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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 = 1.956 лв.
1 Долар = 1.68 лв.

Петък, 20 юли 2018 г.,  бр. 135 /6483/ год. XXVЦена: 0,80 лева

† Св. прор. Илия
(Илинден)

До чумата
и назад

Има един брадясал лаф, че не сме
случили на географско положение, на
съседи, на поробители, на освободи-
тели и т.н. Вече е ясно, че не сме слу-
чили и на чума. Още не се знае със си-
гурност имаме ли чума по дребния ро-
гат добитък, или не. До оня ден беше
едно, от вчера е друго. Да се не види и
чумата, дето не можеш да й хванеш
нито началото, нито края. Изненадва-
що властите помилваха стадото на
баба Дора за два дена, с което наляха
още масло в огъня на политическото
чумосване.

А иначе чума със сигурност има,
щом вече е част от дневния ред на На-
родното събрание. И точно днес ще се
види колко са реално засегнатите от
коварната болест. Ще се направи пер-
сонално преброяване на специалисти-
те по чумни болести. Мнозина ще из-
вървят пътя до чумата и назад, за
докажат експертизата си. Чумата ве-
че тръшна четирима, но дали са дос-
татъчни за такава масова епидемия?
Щом и депутатите ще поемат поли-
тическа отговорност за чумата, зна-
чи трябва да се ваксинираме задължи-
телно. В противен случай ставаме ко-
лективни членове на стадото на баба
Дора - помилвани, но не съвсем.

Валентин ВАРАДИНОВ

160 / 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, слаб
дъжд

Това е предложението на пернишки минипарламентаристи
Любомира ПЕЛОВА

Преди доста време
внесох в Общинския
съвет писмено пред-
ложение да бъдат сме-
нени местата на два-
та емблематични за
Перник паметника - на
Св.Иван Рилски и Крак-
ра Пернишки. Надявах
се, че то ще бъде вне-
сено за разглеждане
на днешното заседа-
ние, но не виждам те-
мата записана в днев-
ния ред и питам лич-
но председателя на
ОбС Иво Савов какви
са причините, не скри
разочарованието си
вносителят на иде-
ята представителят
на групата от БСП
Ерик Рангелов.

Да, документът е ми-
нал през две комисии,
призна шефът на мини-
парлрамента. Той уто-
чни, че до окончателно
становище за съдбата
на докладната не се е
стигнало, тъй като ед-
ната от тях е излязла с
предложение да бъде
организирано общес-
твено обсъждане по
въпроса, за да се чуе

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
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www.vento-k.com
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Тел.: 0777 82202
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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
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какво и становището и
на гражданите.

Както "Съперник"
писа, Ерик Рангелов
предлага паметникът
на Кракра в Перник да
бъде преместен на ед-
ноименния площад, а
на негово място да бъ-
де монтиран паметни-
кът на Св. Иван Рил-
ски. Според един от
мотивите на левия
съветник, с  премес-
тването на монумен-
та на Кракра пред Ме-
мориала на миньор-
ския труд ще бъде

възстановена добре
балансираната цялос-
тна оригинална архи-
тектурна концепция
за централния градски
площад и той ще при-
добие завършен вид.

Според Рангелов
н а й - п о д х о д я щ о т о
място за намиращия
се в момента до Дво-
реца на културата па-
метник на Св. Иван
Рилски е сегашното
място на паметника
на Кракра.

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61 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” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727 www.hbsteel.bg
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Задържаха пернишки хулиган
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е задържан за хулиганство.
В сряда в Областната дирекция на поли-

цията е бил подаден сигнал от граждани,
че мъж извършва непристойни действия в
парка на областния център. Служителите на
реда реагирали незабавно и установили на-
рушителя, 67-годишният Ц.К. Мъжът показ-
вал гениталиите си, с което възмутил нами-
ращите се в този момент в парка граждани.
Задържан е за 24 часа по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство
по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс и
работата по случая продължава под надзо-
ра на Районна прокуратура - Перник.На страница 3
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Именно тя доведе и до гафа на Иво Савов

Заседанието на ОбС прекратено
заради технически грешки

Любомира ПЕЛОВА
Допусната техническа грешка от страна

на председателя на Общински съвет - Пер-
ник Иво Савов прекрати вчерашното ре-
довно заседание на местния законодате-
лен орган.

„Поради техническа грешка по проведе-
на процедура за гласуване на днешната
сесия, за която се извинявам, отлагам за-
седанието на ОбС за 20.07 – петък, от 13 ча-
са. Заседанието ще се проведе по същия
дневен ред, считано от точка №7“, заяви от
трибуната Иво Савов.

Вчерашният дневен ред на Общинския
съвет включваше 25 точки, шест от тях
бяха приети. Сред точките бяха отговорите
на кмета Вяра Церовска на питания от об-
щински съветници, гласувани бяха и отда-
вания под наем обекти общинска собстве-
ност, както и промяна на правния статут на
общинска недвижима собственост, покуп-
ко-продажба на недвижим имот - общинска
собственост.

Любомира ПЕЛОВА
Проблемът със

сградата на бизнес
инкубатора в Перник
започна още преди
преди гласуването
на дневния ред на
вчерашното заседа-
ние на минипарламен-
та, когато съветни-
кът от левицата  и
председател на гру-
пата съветници от
БСП Петър Янков
апелира за оттегл-
яне на докладна на
кмета Вяра Церов-
ска, тъй като струк-
турата имала дей-
ност и това било
видно от отчетите
й.

На свой ред градо-
началникът поиска
от местния законо-
дателен орган да бъ-

де прекратено пра-
вото ва безвъзмез-
дно ползване на сгра-
дата, в която се по-
мещава бизнес инку-
баторът и мотиви-
ра докладната си.
Според проверка на
общински специалис-
ти сградата не се из-
ползва по предназна-
чение, отдавна е из-
текъл и 10-годишния
срок за безвъзмез-
дното ползване. Още
повече, че според
становище на начал-
ник отдел „Европей-
ски и национални
оперативни програ-
ми”, от 2010 година
до момента община
Перник не е изпълн-
явала съвместно с
бизнес инкубатора
проект за подпома-

гане на малки и сред-
ни предприятия.

Тъй като докладна-
та остана в дневния
ред на сесията, беше
предварително ясно,
че стигне ли се до
нея, спречкванията
са неминуеми. Но ни-
кой не очакваше, че
споровете така ще
се разгорещят, че
ще се стигне до тех-
нически гаф на пред-
седателя на мини-
парлрамента, с кой-
то ще се сложи преж-
девременно край на
сесията. Нещо, кое-
то досега не се е
случвало. Всъщност
лютата разпра меж-
ду леви и десни
тръгна с изказване-
то на Ралица Андрее-
ва от БСП, според

Търсят шивачки и работници
за строителна изолация
Силвия ГРИГОРОВА

Втора поредна седми-
ца предлаганите на
трудовата борса в Пер-
ник свободни работни
места намаляват, като
тази седмица те са с 32
по-малко и достигнаха
123. Добрата новина е,
че  предлаганите  сво-
бодни места за безра-
ботни висшисти се
увеличиха, макар и само
с 2 и в момента са 7.

   Все още са актуални
офертите за работа на
10 шивачи за работа в
София, 10 шивачи на об-
лекла също за София, 10
работници за строи-
телна изолация и 10
кредитни консултан-
ти. Освен тях  Бюрото
по труда в Перник пред-
лага работа на: 1 бар-
ман,  4 готвачи, 1 по-
мощник-готвач,   2 лека-
ри, 2 фелдшери, 6 еле-
ктромонтьори, 6 шло-
сер-монтьори, 1 догра-
маджия,  1 гладач, 2 са-
нитари, 2 животновъ-
ди,  1 кредитен консул-
тант,  2 монтажници
на хладилни и климатич-
ни инсталации, 3 кроя-
чи на текстил, 3 машин-

ни оператори дървооб-
работване, 6 електро-
монтьори на електрон-
на апаратура,  3 работ-
ници в кухня, 1 шофьор
на автобус на 4 часа, 5
работници ВиК инста-
лации, 5 работници ОВК
инсталации, 1 трудов
медиатор, 1 трудов ме-
диатор по заместване,
1 учител по компютър-
ни технологии, 2 мон-
тажници на дограми и
мебели, 2 шлайфисти,
1 разфасовач, 3 общи
работници в промишле-
ността, 3 оператори
на пещи за изпичане, 3
стъклари за остъклява-
не на транспортни
средства, 7 общи ра-
ботници, 2 учители по
английски език.

 След като две седми-
ци предлаганите работ-
ни места се увеличава-
ха, то вече втора сед-
мица те намаляват, ка-
то тази седмица те са с
32 по-малко. Това  показ-
ва колко е мобилен паза-
рът на труда в региона
и че той е  в пряка зави-
симост от потребнос-
тите на бизнеса.  Ана-
лизирайки предлагани-

те от Бюрото по тру-
да в Перник  свободни
работни места, трябва
да отбележим, че тази
седмица,  преобладава
търсенето на кадри  за
обслужващите дейнос-
ти, а след това за про-
мишлеността.

 Сред най-търсените
професии и  тази сед-
мица са шивачките, кре-
дитните консултанти,
строителните изола-
торджии и други. Със
завършването на уче-
бната година, вече се
появиха предложения за
работа на преподавате-
ли. Повече от месец и
половина безуспешно се
търсят лекари и фел-
дшери, което е сигнал,
че недостигът на меди-
ци вече е факт.

И  тази седмица се за-
пазва тенденцията  хо-
рата със средно и по-
ниско образование да
имат по-големи шансо-
ве да си намерят рабо-
та. На тях Бюрото по
труда предлага 116. Та-
зи седмица свободните
работни места за без-
работни висшисти се
увеличиха и станаха 7.

която не било вярно,
че сградата на улица
„Света Петка” 63 не
се използва по пред-
назначение. Съвет-
ничката се позова на
факти от отчета на
сдружението за 2017
година, в което се
посочва, че са осъ-
ществени контакти
с над 200 фирми от
региона, над 150 са
дадените консул-
тантски и информа-
ционни услуги.

Общинския съвет-
ник Любомир Жотев
контрира, че не ста-
ва дума за дейнос-
тта на управителя
на бизнес инкубато-
ра, а за собственос-
тта на сградата,
която общината
трябва да си върне,
да бъде оползотво-
рена така, че да носи
приходи. Ако пък
сдружението иска да
развива дейност,
има други помеще-
ния общинска собс-
твеност, които мо-
же да ползва.  Още
повече, че 10-годиш-
ният срок за безвъз-
мездно ползване от-
давна е изтекъл. Чу-
ха се и други предло-
жения, споровете
продължиха и се изо-
стряха, докато в
един момент

зам.председателят
на ОбС Румяна Гьо-
рева и колежката й
от групата съвет-
ници на ГЕРБ не поис-
каха прекратяване на
дебатите и премина-
ване в режим на гла-
суване.

И тогава Иво Са-
вов сгафи. Вместо
да прекрати разис-
кванията, той на-
тисна грешния бу-
тон, пускайки проце-
дура за отлагане на
заседанието. Усети-
ли се за грешката,
десните съветници
поискаха гафът да
бъде поправен и се-
сията да продължи
след 30-минутна по-
чивка. В крайна смет-
ка стана ясно, че по-
добно решение е неп-
равомерно и всяко
следващо взето ре-
шение може да бъде
обжалвано и да падне
в съда, тъй като
според правилата за
работа на местния
законодателен орган
при веднъж прекра-
тена сесия, тя може
да продължи мини-
мум след 24 часа.

Така днес, от 13 ча-
са, минипарламен-
тът ще възобнови
работата си от ин-
фрактната точка 7
нататък.

Нови двама болни от
туберкулоза в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Леко увеличение на заболелите от ос-

три респираторни заболявания през из-
миналата седмица установи Регионал-
ната здравна инспекция.  През този пе-
риод са регистрирани 20 случая на за-
болели, при 15 за предходната седмица.
Заболеваемостта е 26,99 %oo, при сред-
на за страната 28,36%oo .

Значително са намалели болните от
заразни заболявания. Констатираните
случаи са 2, при 8 за предходната сед-
мица.

Установени са двама болни от тубер-
кулоза, при само 1 за предходната сед-
мица. Заболелите са от село Кошарево
и село Сирищник.

През седмицата инспекторите от РЗИ -
Перник са извършили 161 проверки. От
тях 41 са свързани с контрол по спазва-
нето на изискванията за забрана на тю-
тюнопушенито в заведения за общес-
твено хранене.

Здравната инспекция продължава мо-
ниторинга на питейните води в областта.
Взети са 172 проби от различни питейни
водоизточници в различни населени
места в региона, за да се установи дали
подаваната от тях вода отговаря на изи-
скванията на Наредба №9.

С настъпването на лятото се увеличи-
ха и проверките на плувните басейни, за
да се установи дали се спазват хигиен-
ните норми. Взети са 84 проби от раз-
лични басейни в региона.

Освен това са взети и 100 проби от ат-
мосферния въздух, за да се види дали
наличието на фини прахови частици е в
границите на допустимите норми.

Децата на Радомир носят
Апостола в сърцата си!

Любомира ПЕЛОВА
Децата на Радомир трогнаха всички с

родолюбието, с факта, че носятк Апосто-
ла в сърцата си, които показаха на тър-
жественото тържествено по случай 181
години от рождението на великия рево-
люционер и идеолог на свободата на
България Васил Левски.

С пламенно слово и поетичен рецитал
за Апостола, които представиха децата и
учениците от Център за подкрепа за лич-
ностно развитие - Общински детски ком-
плекс – Радомир, трогнаха всички при-
състващи на тържеството. В програмата
участва и фанфарният оркестър при ОУ
“Христо Смирненски” в града.

На почетен караул пред паметника на
Левски застанаха както възпитаници на
учебното заведение, така и представите-
ли на Национално дружество “Тради-
ция”.

В знак на признателност към великия
българин Васил Левски бяха поднесени
венци и цветя от кмета на община Радо-
мир, от председателя на Общински съ-
вет, от общинското ръководство, полити-
чески партии, училища и детски градини,
от читалището в село Кленовик, носещо
името на Апостола, Национално дружес-
тво “Традиция” и много граждани.
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Това е предложението на пернишки минипарламентаристи

"Случаят Георги Марков"излезе
на книжния пазар в Перник

Светла ЙОРДАНОВА

"Случаят Георги Марков" излезе на
книжния пазар в Перник.Автор на книгата
е професор Бончо Асенов.Той е роден през
1946 г. в Перник. Асенов е доктор по фило-
софия, доктор на икономическите науки,
професор. Завършил е право и Висшата
специална школа на МВР, където по-късно
е бил преподавател. Бончо Асенов е дълго-
годишен щатен служител на Шесто управ-
ление на Държавна сигурност. В момента е
професор във Варненския свободен уни-
верситет по теория на разузнаването и кон-
траразузнаването. Преподава и в Нов бъл-
гарски университет. Професор Асенов е
автор на 24 книги, повече от които са за
теорията на разузнаването и контраразуз-
наването. Едни от най-известните са "От
Шесто за Шесто", "Български ловци на
шпиони", "Речник на разузнаването", "Тео-
рия на разузнаването", "Ченге за продан" ,
"Религиите и сектите в България". Новата
му книга,която излезе наскоро е "Случаят
Георги Марков"на издателство"Труд".С
поредицата от свои книги проф.Асенов се
опитва да промени негативните представи
за бившите  тайни служби.

След като по безпорен начин бе доказа-
но,че няма българска следа в покушение-
то срещу папа Йоан Павер втори сега Асе-
нов иска да докаже,че Държавна сигур-
ност  няма нищо общо с убийството на
Георги Марков.На 11 септември ще се на-
вършат 40 години от смърта на талантливия
български писател.Причините обаче про-
дължават да вълнуват европейската  об-
щественост.Според автора на "Случаят
Георги Марков",Държавна сигурност не е
посегнала на писателя,живял в Лон-
дон.Според Бончо Асенов много са дока-
зателствата за този факт.

"Случаят Георги Марков" е опит да се на-
мери истината за живота и смъртта на бъл-
гарския писател. В първата част на книгата
е представен животът на Георги Марков в
България до 1969 г. и след това в Англия
до смъртта му, направен е анализ на него-
вите произведения. Отразен е случаят
"Марков" след смъртта му, така както е
представян досега в средствата за масова
комуникация в чужбина и в България, как-
то е разказван от негови близки и прияте-
ли, както е даден в книги, статии, интервю-
та, документални филми, както е отразен в
досъдебното производство на Софийска
градска прокуратура.

Във втората част авторът проф.Бончо
Асенов представя своето виждане по слу-
чая "Марков", след като се е запознал с
цялата налична информация, която е от-
крил. Освен това е провел разговори и кон-
султации със служители на външнополити-
ческото разузнаване, някои от които съп-
ричастни със случая "Георги Марков". Със
следователи по делото, с хора, които са
познавали Марков. В неговите разсъжде-
ния е отразен и опитът му като оперативен
работник в Държавна сигурност и автор на
повече от двадесет  книги в областта на ра-
зузнаването и контраразузнаването.

По думите му, в
преместването има и
символика, тъй като
погледа на светеца ще
обгърне градинката и
църквата, носеща не-
говото име.

Оказа се, че съвет-
никът не е единстве-
ният с подобна конец-
пция. Зам.областният

2017 г., а в ОбС - на 23
май 2018 г.

При него обаче иде-
ята леко са различава
от тази Рангелов.
Павлов е категори-
чен, че мястото на
паметника на Кракра е
на площада - пред ме-
мориала на миньор-
ския труд. Той иска
още паметникът на
миньора с газената

управител и областен
координатор на
НФСБ Васил Павлов
го е изпреварил с
предложение, което е
направил на кмета на
общината и на мес-
тния минипарламет
за подобна рокада. До-
кумент с предложение
за преместването
той е внесъл в Общи-
ната на 14 ноември

лампа да бъде премес-
тен до входа на мин-
ната дирекция или
при подземния минен
музей. На негово
място да бъде поста-
вен паметникът на
закрилника на Перник
св. Иван Рилски. Све-
тецът ще бъде точ-
но на мястото си -
при храма, носещ име-
то на Рилския Чудот-
ворец и на площада с
неговото име, твър-
ди Васил Павлов

На освободеното
място пред Двореца
на културата пък да
се изгради постамент
на светите братя Ки-
рил и Методий. Това е
най-удачното място
за паметник на съпок-
ровителите на Евро-
па, още повече, че 5
училища в община
Перник носят името
на създателите на
родната азбука, кои-

КНСБ иска над 1 млрд. лева
допълнително за заплати
Любомира ПЕЛОВА

"Нашите цели, кои-
то сме заявили и прес-
ледваме всяка година,
са след четири години
- през 2022, България
да е достигнала 60
процентния праг от
средноевропейските
доходи без паритетна
покупателна способ-
ност. Ще настояваме
за над 1 милиард лева
допълнително за зап-
лати в бюджетната
сферапрез следваща-
та година." Това каза
лидерът на КНСБ Пла-
мен Димитров. Фи-
нансовият министър
твърди, че над една
трета от тези средс-
тва са осигурени за
средното образова-
ние. Останалите
средства са за облас-
ти, направления, как-
вито са здравеопазва-
нето, агенциите по
заетостта и за со-
циалното подпомага-
не, НАП, НОИ, които
имат важни за държа-
вата функции, за хо-
рата, които работят
там и са наши синди-
кални членове, подчер-
та Димитров. Според
него, това означава
увеличаване на запла-
тите с 10-12, а някъ-
де и с 20 процента.
Ако следваме това и
властта чуе и про-
дължи стъпката от
тази година, 60-те
процента, за които
говорим са постижи-
ми. Кога можем да вле-
зем в еврозоната? Не-

то досега нямаше къ-
де да отдадат почит
на патрона си. Иде-
ята на Васил Павлов
съвпада с тази на мла-
дежите от БСП, кои-
то също депозираха
предложение в Об-
щинския съвет за из-
граждане на паметник
на св. Св. Кирил и Ме-
тодий и поискаха съ-
действието на облас-
тния управител за
това.

Павлов предлага
още да се изгради вну-
шителен паметник на
Кракра Пернишки на
пернишката крепост,
чийто владетел е бил
неподкупният воево-
да, така че всеки ту-
рист или всеки преми-
наващ с автомобил
или влак "да види сим-
вола на Перник и заин-
тригуван да стане по-
тенциален турист в
града ни" казва той.

писаният закон е, ко-
гато стигнем тези
нива, заяви Димит-
ров. "Дори да ни до-
пуснат в чакалнята
на еврозоната дого-
дина, както се твър-
ди в момента, ще ни
държат там, докато
стигнем и минем 60-
те процента както в
БВП, така и на доходи-
те. По отношение на
БВП в момента сме на
51 процента, а по до-
ходи - 46 процента".

По думите на Пла-
мен Димитров, КНСБ е
един от малкото пос-
ледователни против-
ници от момента на
лансирането, въвеж-
дането и приложение-
то на плоския данък в
България. Винаги про-
тив с едно предложе-
ние за следващата го-
дина - въвеждане на
необлагаем минимум и
увеличение на макси-
малния осигурителен
доход до размера на 3
000 лева. Според него
необлагаемият мини-

Центърът на Перник на тъмно
заради подземен кабел

Любомира ПЕЛОВА
Втора седмица вече идеалният център на

Перник тъне в мрак, бе сигнализирано на
вчерашното заседание на местния законо-
дателен орган. Оказа се, че проблемът е се-
риозен. Той идва от повреден подземен ка-
бел, а общината е буквално с вързани ръце
-  не може да извършва ремонтни дейности,
тъй като централната градска зона, която
бе обновена по проекта за зелена и достъп-
на градска среда е все още в гаранционен
срок и единствено фирмата - изпълнител
може да отстранява възнвикналите аварии.
Перничани са забелязали, че в момента не
работят и водните пръскачки, поясни кме-
тът на общината Вяра Церовска. Тя допъл-
ни, че е била съставена комисия, в която е
бил включен и управителят на фирмата, из-
пълнявала проекта, но цяла седмица вече
г-н Галчев не може да бъде открит, за да
подпише протокола. Сега общинската уп-
рава ще отправи нотариална покана към не-
го, за да постави парафа си под документа-
цията, поясни градоначалникът.

Това обаче не гарантира незабавни ре-
монтни дейности и не се знае още колко
време центърът на областния град ще тъне
в мрак. Междувременно перничани са кате-
горични, че не само кабелът е проблем на
изпълнителя. Има доста счупени плочки,
облицовки и други недоделки, които строи-
телите трябва да оправят.

Обновяването на централната градска
част на областния град бе възложено на
ДЗЗД "Обединение Перник 2013?, Стойнос-
тта на проекта надхвърляше 5 милиона лева.

мум в размер на мини-
малната работа зап-
лата означава, че
няма да се плащат да-
нъци, а ще се плаща са-
мо лична осигуровка.
Този, който получава
1000 лева работна
заплата, няма да пла-
ща 100 лева данък, а
ще плаща 50 лева, те-
зи 500 лева ще му бъ-
дат приспаднати. То-
ва се отнася за всич-
ки работещи. Колко
ще струва това на
бюджета - между 800
милиона и 1 милиард
лева. Толкова държа-
вата ще остави в
джоба на българите.
А това означава
пряко увеличение на
доходите на хората.
Този милиард няма да
остане в банковите
сметки, а ще влезе об-
ратно в потребление-
то. Според нас това е
възможно на фона на
допълнителните при-
ходи, които се съби-
рат всяка година, каза
още Димитров.

от страница 1
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Голям празник е, прави се курбан и не се работи, 4 популярни имена празнуват имен ден

Светла ЙОРДАНОВА
На 20 юли правос-

лавните християни
почитат пророк Илия
-Гръмоделецът.

Илия е един от три-
мата велики мъже в
Стария завет, заедно
с Мойсей и свети
Йоан Предтеча.

Светията е пото-
мък на Аароновия род
и е живее по време на
управлението на цар
Ахав и царица Йезавел.
Царят и царицата би-
ли идолопоклонници
на езическия бог Ваал.

Когато свети Илия

изпълнил мисията си
на земята, той бил
взет в Небесното
царство с огнена
каляска.

В България свети
Илия се смята за гос-
подар на небесните
природни стихии.

Той владее градуш-
ките, гръмотевиците
и светкавиците. Хора-
та вярват, че когато
той препуска с коне-
те си и огнената си
колесница по небесни-
те пътища, причин-
ява огън и гръмоте-
вици. Затова са го на-

рекли и с имената
"Гръмовник", "Гръмо-
делец" и "Гръмолом-
ник".

Народните вярва-
ния гласят, че когато
светецът търкаля
бъчви в небесата, в
същия момент на зем-
ята гърми. А след ка-
то се изправял в бит-
ка със крилати змейо-
ве, триглави змии или
дори Сатаната, тога-
ва на земята вилнеели
опустошителни при-
родни стихии.

Разсърди ли се све-
тецът - чакайте леде-

ни зърна
от ръкава
си да пусне
или още по-
лошо - да
заключи в
небесната
п е щ е р а
д ъ ж д о в е -
те и на
земята да
н а с т ъ п и
суша. За-
гърми ли
н а в р ъ х
Илинден -
овошките
ще заги-
нат или ще
се пов-
редят, а
лешниците

и орехите ще са праз-
ни, само виното ще е
добро.

Какво се прави на
Илинден

Традицията повел-
ява на този ден да се
заколи курбан в чест
на светеца. Обикнове-
но се избира най-ста-
рият петел, т.нар.
"баща". Стопанката
на къщата става рано
и замесва погача "бо-
говица" и "колач" за
свети Илия.

Често селските сбо-
рове се организират

на този ден. За здра-
вето на всички се при-
нася в жертвоприно-
шение мъжко чифто-
копитно животно -
вол, теле или бивол.
Готви се курбан, кой-
то се освещава.

Край могила, парак-
лис, оброчище или
стари дъбови дърве-
та извън селото се
нарежда трапеза. Спо-
ред вярващите само
така ще могат да уми-
лостивят светеца и
да опазят селището и
реколтата си от на-
воднения и градушки.

Според народните
поверия на Илинден
не трябва да се рабо-
ти, за да не се разсър-
ди светията. Не бива
и да се къпете в море-
то, дори да влизате
във водите му, защо-
то на този ден море-
то взима най-много
жертви курбан за све-
теца.

На този ден имен
ден празнуват Илия,
Илиян, Илияна, Илкo,
Илкa

На Илинден празну-
ват абаджиите, кожу-
харите и терзиите,
чийто патрон и пок-
ровител и свети про-
рок Илия.

Новите учебници - най-много
са тези на "Просвета"

Светла ЙОРДАНОВА

Българските учители "писаха" отличен
на новите учебници за 3., 7. и 9. клас на
"Просвета". Издателската група внесе
най-много проекти - над 70 с марките
"Просвета", "Просвета Плюс" и "Прос-
вета АзБуки", и всички бяха единодуш-
но одобрени от МОН и от преподаватели-
те.

 Министерството на образованието и
науката обяви резултатите от оценява-
нето на учителите, участвали в процеду-
рата. Окончателно са одобрени и печат-
ните учебници, и техните електронни ва-
рианти. Досега най-голямата българска
издателска група предлагаше електрон-
ни учебници за ученици от 1. до 8. клас,
но от тази есен и деветокласниците ще
могат да учат по тях.

"За 3. клас предлагаме два пълни ком-
плекта - "Чуден свят" ("Просвета") и
"Голямото приключение" ("Просвета
Плюс") - съобщи Кина Андреева, главен
редактор на издателската група. Те са
дело на същите авторски колективи,
които създадоха и двата комплекта за 1.
и 2. клас. Учебниците влязоха в клас ми-
налата учебна година и са най-харесва-
ните от българските учители. "Голямото
приключение" за 1. клас получи и све-
товно признание на Международния па-
наир на книгата във Франкфурт (Герма-
ния), където престижно жури го опреде-
ли за най-добър учебен комплект в Ев-
ропа за 2017 г. Не по-малко успешен е и
другият комплект "Чуден свят" - добави
тя. За 3. клас "Просвета" предлага и
учебници по три чужди езика - англий-
ски, немски и руски.

За 7. клас издателската група има об-
що 29 учебни комплекта, включително
по английски, немски, руски и френски
език. По останалите предмети се пред-
лагат по два или по три учебника, което
дава възможност на учителите да избе-
рат онзи, който е най-подходящ за тех-
ните ученици.

За 9. клас учебниците на "Просвета"
са общо 25, включително комплекти по
английски, руски, немски и френски
език, предназначени за интензивно обу-
чение и обучение по втори чужд език.
По предметите химия и опазване на око-
лната среда, история и цивилизации и
география и икономика през учебната
2018/2019 г. ще има и учебници на ан-
глийски език за учениците от езиковите
гимназии.

Към всяко заглавие има книга за учи-
теля, работни тетрадки и електронен уче-
бник от ново, триизмерно поколение.
Разработени са и допълнителни учебни
помагала по новата учебна програма -
тетрадки, сборници, работни листове.
Част от тях вече са на пазара и могат да
бъдат поръчвани от учители и родители.

ПЕС идва в София да натиска
БСП за Истанбулската конвенция
Любомира ПЕЛОВА

Ръководни кадри
на Партията на ев-
ропейските социа-
листи идват у нас
да проверят как
спазваме правата на
жените и децата,
как се борим с наси-
лието и дискримина-
цията. На инспек-
цията пристига лич-
но шефката на жен-
ската организация
на ПЕС Зита Гурмай
заедно с генералния
секретар на и депу-
тат от Бундестага
Ахим Пост. Делега-
цията на ПЕС ще
продължи да навива
БСП да подкрепи Ис-
танбулската кон-
венция, което Кор-
нелия Нинова отказа
да направи.

Преди месец соцли-
дерката заяви на
пленум на столетни-
цата, че социалис-
тическата партия е
подложена на голям
натиск, дори със
заплахи от европей-
ските леви, че ще
бъде изключена от
ПЕС. Нинова обаче
заяви, че няма да се
огъне, поне докато е
лидер. Тя дори напра-

ви заявка да се махне
от лидерския пост,
ако БСП склони пред
ПЕС да подкрепи кон-
венцията.

Срещата със соц-
р ъ к о в о д с т в о т о ,
п а р л а м е н т а р н а т а
група и Корнелия Ни-
нова е днес, а гости-
те от европейската
левица пристигат
утре вечер.

Още в началото на
годината Гурмай на-
писа гневно писмо
на лидера на БСП:
"Скъпа Корнелия, бих
искала да изразя дъл-
боко си притеснение
от името на ПЕС
Жени във връзка с
настоящите съби-
тия и позицията,
изразена от Нацио-
налния съвет на
БСП на 13 януари да
се противопостави
на ратификацията
на Истанбулската
конвенция относно
предотвратяване -
то и борбата с наси-
лието срещу жените
и домашното наси-
лие. Политическото
ни семейство винаги
е заемало челни по-
зиции и е водело
много политически

битки и кампании в
защита и овластява-
не на жените (чрез
осигуряване на поли-
тически, икономи-
чески и социални
права на жените) в
Европа и в целия
свят. Още повече
насилието, основано
на пола се е превър-
нало в изявен поли-
тически проблем не
само в Европа, но и в
целия свят", написа
лидерката на жени-
те в ПЕС и подчер-
та, че именно благо-
дарение на левицата
конвенцията е ста-
нала факт.

Корнелия Нинова
обаче с днешна дата
не се е разколебала и
няма да отстъпи от
непреклонната си
позиция срещу кон-
венцията.

Документът пък
най-вероятно ще бъ-
де обявен от Кон-
ституционния съд
за непротиворечащ
на Конституцията,
като това се очаква
да стане на 27 юли,
в последния рабо-
тен ден на парламен-
та преди депутат-
ската ваканция.

Пенсия след 2019 година -
само по данни от регистъра

Силвия ГРИГОРОВА
Предстои изчисляването на парите за ста-

рост да става не след висене по гишета и
събирането на куп документи, а само на ос-
новата на данните в Регистъра на осигуре-
ните лица, каза в студиото на БНТ социал-
ният министър Бисер Петков.

Той допълни, че и сега заявлението за от-
пускане на пенсия може да се подава по
електронен път.

"Догодина отпада и ангажираността на
работодателите да издават удостоверения-
та, известни като УПИ 2 и 3 за времето след
2000 година. Така вече ще се ползват дан-
ните в Регистъра на осигурените лица", уто-
чни Петков.

Той потвърди, че от началото на 2019 го-
дина няма да се вземат под внимание трите
години доход преди 1997 година при из-
числяване на пенсията. Досега този доход
се осигуряваше с документи на хартия.

"Така от началото на 2019 година пенсия-
та ще се изчислява само от осигурителните
вноски след 1997 година, за което има дан-
ни в регистъра на НОИ", допълни министъ-
рът.

Според него, така ще се улесни подава-
нето на документи за пенсия, което ще мо-
же да става изцяло по интернет, а и ще се
направи отпускането на пари за старост
прозрачно и ясно за всеки.



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
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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

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

КАПАЦИТЕТ: HB Steel има производствен
капацитет от над 700 тона на месец

ПРОЕКТИ: HB Steel, наследник на Хела-
Бориславов, е доказан партньор в
строителството на мащабни индустриални и
инфраструктурни проекти като АМ Люлин, АМ
Струма, Тех Парк София, Технополис, Лидл,
седалков лифт Стойките-Пампорово, седалков
лифт Мечи чал и множество административни,
търговски и жилищни сгради

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Email: info@hbsteel.bg Тел: 0889 533 727

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател 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 глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

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

Търся жена за работа за магазин в
Батановци. Тел: 0893 306 308
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

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

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

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 в с. Блатешница къща

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

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
Търси барманка за нощна смяна,

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

Мошино - добро заплащане. Тел.:
0895 773 886

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

Да обичаш работа-
та си е едно от най-
хубавите неща, кои-
то могат да ти се
случат. Просто в то-
ва положение човек
спира да гледа на
работните си задъл-
жения като на нещо
досадно! Вижте 6
знака, че обичате
работата си.

Между работата и
любовнта връзка
има известна прили-
ка. В началото, кога-
то започвате нова
работа, всичко ви се
струва вълнуващо и
интересно – точно,
както в периода на
влюбване. След това
обаче има два ва-
рианта – или да се
отегчите, изнервите
и да искате да прек-
ратите въпросните
работни взаимоотно-
шения, или да зат-
върдите мнението
си, че сте намерили
най-подходящата работа за себе си и наистина да я заобичате.

А вие обичате ли работата си или просто сте се „оставили по
течението“? вижте 6 знака, че наистина обичате работата си:

Отивате на работа с усмивка
Всички имаме лоши дни, но като цяло, ако се будите с ене-

ргия и започвате деня си с усмивка – значи определено оби-
чате работата си и не се притеснявате от работния ден, който
ви очаква. Напротив, вие очаквате новите предизвикателства
на работното място с нетърпение.

Не се страхувате от нови задачи, а точно обратното
Обичате работата си, ето защо не се страхувате от новите за-

дачи, които идват една след друга. Всъщност вие ги приемате
като нещо добро, чрез което може да покажете своя потен-
циал, а и да научите нещо допълнително. Обемът на работа и

6 знака, че обичате работата си
различните задачи оп-
ределено не ви плашат,
а вдъхновяват.

Вие сякаш сте машина,
която генерира идеи

Докато правите нещо
през деня, като напри-
мер миене на зъби, вие
ненадейно сте споходе-
ни от супер идея, свър-
зана с вашата работа.
Всъщност в този момент
вие не сте мислили це-
ленасочено за работата
си, просто така се полу-
чава. Това е още един
знак, че обичате това,
което работите. Хубаво
е в подобни ситуации
винаги да имате бележ-
ник около себе си, за да
можете да запишете
идеята си. Мобилният
телефон ъщо би свър-
шил работа.

Когато работите, вре-
мето лети

Вие сте от малкото хо-
ра, които не гледат от-
чаяно часовника,
броейки още колко часа

остават до края на работния ден. Вие се чувствате страхотно
на работното си място и покрай всички интересни неща, с
които се занимавате, времето сякаш буквално лети.

Чувствате се добре физически
Когато работите нещо, което обичате, вие се чувствате щас-

тливи и удовлетворени от живота си. А щастието и удовлетво-
рението вървят ръка за ръка с емоционалното и физическо
здраве. Ако се чувствате добре физически, значи определено
сте спокойни по отношение на работата си.

Парите не са вашият приоритет номер 1
Заплатата е важна, но когато човек работи нещо, което оби-

ча, е по-склонен да направи компромис с възнаграждението
си. Ако вие сте на настоящата си работа по-скоро заради са-
мата нея, а не заради парите, значи определено я обичате.
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Установиха вторично огнище
на чума в Болярово

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенци-
я по безопасност на храните (БАБХ) е обявено възникването на вто-
рично огнище на чума по дребните преживни животни в животно-
въден обект в град Болярово, област Ямбол, посочват в съобще-
ние от пресцентъра на агенцията.

В заповедта се нарежда на директора на Областната дирекция по бе-
зопасност на харните в Ямбол да организира принудителното евтана-
зиране и обезвреждане на всички дребни преживни животни в засег-
натия животновъден обект на основание на разпоредбите в Закона за
ветеринарномедицинската дейност, както и контактните му животновъд-
ни обекти. Собствениците на убитите животни ще бъдат обезщетени съг-
ласно закона и съответната наредба за разходите, свързани с епизоо-
тичните рискове. Определят се три километрова предпазна зона около
огнището, в която влиза град Болярово и 10-километрова наблюдава-
на зона, в която влизат общо 14 села от района.

Във връзка със заповедта на изпълнителния директор на Агенция-
та по храните д-р Дамян Илиев за установено вторично огнище на
чума в град Болярово, от Агенцията уточняват, че то е вторично,
защото е възникнало в стадо, чийто собственик има роднинска връз-
ка с фермер от село Крайново, където преди това беше открито ог-
нище, т.е. то е свързано е с вече установен случай.

ЕК с няколко забележки към България
ЕК настоява България да подобри прилагането на законодателс-

твото на ЕС за опазване на природата, да приложи новите правила
за данните на пътниците, както и да приложи законодателството за
киберсигурността.

Европейската комисия съобщи, че изпраща допълнително официал-
но уведомително писмо на България заради постоянни пропуски при
прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата.

С директивите за птиците и за местообитанията се установява мре-
жа на равнище ЕС от защитени зони "Натура 2000". В тези зони мо-
же да се извършват икономически дейности, ако няма неблагоприя-
тно въздействие върху целостта им. В България общото въздействие
от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните
по "Натура 2000" постоянно не е било вземано предвид и извър-
шването на много промени, представляващи сериозна заплаха за
постигането на природозащитните цели, е били разрешено, незави-
симо от наличието на такава заплаха, се посочва в съобщението.

Проблемът бе установен за първи път преди 10 години и въпреки че
оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, този
проблем продължава да съществува и ЕК редовно получава оплаква-
ния за планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оце-
нки или дори при липсата на подходящи оценки. Затова комисията е
решила да изпрати допълнително официално уведомително писмо на
България, като предоставя на страната срок от два месеца за отговор.

Европейската комисия съобщи още, че е решила да изпрати офи-
циални уведомителни писма на Австрия, България, Гърция, Есто-
ния, Испания, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния,
Словения, Финландия, Франция и Чехия затова, че не са съобщи-
ли за приемането на национално законодателство за цялостното
прилагане на правилата за резервационните данни на пътниците.

Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата до 25 май. Резер-
вационните данни се отнасят до информацията, предоставяна от
пътниците на въздушните превозвачи при купуването на билет и
регистрирането за полет. Тези данни може да включват информа-
ция като име на пътника, дати и маршрут на пътуването, номер на
мястото в самолета, багаж, данни за обратна връзка и използвани
платежни средства. Правилата изискват държавите да създадат на-
ционална система за събирането, оценката и обмена на тези данни
за целите на правоприлагането.

Обработването на данните е средство за борба с тероризма и теж-
ките престъпления, и помага за проследяването на подозрителни
начини на пътуване и за установяването на възможни престъпни-
ци и терористи, включително онези, които преди това не са били
известни на властите, се посочва в съобщението. Посочените дър-
жави разполагат с два месеца, за да отговорят на официалното уве-
домително писмо, като след изтичането на този срок ЕК може да
обмисли възможността за изпращане на мотивирани становища.
Комисията ще продължи да предлага подкрепа и да предоставя
насоки на онези държави, които все още не са завършили работа-
та по въвеждането на правилата, се допълва в съобщението.

ЕК настоява още България и други държави в ЕС да приложат
законодателството за киберсигурността. Официални уведомител-
ни писма са изпратени до 17 държави от ЕС, сред които и Бълга-
рия, за да осигури пълното прилагане в националното законода-
телство на правилата в областта на киберсигурността.

С директивата за мрежова и информационна сигурност се цели да
се постигне еднакво високо равнище на сигурност на мрежите и
информационните системи в ЕС чрез развитие на националните спо-
собности в областта на киберсигурността, увеличаване на сътруд-
ничеството и въвеждане на задължения за съобщаване на инци-
денти за операторите на основни услуги и доставчиците на цифро-
ви услуги. Държавите в ЕС трябваше да въведат тези правила в на-
ционалното си законодателство до 9 май тази година, уточнява ЕК.

КЗК забрани на „Инерком“
да купи „ЧЕЗ България“

Комисията за
защита на кон-
к у р е н ц и я т а
(КЗК) забрани на
"Инерком" да
придобие акти-
вите на ЧЕЗ в
България.

Сега компа-
нията кандидат
купувач "Ине-
рком" може да
обжалва реше-
нието на антимо-
нополната коми-
сия пред Вър-
ховния адми-
нистративен съд в рамките на 14 дни. Срокът започва да тече от
момента на съобщаването на компанията. Сделката беше обсъжда-
на от временна комисия в парламента, която излезе със специа-
лен доклад за това.

В процеса на проучване, от КЗК са установили, че е налице хори-
зонтално припокриване между дейностите на участниците в кон-
центрацията на пазара на производство и доставка на едро на еле-
ктрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така, сдел-
ката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени на-
долу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на еле-
ктрическа енергия, на снабдяване /доставка на електрическа ене-
ргия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с тър-
говията услуги по координиране на балансиращи групи, се посоч-
ва в съобщението.

На пазара на разпределение и снабдяване /доставка на ел. ене-
ргия придобиваната група е с естествено монополно положение
за територията, определена в издадените й лицензии за осъщест-
вяване на тези дейности. Паралелно, "ЧЕЗ Електро България" АД и
"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, формират съществен пазарен дял на
база търгувани количества ел.енергия на свободния пазар.

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че пред-
вид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която раз-
полага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийни-
я сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да до-
веде до установяване или засилване на господстващото положе-
ние на обединената група.

С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружес-
тва и тяхното значение за електроенергийната система на страна-
та, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация
е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефе-
кти от нея биха имали пряко отражения върху националната си-
гурност.

От Комисията считат, че наличието на съществени вертикални
ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в кон-
центрацията пред техните конкуренти, което от своя страна би въз-
препятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

Проверяват давали ли са задържаните надзиратели
и на други затворници да излизат навън

Задържаните надзиратели от варненския затвор са допускали
периодично многократно осъждан и известен автокрадец да из-
лиза на свобода и да се връща преди вечерната проверка, обясни
говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

По-рано стана ясно, че трима надзиратели от Варненския затвор
са задържани след акция. Срещу пари те са пускали в отпуск ав-
токрадец. Те са привлечени като обвиняеми за нарушаване на слу-
жебните задължения с цел да набавят за другиго облага, от което
са могли да настъпят вредни последици.

Прокуратурата тепърва ще установява дали надзирателите са да-
вали и на други затворници да излизат навън, както и дали въп-
росният затворник има общо с извършени на територията на Вар-
на автокражби.

Румяна Арнаудова коментира също и провелата се среща на глав-
ния прокурор с граничните полицаи, които Турция иска страната
ни да екстрадира и съди.

Преди 10 години турски катер навлиза на българска територия и
при изпълнение на служебните задължения на българските гра-
ничари се стига до смъртта на един турски гражданин.

Арнаудова обясни, че според направеното тогава разследване
служителите на реда са действали правомерно. Европейският съд
по правата на човека е стигнал до същия извод след заведен иск
от страна на роднини на загиналия.

Тя допълни, че по време на срещата българските граждани са
получили уверение, че прокуратурата ще съдейства за справед-
лив процес. Също така по думите й има шанс да не се допусне тяхна-
та екстрадиция. Те са получили и разяснения за процедурите, кои-
то се водят в момента и какви са следващите стъпки по тях.
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 Днес ще имате шанса да се справите с възник-
нал проблем. Преценете добре материалните си
възможности, преди да се впуснете да правите
инвестиции. Въздържанието от месни хранител-
ни продукти ще се отрази добре на здравето и
психиката ви. Ако се възползвате добре от въз-

можностите си, имате шанс да се поздравите с победа.

 Днес ще се открие възможност да сключите
изгодни договори, с който ще стабилизирате зна-
чително финансовото си положение. Определете
силните си страни и им дайте предимство. Ще
останете доволни от работата си. Не бива да
пренебрегвате собствените си нужди. Полезни

са промените и общуването с природата.

 Днес, ако правилно насочите усилията си в про-
фесионалната сфера, ще постигнете развитие-
то, на което се надявате. Обмислете внимател-
но проектите, с чиято реализация възнамерява-
те да се заемете в най-скоро време. Там където
знанията и опитът не са ви достатъчни, е пот-

ребно да разчитате на инстинктите си.

 Днес отложете големите покупки за момент,
когато ще се чувствате значително по-стабилни
в материално отношение. Действайте по начин,
който ще ви осигури стабилност във всички жи-
тейски направления. В случай че изпитвате неси-
гурност, на всяка цена проверявайте по няколко

пъти делата, които са изцяло във вашата отговорност.

 Днес ще бъде изключително трудно да преодо-
леете затрудненията си от материален харак-
тер, особено ако не сте готови да промените
някои свои навици. Действайте по начин, който
ще ви позволи да се справите с предизвикателс-
твата. Повишените ви отговорности ще се от-

разят на личното ви време, здраве и нерви.

 Днес организирайте времето си според потреб-
ностите си. Има какво да подобри настроението
ви и помогне по-лесно да се справите с труднос-
тите. Споделяйте намеренията си с хората.
Денят е добър за общуване с природата. Освен, че
ще проясни мислите ви и ще ви помогне по-лесно

да намерите отговорите.

 Днес много от вас ще получат важни известия,
благодарение на които ще подобрите материал-
ното си положение. Добре е да се погрижите за
укрепването на имунитета. Ако сте открили за
себе си нещо ново, на което смятате да се посве-
тите е препоръчително да го отложите за след-

ващите дни. Не предизвиквайте с нищо съдбата.

 Днес не давайте пари назаем, дори и да ви се
струва, че се радвате на стабилност в това нап-
равление. С подходящ подход ще съумеете да се
справите с изпречилите се на пътя ви предизви-
кателства. Направеният задълбочен анализ на
развитията около вас ще ви помогне по-добре да

се ориентирате в новостите и ги приложите в практиката си.

 Днес, в случай че се открие възможност, не се
колебайте да осъществите пътуване с цел да по-
добрите положението си в делови или в материа-
лен план. Преминавайте през трудностите с
вътрешната убеденост, че ще ги преодолеете.
Бъдете организирани и не правете компромис със

съвестта си, за да се възползвате от позитивния заряд.

 Днес с повишено внимание се отнасяйте към
осъществяването на всякакви инвестиции. Колко-
то по-адекватно действате сега, толкова е по-
малка вероятността в бъдеще да изпитате как-
вито и да било материални трудности. В личния
живот на много от вас настъпва раздвижване, не

семейните ще мислят за по-сериозно обвързване.

 Днес обмислете стратегия, благодарение на
която ще се справите с изпречващите се на пътя
ви трудности. Стремете се да бъдете честни и
справедливи към хората, които се отнасят с ува-
жение към вас. Други от вас ще насочат внима-
нието си към дома, предстоящи пътувания и раз-

влечения, които ще ви разнообразят приятно.

 Днес е препоръчително да се заемете с разре-
шаването на деловите въпроси, които не търпят
никакво отлагане във времето. Постарайте се
да формулирате целите си и да се заемете с реа-
лизирането на най-неотложните, от които ще
спечелите значително в материално отношение,

и то съвсем скоро.
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Валери Кулинов се присъедини към отбора

„Ñòðóìñêà ñëàâà” ñïå÷åëè ñðåùó „Ãåðîÿ”

Тимът на „Струм- ска слава” спечели и

предпоследната си
контрола, която е
част от подготовка-
та на отбора за но-
вия сезон. Радомирци
надвиха като гости
„Сливнишки герой” с
2:0, като вкараха по
едно попадение през
двете полувремена. В
23-та минута дош-
лият от „Литекс”
Христо Кирев откри
резултата, а в 59-та
Александър Аспару-
хов удвои преднина-
та на съотборници-
те си, фиксирайки
крайното 2:0. „Има-
ше очевидна разлика
в класите и подго-
товката на двата

отбора – заяви стар-
ши-треньорът на
„Струмска слава”
Влади Димитров. Все
пак ние сме в по-нап-
реднал етап и вече
влизаме в състезате-
лен ритъм.  Не съм
доволен обаче  от
многото пропуски,
които направиха мои-
те футболисти. При
1:0 за нас имаше голо-
во положение за про-
тивниците. Ако бяха
вкарали,пък и беше
шампионатен мач,
срещата се завързва-
ше. По този начин за-
губихме много точки
през миналия сезон.
От днес на подго-

товка при нас е Вале-
ри Кулинов. Той беше
част от отбора и
преди две години, но
тогава след инци-
дент със съотбор-
ник на една контро-
ла, играна около Пет-
рич, го отстранихме.
Сега е имал по-изгод-
ни във финансов ас-
пект предложения
от „Марек”, „Бдин” и
„Оборище”, но много
държи да играе при
нас. Назад е с подго-
товката, но го взех-
ме с уговорката,че
при най-малкия инци-
дент ще си тръгне –
каза в заключение
Влади  Димитров.

Ето най-богатите спортисти в света
А м е р и к а н с к и и я т

боксьор Флойд Мейуе-
дър оглави класация-
та на сп. „Форбс“ за
най-добре платените
знаменитости. Това
стана ясно от публи-
куваната ранглиста в
официалния сайт на
изданието. Боксьо-
рът изпреварва ак-
тьорите Джордж Клу-
ни и Дуейн Джонсън,
музикантите Ю Ту,
Колдплей и Ед Шиърън

и други звезди от
шоубизнеса.За послед-
ната година 41-годиш-
ният Мейуедър спече-
ли 285 милиона долара.
От тях 10 милиона са
от рекламни догово-
ри, а останалата част
от сумата той получи
за мача си с ирландеца
Конър Макгрегър. Са-
мият Макгрегър, кой-
то е боец от ММА, е
на 12-о място в рей-
тинга с 99 милиона до-

лара (85 за боя с Ме-
йуедър и 14 милиона
от реклами).На осма
позиция сред знамени-
тостите попада ар-
жентинската футбол-
на звезда Лионел Меси.
Лидерът на Барселона
е заработил 111 ми-
лиона долара за пос-
ледната година (84
млн. от договора си с
клуба и 27 млн. от рек-
лами). Десетката за-
вършва Кристиано Ро-

налдо, който беше най-
добре платеният
спортист за 2017 г.
Португалецът е спе-
челил 108 млн. (61 ми-
лиона по договор и 47
от реклами).Най-скъ-
пият футболист в
света Неймар е на 13-о
място в класацията с
90 милиона (73 от до-
говор и бонуси и 17
от реклами). Като
цяло в Топ 100 на
„Форбс“ попадат 24

спортисти. Най-много
свои представители
има НБА – шестима.
Най-добре платен сред
тях е Леброн Джеймс,
който през това лято
смени Кливланд Кава-
лиърс с Лос Анджелис
Лейкърс. Крал Джеймс
заема 17-а позиция със
заработени 85,5 млн.
долара. Лигата по аме-
рикански футбол
(НФЛ) е с четири пред-
ставители в Топ 100.

„Славата” представя
отбора в събота

Струмска слава ще представи отбора си
за новия сезон в 10.00 часа в събота на
градския стадион в Радомир. Тимът ще из-
лезе срещу юношите на ЦСКА-София.
"Горди сме, че малка община като Радо-
мир втора година е в професионалния фут-
бол", коментира кметът Пламен Алексие-
в.По думите му, е сформиран добър отбор,
от който се очаква да се представи по-сил-
но през новия сезон.С фланелката на
Струмска слава ще играят бившият капи-
тан на Царско село Димитър Петков, ко-
лумбиецът Давид Асате, французинът Юго
Куанта, сменилият Литекс Христо Ки-
рев."Община Радомир и местният бизнес
правят всичко възможно, за да поддържат
футбола и спорта като цяло", каза още
Алексиев. Изготвен е проект за нов път и
голям паркинг до градския стадион.Съо-
ръженията ще улеснят достъпа до стадио-
на, тенис корта и градския парк. Шосето
ще свързва международния път София -
Кюстендил с ул. "Дупнишка", която е една
от основните пътни артерии в града.

Съдийски назначения за мачовете
 от 1-ви кръг  на Първа лига:

20 Юли 2018 г. Петък 18:30 ч.
Витоша - Дунав
ГС: Ивайло Иванов Стоянов, АС: Иво
Николаев Колев, Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Кирил Петков Йорданов
20 Юли 2018 г. Петък 20:45 ч.
Черно море - Ботев (Враца)
ГС: Волен Валентинов Чинков, АС: Дениз
Пиринов Соколов, Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
21 Юли 2018 г. Събота 18:30 ч.
Лудогорец - Етър
ГС: Никола Антонов Попов, АС: Веселин
Мишев Добриянов, Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Георги Генов Нарлев
21 Юли 2018 г. Събота 20:45 ч.
Ботев - Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Димо
Дамянов Вълчев, Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Василев Йорданов
22 Юли 2018 г. Неделя 18:30 ч.
Славия - Берое
ГС: Петър Кирилов Костадинов, АС:
Александър Ангелов Атанасов, Станимир
Илков Илков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Костадин Георгиев Стоичков
22 Юли 2018 г. Неделя 20:45 ч.
ЦСКА - Локомотив (Пловдив)
ГС: Стефан Апостолов Апостолов, АС: Георги
Пламенов Тодоров, Димитър Божидаров
Стоилов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
23 Юли 2018 г. Понеделник 20:30 ч.
Верея - Септември
ГС: Георги Николов Кабаков, АС: Мартин
Веселинов Маргаритов, Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Константин Делов Писков

Ванчо Траянов смени Радомир с Панагюрище
Ветеранът Ванчо

Траянов, който на-
пусна Локомотив
(Пловдив) с идеята
да сложи край на ка-
риерата си ще играе
за Оборище(Панагю-
рище).

Македонецът пър-
во беше изкушен от
в т о р о д и в и з о н н и я
Струмска Слава (Ра-
домир) и даже изигра

една контрола, но в
крайна сметка се
озова в изпадналия в
Трета дивизия от-
бор от Панагюрище.

Причината е,че
старши-треньорът
на  радомирци Влади
Димитров катего-
рично не се съгласи
Траянов да идва в
„Струмска слава” са-
мо за мачове, а през

останалото време да
стои в Пловдив и да
работи като скаут в
„Локомотив”(Пд).

Интересното е,че
„Оборище” отпадна
от професионалния
футбол точно след
драматична загуба с
1:3 в последния кръг
на миналото пър-
венство точно в Ра-
домир.

„Милан” идва за юбилея на Гунди
Седемкратният ев-

ропейски клубен шам-
пион Милан е съперни-
кът на Левски за мача в
чест на 75-годишнина-
та от рождението на
Георги Аспарухов, об-
явиха организаторите
„Moko Solution“.„Росо-
нерите“ заменят Бока
Хуниорс, след като ар-
жентинският гранд
отказа първоначалния
си ангажимент за 19 ав-

густ. До сега се говоре-
ше, че само Делио Роси
спъва финализирането
на разговорите с ита-
лианците, тъй като
наставникът държеше
датата на срещата да
не се променя. С напус-
кането на треньора
обаче нещата явно
бързо са се уреди-
ли.Има промяна в деня
на мача. Срещата ще се
играе на 11 август, а не

на предварително об-
явената дата. Начал-
ният час - 19:43 ч. ос-
тава същият. От
„Moko Solution“ уто-
чниха, че вече закупени-
те билети за мач с Бока
Хуниорс на 19 август
ще важат без да се пра-
ви презаверяване.Ми-
лан е един от клубове-
те, които са свързани
по интересен начин с
кариерата на Гунди.

След мачовете на „ро-
сонерите“ и Левски
през 1967 г. италиан-
ският гранд прави опи-
т да привлече Аспару-
хов в редиците си.Напа-
дателят вкарва и два-
та гола за „сините“
при загубата с 1:5 в
Милано и домакинско-
то 1:1, а треньорът на
„червено-черните“ Не-
рео Роко е направо влю-
бен в качествата на

българския таран.Спо-
ред митологията от
Милан предлагат 5 ми-
лиона долара за Гунди,
но любимецът на „си-
ните“ фенове отказва
с думите: „Има една
страна - България, в
нея има един отбор -
Левски. Може и да не
сте го чували, но в то-
зи отбор съм се родил
и в този отбор ще ум-
ра!“.
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Данните сочат още, че мъжете са по-лабилни от жените

Търговки на тютюн и цигари
без бандерол се споразумяха

с Районна прокуратура-Перник
Любомира ПЕЛОВА

Две перничанки, изправени пред право-
раздавателните органи, сключиха споразу-
мения с прокуратурата, признавайки вината
си, че са държали акцизни стоки без банде-
рол.

По споразумение, сключено между Ра-
йонна прокуратура – Перник и защитата на
подсъдимата перничанка Т.Н. й е наложено
наказание от седем месеца „лишаване от
свобода“ с тригодишен изпитателен срок
за незаконно държане на акцизни стоки –
престъпление по чл. 234, ал.1, вр. чл.54, вр.
чл.55, ал.1, т.1 от НК.

Нарушението на нормагивната уредба е
констатирано на 8 февруари тази година.
Служители на реда установили, че подсъди-
мата е държала 1044 броя кутии с цигари
без бандерол от различни търговски марки
на обща пазарна стойност 7290 лева и общ
размер на дължимия, но невнесен акциз
4098,42 лева.

За същото престъпление с обвинителен
акт на Районна прокуратура – Перник на
съд е предадена и М.И. На 4 декември ми-
налата година в къща в областния град, тя е
държала тютюн за пушене с тегло 4,800 кг
без акцизен бандерол.

Размерът на невнесения акциз е 729,60
лева. Предстои делото да продължи в съда.

Любомира ПЕЛОВА
Средно по двама

българи на ден отне-
мат живота си, ка-
то през 2015 г.
броят на самоубий-
ците у нас е бил 682
души, от които 523
мъже и 159 жени, по-
казват данни от
анализ на Евростат
за самоубийствата
на Стария конти-
нент за въпросната
година. Това означа-
ва, че 9 българи на
100 000 души сами
са отнели живота
си през 2015 г., при
среден показател за
ЕС - 11 на 100 000.

Броят на българи-
те, посегнали на жи-
вота си, намалява

през годините, като
за сравнение през
2014 г. самоубий-
ствата у нас са били
714, а техният пик е
бил през 2011 и 2012
г., когато са се са-
моубили съответно
800 и 811 българи,
показват данни на
Националния цен-
тър за обществено
здраве и анализи /
НЦОЗА/.

В НЦОЗА от мина-
лата година ра-
ботят по проект
“Подобрени услуги
за психично здраве”,
чиято основна цел е
да намали с около 10
на сто броят на са-
моубийствата у
нас.

Проектът е под-
крепен от Норвеж-
кия финансов меха-
низъм и финансовия
механизъм на Евро-
пейското икономи-
ческо пространство
като основно се ра-
боти по повишаване
на знанието в об-
ществото за тре-
вожността и депре-
сията, които са в
основата на извър-
шените опити за са-
моубийство.

Годишно около
3000 българи пос-
ягат на живота си
като съотношение-
то на неуспешните
опити към успешни-
те е приблизително
4:1.

Съдят рецидивист за
поредица от кражби

Любомира ПЕЛОВА
Рецидивист от Брезник ще отговаря

пред органите на правораздаването за
поредица от кражби.

От полицията уточниха, че престъпле-
нията са извършени в периода между
22 януари и 18 февруари тази година.
34-годишният И.В. разбил два магази-
на и един павилион за хранителни сто-
ки в града и откраднал цигари, кафе
машина, хранителни продукти и пари в
брой на обща стойност около 3 500 ле-
ва.

Мъжът е познат на органите на реда
предимно с кражби. Осъждан е за по-
добни престъпления и има влезли в си-
ла присъди. Поради това, че се укрива,
е привлечен  като обвиняем в присъс-
твието на служебен защитник. Обявен
е за общодържавно издирване.

Работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Брезник.

 ЕДНИ СЕ ГУБЯТ В ПРЕ-
ВОДА, ДРУГИ В ПРОЦЕ-
ДУРАТА. ВЧЕРА ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯТ НА ПЕРНИШ-

КИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ натисна
грешното копче и отиде, та се не видя.
Разправии до дупка. Впрочем, разпра-
вии до днес на обяд, когато е второто
издание на сесията. Заради бизнесин-
кубатора съветниците не можаха да из-
люпят бая точки от дневния ред, та
днес ще ги мътят отново. Щом няма
безплатни обеди, няма и безплатен
бизнесинкубатор, бяха се зарекли уп-
равляващите, твърдо решени да изка-
рат някой лев наем и от тая общинска
собственост. Мераците им безспорно
ще се сбъднат, щото днес председа-
телят няма начин да сбърка копчето.
Въпросът е какво ще излюпи бизнесин-
кубаторът оттук нататък. И дали няма
да се загуби в някоя друга процедура.

ЕГАТИ СИСТЕМАТА! ОБЩИНСКА-
ТА УПРАВА ЦЯЛА СЕДМИЦА НЕ
МОЖЕ ДА ИЗДИРИ ШЕФА НА ФИР-
МАТА, ремонтирала централния град-
ски площад, за да намерят дефектира-
лия подземен кабел, заради който цен-
търът на Перник тъне в нощен мрак. На
общинската сесия вчера тоя факт пре-
дизвика истинска почуда сред някои
съветници, разтревожени за светлина-
та в родния им град. Щом се е стигнало
до смехотворното положение да го
търсят чрез нотариално заверена пока-
на, хич не е за смях. Става ти тъмно и
мрачно в душата, че от един човек, та
бил той и шеф на коскоджамити строи-
телна фирма, зависи дали ще светят
лампите на площада.

УЧЕНИ ОТ БАН ХВЪРЛИХА БОМ-
БАТА, ЧЕ ОТКРИЛИ В ТРЪНСКО
КОСТИ НА ТИРАНОЗАВЪР, ЖИВЯЛ
ПО ТЕЗИ ЗЕМИ ПРЕДИ 65 МИЛИО-
НА ГОДИНИ. И то от бая едричка поро-
да, достигал до 70 тона и бил висок 37
метра. Е, трънският бил от по-дребнич-
ките екземпляри, понеже нямал доста-
тъчно жизнено пространство да порас-
не като побратимите си в Аржентина.
Това обяснява защо в Трънско не оста-
наха хора. И те като тиранозавъра
нямаха жизнено пространство, а тези,
които имаха, се уплашиха да не ги
срещне тиранозавър и избягаха, без да
има кой от БАН да им каже, че трънско-
то животно е тревопасно.

Двама пред Темида, карали МПС-та
без регистрационни номера
Любомира ПЕЛОВА

69-годишен мъж
ще бъде изправен
пред Темида, тъй ка-
то е шофирал авто-
мобил без регистра-
ционни номера.

В сряда, около 9,30
часа, в брезнишкото
село Долна Секирна
бил проверен лек ав-
томобил «Опел Кор-
са“, управляван от
местния жител П.Д.
Органите на реда
установили, че вози-
лото, зад волана кое-
то е бил 69-годиш-
ният мъж, не е било
регистрирано по
надлежния ред в
страната.

Започнато е досъ-
дебно производство
по чл. 345, ал. 2 от

Наказател-
ния кодекс
и работата
п р о д ъ л ж а -
ва.

За анало-
гично прес-
т ъ п л е н и е
ще отго-
варя пред
Темида и
жител на
друго брез-
нишко село – Ноев-
ци- Той пък е карал
мотопед без регис-
трационни номера.

Нарушението на
нормативната уре-
дба е установено на
13 юли тази година.
Около 17,30 часа в
селото е бил прове-
рен мотопед „Яма-
ха“. Управлявал го е

42-годишният мес-
тен жител И.М. Ор-
ганите на реда уста-
новили, че ямахата
не е регистрирана
по надлежния ред в
Република България.
И.М. е привлечен ка-
то обвиняем и дей-
ствията по разслед-
ването продължа-
ват.

Колко губим, ако не се
осигуряваме на реалния доход
Силвия ГРИГОРОВА

С калкулатор на
загубите всеки може
да изчисли колко би
загубил в следващи-
те 30 години, ако се
осигурява на по-ни-
сък от реалния си
доход. Софтуерът е
достъпен на интер-
нет страницата
www.zaplatavplik.bg.
Той е създаден от
експерти на НАП и
НОИ в рамките на
кампанията на при-
ходната агенция “За-
плата в плик”, насо-
чена срещу укриване
на част от възнаг-
ражденията на нае-

Безплатни прегледи за хроничен
тонзилит в столичната „Св. Анна”

Силвия ГРИГОРОВА
Безплатни профилактични прегледи за

хроничен тонзилит (възпалени сливици)
ще се проведат от лекарите на Отделе-
ние УНГ на УМБАЛ „Св. Анна”, в периода
от 24 юли (вторник) до 3 август (петък),
съобщават от лечебното заведение.

Прегледите ще бъдат от 12,30 ч. до 15
ч. в 21 кабинет на болницата (на 1 етаж).
Записвания ще се правят на тел. 02/97-
59-332.

тите лица.
Калкулаторът поз-

волява, след попъл-
ване на данни за дей-
ствителния и декла-
риран доход, всеки
да разбере колко
средства няма да по-
лучи в бъдеще под
формата на неизпла-
тени суми от бол-
нични, майчинство,
обезщетения за без-
работица, както и
пенсии. Най-голям
интерес софтуерът
предизвиква сред
потребители на въз-
раст между 18 и 34
години. 61 % от по-
сетителите на сай-

та попадат в този
диапазон, а 54 % от
тях са мъже.

Инициативата на
Приходната агенция
се осъществява ос-
вен със съдействие-
то на Изпълнителна
агенция „Главна ин-
спекция по труда“ и
НОИ, още на Минис-
терство на труда и
социалната полити-
ка, национално пред-
ставителните орга-
низации на работни-
ците и служителите
и на работодатели-
те, както и на голе-
ми браншови органи-
зации.
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