
рамките на една го-
дина обектът се
затваря за 14 дена",
поясни съпредседа-
телят на ПГ на Обе-
динените патриоти.

преставала да вика и
да полага всякакви
усилия да се освобо-
ди от захвата на на-
силника, поради кое-
то той не успял да
осъществи съвкупле-
ние с нея.

Жената успяла на-
бързо да се облече и
побягнала към село-
то. Първоначално не
искала да съобщава
за случилото се, тъй
като изпитвала срам
и неудобство. Въпре-
ки това, окуражена
от близките си, по-
дала сигнал за случи-
лото се пред поли-
цейските органи в
пернишката полиция.

При залавянето на
обвиняемия той ока-
зал физическа съпро-
тива на полицейски-
те служители.

Предстои наказа-
телното производс-
тво срещу обвиняе-
мия Е.Г., който е осъ-
ждан, да продължи в
съда. Понастоящем
той е с мярка за
неотклонение "задър-
жане под стража".
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