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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Преп. Григорий
Декаполит.

Много
шум за ...

Оригиналното звучене на Шекспиро-
вата комедия е "Много шум за нищо".
Интелигентният читател го знае, но
понеже му се налага да гледа комедии,
не е лошо да ги сравнява. Или поне заг-
лавията. Протестиращите взеха да
вдигат много шум, по едно време даже
властта леко включи на заден, но шумо-
тевицата стана нездравословна за са-
мите шумящи. И властта не само глът-
на свеж въздух, но и комай напери гребе-
на.

На спонтанните и не толкова спон-
танни протести исканията валят като
из торбата на Дядо Коледа. И понеже за
добрия старец е възраничко, щенията
звучат пародийно. Какво ли вече не се
поиска? Някой безработен да седне и да
направи енциклопедия с претенциите
на уличните хора "Есен 2018". Смяна на
системата, Велико народно събрание,
по-малко депутати, оставка на цялата
политическа класа, намаляване на всич-
ки данъци, минимална работна заплата
750 евро, оставка на правителството,
оставка на един депутат, Народен съд,
да се върнат младите от чужбина, дос-
тоен живот, по-високи доходи, работа
за всеки, и да не се краде... В тоя шум
властта се чувства комфортно и без
да е чела Шекспир.

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно облачно

Още в 2 часа през нощта в неделя срещу понеделник  техниката започнала обработка на пътищата и улиците
Любомира ПЕЛОВА

Вчера Перник осъ-
мна с тънка бяла пок-
ривка. Тя обаче не
създаде никакви проб-
леми, тъй като Об-
щина Перник се оказа
напълно готова за
зимната обстановка.

В два часа през нощ-
та е започнала цялос-
тната обработка на
градската и четвър-
токласната пътна
мрежа, обяви кметът
д-р Вяра Церовска. 

„Сутринта всички
основни пътища бяха
проходими, няма ин-

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

dlv.si@abv.bg
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тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg
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циденти, които да са
се случили, както и
оплаквания от град-
ския и от междуград-
ския транспорт, къ-
дето се извършва
обичайното движе-
ние на пътни превоз-
ни средства, комен-
тира гладоначални-
кът.

Дежурствата се
спазват и графикът
за почистване е качен
на сайта на Община
Перник, както и фир-
мите, изпълняващи
задълженията си по
договор за зимно под-

АД

ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"

В Радомир продължава работата по
инициативата за град с по-зелен облик
Любомира ПЕЛОВА

В Радомир продължа-
ва да работата по ини-
циативата на кмета на
общината Пламен Але-
ксиев и председателя

на Общинския съвет
Светослав Кирилов за
град с по-зелен облик.

Тази есен бяха засаде-
ни над 120 дървета от
вида „кълбовидна ака-

държане.
„Гражданите да бъ-

дат внимателни и не-
ка всички да почис-
тим пред домовете
си и търговските
обекти, за да бъде бе-
заварийно движение-
то“, апелира Церов-
ска.

Фирмите разпола-
гат с достатъчно
инертни материали и
сол , за да гаранти-
рат безопасни улици,
извършена е проверка
, при която е устано-
вено първоначално
зареждане.

ция“ по улица „Райко
Даскалов”. Нови игло-
листни дървета, брези
и ясени вече са засаде-
ни във всички кварта-
ли на Радомир. Общият

брой на всички засаде-
ни дървета само през
тази година е над 250
броя.

Отговорност на
всички граждани е да

бъдат опазени, така
града ни с общи улисия
ще промени вида си към
по-добро, казаха от об-
щинската администра-
цията.

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
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Тържеството бе в регионалната библиотека “Светослав Минков”

Светла ЙОРДАНОВА
85-та годишнина

от рождението на
видния математик
Михаил Сотиров бе
тържествено от-
белязана в Регионал-
на библиотека "Све-
тослав Минков".
Тържеството събра
роднините, прияте-
лите и колегите на

математика, които
споделиха спомени
за него.

В голямата чи-
талня на библиоте-
ката бе подредена
изложба, включващи
материали за Ми-
хаил Сотиров, при-
тежание на библио-
теката,  както и
сборници, ръководс-

тва и помагала по
математика, написа-
ни от него и предос-
тавени от съпруга-
та му Гюрга Китано-
ва.

На мултимедия
бяха показани и
снимки на матема-
тика от различни
периоди в неговия
живот, а водещ бе
Иван Йорданов-
бивш началник на ин-
спектората по обра-
зованието в Перник,
където дълги годи-
ни Сотиров работи
като инспектор по
математика.

Сред гостите бяха
заместник- кметът
на Трън Катя Божи-
дарова, писателят и
общественик Цанко
Живков, директо-
рът на ОУ "Св. Иван
Рилски" Бойко Свиле-
нов, както и  бив-
шият директор на
ПМГ Валентин Ан-
ков, с когото Соти-
ров издава в съав-
торство 4 помагала
по математика.

"Михаил Сотиров е
човек с висок морал,
една нестандартна
личност с широка
душевна кройка, кой-
то имаше много
приятели в живота.
Той бе душата на ма-
тематическото дру-
жество в Перник ка-
то негов председа-
тел"- подчерта в
словото си Иван
Йорданов.

Родители срещу учители в съда
– заради оценки на децата

Светла ЙОРДАНОВА
Хиляди сигнали от родители, несъглас-

ни с определени решения на учителите
на техните деца, се разглеждат в мо-
мента от експертите в регионалните уп-
равления по образованието в страната.
Десетки са и съдебните дела, заведени
от родителите срещу учители заради
поставени ниски оценки на децата им.
Това съобщи  шефът на синдикат "Обра-
зование" към КТ "Подкрепа" Юлиан
Петров.

Директорите на въпросните училища
не желаят да коментират казусите, за-
щото смятат, че те натоварват с негати-
вен оттенък институцията им.

Според Петров обаче това е много по-
рочна практика, която говори лошо не
за учителите, а за цялостното възпита-
ние на техните ученици. "Във възрастта,
в която децата трябва да усвояват пра-
вилата в обществото, те биват учени от
своите родители как да ги преодоляват,
използвайки съда", коментира той.

Според него оспорването на учител-
ските решения и преценки освен това
затруднява изключително много кому-
никацията между двете страни, както и
работата на различните институции.

Петров разказва за случай на сбиване
между две деца в пловдивско училище.
За да спре боя, намиращият се в кори-
дора портиер хваща за ухото едното де-
те, разпознато като агресор. Родителите
му обаче завеждат дело в съда и в Ко-
мисията за защита от дискриминация
заради отношението към сина им, като
към момента жалбата на семейството е
отхвърлена.

Подобен е и друг казус на двама
близнаци в столично училище, единият
от които отново е хванат за ухото от учи-
теля си, за да осуети предстояща раз-
права. В случая децата са преместени в
друго училище, но майката е завела де-
ло, течащо в момента, срещу директора
заради това, че не е уволнил въпросния
учител.

"И в двата случая физическата намеса
е с цел спиране на боя и предотвратява-
не на по-тежки последствия за ученици-
те, а не с цел възпитание. Учителите
трябва да се намесят по някакъв начин,
след като думите им не са чути от учени-
ците", коментира Петров. В столицата
друг родител пък завел дело заради не-
съгласие с оценка, ощетяваща детето
му, заради това, че е понижило бала му
за кандидатстване след 7-и клас.

"В София само в едно училище има 4
заведени дела - за преместване на уче-
ник, за слаба оценка на друг ученик и
за наложено наказание на трети. В
Пловдив и други големи градове има
поне по 5-6 подобни дела", коментира
още Петров. "Надявам се цялата тази
капания да спре, защото тя не е в инте-
рес на самия ученик. Сигурно някои от
преценките на учителя не са най-добри,
но в крайна сметка той е авторитет за
детето и не би трябвало да се оспорва
всяко негово решение, още повече в съ-
да", смята още той.

Просветният министър Красимир Въл-
чев коментира, че няма информация за
масови случаи на съдебни дела срещу
учители. В системата има 90 хиляди учи-
тели и 900 хиляди деца. Със сигурност
някъде може да има подобни заведени
дела", заяви той. По думите му обаче
няма индикации проблемът да е систе-
мен. Според него най-важното при по-
добни казуси е доверието между учите-
лите и родителите. "Нека родителите
разговарят повече с учителите и им има-
т повече доверие. Преподавателите пък
трябва да са по-комуникативни", посъ-
ветва той.

МОН започва да подготвя
учители за часовете по религия

Светла ЙОРДАНОВА
Министерството на образованието и

науката започва да подготвя учители
за часовете по религия. Това стана ясно
по време на тематична международна
конференция, която се провежда в
Пловдив.

Предметът "Религия" ще се изучава
като част от програмата за разширена и
допълнителна подготовка от първи до
12 клас. Вече е стартирала и процеду-
рата за написването на учебниците и
учебните програми.

,,През декември ще започне обуче-
нието на 60 начални учители, които ще
преминат едногодишно обучение и ще
получат допълнителна квалификация
учител по религия, като за тези 60 учи-
тели обучението ще бъде заплатено от
МОН, по национална програма квалифи-
кация'', обясни  Коста Костов, главен
експерт в образователното ведомство.

Община Трън има пълна готовност за зимата
Силвия ГРИГОРОВА

Пътищата в облас-
тта са проходими
при зимни условия,
няма населени места,
до които  да няма
достъп. Това инфор-
мира директорът на
Областно пътно уп-
равление инж. Румен
Сачански.

Община Трън има
пълна готовност за
зимата, това заяви
кметът на погранич-
ния град Цветислава
Цветкова. "Имаме
договор с фирма за
зимно поддържане,
който изтича до
края на тази година.
Провели сме общес-
твена поръчка и има-
ме вече избрана фир-
ма, която ще има ан-
гажимента  за зимно-
то поддържане на
пътищата в община-
та от 1 януари 2019
година. Няма да ос-
танем нито ден без

осигурено зимно
поддържане, така
процедираме всяка
година. Имаме го-
товност, щом прик-
лючи старият дого-
вор, веднага да под-
пишем новия, с из-
браната фирма, коя-
то ще поддържа об-
щинската пътна
мрежа до края на
2019 година", поясни
Цветкова. Тя уто-
чни, че преди седми-

ца е извършена  про-
верка за готовнос-
тта на фирмата за
работа при зимни ус-
ловия. " Тя показа, че
фирмата има готов-
ност за зимата. Тя
разполага с необходи-
мата  техника и об-
служващ персонал.
Проверката ни пока-
за още, че има на раз-
положение за сега
достатъчно инерте-
н материал и сол.

Мили спомени и
топли думи за мате-
матика споделиха
негови приятели и
колеги, а за внуците
си Анжел, който е
десетокласник в
ГПЧЕ и по-малкия му

брат- Михаил, той
ще си остане чове-
кът, който отдава
целия си живот на
м а т е м а т и к а т а .
Диекторът на ОУ
"Св. Иван рилски"
Бойко Свиленов, кой-
то е инициатор на
регионалното със-
тезание по матема-
тика на името на
Михаил Сотиров
сподели, че ще бъде
направено предложе-
ние до МОН, това
състезание да бъде
включено в Нацио-
налния календар на
м и н и с т е р с т в о т о .
На 24-ти ноември
предстои в учили-
щето да се проведе
шестото издание на
регионалното със-
тезание по матема-

тика.
Михаил Сотиров е

роден на 19-ти ноем-
ври 1933 г. в малко-
то трънско село
Ломница. Завършва
физико -математи-
ческия факултет на

СУ "Св. Кл. Охрид-
ски", като негови
преподаватели са
били най-големите
имена в областта на
висшата математи-
ка  по онова време.
Работи като учител
в трънската гимна-
зия, където по- къс-
но става и дирек-
тор. От 1967г. до
пенсионирането си
работи като инспек-
тор по математика
в Инспектората по
образование в Пер-
ник. Автор е на мно-
жество сборници,
ръководства и пома-
гала по математика.
Член е на редколе-
гията на списания-
та "Математика" и
"Математика и ин-
форматика".
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Гражданинът освен права, има и задължения!

Нов паркинг в
центъра на Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Новоизграденият паркинг в центъра на

Радомир вече функционира. Той е с 40 обо-
собени паркоместа, като три от тях са за хо-
ра с увреждания. Напълно изграден е и
подходът към улица „Батенберг“.  

Част от ремонтните дейности се израз-
яват в изграждането на подпорна стена с
дължина около 42 м и височина до 2,00 м,
извършено е и подравняване със скална
маса и полагане на плътна асфалтобетоно-
ва настилка.

На път са важни промени
за шофьорите у нас

Любомира ПЕЛОВА
Ако автомобилът не отговаря на минимални-

те норми за отделени газове, не пунктът, а он-
лайн системата автоматично ще го спира и
няма да получи документ за технически прег-
лед. Това е едно от предложенията в проекта
за Закон за пътните превозни средства.

Това не е добро решение, заяви председа-
телят на Българското обединение на шофьори-
те Христо Радков пред Дарик. Според него при
надвишаване на екологичните норми, шофьо-
рът трябва да получи възможност в определен
срок да отстрани нередностите, каквато е прак-
тиката във Франция.

Отпада задължението автомобилите да се
пререгистрират по местоживеене при смяна
собственика, предвижда още проектът за За-
кон за пътните превозни средства. Това озна-
чава, че ако купим кола с бургаска регистра-
ция, а живеем в Благоевград, например, няма
да има нужда от нов регистрационен номер с
различни букви.

Новост са и пунктовете за идентификация на
автомобилите, където внесените в България ав-
томобили ще минават преглед. Досега това се
правеше в КАТ, а бъдещите пунктове ще бъдат
частни. Идеята е да има повече пунктове и по-
малко опашки. КАТ обаче ще продължи да из-
вършва проверки дали автомобилът не се из-
дирва от Интерпол, или в шенгенската система.

За първи път се въвежда и регистър на авто-
сервизите, който ще включва информация за
извършените ремонти и вложените части. Тази
информация от своя страна ще отива регистър
на “Автомобилна администрация” и в техни-
ческия паспорт на автомобила.

Ще има нови линейки за
модернизация на спешната помощ
Силвия ГРИГОРОВА

Вчера в Минис-
терството на здра-
веопазването здрав-
ният министър Ки-
рил Ананиев и изпъл-
нителният дирек-
тор на „СОФИЯ
ФРАНС АУТО“ АД
Стоян Желев подпи-
саха два договора за
доставка на меди-
цински превозни
средства (линейки) с
необходимото обо-
рудване, във връзка
с реализацията на
големия инвестицио-
нен проект за модер-
низация на спешната
медицинска помощ.
На церемонията при-
съства и министъ-
рът на регионално-
то развитие и бла-
г о у с т р о й с т в о т о
Петя Аврамова.

След провеждане
на процедура по реда
на ЗОП фирмата
„СОФИЯ ФРАНС АУ-

ТО“ АД е определена
за изпълнител на об-
ществената поръчка
за доставка на линей-
ки по двете обособе-
ни позиции. МЗ и
„СОФИЯ ФРАНС АУТ-
О“ АД ще сключат
договор за доставка,
гаранционно и сер-
визно обслужване на
95 броя линейки тип
С, с включено меди-
цинско оборудване и
медицинска апарату-
ра, и договор за дос-
тавка, гаранционно и
сервизно обслужване
на 185 броя линейки
тип В, с включено ме-
дицинско оборудване
и медицинска апара-
тура.

Общата стойност
на двата договора
възлиза на 38 300
640, 00 лв. с ДДС.

Закупуването на
медицинските пре-
возни средства е в
изпълнение на Дого-

вор за предоставяне
на безвъзмездна фи-
нансова помощ от
23.10.2018 г. по
проект „Подкрепа за
развитие на систе-
мата за спешна меди-
цинска помощ“ и се
осъществява с фи-
нансовата подкрепа
на Оперативна прог-
рама „Региони в рас-
теж“ (ОПРР) 2014-
2020, съфинансирана
от Европейския
съюз чрез Европей-
ския фонд за регио-
нално развитие (ЕФ-
РР). Общата стой-
ност на проекта е
163 897 815,62 лв.,
от които безвъзмез-
дната финансова по-
мощ е в размер на
163 502 132,68 лв.

Срокът за изпъл-
нението на дейнос-
тите по реализация-
та на проекта е 36
месеца, или до 23 ок-
томври 2021 г.

Любомира ПЕЛОВА
Само два от про-

тестите в Перник
са законни – органи-
заторите са уведо-
мили общинската
управа за планувано-
то им провеждане и
са получили разре-
шение занего , об-
ясни зам.кметът Де-
нислав Захариев.

В същото време
всяка вечер подходи-
те от и към облас-
тния град от столи-
цата са затворени с
часове, по улиците
автомобилните ко-
лони на протестъ-
рите създават се-
риозни проблеми в
движението.

Искаме демокра-
ция, искаме промяна,
искаме промяна

твърдят разбунили-
те се. И смятат, че
са само и единстве-
но прави. Но светът
е пъстър, многоцве-
тен и не можеш да
искаш всички да
мислят като теб.
Под слънцето имат
право на съществу-
ване и други мне-
ния...

И  няма логика в
това отношение
към органите на ре-
да, което варира от
„Осанна” до „Разпни
го” в зависимост от
това кога ти изнася
и кога не поведение-
то на полицаи и жан-
дармеристи. Защо-
то те защитават не
само интересите на
протестърите, за-
щитават интереси-

те на цялото общес-
тво. И когато
свалят щитовете, и
когато спират опи-
тите за незаконни
блокади по магис-
тралите и пътища-
та. И когато гонят
престъпниците.

Наскоро перничан-
ката Десислава Зоне-
ва, която е едно от
най-„пресните” по-
пълнения на перниш-
ката полиция, напи-
са във фейсбук
няколко впечатлява-
щи реда. „Когато
свалиха щитовете и
подкрепиха общес-
твото, будни граж-
данино, спомняш ли
си?...

Когато в пъти
превишиха лимита
на извънредния си

ЧЕЗ Разпределение монтира
елементи по мрежата за

защита на птиците
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение България започна
дейности по монтиране на птицезащитни
продукти за обезопасяване на мрежата
и защита на живота на птиците. Компа-
нията стартира с монтирането на плат-
форма за повдигане на щъркелово гнез-
до в село Доспей, община Самоков. Ак-
цията е част от мащабния проект „Живот
за птиците“, който компанията осъщест-
вява в партньорство с Българско дру-
жество за защита на птиците /БДЗП/.

 В рамките на проекта компанията
предвижда да монтира 4000 предпазни и
3600 маркиращи съоръжения на рискови
стълбове и 900 платформи за повдигане
на щъркелови гнезда. Ще бъдат разра-
ботени, произведени и тествани безопас-
ни за птиците електрически стълбове.
Дейностите ще се извършат в 19 защите-
ни зони по Директива на птиците на ЕС,
част от мрежата на Натура 2000. През
2018 г. БДЗП стартира теренни проучва-
ния, за да определи важните за птиците
места и да гарантира целесъобразно на-
сочване на усилията на ЧЕЗ Разпреде-
ление България.  Така за старт на кампа-
нията беше подбрано с. Доспей и ембле-
матичното му щъркелово гнездо, което
вече няма да представлява риск за пти-
ците и за мрежата.

„Монтирането на птицезащитни про-
дукти е важно както за птиците, така и
за хората. Дейностите по обезопасяване
предпазват  мрежата от пожари в резул-
тат на досега с птиците, като по този на-
чин се минимизира рискът не само от
възникване на аварии и смущаване на
комфорта на клиентите на дружеството,
но и от вреди за околната среда. Вярва-
ме, че ще допринесем значително и за
опазване на застрашените видове пти-
ци“, каза Крум Гледжарски, ръководи-
тел на отдел „Управление на качеството“
в ЧЕЗ Разпределение България.

Проектът „Опазване на застрашени ви-
дове птици чрез обезопасяване на опа-
сни за тях въздушни електропроводи в
защитени зони от Натура 2000 в Западна
България”, LIFE16NAT/BG/000612 или
„Живот за птиците“ е с бюджет 2,65 млн.
евро.  ЧЕЗ Разпределение инвестира в
него над 800 хил. евро, както и човешки
ресурс и усилия за неговото изпълне-
ние. Финансиране от 1.85 млн. евро. е
осигурено от Европейската комисия по
програма Life на Европейския съюз.
Дейностите по намаляване на конфликта
диви птици-електропроводи ще продъл-
жат до края на 2022 г.

труд, спомняш ли
си? ...Когато в студ
и в жега бяха там,
спомняш ли си?...Ко-
гато техните семей-
ства имаха нужда
от тях, а те не бяха
т а м . . . п о м н и ш
ли?...Не помниш, бър-
зо забравяш, че то-
гава и в техните
очи имаше сълзи,
забравяш че са хо-
ра...,че имат същите
нужди и потребнос-
ти, които имаш и
ти, но те са поли-
цаи, сами са си из-
брали да бъдат та-
кива, нали, никой не
ги е карал насила,
това им е работа-
та...

Да, будни гражда-
нино, точно защото
сами са избрали
призвание, а не про-
фесия, точно защо-
то са готови да рис-
куват себе си, защо-
то ще пренебрегнат
своето семейство,
за да спасят твое-
то, тяхното дете
ще остава често пъ-
ти само, за да мо-
жеш ти да бъдеш
при твоето...ще бъ-
дат зад гърба ти
24/7, в делници, в
празници... ти къде
си сега когато те
имат нужда от теб?
...бързо забравяш
будни гражданино....

За всички вас ,кои-
то не спряхте да го-
ворите днес... прос-
то прочетете !»

Мнозина подкрепи-
ха Деси Зонева. „А
дали някой буден
гражданин помни, че
много от децата на
полицаи останаха
без бащи... Или колко
майки не спят но-
щем, защото дете-
то им е някъде да
пази нечий неблаго-
дарен задник?” напи-
са пък Петя Павло-
ва.

„Къса памет!!!!
Или липса на инте-
лект?!” бе реакция-
та на Валентина
Страхилова.

Та наистина, както
казва Деси, нека про-
четем... И тогава да
наричаме хората, на
които дължим мно-
го, слугинаж...Не го
заслужават.

И когато изпълн-
яват служебните си
задължения и ни съз-
дават «неудобства»
просто защото ние
не сме се съобразили
със закона, да замъл-
чим! Защото демок-
рация не означава
всеки да прави как-
вото му хрумне и
каквото му харесва
личнсо на него – то-
ва е антидемокра-
ция, това е слободи.
А истинската демок-
рация  е нещо друго.
Да, тогава освен за
своите права,
трябва да си спом-
ниш и за своите
граждански задълже-
ния!
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Хванатите без стикера няма да могат да напускат България и да минават технически преглед

Инспекциите по труда на България
и Франция договориха
съвместни действия

Любомира ПЕЛОВА
Ако не сме платили

винетна такса, няма да
бъдем допускани до
технически преглед, как-
то и да напуснем стра-

ната. Това предвиждат
нови промени в Закона
за движение по пъти-
щата, предложени от
народни представите-
ли от ГЕРБ. Изменения-

Силвия ГРИГОРОВА
Инспекциите по труда на България и

Франция конкретизираха своите съв-
местни действия през 2019 г. за подобр-
яване на сътрудничеството с цел по-
ефективната защита на работещите при
трансгранична заетост по време на сре-
ща на представители на двете контролни
институции.

"Тази среща се осъществява в резул-
тат на Оперативното приложение към
Споразумението между България и
Франция за сътрудничество в борбата
срещу недекларираната заетост. Прило-
жението, подписано през юни 2017 г в
Малта между нашите контролни институ-
ции, отвори пътя за активно сътрудни-
чество и обмен на добри практики. Сът-
рудничество, в условията на все по-за-
силваща се мобилност на работната си-
ла в Европа и все по-голям интерес на
български работници към пазара на тру-
да във Франция, с всяка изминала годи-
на ще придобива все по-голямо значе-
ние", каза при приветствието си към гос-
тите инж. Румяна Михайлова, изпълните-
лен директор на Изпълнителна агенция
"Главна инспекция по труда".

На срещата беше договорено да се
разработят общи материали с информа-
ция за условията на труд и заплащане в
двете държави, адаптирани както за це-
лите на контрола, така и за информиране
на работниците и на работодателите за
техните права и задължения.

ИА ГИТ пое ангажимент да съдейства
за редактиране на българската версия
на разработените от френската Инспек-
ция документи и информационни мате-
риали, предназначени за работещите.
Целта е съдържанието им да бъде на
достъпен за работещите език, както и да
се улесни комуникацията им с френски-
те контролни органи.

Френската инспекция ще работи в по-
сока да направи по-достъпни и откри-
ваеми в интернет колективните трудови
договори на национално и регионално
ниво, които трябва да се имат предвид
от българските работодатели, изпраща-
щи и командироващи работници във
Франция.

Постигната е договореност за разра-
ботване на систематизиран и по-интен-
зивен обмен на данни между двете ин-
спекции. Това ще позволи на ИА ГИТ по-
лесно да идентифицира българските
предприятия, чиито работници полагат
труд във Франция и ще позволи по-ефе-
ктивна защита на правата на работещи-
те. Предоставената от българска страна
информация ще позволи на френската
Инспекция по труда по-лесно да доказ-
ва случаите на недействително коман-
дироване и прекратяване на тези пороч-
ни практики.

та целят по-ефектив-
но събиране на такси-
те и надграждане на
настоящия режим, об-
ясни депутатът Ста-
нислав Иванов. По ду-

Бонуси за директори на
училища и детски градини

Светла ЙОРДАНОВА
Допълнителни средства в размер на 3

849 701 лв. одобри правителството за
допълнителни възнаграждения за пос-
тигнати резултати на директорите на об-
щинските детски градини, училища,
центрове за подкрепа за личностно раз-
витие и центрове за специална образо-
вателна подкрепа за 2018 г.

Средствата ще бъдат преведени по
бюджетите на общините, за да се осигу-
ри необходимият финансов ресурс съг-
ласно разпоредбите на Наредбата за
нормиране и заплащане на труда, прие-
та през април 2017 г.

Предложеният проект на акт няма да
доведе до пряко или косвено въздей-
ствие върху държавния бюджет, тъй ка-
то средствата са предвидени по бюдже-
та на Министерството на образованието
и науката за 2018 година.

мите му е предвидено,
ако промените бъдат
приети, те да започнат
да функционират още
от догодина.

Основната идея, спо-
ред Иванов, е, че хора-
та, които са хванати да
карат, без да са запла-
тили винетна такса,
няма да бъдат глобява-
ни, както досега, а пър-
во ще получават въз-
можност да си платят
т. нар. компенсаторна
такса.

Както вече е извес-
тно, предвидено е ви-
нетките да бъдат еле-
ктронни, а не със сти-
кери, както в момента,
и ще може да се закупу-
ват от специални цен-
трове:

 "За шофьорите няма
нищо да се промени,
просто затягаме малко
контрола по отноше-
ние на събирането на
пътните такси, преди
да напуснат границата.
Това е нещо изключи-
телно важно, което
трябва да знаят всич-
ки ползватели на път-
ната мрежа в България.
А именно - ако имат
неизплатени такси към
АПИ, тези такси ще им
се наложи да ги платят,
преди да напуснат
страната. Когато една
кола отиде на гранично
контролно-пропуска-
телния пункт, там ще
се провери дали има та-
кива задължения. Ако
има такива задължения,
тези задължения ще му
бъдат взети. Има пра-
во и да обжалва, ако ис-
ка, но няма да може да
напусне страната. Това
е нещо изключително
важно, което се въвеж-
да за първи в нашата
страна, защото до мо-
мента електронните
фишове на КАТ се об-
жалват или не се пла-
щат и камионите, или
колите могат да напус-
нат страната. Това не-

що вече няма да е въз-
можно, благодарение на
тази система, която се
въвежда. Ще има доста
сериозни промени в Аге-
нция "Митници", Гра-
нична полиция, КАТ, Из-
пълнителната агенция.
Но те целят да се съби-
рат таксите от длъж-
ниците", посочи Ивано-
в.

"Когато шофьор ре-
ши да преминава грани-
ца и да напусне страна-
та, тогава ще се напра-
ви тази проверка. Дори
имаме идея, първоначал-
но, когато започне та-
зи система да работи,
да се прави тази про-
верка малко преди само-
то граничния пункт, за
да може да се знае кой е
изряден и кой не е. И те-
зи, които не са, да мо-
гат да отидат и да си
заплатят таксата, а не
да се трупат колони ав-
томобили на граница-
та", каза още той.

Иванов допълни, че
новият режим ще дове-
де до много по-ефе-
ктивно събиране на за-
дълженията от нере-
довните шофьори. Ако,
например, нарушенията
бъдат констатирани
на излизане от страна-
та, предложените про-
мени предвиждат ди-
ректно плащане на
място, което няма да
доведе до се съставяне
на акт.

Плащането на пътна-
та такса води до осво-
бождаване от админис-
тративно-наказателна
отговорност и това
изрично е записано в
проекта.

Според депутата до
затруднение при преми-
наването на границата
няма да се стигне, тъй
като системата била
добре измислена и пред-
ставителите на инсти-
туциите щели да бъ-
дат координирани по-
между си.

За първи път в Перник –
Дни на кариерата!

Изложението на интересни вакантни позиции в стоманодобивния
завод ще се състои на 27-28 ноември от 10.00 ч., до 15.00 ч., в Бюро-
то по труда в града. Програмата е съвместна идея на "Стомана -ин-
дъстри" АД и Агенцията по заетостта. В двата определени дни е
предвидено информационна кампания за желаещите да станат част
от екипа на пернишкото дружество. Мотивиращо възнаграждение,
бонуси и ваучери за храна са само част от предимствата, с които
ще се ползват бъдещите работници. Предлаганата работа е на сме-
ни при пълен работен график. Повече информация за обучението и
предложението на "Стомана- индъстри" всеки може да получи на
тел: 076/ 681 664 и 0894 751 799

Училище за пациенти в
онкологичната болница

Силвия ГРИГОРОВА
По случай месеца за борба с рака на

простатата Университетската специализи-
рана болница по онкология /УСБАЛО/  орга-
низира тематично "Училище за пациенти".

Лекция в него за профилактиката и въз-
можностите за лечение ще изнесе проф.
Красимир Нейков, началник на Клиниката
по урология в болницата. Тя ще се състои
на 30 ноември от 12.30 ч. в аулата на лечеб-
ното заведение. Темата на лекцията е "Кар-
цином на простата диагностично - клинични
аспекти". Входът е отворен, както за па-
циенти на УСБАЛО, така и за всички же-
лаещи да научат нещо повече за здравето
си, възможностите за превенция и за лече-
ние.

Обучителната лекция не е единствената
инициатива на УСБАЛО, посветена на бор-
бата с рака на простатата.



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

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

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

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 47 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 72 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, ТЕЦ - 500 лв.
2. Гараж, Център - 100 лв.
3. Складови помещения, Център - по договаряне

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Вторник, 20 ноември 2018 г., брой 1539 /6567/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 000888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 55 000 лв.
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 42 000 лв.
4. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
7. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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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 34 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

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

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

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

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

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



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

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

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

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

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

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в

с. Ноевци, ремонтиран покрив.
Цена 42 000 лв. Тел. 0884753013
Продавам разработен бизнес с

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

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

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

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

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

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

стаи всяка със собствен санита-
рен възел Тел.: 0888/952 264

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

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

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

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

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

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

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

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

Интересно и забавно

Във Великобритания все още ползват черно-бели телевизори
Повече от 7000 души продължават да гледат телевизия на черно-бели

приемници, въпреки че цветното предаване на Острова е започнало преди
повече от половин век. Най-много лицензи за черно-бяла телевизия (1768)
са издадени в Лондон, следват Уест Мидландс с 431 и Големия Манчестър с
390.

Днес общо 7161 души във Великобритания все още не са преминали на
цветни телевизионни приемници, а цветното предаване в Обединеното
кралство е започнало през 1967 г. с излъчването от Би Би Си 2 на турнира
по тенис "Уимбълдън" през същата година. Оттогава издаваните лицензи за
черно-бяла телевизия не спират да намаляват. През 2000 г. те са едва 212
хил., три години по-късно са се понижили до 93 хил., а през 2010 г. са спад-
нали под 10 хил.

Говорителят на организацията, отговаряща за телевизионните лицензи
във Великобритания, коментира, че независимо дали зрителят гледа на 50-
годишен черно-бял телевизор, на цветен приемник или на таблет, той е длъ-
жен да плати лиценз. Същото важи и за хората, които искат да свалят или
да гледат програми на Би Би Си на техния "ай плеър". През последния ме-
сец организацията сподели, че само за последната година 26 хил. млади

хора на възраст между 18 и 25 години са били заловени да гледат телеви-
зия или плеъра на Би Би Си, без да са платили лиценза си. В същото време
92% от младите хора знаят, че за да гледат техните любими програми, се
нуждаят от лиценз. Лицензът за черно-бяло предаване има едно голямо
предимство пред цветния си еквивалент - цената му е една трета (50 паун-
да) от тази на цветното предаване, която е 150 паунда. Същевременно ни-
кой не проверява домакинствата, които твърдят, че гледат черно-бяла теле-
визия. Институцията разчита изцяло на взаимното доверие.

Историкът на технологията на телевизията и на радиото Джефри Борински
твърди, че колекционери като него притежават много черно-бели телевизо-
ри. "На кого са му притрябвали всички тези нови и модни телевизори, сате-
литни чинии и екрани, които са по-големи от стаята ти, когато можеш да
имаш превъзходните черно-бели телевизори?", пита той. "Преди 30 години
човек още можеше да си купи черно-бели телевизори, особено малки и пор-
тативни, за неголямата цена от 50 паунда и е интересно, че някои хора още
ги ползват."

Днес няма как човек да си купи нов черно-бял телевизор. Остава обаче
вариантът да си намери такъв втора ръка от някои сайтове.

Килограмът вече се дефинира по нов начин
Учени промениха определението за мерната единица "килограм". До мо-

мента за неин еталон служеше цилиндър от платина и иридий, съхраняван в
сейф в покрайнините на Париж. Сега еталонът ще бъде заменен от дефини-
ция, базирана на научна формула.

Решение за промяната е взето по време на Генералната конференция по
мерките и теглилките, която се проведе във Версай. В срещата са участва-
ли учени от 50 държави, които са одобрили и изменения при три други еди-
ници - на келвина за температура, ампера за електрически ток и на мола за
количество вещество.

Промените няма да се усетят от хората в ежедневието им, няма да има но-
ви начини за измерване на стоки и услуги в магазините например. Учените
обаче смятат, че те все пак са революция в сферата на мерките. "Моментът
е много вълнуващ. Това е голяма стъпка напред, а н овата система ще дей-
ства по-добре от старата", коментира Перди Уилямс от Националната физич-
на лаборатория във Великобритания.
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Ще започнете да нервничите, когато нещата,
не вървят по предварително очертания план Въп-
реки че причините за това може да са различни.
Обърнете внимание на вашето здраве, по-добре
отидете на лекар, ако нещо ви боли дълго време.
За забавления в кръга на приятелите, денят не е

добър.

Очаква ви, стабилност във финансовата сфера,
което ще спомогне за съхранение на душевното
ви спокойствие. Толкова често се безпокоите за
финансите, че нервите ви са напълно разтроени.
Някои грандиозни предложения, коренно ще про-
менят решенията ви. За да не се окажете в плен

на илюзиите, е по-добре да се посъветвате с по-мъдри хора.

Ще трябва да прекратите договора, с някои от
партньорите ви в бизнеса. Но бъдете внимател-
ни, за да не се наруши работата. В личния живот,
ще възникне непредсказуема ситуация, когато
ще научите повече за близък човек, отколкото е
необходимо. От пътуване с кола, по-добре се от-

кажете, особено при лошо време.

Очакват ви нови възможности в работата, за
които трябва да се хванете и с двете ръце. Не за-
виждайте на тези, които са по-успешни от вас.
Може да промените ситуацията кардинално, ако
вложите изгодно пари в проект. След разговор с
приятел, ще ви остане неприятен привкус и него-

дувание.

Избягвайте съмнителни контакти, както в лю-
бовта, така и в бизнеса. Не градете далечни пла-
нове, ако не знаете до къде могат да доведат. За
да съхраните репутацията си, трябва да се дър-
жите сдържано. Нечестната игра и интригите,
не са във ваш стил, така че не си мърсете ръцете

и пазете авторитета си.

Очаква ви, обучение, повишаване на квалифика-
цията и практично прилагане на вашите знания.
Сериозна роля в живота ви, ще изиграе разговор с
човек от миналото. Опитайте се да слушате по-
вече и не проявявайте инициатива. Ярки впечат-
ления, ще получите от неща или ситуации, на кои-

то не сте обръщали внимание преди.

Днес, ще бъдете много общителни и весели, кое-
то ще позволи да намерите нови приятели и
партньори. Основното нещо е, да не изпускате от
поглед подробностите, от които зависи кариер-
ното ви развитие. Може спокойно да промените
професията си, да правите планове за бъдещето

или да се преместите в друг град.

Трябва да намерите общ език с онези, с които
постоянно спорите за нещо. Не се поддавайте на
емоциите си, в противен случай, ще ви изкарат
от строя в даден момент. Препоръчително е, да
покажете съчувствие и щедрост към хората,
които винаги ви подкрепят. Връзката с избрани-

ка, ще зависи повече от вас.

Днес, може да получите, не само изгодна рабо-
та, но и да направите романтично запознанство.
Животът ви ще стане по-ярък и вдъхновен и това
ще засегне всички области. Не забравяйте, да
слушате интуицията си, особено ако става въп-
рос за финанси. От инвестиции и заеми е по-добре

да се откажете.

Очаква ви е забързан ден, когато дори рутините
задачи, ще се окажат трудни. Възможно е да има
разногласия с колеги, финансови затруднения и
пречки по пътя към постигането на личните цели.
Близките, ще оценят вашето искрено желание за
помирение с техните решения, но ще трябва да ги

зарадвате и с подаръци.

Не се препоръчва да се занимавате днес с ек-
стремни спортове, а също и да пътувате на дъл-
ги разстояния. Само в най-неотложните случаи,
сядайте зад волана. Възможно е да получите па-
ри, за минала работа. Практични сте по природа,
затова е добре да спестите тези пари. Опитай-

те се, да се отпуснете и починете.

Очаква ви продуктивен ден, когато дори с мал-
ко работа, ще получите прилична печалба. Не е
нужно да търсите логика навсякъде, защото ис-
тината е някъде близо. Това важи за личния жи-
вот, от който не сте много доволни напоследък.
Вечерта е по-добре да се откажете, от посеще-

ния на многолюдни места и публични събития.

19.11.2018

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА ЗА РАЗУМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Средната консумация на електроенергия в едно домакинство през
зимните месеци е с 84% повече отколкото през септември

С понижаване на температурите през зимния сезон потреблението на
електроенергия се повишава. Данните от статистиката на „ЧЕЗ Електро
България“ АД показват, че средната консумация на електроенергия от
битов клиент на дружеството през декември, януари и февруари в
периода 2014-2018 г. е 329 киловатчаса, което е с близо 84% повече
отколкото през септември за същия период. Причина за нарастването е
сравнително високият дял на използването на електричество за
отопление в България - около 40% от общата консумация, което е
значително над средното ниво за Европейския съюз от 24%. Това се
отразява и върху размера на месечните фактури. Изследвания сочат, че
над 70% от сметката за електроенергия на четиричленно домакинство
през периода декември-февруари е за отопление и затопляне на вода, a
останалите близо 30% се разпределят между охлаждане, готвене, миене
на съдове, пране, осветление и други електроуреди.

Тъй като консумацията е основен фактор при формиране на сметката за
ток, „ЧЕЗ Електро България“ АД призовава към разумно потребление и
прилагане на мерки за енергийна ефективност. Съветите в тази посока,
освен със саниране на жилището и избор на уреди с висок енергиен
клас, са свързани и с промяна на навиците и начина на мислене. Някои от
действията не изискват нито специални усилия, нито закупуването на
нови уреди, но със сигурност водят до по-голям контрол на разходите за
електроенергия в домакинствата без да нарушават комфорта в дома.

Икономии при отоплението с електроуреди през зимата могат да се
постигнат с намаляване на температурата в помещенията с 1 градус. Това
ще понижи потреблението на ток с до 10%. Разходите за подгряване на
вода ще се намалят също с до 10%, ако температурата на нагревателя се
понижи от 60°C на 55°C. Използването на енергийно ефективни лампи,
прането на дрехи на 30°C, изключването на електроуреди от мрежата,
когато не се използват, са част от мерките, изискващи малки или никакви
инвестиции, които също водят до намаляване на месечните сметки за ток.

„ЧЕЗ Електро България“ АД е силно ангажирано с популяризиране на
идеите на енергийната ефективност. Инициативите на дружеството в тази
насока целят не само да допринесат за устойчивото развитие и
опазването на околната среда, но и да формират изцяло ново отношение
към потреблението на електроенергия.

Полезна информация за начините за спестяване на електроенергия и
приблизителна консумация на най-често използваните електроуреди в
домакинствата са публикувани в подсекция „Енергийна ефективност“
на www.cez.bg.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg
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„Миньор” отстъпи на домакините с гол в 90-та минута на срещата

Åäíà ìèíóòà íå ñòèãíà çà òî÷êà ñðåùó „Õåáúð”

Гол в последната
минута на редовно-
то време лиши Ми-
ньор от заслужена
точка срещу лидера
в Югозападната
трета лига Хебър.
Срещата завърши с
победа на домакини-

те с 3:2, но „чукове-
те“ създадоха по-
чистите положения
за гол.Точни за Хе-
бър бяха бившият
футболист на Ми-
ньор Мартин Сеч-
ков, Павлов и Руслан
Иванов, а за „жълто-

Втори сме в света
на мини футбол

Националният ни
отбор по мини фут-
бол постигнаха неве-
роятен успех, завър-
швайки на второто
място на световно-
то първенство, про-
вело се в Кейптаун
(ЮАР). На финала на-
шите момчета от-
стъпиха с 1:2 на Ар-
жентина. Отборът
на главния мени-
джър Пламен Божи-
даров изигра седем
мача на шампионата
по футбол 5. В гру-
повата фаза "трико-
льорите" срещнаха
Оман (2:3), Ирландия
(4:1) и Нигерия

(2:0).На 1/8-финала
победихме Германия
след изпълнения на
дузпи - 0:0 в редов-
ното време. На 1/4-
финала България
изигра най-лудия си
мач след като объ-
рна Колумбия, след
три гола в последни-
те четири минути
за крайното 3:2. От-
ново след изпълне-
ния на дузпи "трико-
льорите" отстрани-
ха Израел на полуфи-
нала 1:1 в редовно-
то време, за да се
стигне до загубата
от Аржентина в спо-
ра за световната

титла. Част от бъл-
гарския състав са
опитни футболис-
ти, сред които Йор-
дан Милиев - бивш
защитник на Левски
и Локомотив (Плов-
див)."БЪЛГАРИ ЮНА-
ЦИ! Българският на-
род има повод за
гордост. Национали-
те по футбол 5 ста-
наха втори в света
и постигнаха най-ви-
сокото класиране в
историята на бъл-
гарския футбол. За
пореден път нация-
та е обединена от
спортните ни пос-
тижения. През пос-

Кузманов пред Цонга и Мъри в АТР ранглистата

черните“ се разписа-
ха Петър Тончев и
Тодор Чаворски.Сре-
щата премина при
отлична организа-
ция, а 100-на при-
върженици на Ми-
ньор не спряха да
подкрепят отбора

си нито за миг.Дома-
кините поведоха
още във втората
минута на срещата
с гол на рожденика
Мартин Сечков, кой-
то засече с глава
отклонената от
свой съотборник
топка.В 34-ата ми-
нута Тодор Чавор-
ски бе изведен зад
гърба на защитата
на Хебър, но Геров
възстанови пози-
цията си и изчисти
в ъглов удар. Гости-
те се възползваха по
възможно най-доб-
рия начин от корне-
ра и изравниха резул-
тата чрез Петър
Тончев в 35-ата ми-
нута. Полузащитни-
кът вкара с глава
продължената от
Чаворски топка.В
последната минута
на полувремето Хе-
бър отново поведе
след груба грешка на
Даниел Леонтиев.
Вратарят се сблъс-

ка с Грънчов и изпус-
на топката в крака-
та на Цветан Пав-
лов.В 50-та минута
великолепна намеса
на Дебърлиев пре-
дотврати сигурен
гол в неговата вра-
та след удар на
Слишков.В 73-ата
минута голмайсто-
рът за Миньор през
сезона Тодор Чавор-
ски изравни резул-
тата след грешка в
защитата на Хебър.
Мартин Сечков не
успя да изчисти
топката след цен-
триране на Милчев
и Чаворски от два
метра не сбър-
ка.Двубоят вървеше
към справедливо ра-
венство, но в пос-
ледните секунди на
редовното време ко-
лективна грешка на
защитата на перни-
чани позволи на Рус-
лан Иванов отблизо
с глава да оформи
крайното 3:2.

Димитър Кузманов
с изкачи с 18 места
до рекордната за не-
го 255-а позиция в
публикуваната днес
световна ранглиста.

Прогресът се дъл-
жи на достигането
на първата ни раке-
та за Купа „Дейвис“

до първи полуфинал
на чалънджър в Буе-
нос Айрес, припомня
БНР.

Пловдивчанинът
има актив от 210
точки. След Мико са
Жо-Вилфред Цонга
(№259) и бившият
водач в класацията

Анди Мъри (№260).
Първата ракета

на България Григор
Димитров официал-
но завършва сезона
под №19 в подрежда-
нето.

В челото шампио-
нът от финалите на
АТР в Лондон Але-

ксандър Зверев изка-
чи една позиция до
№4.

Германецът е с ак-
тив от 6385 точки
– само с 35 по-малко
от третия Роджър
Федерер. Води Но-
вак Джокович, след-
ван от Рафаел На-

дал.
При жените първа-

та ракета на Бълга-
рия Виктория Томо-
ва запазва 155-ото
си място. Тя е и еди-
нствената ни тени-
систа в топ 200 на
ранглистата на
WTA.

ледните дни мини
футболът ни накара
да си припомним по-
забравените чувс-
тва на гордост и
патриотизъм. Този
аматьорски спорт,
любим на милиони
хора по света, обе-
дини нацията и ни
върна към "лудото"
американско лято
от 1994 г. Поклон
пред тези момчета
с лъвски сърца. Ще
продължаваме да ра-
ботим всеотдайно и
упорито, за да се
прославя името на
родината ни", напи-
саха от Българска

Асоциация Мини
Футбол на страни-
цата си във "Фей-
сбук".Със златни
букви в историята
на българския мини
футбол ще останат
имената на осем
патриоти, просла-
вили България на 13
000 километра от
родината: Тодор Ма-
линов, Васил Гуджев,
Спас Милушев, Хрис-
то Чалъков, Йордан
Милиев, Николай
Петров, Николай
Павлов, както и Пла-
мен Божидаров, кой-
то е главен мени-
джър на тима.

Трета лига
Югозападна група
16-ти  кръг
Резултати:
Балкан 1929 (Ботевград) - Сливнишки
герой (Сливница) 0:2
Септември (Симитли) - Германея
(Сапарева баня) 3:0
Хебър 1918 (Пазарджик) - Миньор (Перник)

3:2
Банско (Банско) - Спортист 2009 (Своге)

1:0
Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица (Петрич)

1:2
Чавдар (Етрополе) - Пирин 1941 (Разлог)

2:3
Велбъжд (Кюстендил) - Марек 1915
(Дупница) 1:2
Оборище (Панагюрище) - Вихрен 1925
(Сандански) 1:1
в кв.Драгалевци, София:
Надежда (Доброславци) - Рилски спортист
2011 (Самоков) 2:2
Класиране:
 1. Хебър 1918 (Пазарджик) 30:8 41
2. Оборище (Панагюрище) 29:14 37
 3. Сливнишки герой (Сливница)

26:9 34
 4. Пирин 1941 (Разлог) 28:12 33
 5. Банско (Банско) 28:13 32
 6. Вихрен 1925 (Сандански) 23:18 30
 7. Миньор (Перник) 22:20 23
 8. Беласица (Петрич) 20:14 22
9. Рилски спортист 2011 (Самоков)

14:19 21
10. Чавдар (Етрополе) 36:28 20
11. Германея (Сапарева баня) 18:29 20
12. Марек 1915 (Дупница) 16:18 17
13. Балкан 1929 (Ботевград) 14:24 16
14. Септември (Симитли) 9:14 16
15. Ботев 1937 (Ихтиман) 18:27 16
16. Надежда (Доброславци) 18:38 13
17. Спортист 2009 (Своге) 11:26 8
18. Велбъжд (Кюстендил) 11:40 3
Футбол жени
8-ми кръг
Резултати:
ЖФК Варна (Варна) - НСА (София) 0:7
Етър ВТ (Велико Търново) - Севлиево
лейдис (Севлиево) 2:1
ЛП Супер спорт (София) - Локомотив
(Стара Загора) 2:1
Спортика (Благоевград) - Риал
(Ковачевци) 4:1
Пълдин (Пловдив) - Енко (Пловдив) 1:1
Класиране:
 1. НСА (София) 42:8 24
2. ЛП Супер спорт (София) 18:4 16
 3. Спортика (Благоевград) 20:14 14
 4. Енко (Пловдив) 13:6
 5. Пълдин (Пловдив) 11:10 14
 6. Етър ВТ (Велико Търново) 10:11 12
 7. Локомотив (Стара Загора) 7:13 8
 8. Севлиево лейдис (Севлиево) 7:15 5
 9. Риал (Ковачевци) 9:28 2
10. ЖФК Варна (Варна) 7:35 1
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Само 8 са загиналите и 24 ранените при ПТП-та през периода 1 ноември 2017 – 1 април 2018 година

Пламъци обхванаха офис на
фирма и два автомобила

Любомира ПЕЛОВА
Два дерегистирани автомобила са го-

рели в Перник, съобщиха от пресцентъра
на Областната дирекция на МВР

Инцидентът е възникнал малко преди
полунощ на 17 ноември. Автомобилите
«Фолксваген Поло» и товарен „МАЗ“ би-
ли в двора на фирма. Обгорели са в
предната част. Пламъците са потушени
от служители на РСПБЗН – Перник. При-
чината за пожара не е установена.

Започнато е досъдебно производство.
В пернишкия квартал «Мошино» пък е

горяла канцеларията на фирма. Пламъ-
ците тръгнали на 18 ноември през нощта.
Към мястото на произшествието се от-
правили 3 противопожарни автомобила.
Унищожени са дограма, бяла, черна и
компютърна техника, ел. инсталация,
окачени тавани, врати и опушени стени.
Причината е късо съединение. Няма пос-
традали хора и нанесени други мате-
риални щети.

ПЪРВИЯТ СНЯГ НЕ НИ
ИЗНЕНАДА. СПРАВИХМЕ
СЕ С БОЖИЯТА ВОЛЯ
ПЕРФЕКТНО. ДАЙ БОЖЕ

ВСЕКИ ДЕН ДА Е ТАКА. Отчетените
завидни резултати в борбата с първите
снежинки са симптом на  светли зимни
дни. Нека не сме лоши пророци, но зи-
ма в средата на ноември, каква зима
е? Оттук нататък ни чакат поне още че-
тири месеца, в които ще гледаме със
страх  прогнозите. И ако споменахме в
началото, че се справихме с божията
воля - прави сме. Не сме сигурни дали
си струваше показният героизъм в
нощта срещу понеделник, но по-добре
медийно преиграване, отколкото  тотал-
на излагация. Проходимостта на пъти-
щата в нашия регион ще зависи повече
от акъла на протестиращите, отколкото
от снегопочистващата техника. Затова
заедно с прогнозите на синоптиците
трябва да се обнародват и плановете
на лидерите на протестите /доколкото
ги има/, за да знаят водачите чисто ли
е трасето. Ако някой беше изненадан,
това безспорно са катаджиите. Още не
бяха си настроили шублерите за мере-
нето на заветните 4 милиметра грайфер
на зимните гуми, и ги извикаха да пи-
лотират протестиращите. Акция "Зима"
се загуби в снежинките и се стопи по-
бързо от тях. Вече сме на акция "Спра-
вихме се със снега". Тя също няма да
ни изненада.

ЖИВЕЕМ ВЪВ ВЕЛИКО ВРЕМЕ.
ДУХОВНИ ПОРИВИ ТРЕСАТ НА-
ЦИЯТА. В ТАКОВА ВРЕМЕ СЕ РАЖ-
ДА ПОЕЗИЯ и се пишат мемоари. Пое-
зията на пернишките протестиращи  бе
обнародвана, остава да им прочетем и
мемоарите. Първите опити на това лите-
ратурно поприще вече са факт. Някои
може да не са читатели, но са писате-
ли. Започнаха прелюбопитни описания
от първо лице на видяното и чутото на
онзиденшния поход на перничани към
столицата, който по замисъл трябваше
да накара Бойко Борисов да емигрира
в Саудитска Арабия, а обкръжението
му да попълни свободните места в Бо-
бовдолския затвор. Схемата се разсъх-
на в мокрото време и идеолозите взеха
да се обясняват като ученички "поне-
же, обаче, защото". Мелодраматизмът
достигна епистоларни висоти във фей-
сбук. Четивата са по-интересни от про-
тестите. Чакаме продължение...

Откраднат автомобил
намерен в Брезнишко

Любомира ПЕЛОВА
Краден лек автомобил е открит в Брез-

нишко.
В края на миналата седмица служите-

ли от районното управление на МВР в
Брезник, на разклона на село Бабица
намерили лек автомобил „Тойота РАВ
4“.

Оказало се, че е возилото е открадна-
то от Варна и е обявен за издирване на
10 ноември тази година. Колата е била
без регистрационни номера. Иззета е и
се провеждат действия за установяване
на извършителите.

Започнато е досъдебно производство.

Отново съдебни дела срещу
шофьори за дрога и алкохол

Любомира ПЕЛОВА
Падналият сняг за

пореден път поставя
на първо място из-
правността на коли-
те и готовността им
за зимата. Преди дни
на нарочна пресконфе-
ренция шефът на
пътна полиция Слави
Лазов направи анализ
на резултатите досе-
га от акция „Зима”.
Стана ясно, че от 1
до 10 ноември са изда-
дени 30 акта за техни-
ческа неизправност
на колите, два акта са
за отнето предимс-
тво на пешеходец,  че-
тирима пешеходци, на-
рушили правилата, съ-
що са санкционирани.

Анализът на „Път-
на полиция“ показва,
че през зимен сезон
2017/2018 на терито-
рията на област Пер-
ник са регистрирани
251 пътнотранспор-
тни произшествия.
Началник сектор
„Пътна полиция“ към
Областна дирекция
МВР-Перник главен ин-
спектор Слави Лазов
сподели и един любо-
питен факт – при ло-
шо време и през зим-
ните месеци ПТП-та-

та са по-малко, защо-
то шофьорите са по-
внимателни.

В периода 1 ноем-
ври 2017 година – 1
април 2018 година за-
гиналите са 8, а други
24 са ранени. От заги-
налите трима са пе-
шеходци, а други 9 са
ранени пешеходци.
„Дори и да имат пре-
димство на пешеход-
ните пътеки, заради
намалената види-
мост, хлъзгавият
участък и това че хо-
рата са с тъмни дре-
хи и не е осветено –
водачите на автомо-
били не ги виждат и
белята ства” сподели
Лазов.

Шефът на „Пътна
полиция” допълни, че
п р о и з ш е с т в и я т а
през изминалия зимен
период при дъжд са
били 9 %, при мъгла –
1 %, при облачно вре-
ме – 39 %, при проли-
вен дъжд – 0,40 %,
при снеговалеж – 11
%, при ясно време –
34 %. Катастрофи,
възникнали по недос-
татъци на пътните
условия анализът по-
казва, че при лед и
невзети мерки са ре-

Любомира ПЕЛОВА
Поредните водачи

на МПС, седнали зад
волана след употреба-
та на алкохол и дрога,
ще бъдат изправени
пред Темида.

Столичанин ще от-
говаря пред съда за
шофиране на автомо-
бил под въздействие-
то на наркотични ве-
щества.

Престъплението е
извършено на 20 сеп-
тември тази година,
когато в Радомир е
проверен лек автомо-
бил «Форд Фиеста».
Зад волана е бил 20-го-

дишният С.М. от Со-
фия. При изпробване-
то му с техническо
средство е установе-
но, че кара под въз-
действието на нарко-
тици. Анализът на
кръвната му проба
показал, че това се е
дрогирал с амфета-
мин. Привлечен е като
обвиняем и му е нало-
жена мярка за неот-
клонение „подписка“.

Перничанин пък ще
отговаря пред закона
за шофиране на авто-
мобил в нетрезво със-
тояние.

На 21 септември

тази година, в Земен
бил проверен лек ав-
томобил „Пежо“, уп-
равляван от 59-го-
дишния жител на об-
ластния град Д.Г. Тес-
тът му с дрегер се
оказал над 1,2 проми-
ла. Анализът на взе-
тата му кръвна про-
ба показал 1,89 проми-
ла. Привлечен е като
обвиняем и му е нало-
жена мярка за неот-
клонение „подписка“.

 Работата по двата
случая продължава
съвместно с Районна
прокуратура – Радо-
мир.

гистрирани 1,2 % ,
при това - без ранени
и убити, при неот-
воднено платно за
движение – 0,40 %,
при повреди на път-
ното покритие –
2,39 %, при сняг и
невзети мерки – 2,39
%. „Това абсолютно
доказва работата на
п ъ т н о - е к с п л о а т а -
ционните фирми
през периода. Не мо-
жем да кажем, че
някъде има укриване
за пътнотранспор-
тни произшествия.
Поне това гаранти-
рам. Работим със зас-
трахователите, те
изплащат обезщете-
нията и много внима-
ват – дали е по вина
на водача или е по ви-
на на пътното плат-
но. Всяко едно път-
н о т р а н с п о р т н о
произшествие е до-
кументирано.“, поя-
сни още главен ин-
спектор Слави Лазов.
Той добави, че пос-
ледната зима е била
мека и  вероятно то-
ва е причината път-
н о - п о д д ъ р ж а щ и т е
фирми да са се спра-
вили с обстановката
в региона.

Пиян шофьор катастрофира
на автомагистрала «Люлин»

Любомира ПЕЛОВА
Пиян шофьор е катастрофирал на авто-

магистрала „Люлин“, съобщиха от прес-
центъра на Областната дирекция на
МВР.

Инцидентът е станал на 17 ноември,
когато граждани подали сигнал за ка-
тастрофирало по вина на водача возило
на автомагистрала „Люлин“, в района на
Перник. Пристигайки на място, унифор-
мените установили, че колата е «Сит-
роен Ксара Пикасо», управляван от 47-
годишния жител на столицата К.С.

При изпробването му с техническо
средство за алкохол са отчетени 2,02
промила. Взета му е кръвна проба за хи-
мичен анализ.

Работата по случая продължава.

Пришълец откраднал дарения
от черквата в Горна Диканя
Любомира ПЕЛОВА

Жител на град Ра-
китово е задържан
за кражба на дарения
от православен храм,
съобщиха от поли-
цията.

В неделя в районно-
то управление на
МВР в Радомир бил

подаден сигнал за
разбита касичка за
дарения, която се
намирала в параклис
на село Горна Ди-
каня.

Органите на реда
предприели незабав-
ни действия за ус-
тановяване на из-

вършителя.
Много бързо бил

задържан 30-годиш-
ният А.А. от гр. Ра-
китово.

Наложена му е 24
часова мярка по За-
кона за МВР и е за-
почнато бързо
производство.

Закопчаха софиянец
с наркотици

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е задържан за притежава-

не на наркотични вещества.
Това е станало в условията на прове-

дена специализирана полицейска опе-
рация от служители на Участък „Поли-
ция“ в Рударци при Второ районно уп-
равление на МВР. В село Драгичево,
което се обслужва от участъка, поли-
цаите проверили 44-годишният К.П. от
София. При направения му личен обиск,
у столичанина били намерени  иззети 4
пликчета, съдържащи прахообразно ве-
щество, реагирало на метаамфетамин.
Мъжът е бил задържан за 24 часа с по-
лицейска мярка.

Започнато е бързо производство и ра-
ботата продължава.
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