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Хвалби
на кило

Президентът и назначените от него минис-
три не спират да се хвалят какви чудеса на
направили, откакто поеха цялата власт. Най-
голямата хвалба е на тема газ и уволнения. Ня-
ма ден, в който някой министър да не прояви
завидно административно творчество, хвър-
ляйки в пространството няколко уволнени
членове на бордове, комисии или началници от
среден ранг нагоре. Сякаш затова бяха назначе-
ни - да уволняват. И го правят с някакво садис-
тично удоволствие, говорейки за политическа
бухалка в минало време. Тяхното сегашно вре-
ме е бухалка, откъдето и да я погледнеш, даже
не политическа, а дървена, каквато използваха
мутрите през 90-те.

Хвалбите на кило не подминават и темата
на темите - за доставките на газ през зима-
та. Тук задръжки няма никакви. Газта е осигу-
рена, че прелива. Защо обаче никой не се похва-
ли с едно друго ценообразуване, което също е
на кило. В магазините за хранителни стоки да
те е страх да погледнеш цените. Почти няма
ден без промяна, която продължава, както е
името на една водеща партия. Ако за тая про-
мяна са се борили, по-добре да не бяха. Килото
на бая продукти вече гони космически висоти
и конкурира успешно хвалбите на кило, които
ни сервират безплатно от сутрин до вечер.
Кантарът, с който ще се премери едното ки-
ло и другото, ще видим в изборната вечер на 2
октомври. Дотогава сме ефирни като газ.

СЪПЕРНИК

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

dlv.si@abv.bg
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Недопустимо! Нов случай на агресия над медик
В Перник пиян пациент прати медицинска сестра с комоцио в болницата
Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Медицинска сестра

в Спешното на
МБАЛ“Р. Ангелова“ в
Перник, бе нападната,
докато се опитвала
да зашие раната на
пациент. Нападате-
лят е задържан за 24
часа.

В понеделник, около
15.45 часа, санитарка-
та Милена Томова до-
чула писъците на
своята колежка, меди-
цинската сестра, коя-
то била с пациент в
хирургичния кабинет
на Спешното в пер-
нишката болница. Са-
нитарката разказа
пред Нова тв, че, ко-
гато влязла в хирур-
гичния  кабинет, зава-
рила медицинската
сестра на пода, а па-
циентът я налагал с
юмруци. При огледа,
извършен от перниш-
ките полицаи, в каби-
нета е бил намерен ки-
чур коса от медицин-
ската сестра. Потър-
певшата веднага е би-
ла прегледана и наста-
нена в Неврологично
отделение на болница-
та, където ще остане
под наблюдение в
следващите дни.

По думите на д-р
Даниела Стойчева,
невролог, при прегле-
да на малтретирана-
та медицинска сестра
се оказало, че тя е

контактна, но е с ко-
моцио и е хоспитали-
зирана. “Тя е със сът-
ресение на мозъка, а
това е сериозно. Рад-
ващото е, че от ске-
нера няма данни за
тежки кръвоизливи в
мозъка. Ще остане в
отделението на сис-
теми няколко дни, да-
но да няма други пос-
ледствия, освен се-
риозната уплаха и
огорчението й от слу-
чилото се“, заяви д-р
Стойчева.

 Според д-р Иво Ве-
лев,  медицинската
сестра била изключи-
телно толерантен чо-
век и до сега на нико-
го не е направила не-
що, с което да предиз-
вика агресия. Пред но-

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16

e-mail : office@vento-k.com
www.vento-k.com

       0700 10 010
  https://electrohold.bg

ЕЛЕКТРОХОЛД
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лимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облекла

ва тв той заяви, че
според него е наложи-
телно е в спешното
да има паник- бутон,
за да може при подоб-
ни случаи да се реаги-
ра мигновено.

По информация от
пресцентъра на ОД-
МВР в Перник, напада-
телят е мъж на 32 г
от квартал „Рудни-
чар“, в Перник. Той е
задържан за до 24 часа
Според очевидци, той
е бил във видимо нет-
резво състояние.,
проявил вербална и
физическа агресия
спрямо медицинско ли-
це.

От Областната ди-
рекция на МВР съоб-
щиха официално, че
още в понеделник са

        #ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

                         ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка
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Облачно,
кратък дъжд

Св. ап. Кодрат(21)
Преп. Козма

Зографски(22)

проведени първона-
чални процесуално-
следствени действия,
уведомен е дежурен
прокурор и е започна-
то бързо производ-
ство по чл. 131, ал. 2,
т. 3, вр. 130, ал. 1 от
Наказателния кодекс.
Законът предвижда
лишаване от свобода
от 1 до 5 години. Дей-
ствията по разследва-
нето продължават
под надзора на проку-
ратурата, поясняват
още от Областната
дирекция на МВР.

Ако остане квалифи-
кацията за нанасяне
на телесна повреда на
медицинско лице, зако-
нът предвижда от 1
до 5 години лишаване
от свобода, поясниха

от полицията.
От персонала на

Спешното в болница-
та споделиха, че агре-
сията срещу медици е
нещо обичайно, което
личи от дупките в
стената.

Припомняме, че при
аналогичен случай с
пиян пациент бе поло-
мен и един от кабине-
тите в спешното,
тогава пак пострада-
ха медицински работ-
ници. Директорът на
МБАЛ „Рахила Ангело-
ва“ д-р Анатоли Ми-
тов, изрази възмуще-
нието си от прояве-
ната агресия към спе-
шен медик. Според не-
го, подобни прояви
трябва строго да бъ-
дат наказвани.
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ния и видяха, че нищо
не е направено. Във
вторник беше подпи-
сан протоколът от
проверката. В него се
констатира, че фир-
мата, която беше ан-
гажирана с ремонта
на Спешния център,
до момента не е нап-
равила нищо.

По всяка вероят-
ност тя ще бъде сме-
нена с нова, което,
обаче, ще отнеме вре-
ме, заради самата про-
цедура. Това ще рече,
че и ремонтът на
Спешния център, за
жалост, ще се прото-
чи във времето. Дру-
гото, което е много
важно за пациентите

Болницата има спешна нужда от поне един диализaтор
МЗ отстранява фирмата, която извършваше ремонта на Спешния център!

Перничани първи гледаха филма
 "Нямаш място в нашия град"

 Светла ЙОРДАНОВА
Изключително емоционално премина

предпремиерата на филма  „Нямаш място
в нашия град" на режисьора Николай Сте-
фанов, разказващ за живота на футболни-
те агитки на  "Миньор". Специалната про-
жекция бе в понеделник в Двореца на
културата за футболните фенове, които са
героите в документалната лента. Преди то-
ва публиката се срещна с екипа на филма
и представителите на НBO Max.

" Най- важната публика за мен сте вие и
се надявам филмът да ви хареса. Затова и
първата прожекция е пред вас"- каза ре-
жисьорът Николай Стефанов, който е ро-
дом от Перник. Той благодари на фенове-
те за доверието и разказа през колко
трудни моменти е преминал заедно с тях
при снимките за филма.

В срещата участва и продуцентът Рали-
ца Големанова, която разказа за предста-
вянето на лентата в  едни от най-добрите
международни фестивали из цяла Европа
и реакцията на зрителите. Как и защо НBO
Max и са решили да подкрепят проекта на
режисьора Николай Стефанов и продуцен-
та Ралица Големанова разказа пред пуб-
ликата  Ханка Кастелицова, изпълнителен
продуцент от страна на HBO Мах.

Филмът ще има своята стрийминг пре-
миера на 6 октомври в над 20 територии в
Европа.

Официалната му прожекция бе  на за-
почналия във вторник  в столицата фести-
вал на документалното кино  „София До-
куМентал“.

Втората прожекция в рамките на фести-
вала е на 26 септември в кино „Люмиер
Лидл“, отново от 20:00 часа, като тя ще бъ-
де последвана от среща-разговор със съз-
дателите на филма.

"Нямаш място в нашия град“ ще има и
национално киноразпространение, като
премиерната дата в киносалоните е 23
септември. Появата на български доку-
ментален филм на голям екран е по-скоро
рядкост и заявка за потенциала на филма
да привлече широка аудитория.

Отбор, безредици, доверие, семейство…
са думите, които изпъкват  и те задават по-
соката, но далеч не всичко от този 81-мину-
тен разказ, чието действие се развива в
родния град на режисьора – Перник.  Освен
вълнуваща история, филмът-наблюдение
дава и стимул за размисъл над множество
социални и исторически теми, без да дава
бързи отговори – оставяйки зрителите сами
да достигнат до своите заключения.

ВСС предлага заплатите на
магистратите да скочат с 20%

Любомира ПЕЛОВА
Пленумът на Висшия съдебен съвет

предлага 20 процента ръст на заплатите в
съдебната система. Актуализацията на
възнагражденията в проектобюджета за
следващата година е заради

Представляващият ВСС Боян Магдалин-
чев посочи по време на заседанието на
пленума, че според официалните данни за
юли инфлацията е 14.9 на сто, а до края на
годината се очаква тя да стигне 20 про-
цента. Друга причина за предложеното
увеличение са заплатите на младшите ма-
гистрати. Данните на НСИ за средната ра-
ботна заплата за заетите в бюджетната
сфера за второто тримесечие на тази го-
дина показват, че тя е 1704 лв. Според За-
кона за съдебната власт най-ниското въз-
награждение в системата се определя в
размер на удвоената средномесечна зап-
лата на заетите в бюджетната сфера.

Кадровиците заложиха увеличение на
заплатите и за 2024 и 2025 година с по
още 10 на сто.

ВСС иска и цялостно увеличение бюд-
жета на съдебната система за следващите
три години. В тези пари влизат и 4 млн ле-
ва за ремонт на бившата сграда на СДС на
ул. "Г. С. Раковски" 134, в която се очаква
да бъдат настанени европейските делеги-
рани прокурори.

Силвия ГРИГОРОВА
10 пациенти с коро-

навирус се лекуват в
момента в МБАЛ“Р.
Ангелова“ в Перник.
Добрата новина е, че
лечението на всички
преминава без сериоз-
ни проблеми и затова

нито един от пациен-
тите не се е наложило
да бъде настаняван в
Интензивния сектор.
Това информира ди-
ректорът на болница-
та д-р Анатоли Ми-
тов.

„Не мога да кажа да-

ли се увеличава броят
на заразените с коро-
навирус, но факта, че
при нас към момента
има 10, показва, че
има някакво увеличе-
ние. Вчера дойде коми-
сия от Министер-
ството на здравео-
пазването, за да про-
вери докъде е стигнал
ремонтът на Спеш-
ния център.

Договорът на фир-
мата, която трябва-
ше да извърши този
ремонт, изтича след
15 дни, а ремонтът
зацикли и не се рабо-
ти нищо от доста
време. Членовете на
комисията разгледаха
разрушените помеще-

Пета книга на Здравка
Евтимова излиза в САЩ
Светла ЙОРДАНОВА

Романът "Зелените
очи на вятъра" на
Здравка Евтимова изли-
за в САЩ от издател-
ство Fomite Press, САЩ,
със заглавие "Приют за
мъже и кучета" (Asylum
For Men And Dogs) - в
електронен и хартиен
вариант, съобщиха от
българския П.Е.Н. цен-
тър. "Зелените очи на
вятъра" излезе у нас
през 2018 г. (изд. "Жа-
нет 45").

Това е петата книга
на българската писа-
телка, публикувана от
Fomite след романите
"Една и съща река" (на
английски - You Can
Smile on Wednesdays /
"Може да се усмихваш в
сряда") - през 2020 г.,
"Арката" (In the Town of
Joy and Peace / "В града
на радостта и мира") -
2017, и "Четвъртък"
(Sinfonia Bulgarica) -
2014, и сборника с раз-
кази "Стари коли и дру-
ги разкази" (Carts and
Other Stories) - през 2012
година.

По покана на акаде-
мик Йон Дяконеску,
председател на румън-
ската фондация "Михай
Еминеску", на 23 сеп-
тември Здравка Евти-
мова ще изнесе кратък
обзор на тема "Балкани-
те и модерността".
Българската писателка
е помолила управител-
ния борд на фондация-
та да запознае десетки-
те участници в симпо-
зиума от страните
членки на ЕС със знако-
ви творби на съвремен-
ни български писатели,
които формират до го-
ляма степен литера-
турния вкус у младото
поколение в България.

Материалът на Ев-
тимова е с фокус пос-
тиженията на съвре-
менните български пи-
сатели, спечелили круп-
ни европейски награди -
Алек Попов, Александър
Секулов, Ангел Игов,
Георги Бърдаров, Геор-
ги Господинов, Георги
Карастоянов, Деян
Енев, Захари Карабаш-
лиев, Калин Терзийски,
Кристин Димитрова,
Милен Русков, Милена
Фучеджиева, Теодора
Димова, както и търсе-
нията на млади българ-
ски белетристи, учас-
тници в майсторския
клас на Евтимова по
време на празниците
"Аполония" (2022) в Со-
зопол.

Здравка Евтимова е
родена на 24 юли 1959
г. в град Перник. Завър-
шва английска филоло-
гия във Великотърнов-
ски университет "Св.
св. Кирил и Методий"
(1995) и специализира
художествен превод в
Сейнт Луис, щата Ми-
сури, САЩ. В България
има издадени около 90
разказа в сборниците

"Разкази срещу тъга",
"Разкази от сол", "Разка-
зи за приятели", "Сълза
за десет цента“, „Кръв
от къртица“, „Добра-
та страна на нещата“.
Автор е на романите
"В студената ти сянка,
лейди", "На две крачки
от мен", "Линди", "За
теб, за мен", "Четвър-
тък", „Зелените очи на
вятъра“, „Една и съща
река“.

Публикува още в
САЩ, Канада, Великоб-
ритания, Австралия,
Германия, Франция,
Индия, Русия, Полша,
Чехия, Словакия, Маке-
дония и Сърбия. Преве-
ла е повече от 25 рома-
на от английски, амери-
кански и канадски ав-
тори на български
език, превежда и произ-
ведения на български
писатели на английски
език. Член е на Съюза
на българските писа-
тели и на Лигата на
писателите на Вели-
кобритания, област
Йоркшър-Хамбърсайд.
Здравка Евтимова е
председател на българ-
ския П.Е.Н. център".

ни от областта е
спешната необходи-
мост от закупуване-
то на  поне един диа-
лизатор за отделение-
то по хемодиализа,
въпреки че ни тряб-
ват два. За него са ни
необходими около 30
000 лева. За целта, на
сайта на болницата,
сме обявили дарител-
ска сметка, по която
набираме средства за
закупуването на диа-
лизатора. Надявам се
бизнесът в региона,
пък и гражданите,
които имат възмож-
ност, да откликнат
на молбата ни за фи-
нансова помощ“, апе-
лира д-р Митов.

КТ “Подкрепа“ даде
ултиматум на МЗ

Силвия ГРИГОРОВА
В писмо до министъра на здравеопазва-

нето д-р Асен Меджидиев, Медицинска
федерация „Подкрепа” дава 7-дневен
срок, в който да бъде информирана за
конкретните действия на Министерство на
здравеопазването, които са предприети
или ще бъдат предприети (както и в какви
срокове) за реализиране на увеличение
на основните месечни възнаграждения на
заетите в Регионалните здравни инспек-
ции в страната.  „Вярваме, че ще намерим
полезния за обществото и справедлив за
служителите механизъм за разрешаване
на поставения проблем, но декларираме,
че липсата на конкретни и адекватни стъп-
ки в тази посока, ще възприемаме като
обстоятелство, което ни освобождава от
поетите от нас ангажименти  за коректно и
социално отговорно поведение“, се по-
сочва в писмото, подписано от председа-
теля на Медицинската федерация към КТ
“Подкрепа“- Соня Върбанова.

В документа се посочва, че в свое пис-
мо от 8 април 2022 г., до тогавашния ми-
нистър на здравеопазването, броени часо-
ве преди сключването на новия Отраслов
колективен трудов договор, Медицинска
федерация „Подкрепа“  е заявила ясно и
категорично, че „със сключването на ОК-
ТД ще се постигне само първа и плаха
крачка към реалното осъществяване на
поетите от правителството конкретни ан-
гажименти“. Синдикатът недвусмислено е
предупредил, че без определени конкрет-
ни действия, „ще имаме формално дого-
ворени, но неприложими и неизпълнени
параметри по отношение на ръста на зап-
латите в отрасъл „Здравеопазване“. В съ-
щото писмо, Медицинска федерация към
КТ “Подкрепа“ е изброила конкретни
стъпки, които трябва да се предприемат,
за да се постигнат ефективни резултати,
включително по отношение на възнаграж-
денията на служителите във второстепен-
ните разпоредители с бюджетни средства
към Министерство на здравеопазването, в
т.ч. на заетите в Регионалните здравни ин-
спекции. Посочена е както нуждата от
осигуряване на финансов ресурс, така и
потребността от предприемане на промени
в нормативната база, които да създадат
юридическа възможност за еднократно
определяне на нов размер на индивидуал-
ните основни месечни заплати на заетите
при второстепенни разпоредители при
МЗ, които работят по служебно или по
трудово правоотношение в администра-
цията.
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КНСБ започна национална протестна кампания
Тя е под надслов "Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата"

Любомира ПЕЛОВА
Национална протес-

тна кампания под над-
слов "Да защитим до-
ходите от инфлация-
та и работните мес-
та в кризата!" започ-
наха в първия рабо-
тен ден от седмица-
та от КНСБ. Начало-
то бе дадено в 13 часа
в т.н. „Триъгълник на
властта“. На протес-
та присъстваха пре-
зидентът на КНСБ

Пламен Димитров, ця-
лото ръководство на
конфедерацията и ли-
дерите на основните
членове на КНСБ.

Основните искания
на най-големия българ-
ски синдикат са свър-
зани с повишаване на
доходите и предприе-
мане на ефективни
мерки за овладяване
на инфлацията и изли-
зане от икономическа-
та криза. Синдика-

тът настоява и за
действия за насърча-
ване на колективното
трудово договаряне
на всички нива и га-
рантиране на сигур-
ност за работещите.

Друго основно иска-
не на КНСБ е свързано
с промени в регламен-
тацията на сумирано-
то изчисляване на ра-
ботното време, за
което вече над 100
000 души чрез подпис-

ка изразиха своето не-
доволство от настоя-
щите текстове в Ко-
декса на труда.

В началото на про-
теста президентът
на КНСБ Пламен Ди-
митров представи ви-
зията на синдикална-
та организация за со-
циално-икономическо-
то развитие на стра-
ната през следващите
четири години.

Изготвеният Мемо-
рандум с конкретни-
те необходими поли-
тики във всяка една
обществена сфера ще
е в центъра и на пред-
стоящите тради-
ционни разговори на
КНСБ с кандидат-де-
путати от основни-
те политически сили.
В документа се акцен-
тира върху социално-
икономическото раз-
витие на България за
периода 2021-2025
година и са включени
темите за справедли-
во и достойно възмез-
дяване на труда; ико-
номическо възстано-
вяване, секторни по-

Изграждането на втората
клетка на депото – на финал

Любомира ПЕЛОВА
На финал е изграждането на втора клет-

ка на Регионалното депо за битови отпа-
дъци в Перник. Тя ще побира 375 000 куби-
чески метра боклук. Въвеждането й в ек-
сплоатация се налага поради запълване
обема на първата клетка на новото регио-
нално сметище, която е действаща от 2015
г. Обемът на стартовата клетка е изчерпан
три години преди 10-годишния прогнозен
експлоатационен срок. Строителството на
втората клетка е на обща стойност 3 415
104 лв. От тях 2 501 529 лв. са от вноски и
отчисления по чл. 64 от Закона за управ-
ление на отпадъците на общините, члено-
ве на регионалното сдружение. Останали-
те 913 575 лв. са средства, отпуснати от
ПУДООС, предназначени за финансиране
на проекти за разширяване на съществу-
ващи регионални депа за битови отпадъци
при аварийни ситуации със запълнен капа-
цитет. Дейностите се извършват по гра-
фик, уточниха от общината. 90 на сто от ра-
ботата вече е извършена. През май и юни
са положени устойчивият и изравнител-
ният слой пръст, както и част от отводни-
телните съоръжения, след което е монти-
рано хидроизолационното оборудване на
обекта и управлението на водите. За от-
водняване на района на клетките е изгра-
ден дренаж за улавяне и отвеждане на
подземни води. Довършват се и системите
за третиране на инфилтрирали от отпадъ-
ците води и повърхностно отводняване,
както и основите на газовите кладенци.

Регионално депо за неопасни отпадъци
"Тева" е въведено в експлоатация на 29
декември 2015 г. То приема боклука на над
133 000 жители. Годишният му капацитет е
47 000 т. Предстои изграждане на още две
клетки. Общият експлоатационен срок на
депото е над 30 години. Сметището е съо-
ръжено с инсталация за улавяне и обез-
вреждане на биогаз, сепарираща и ком-
постираща инсталация. Изграждането на
Регионалната система за управление на
отпадъци в Перник бе финансирано от Ко-
хезионния фонд на Европейския съюз и
държавния бюджет чрез Оперативна
програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Строителството му струва близо 22 млн.
лв. То обслужва шестте общини на терито-
рията на Пернишка област със 170 населе-
ни места.

"Мръсното копеле" с Асен
Блатечки на пернишка сцена

Светла ЙОРДАНОВА
Николай Урумов, Асен Блатечки, Светла-

на и Христо Бонин могат да гледат перни-
чани в "Мръсното копеле" на 6- ти октом-
ври от 19 часа. Билетите вече са пуснати в
продажба.

Липса на емпатия, повърхностен чар и ви-
соко самочувствие са само част от чертите,
които могат да формират, както един сериен
убиец, така и най-успешния мениджър.

За това не е изненада, че идеите на швед-
ски психолог, използвани от испанския дра-
матург Жорди Галсеран, получават толкова
добронамерен прием сред зрителите.

В една от последните си постановки, ре-
жисьорът Пламен Панев  направи своята
версия на текста му и покани Николай
Урумов, Асен Блатечки, Светлана и Христо
Бонин да станат част от екипа на комедия-
та, която е чудновата смесица между пси-
хотрилър, криминале, интелектуален ребус
и риалити шоу.

Ярката комедия  "Мръсното копеле" е
спектакъл, фокусиращ се върху брутални-
те  взаимоотношения между големия биз-
нес и малкия човек, готов да жертва мора-
ла заради кариерата и доброто заплащане.

Спектакъл, изпълнен с много интрига,
много изненадващи обрати,много смях,
забавление и различни типажи. А зрители-
те  имат възможността да участват  с пред-
положенията си как ще завърши  той  –
кой е подставеното лице?

Приемат оферти за проектиране на
ремонт на пътя Перник-Стрезимировци
Силвия ГРИГОРОВА

Областно пътно уп-
равление – Перник
обяви обществена по-
ръчка за изработване-
то на технически
проект за основен ре-
монт на близо 66 км
от второкласния път
II-63 Перник – Брезник
– Трън – Стрезими-
ровци. Трасето е важ-
на пътно-транспор-
тна връзка в област
Перник и свързва об-
щините Перник, Брез-
ник и Трън със Сърбия
при ГКПП „Стрезими-
ровци“. Участъкът,
предвидено за ре-
монт, започва при км
0 от пътен възел
„Хумни дол“ на път I-6
Перник - Кюстендил,
преминава през Пер-
ник, Брезник и Трън и
завършва при гранич-
ния пункт „Стрезими-
ровци“.

Прогнозната стой-
ност на поръчката е 1
315 560 лв. без ДДС, а
средствата са от
бюджета на АПИ. Сро-
кът за изпълнение на
проучвателно-проек-
тантските работи е
120 календарни дни,
който започва от да-
тата на сключване на
договора и включва
само времето за
проектиране. Изпъл-

нението на проектни-
те работи ще се из-
върши в три междин-
ни етапа.

Изработването на
техническия проект е
първата и задължи-
телна стъпка за пред-
приемането на качес-
твени строителни ра-
боти. Въз основа на
готовия проект ще се
определят конкретни-
те строително-мон-
тажни работи, стой-
ността и срокът им
за изпълнение.

Целта на проекта е
възстановяване и по-
добряване на тран-
спортно-експлоата-
ционните качества и
носимоспособността
на настилката, с кое-
то ще се повиши безо-
пасността на движе-
нието.

Договорът за проек-
тиране включва из-
пълнение на геодези-

чески измервания, кон-
структивно обследва-
не на съоръженията,
инженерно-геоложки
проучвания и изра-
ботване на техничес-
ки проект, съгласно
изискванията на нор-
мативната уредба и
упражняване на ав-
торски надзор по вре-
ме на строителство-
то и въвеждането в
експлоатация на
строежа. По трасето
на второкласния път
са регистрирани де-
формации на пътно-
то платно в след-
ствие на геодинамич-
ни процеси – в учас-
тъка от с. Мещица до
гр. Брезник. В техни-
ческия проект следва
да се предвидят дей-
ности за укрепването
им.

Срокът за подаване
на офертите е до 25
октомври т. г.

литики, зелен и диги-
тален преход; включ-
ващ пазар на труда;
социална сигурност -
общоприети стандар-
ти и финансово ста-
билни солидарни сис-
теми; социален диа-
лог, колективно тру-
дово договаряне и за-
щита на основните
права.

За КНСБ всеки учас-
тник в предстоящи-
те парламентарни из-
бори трябва да знае,
че на първо място е
грижата за хората,
изправени пред невиж-
дана през последните
десетилетия криза.
Акции ще се провеж-
дат в продължение на
месец в отделните ре-
гиони, предприятия и
институции в стра-
ната, информират от
КНСБ.

Действията в кам-
панията целят да се
чуе гласът на хората
на труда в условията
на растящи цени, то-
пящи се заплати и не-
сигурни работни мес-
та.

Бюрото по труда организира
в Перник Трудова борса днес

Силвия ГРИГОРОВА
Днес Дирекция „Бюро по труда” – Пер-

ник организира Трудова борса. Тя ще се
проведе от 10.00 часа в Общински мла-
дежки дом- Перник.

„До момента в Бюрото по труда бяха пот-
върдили участие във форума 13 фирми от
област Перник от следните браншове:
производство на електрически съоръже-
ния, производство на фармацевтични и
козметични продукти, производство на из-
делия от стомана, търговия, ресторантьор-
ство и обслужване в социални домове, ус-
луги, отбрана и сигурност“, поясни дирек-
торът на Бюрото по труда Росен Симеонов.

От Бюрото по труда отправиха покана към
всички търсещи работа, включително и нере-
гистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ без-
работни лица, да посетят трудовата борса. На
нея те ще имат възможност да се срещнат с
представителите на участващите фирми, ще
получат информация за обявените свободни
позиции, ще могат да разговарят с бъдещия
си работодател и да договорят размера на
заплащането и условията на труд, тоест- имат
шанс да си намерят подходяща работа.

Фирмена пречиствателна
станция в Радомир краде ток

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на ток е установена в Радомир.
На 16 септември служители от РУ – Ра-

домир и представители на „Електрораз-
пределителни мрежи запад“ проверили
пречиствателна станция, собственост на
частна фирма. Установено е неправомер-
но присъединяване към електрическата
мрежа, с което били създадени условия за
непълно отчитане на потребената енергия.

Образувано е досъдебно производство
по чл. 234 „в“, ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата продължава.
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21 септември - Ден без загинали на пътя
Смъртните случаи са намалели след старта на акцията на МВР

Любомира ПЕЛОВА
Смъртните случаи

на пътя са намалели в
рамките на акцията
на МВР, която започ-
на на 7 юли след инци-
дента на столичния
бул. "Черни връх", при
който загинаха две
млади жени, пометени
от автомобила на
Георги Семерджиев
със скорост от над
160 км в час.

Намалението беше

отчетено от главния
секретар на минис-
терството главен
коммисиар Петър То-
доров. Пред журналис-
ти той посочи, че в
началото на акцията
загиналите в катас-
трофи били с 12 пове-
че спрямо същия пе-
риод на миналата го-
дина. Днес са с 20 по-
малко.

За два месеца поли-
цаите са хванали 1300

Потребителската кошница
поскъпна за една година

Любомира ПЕЛОВА
Потреблението се сви, масово се купу-

ват стоки от първа необходимост, каза
председателят на ДКСБТ Владимир Ива-
нов.  Имаме много добра реколта и на
плодове, и на зеленчуци. На пазара на
храни имаме стабилизация, последният
пиков момент беше на 30 април, след това
имаше плавен спад до края на май.

Това заяви в председателят на Държав-
ната комисия по стокови борси и тържи-
ща Владимир Иванов. Потребителската
кошница е 23% по-скъпа спрямо предход-
ната година. По думите му много от изме-
ненията в цените са от създадените нега-
тивни очаквания. Иванов призова да не
се използва пазара за постигане на други
цели, тъй като пазарът е чувствителен.
Призова за повече информираност и ра-
зум от потребителите.

Според Владимир Иванов страхът и нез-
нанието са много заради енергийния па-
зар, но пазарът има уникалната способ-
ност да се регулира. Вероятно ще има
трендове нагоре, предвид че зимата изис-
ква използването на повече енергийни
ресурси. С колко ще поскъпнат стоките
след скока на газа Определено потребле-
нието се сви, масово се насочва към сто-
ки от първа необходимост.

На фона на определени периоди, в мо-
мента имаме доста сериозно свиване на
търсенето, пазарът е много близо до пер-
фектната конкуренция.

ГДБОП разби схема за продажба
на фалшиви маркови стоки

Любомира ПЕЛОВА
Служители на отдел "Киберпрестъп-

ност" при ГДБОП проведоха специализи-
рана полицейска операция за противо-
действие на незаконното разпростране-
ние на продукти, носещи обозначения на
защитени търговски марки. По време на
акцията са разбити сайт и складове за
фалшиви маркови стоки, съобщиха от
МВР.

Полицейските действия под ръковод-
ството на Софийска районна прокуратура
и подпомогнати от представители на Ев-
ропол, са предприети вчера на територия-
та на стоков базар в София.

В процеса на работата по случая е уста-
новено, че посредством страници в со-
циални мрежи и сайт неправомерно са
предлагани за продажба продукти, обоз-
начени с логото на различни световноиз-
вестни търговски марки.

Иззети над 100 000 артикула - аксесоари
за мобилни телефони, преносими тонко-
лони, слушалки, зарядни устройства и
други. Преустановена е дейността на ин-
тернет страниците, от които са предлагани
продуктите.

Противодействието на престъпления
против интелектуалната собственост, фал-
шиви стоки и пари е приоритет на ЕС в об-
ластта на правоприлагането и вътрешната
сигурност. В тази връзка на европейско
ниво е разработен план за действие сре-
щу този вид престъпни посегателства,
който се осъществява в рамките на Евро-
пейската мултидисциплинарна платформа
за противодействие на престъпни заплахи
(EMPACT).

В рамките на EMPACT, двадесет и чети-
ри държави-членки на ЕС и европейски
агенции (сред които Европол, Фронтекс,
Евроджъст, ОЛАФ и др.) работят съвмес-
тно на международно ниво за неутрализи-
ране на посочените престъпни заплахи.

ГДБОП е ръководител на европейската
група, която работи по линия на противо-
действие на престъпления против инте-
лектуалната собственост, фалшиви стоки
и пари.

Разследването по случая продължава
под ръководството на прокуратурата с
разпити на свидетели, назначаване на ек-
спертизи и повдигане на обвинения.

водачи да шофират с
над 1,2 промила алко-
хол в кръвта, а над
1200 от тях са били
дрогирани. Те са обви-
нени от прокуратура-
та, съобщи Тодоров,
цитиран от "24 часа".
И постави въпроса
какви наказания ще по-
лучат те.

Главният секретар
поиска завишаване на
санкциите, тъй като
по думите му Наказа-
телният кодекс е раз-
писан така, че задъл-
жава съдилищата да
освобождават от от-
говорност заловени-
те водачи под въздей-
ствие на наркотици,
и те минават само с
глоба между 1000 и
5000 лева.

От началото на ак-
цията на МВР до 12
септември са издаде-
ни и връчени над 180
000 фиша за наруше-
ния на пътя. Над 49

000 са актовете, при
които освен финансо-
вата санкция, се от-
немат и контролни
точки.

Заснети да карат с
превишена скорост са
над 200 000 хиляди
шофьори, съобщи ше-
фът на Пътна поли-
ция комисар Калоян
Драганов. И добави,
че всеки ден има по
120 екипа, които кон-
тролират шофьори-
те по време на тра-
фик.

Той напомни, че от
2019 година има зако-
нопроект да отпадне
сегашният модел, при
който първо се пише
акт, а след месец се
издава наказателно
постановление, в кое-
то е определен разме-
рът на паричната сан-
кция.

Междувременно от
областната дирекция
на полицията в Доб-

рич съобщиха за инци-
дент, при който шоф-
ьор е блъснал 13-го-
дишно момче, пресича-
ло на пешеходна пъте-
ка. Това се е случило
във вчерашни първи
учебен ден по обяд.
Детето е с контузия
на крайници, освободе-
но е за домашно лече-
ние.

От МВР напомнят,
че започва специализи-
раната полицейска
операция за осигуря-
ване безопасността
на движението по пъ-
тищата. Тя съвпада с
координираната опе-
рация "Фокусирай се
върху пътя" на ROAD-
POL - 16-22 септем-
ври, и е съобразена с
Дните на безопас-
ността на пътя, чие-
то мото тази година
е "Остани жив! Пази
живота!". За Ден без
загинали на пътя е
обявен 21 септември.

Намалението на цените на хляба е незадоволително
Любомира ПЕЛОВА

Намалението на це-
ните на хляба варира
между 1 и 11 процента
и е много далеч от обе-
щаното и очакваното
от потребителите.
Несигурността на ико-
номическата обста-
новка през зимата би
способствала за нов
ръст в цените на хля-
ба и брашното и връ-
щане на потребители-
те в изходна позиция
спрямо началото на ля-
тото.

Това показва изслед-
ване на Института за
социални и синдикални
изследвания на КНСБ,
проведено в периода
29 август – 31 август
2022 г., съобщиха от
синдикалната органи-
зация. Това е второто
експресно проучване
на Института относ-
но промените в цена-
та на хляба и брашно-
то след въвеждането
на нулева ставка вър-
ху ДДС за двете стоки
в актуализацията на
Бюджет 2022 от нача-
лото на месец юли.
Проучването обхваща
22 областни града. Ре-
гистрирани са цените
на дребно в малки и го-
леми търговски обек-
ти. На 29 юни депута-
тите гласуваха нулева
ставка на данък доба-
вена стойност (ДДС)
за доставка на хляб и
брашно. Мярката се
прилага за доставка на
хляб и брашно с място
за изпълнение на тери-
торията на страната,
при внос на стоки на
територията на стра-

ната, като и при обла-
гаеми вътрешнооб-
щностни придобива-
ния на стоки ще се при-
лага нулева ставка на
ДДС. Изследването по-
казва намаляване на це-
ните на хляба, като
спрямо края на юни
той варира между 1%
и 11%.

Запазва се тенден-
цията на по-слаб спад в
цената на типовия
хляб. При брашното съ-
що е регистриран спад
в продажната цена, ка-
то тя е в рамките на
8% - 11% спрямо края
на юни.

Изследването отно-
во потвърждава нерав-
номерно намаляване на
цените в страната -
различията в темпа на
понижение на потреби-
телските цени са про-
диктувани от вида на
търговския обект, ви-
да на предлагания тип
хляб и населеното мяс-
то.

По-силно изразено на-
маление се наблюдава
при масовите потре-
бявани разновидности
на хляб тип „Бял“ и
„Добруджа“ с около
10,6 -10,9 %. При оста-
налите разновидности
на хляб намалението
все още е пренебрежи-
телно ниско. Запазва се
тенденцията в големи-
те търговски вериги
да се отчита по-силно
намаление в цените на
различните видове
хляб, особено на тези,
изискващи допълнител-
ни суровини за произ-
водството си, вкл.
микс от семена. В мал-

ките търговски обек-
ти потребителското
търсене, договоренос-
тите с пекарните и
по-слабия марж на пе-
чалба предопределят
по-слабия спад и то
конкретно при най-кон-
сумираните видове
хляб.

Разликите в спада на
продажните цени се за-
пазват и по населени
места, като в опреде-
лени градове - Ямбол,
Добрич, Хасково, Русе,
Бургас, се отчита по-
сериозен темп на нама-
ление включително и в
малките магазини. То-
ва отново може да бъ-
де оправдано с изоста-
ването на тези места
в началото на въвеж-
дане на мярката пора-
ди изчакването на
търговците тя да бъ-
де публикувана в „Дър-
жавен вестник“ и реал-
но въведена в счето-
водните практики.

Според КНСБ намале-
нието на цените спря-
мо юни следва да бъде
около 83 - 87 ст. при
най-масово потребява-
ните разновидности
на хляба. Изследването
показва, че намаление-
то е едва 30 ст. Делът
на брашното в крайна-
та себестойност на
хляба обикновено е око-
ло 50%. Следователно
общото намаление на
цената на хляба, би
следвало да бъде около
30% и към август цена-
та за хляб „Бял“ да се
търгува по 2,05 лв. за
1 кг, а този на „Доб-
руджа“ – 1.95 лв. за 1
кг. При брашното се

регистрира по-същес-
твен спад в цените на
дребно. Спрямо юни се
отчита намаление от
около 11% в големите
търговски обекти.

Наблюдават се и ре-
гионални различия, ка-
то по-осезаемо облек-
чаване на потребите-
лите има в Търговище,
Добрич, Кюстендил.
КНСБ беше против въ-
веждането на диферен-
цирани ставки на ДДС,
защото ДДС е косвен
данък и подлежи на пла-
щане в крайната фаза
на всеки продукт, къ-
дето цялата тежест
се понася от потреби-
телите на стоката
или услугата. Следова-
телно ДДС е данък
върху потреблението
и неговото намаление
трябва да цели ефект
върху това потребле-
ние. Дори да е премах-
нат за отделни стоки
и услуги, като хляба и
брашното например,
то цената на крайния
продукт няма да се на-
мали, защото това не
може да бъде контро-
лирано от пазарната
среда дотолкова, до-
колкото тя отдавна
не е в абсолютно съ-
вършени условия. Вър-

ху цените на крайните
продукти може да се
повлияе единствено с
едновременно намале-
ние на целия размер на
ДДС. За това КНСБ
настоява от години.
Според синдиката биз-
несът трябва да бъде
подкрепян през разхо-
дите, а не чрез приход-
ни мерки.

Тази антикризисна
мярка струва на бюд-
жета около 100 млн.
лв., при това тя се ока-
за не достатъчно
ефективна. Под въп-
рос остава и задържа-
нето на цените на хля-
ба и брашното на тези
нива, като се вземат
предвид опасенията на
производителите за
задаващия се есенно-зи-
мен период. Доколкото
цените на горивата
могат да се окажат
нов стимул за ръст в
цената на хляба и
брашното, то притес-
нителен остава и фак-
тът, че продукцията
от пшеница намалява с
11.4% през септември,
а средните изкупни це-
ни на хлебната пшени-
ца отбелязват ръст с
близо 52% за едногоди-
шен период, отбеляз-
ват още от КНСБ.



1. ПРОДАВА ИМОТИ И ПАРЦЕЛИ (500 М22222, 800 М22222, 1000 М22222) В ГЪРЦИЯ,

   В РАЙОНА НА КЕРАМОТИ (МОНАСТИРАКИ, ХАЙДЕФТО, АГИАЗМА)

      - ОТ 20 ЕВРО/М22222 ДО 50 ЕВРО/М22222

2. ПРОДАВА ДВА ПАРЦЕЛА, С. КАМЕН БРЯГ, ПЪРВА ЛИНИЯ,

   30 ДКА, 10 ДКА, УПИ, ТОК, ВОДА, ПЪТ, КАНАЛ,

   УРБАНИЗИРАНИЗА СТРОИТЕЛСТВО - 20 ЕВРО/М22222

3. ПРОДАВА ДВА ПАРЦЕЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ПАЗАРДЖИК,

   С. ДРАГОР, 14 ДКА, 64 ДКА, УПИ, ТОК, ВОДА, ПЪТ, КАНАЛ,

   УРБАНИЗИРАНИ ЗА СКЛАДОВИ БАЗИ И ЛОГИСТИКА    - 20 ЛВ./М22222

4. ПАРЦЕЛ 400 М2, ВИЛНА ЗОНА КАЛКАС, ЧЕРЕН ПЪТ, НА ЪГЪЛ   - 36 000 ЛВ.

5. УПИ ДО “МИНЕРАЛМАШ” - 3 БРОЯ Х 2500 М22222 И 1 БРОЙ

   ОТ 3500 М22222,ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ - 20 ЕВРО/М22222

6. ПОМЕЩЕНИЕ КАЛКАС, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, 120 М22222, 180 М22222,

  ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

    - ПО ДОГОВАРЯНЕ

7. УПИ, С. ЦЪРКВА, 914 М22222, ОГРАДЕНО, РАВНО - 31 000 ЛВ.

8. УПИ, С. ЦЪРКВА, 896 М22222, РАВЕН - ПО СПОРАЗУМЕНИЕ

9. КЪЩА, С БЕРЕНДЕ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, 2 ЕТ.,

    ДВОР: 1 ДКА, ВОДА, КЛАДЕНЕЦ, ГРУБ СТРОЕЖ - 52 000 ЛВ.

10. УПИ, С НОЕВЦИ, 680 М22222, С КЪЩА НА 2 ЕТ. - ПО ДОГОВАРЯНЕ

11. КЪЩА, С. МЕЩИЦА, ДВОР: 744 М22222, ОБИТАЕМА,

      ТОК, ВОДА, 1 ЕТАЖ - 52 000 ЛВ.

12. УПИ, С. КРАЛЕВ ДОЛ, 846 М22222, ТОК, ВОДА - 54 000 ЛВ.

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА     В ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИК

ПРОДАВА

1. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC,

    паркинг пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 94 900 лв.

2. Двустаен, Тв. ливади, 50 м2, мазе, 15 м2, с двор, изолация, ПВЦ - 85 000 лв.

3. Тристаен, Център, 100 м2, кв. Рено, ет. 9(11), тх, без ТЕЦ, ПВЦ,

    интериорни врати, асансьор - 70 000 евро

4. Тристаен, Изток, 149 м2, 2009г., ет. 2(3), тх, без ТЕЦ - 68 300 евро

5. Тристаен, Изток, 155 м2, ет. 2(3), мезонет - 71 400 евро

6. Мезонет, Изток, 228 м2, ет. 2(3), 2009г. , тх, без ТЕЦ - 97 000 евро

7. Земеделска земя, 3 дка., Радина чешма, с къща, ток, вода - 47 000 лв.

8. Къща, с. Ковачевци, груб строеж, РЗП: 78 м2, 2 ет., покрита,

      1989г., двор: 592 м2, гараж - 34 000 лв.

9. Къща, с. Рударци, 2008г., РЗП: 482м2, 3 ет., двор: 576 м2, масивен гараж - 250 000 евро

10. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.

11. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,

      ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 39 900 лв.

12. Къща, с. Жабляно, за гости, готова, обзаведена, РЗП: 500 м2,

      двор: 1 116 м2, център - 185 000 евро

13. Къща, Изток, 3 ет., РЗП: 789 м2, двор: 834 м2 - 297 300 евро

14. Парцел, Рударци, 880 м2, ул. София, равен - 45 000 евро

15. Имот, Д. Диканя, 2300 м2, с ферма за зайци, работеща,

    с готова клиентела, част от което магазин “Фантастико - 120 000 евро

16. Парцел със стара къща, Драгичево, 921 м2, къща 40 м2, ток, вода      - 75 550 лв.

17. Овощна градина, 27 300 м2, с. Долна Гращица, череши, кайсии, сливи - 111 555 лв.

18. С. Враня стена, 4 сгради с РЗП: 2500 м2, в/у 10 дка площ,

      част. асфалтиран терен, до главен път, асфалт, път, вода,

      подходящ за хотел, хоспис иинвестиция - 160 000 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда-четвъртък, 21-22 септември 2022 г., брой 107 /7255/ година XХXI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

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

0884 32 47 03

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237      0886 16 22 56

ТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТА
ПРОДАВА КЪЩА, КВ. РАЛИЦА, РЗП: 289 М22222,
ТУХЛА, 4 ЕТАЖА, 4 ТЕРАСИ, ДВОР: 300 М22222

БОНУС ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО
ОТ 50 М22222, С ТЕРАСА, ПАНОРАМНА ГЛЕДКА,

БЛИЗО ДО АВТОГАРАТА

145 000 ЕВРО

0888 50 32 37
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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"

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т ЬО Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Очакваме кандидати за позициите:

♦Отлични условия на труд и работно облекло
♦Конкурентно възнаграждение
♦Законово осигуряване
♦Ежемесечни бонуси и ваучери за храна
♦Допълнително здравно застраховане
♦Социални придобивки
♦Работа на двусменен режим

Документи се приемат на адрес: град Радомир, ул. "Райко Даскалов" 68, на "Рецепция"
За информация:  0879 80 70 02

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

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16

e-mail : office@vento-k.com
www.vento-k.com

       0700 10 010

  https://electrohold.bgwww.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска

до 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена

до 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./ден

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./см22222

Пълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец
- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец
- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см22222

- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см22222

"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД

- локомотивен машинист
- маневрист
- ревизор вагони
- стрелочник
- механо шлосер
- елшлосер
- машинен оператор
- разтоварач вагони

ГР. ПЕРНИК
площад "Свети Иван Рилски" №1

076/632292

Търсят се:

                                    Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал
ЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчик

Оператор на машинаОператор на машинаОператор на машинаОператор на машинаОператор на машина

Кандидатите трябва да притежават чувство на отговорност и дисциплинираност.

Изграждане
на нови

ел. инсталации
088 529 63 81

ЕЛЕКТРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ
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МЯСТО ЗА

РЕКЛАМА
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Давам под наем луксозни
помещения, за офис в гр.
Перник, кв. Хр. Смирненски и
гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137
885

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

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

Печатница търси
монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678

Фирма “ДЛВ” набира
шофьори от категории С и С +
Е - с надница 70 лева,
автомонтьори, машинисти
пътно - строителна техника,
ел. монтьори. Тел.: 076/ 67
1000, 0889 338 388 или на
адрес “Кралевски път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси
да назначи ел. инженер и ел.
монтьор. Тел.: 0885 525 211
или гр. Перник, ул. "Пирин"
12А

Фирма спешно набира
шофьори за работа с
категория D, трудов договор,
добро заплащане. Тел.: 0889
279 727

"АК Електрик" АД, град
Радомир търси да назначи
шлайфист, полировач метал,
електрозаварчик, оператор
на машина. Тел.: 0879 80 70
02 или на адрес град
Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел
"Човешки ресурси".

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

Продавам картофи за
посев, сорт “Сорая". Тел.:
0879 26 56 25

Изграждане на нови ел.
инсталации. Тел.: 088 529 63
81

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

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

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000
км 2 000г Къса база В отлич-
но състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895 725 609

Продавам разработен биз-
нес с промишлени стоки в
центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти)
и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник,

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и
околните планини. Тел.: 0897
951 954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна,
санирана, ЗП: 52 м2, 1 етаж,
цена по договаряне. 0893 702
592

Продава място в кв.
Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова
Продавам УПИ, 700 кв.м.,

гара "Ал. Димитров, на 10 км.
след Радомир, 5 000 лв. Тел.:
0892 774 899
Продавам помещение в

центъра за живеене и офис.
Тел.: 0894 615 757

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили наем

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

работа

„Топлофикация Перник“

търси да назначи работници за позиция
„ОСС – дробилка“

в цех „Въглеподаване“.
Работно време e от 7 ч. до 19 ч.,

на график 2/2.
Работещите  се водят втора категория труд.

Предлаганото трудово
възнаграждение е до 1600 лв. чисто

месечно, при изпълнение на плана.
Кандидатите за работа могат да получат

повече информация на телефон:
0882477177, от  Д. Михалкова

siAN

                    0888 50 32 37

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
лимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облекла

#ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка

0888 50 32 37

разни
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Това е
мястото

за
вашата
реклама
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10 съвета за перфектен ден

Има 10 лесни начини да съхрани-
те доброто си настроение през це-
лия ден и при всякакви обстоятел-
ства – без да допускате досадни
грешки.

08:30 часа:  Насладете се на сут-
решния чай

НЕПРАВИЛНО:  Оставяте пликче-
то чай в чашата с гореща вода, до-
като течността се охлади.

ПРАВИЛНО: Извадете пликчето
след две минути запарване, доба-
вете малко мляко и оставете чая да
си почине шест минути, за да дос-
тигне до температура 60 градуса.
След това го изпийте. Ако оставите
пликчето чай за по-дълго време,
напитката ще стане горчива.

09:30 часа: Подобрете устната хи-
гиена

НЕПРАВИЛНО:   Използвате чет-
ка за зъби от естествен косъм.

ПРАВИЛНО: В естествената мате-
рия се съдържат повече микроор-
ганизми. Набавете си четка от из-
куствени косми - тяхната структура
не е пореста и не позволява задър-
жането на бактерии. Сменяйте чет-

ката на всеки три месеца и след
всяко инфекциозно заболяване /за
да не се получи повторно заразя-
ване/.

10:00 часа: Заемете правилна по-
зиция на работното място

НЕПРАВИЛНО:  Кръстосвате кра-
ка.

ПРАВИЛНО: За да не ви боли гър-
бът, разпределете равномерно тег-
лото си. Това означава да сгънете
краката си под прав ъгъл в колене-
те, а долната част на гърба ви да е
прилепнала към облегалката на
стола. Правете паузи и на всеки по-
ловин час изпъвайте раменете си
назад за няколко секунди.

11:00 часа: Погрижете се за зре-
нието си

НЕПРАВИЛНО:  Не обръщате вни-
мание на разположението на ком-
пютъра и на светлината от екрана.

ПРАВИЛНО: Нагодете светлината
на екрана според осветлението в
помещението. Поставете екрана та-
ка че горната му рамка да е на ви-
сочината на очите. За да не се из-
моряват очите ви, спазвайте пра-

вилото 30-10-30, а именно на всеки
30 минути повдигайте поглед 10
метра нагоре за 30 секунди.

13:15 часа: Внимавайте с микро-
вълновата фурна

НЕПРАВИЛНО: Затопляте храна-
та, без да добавяте чаша вода във
фурната.

ПРАВИЛНО: Поставянето на вода
в микровълновата фурна ще пред-
пази ястието от изсушаване. Вода-
та бавно се превръща в пара, която
придава сочност на хранителните
продукти.

16:30 часа: Бъдете забавни
НЕПРАВИЛНО:  Започвате виц,

но забравяте как свършва.
ПРАВИЛНО: Запишете си вица,

който имате намерение да разкаже-
те, така както други записват кули-
нарни рецепти, като си отбележите
силните моменти и паузите. Запа-
метете го с разказване първо пред
близки хора. Никога не започвайте
с фразата: „Чух един страхотен
виц, ще умрете от смях...“ Така пос-
тавяте летвата прекалено високо и
рискувате да не бъдете на висотата
на очакванията.

18:30 часа: Безопасна разходка
сред природата

НЕПРАВИЛНО: Слагате парфюм,
който привлича комари и други на-
секоми.

ПРАВИЛНО:  Използвайте аро-
матни масла с мирис на ванилия,
лавандула или кедър, които напъл-
но естествено отблъскват досадни-
те насекоми. За да се избавите
трайно от тях, пригответе лосион от
1 с.л. лимоново масло, 2 ч.ч. дести-
лиран оцет, 1 ч.ч. вода и 1 ч.ч. аро-
матно масло за вана. Пръскайте от
тази смес с пръскалка в помеще-
нието или около вас на открито.

19:30 часа: Пригответе лесна ве-
черя

НЕПРАВИЛНО:  Ядосвате се, че
ви липсват нужните продукти.

ПРАВИЛНО: Проявете въображе-
ние и се поучете от опита на други-
те. Заменете яйцето с 2 с. л. лимо-
нов сок, смесен с 1 ч.л. сода за

хляб. Ако сте останали без прясно
мляко, разбъркайте 1,5 ч.л. разто-
пено краве масло в 1 чаша вода. А
ако не искате да плачете от лука,
оставете го за половин час в хла-
дилника и после го нарежете –
клетките на изстудения лук реаги-
рат бавно при разрязването, което
спестява време, преди да се появи
паренето на очите.

20:45 часа: Изперете безупречно
НЕПРАВИЛНО:  Небрежни сте

към петната и допускате дрехите ви
да се стеснят от прането.

ПРАВИЛНО: Упоритите петна тре-
тирайте с подходящ препарат, но
го нанасяйте от периферията към
центъра на петното, за да предот-
вратите разнасянето му наоколо.
Ако нямате специален продукт, из-
ползвайте смес от равни количес-
тва вода и чист спирт. Хавлиените
кърпи, които вече са загубили
своята пухкавост, могат да си я
върнат, ако ги перете с омекотител
или ако добавяте чаша оцет във
водата за изплакване в края на
прането. Скъсените пуловери на-
киснете за половин час във вода с
разтворен в нея балсам за коса. С
малко късмет влакната на прежда-
та ще се отпуснат и пуловерът ви
ща се върне в нормалните си раз-
мери.

22:00 часа: Не занемарявайте ин-
тимностите

НЕПРАВИЛНО:  Жените смятат,
че мъжете не си служат достатъчно
ловко с езика, а мъжете намират,
че жените не си отварят достатъч-
но широко устата!

ПРАВИЛНО: Изследователи изу-
чават хипотезата, че мъжете изпол-
зват езика си с неосъзнатото наме-
рение да предадат част от своя тес-
тостерон на жените, за да усилят
желанието им. От своя страна же-
ните обичат мъжете да ги целуват
не толкова по устните, колкото по
шията и ушите. Печелившият ком-
промис се състои в съчетаване на
целувките по устните с милувки по
други места.

Въпреки че 5G мрежата все още не е широко разпространена по света,
започнаха тестовете за 6G - стандарта на бъдещето, предаде италианска-
та агенция ANSA.

Тя обещава да осигури по-високи скорости и да улесни приемстве-
ността между физическия и цифровия свят за много от нашите дейнос-
ти, дори в метавселената.

Изкуственият интелект ще играе роля в събирането и обработката на
данни. Днес 5G може да достигне максимална скорост от 2 гигабайта в
секунда. За връзката от шесто поколение се говори за 1000 гигабайта в
секунда, или иначе казано 1 терабайт. Затова появата на 6G се нарича и
преход от "гига" към "тера" икономика.

Очаква се обсъждането на стандартизацията на мрежата 6G да започ-
не около 2025 година, а пускането на технологията на пазара да бъде
планирано за 2029 година. В сравнение с мрежите 5G протоколът ще

осигури не само по-добри скорости на тран-
сфер на данни, но и по-ниска латентност и
по-висока надеждност.

Няколко компании вече са започнали тес-
тове на 6G. Институтът "Фраунхофер Хай-
нрих Херц" и Институтът за приложна физи-
ка "Фраунхофер", постигнаха важна стъпка:
демонстрираха способността да се предават

данни в честотната лента 155-175 GHz на разстояние 320 метра на откри-
то и така се подобри предишния рекорд от 100 метра.

Това е важна стъпка към тестването на 6G в реални условия, тъй като
заявената цел на стандарта е да може да се използват клетки, които мо-
гат да покриват радиус от 250 метра всяка, за да се предлагат скорости
на връзката от 1 терабайт в секунда.

Появата на 6G е преход от „гига“ към „тера“ икономика
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З А П О В Е Д
№   1579

гр. Перник, 16.09.2022 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал.3 и ал. 7 от Закон за

общинската собственост,  решение № 932 по протокол № 11 от 31.08.2022г.
на Общински съвет – Перник и  чл.19,  чл. 23  и гл. 9 от Наредба № 8 за
общинското имущество на територията на Община Перник и решения с
№№742/16.12.2021г.,717/30.11.2021г.,585/29.07.2021г.,548/10.06.2021г. и 706/
30.11.2021г на на Общински съвет – Перник

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под

наем на имоти общинска собственост, както следва:
1.Магазин от 22,40 кв.м., намиращ се на ул. „Миньор” в гр. Перник -

ЦГЧ, съгласно АОС № 2156/ 25.04.2001г., за търговска дейност. При
начална тръжна цена – 370,00 лв./месец с вкл. ДДС;

2. Магазин от 19,00 кв.м., намиращ се на ул. „Миньор“ – кв.226 по
плана на гр.Перник, съгласно АОС № 2157/ 25.04.2001г., за извършване
на търговска дейност. При начална тръжна цена – 200,00 лв./месец
с вкл.ДДС.

3. Павилион № 15 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул. „Васил Левски” в
гр.Перник - ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на Община
Перник, за продажба на промишлени стоки. При начална тръжна цена
– 154,00 лв./месец с вкл. ДДС;

4. Павилион № 21 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул. „Васил Левски” в
гр.Перник - ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на Община
Перник, за продажба на промишлени стоки. При начална тръжна цена
– 154,00 лв./месец с вкл. ДДС;

5. Павилион № 22 от 4.00 кв.м., намиращ се на ул. „Васил Левски” в
гр.Перник - ЦГЧ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на Община
Перник, за продажба на промишлени стоки. При начална тръжна цена
– 154,00 лв./месец с вкл. ДДС;

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец;
2. Заявление за депозиране на документи по образец;
3. Декларация за участие по образец, за оглед на обекта и за съгласие

ползването на лични данни, вкл. ЕГН или ЕИК /Булстат/;
4. Пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа,

когато се участва чрез пълномощник или нотариално заверено копие от
него;

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

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

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

установи, че имат непогасени задължения към ОП „Пазари”,
ОП „Общинска собственост, спортни и туристически обекти”
при Община Перник, към датата на провеждане на търга, няма
да бъдат допуснати до  по – нататъшно участие  и  няма да бъдат
отваряни и разглеждани.

Търгът да се проведе на 12.10.2022 г. от 9.30 ч. в заседателната
зала на Община Перник, етаж 1.

Съгласно чл.89, ал.4 и ал.6 от Наредба № 8 за  общинското имущество
на територията на Община Перник, кандидатите подават своите офертни
документи в запечатан, непрозрачен  плик /като върху плика се залепва
заявлението за депозиране на документи/, в отдел „Управление на
човешките  ресурси и деловодство” при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16.00
ч. на  предходния ден на търга.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за
участие, търгът се счита за непроведен, повторният търг да се
проведе на 19.10.2022 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на Община
Перник, етаж 1. Подадените офертни документи и депозита за участие на
неявилите се участници не се връщат.

За всеки  обект, за който се участва в търга се закупува тръжна
документация. Тръжната документация, съдържаща информация за
общинските имоти, условията за оглед на същите, изискуемите документи
за участие в търга,  се заплаща и получава на касата на ОП „ Пазари” –
гр. Перник, ул. „Раковска” № 1,  за сумата от 50.00 / петдесет / лева.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от началната тръжна
цена за съответния обект, се заплаща на касата на ОП „ Пазари” – Перник,
ул. „Раковска” № 1.

Търгът се провежда по ред и условия на глава  IX на Наредба № 8 за
общинското имущество на територията на Община Перник, съдържащи
се в тръжната документация.

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

Спечелилите търга участници за терени да съгласуват идейните си
проекти  за преместваеми  обекти за упражняваната дейност  с Гл.
архитект на Община Перник.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „ Пазари
” – Перник.

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

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

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

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

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Кмет Стефан
Кръстев.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: …………………
     /Станислав Владимиров/

ТП „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА“
О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание раздел III на Наредба No 7 от 14. 11.1997 (обн., ДВ, бр. 109
от 21.11.1997 г., доп., бр. 37 от 1.04.1998 г., изм., бр. 15 от 19.02.1999 г., бр. 55
от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г.; изм.бр.102 от 20.12.2005г.; в сила от
01.01.2006г., бр. 65 от 12.08.2022 г., в сила от 1.09.2022 г.)  за продажбата на
движими вещи частна държавна собственост, стопанисвани и
управлявани от териториалните  поделения към Югозападно държавно
предприятие – град Благоевград и във връзка със Заповед вх. № РД-07-
945 от 19.09.2022 г. на директора на „ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград във връзка
с Решение №3955/16.09.2022 г. обективирано в  Протокол № 397/16.09.2022
г. от проведено заседание на управителния съвет на „ЮЗДП“ ДП гр.
Благоевград, във връзка с гореописаното ТП „ДЛС Витошко-Студена“
организира търг с явно наддаване за продажба на месодайни крави, чрез
търг с явно наддаване  при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБАТА, НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА
Предмет на продажбата
Предмет на търга с явно наддаване по тръжна позиция №1 са 40 броя

месодайни крави собственост на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ съгласно
п1.2. Вещите са обособени в една тръжна позиция с начална обща тръжна
цена от 19 300,00 (деветнадесет хиляди и триста) лева без ДДС. Участието
в търга е за всички животни от обособената тръжна позиция. Участие за
една или няколко вещи от тръжната позиция не се допуска.

2. ВИД НА ТЪРГА
2.1.Публичен търг с явно наддаване.
3.ДАТА, ЧАС  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
3.1. Дата и начален час на търгът: 29.09.2022 год. от 10.00 часа
3.2.Място: административната сграда на  ТП ДЛС “Витошко-Студена” с.

Кладница.
4. ДЕПОЗИТИ
4.1.Размера на депозита за участие в търга за вещите е 10% от обявената

начална тръжна цена на същите и е в размер на 1 930.00 (хиляда и
деветстотин и тридесет) лева..

4.2. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП
„ДЛС Витошко-Студена“ – с. Кладница: IBAN : BG76CECB979010F6141200,
BIC: CECBBGSF при банка Централна Кооперативна банка.

4.3. Депозитът на спечелилия търга за вещите се задържа до плащане
на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил,  да плати
посочената от него цена, депозитът му се задържа и се предлага на
класирания на второ място да закупи вещите по предложената от него
цена, която не може да бъде по-ниска от първоначалната посочена в
тръжната документация.

 4.4.Връщането на депозитите на не спечелилите търга участници се
извършва в три дневен срок след подписване на тръжния протокол.

5.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ВРЕМЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ВЕЩИТЕ
ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА

5.1.Местонахождение на вещите предмет на търга:
            -  Животновъден обект на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ с адрес: с.

Ярлово, Софийска област.
  5.2.Време и условия за оглед на вещите:
Огледа на вещите може да се извършва всеки работен ден от 09,00 ч.

до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,00ч. през работни дни за времето от 21.09.2022
г. до 28.09.2022г., в присъствието на представител на ТП ДЛС „Витошко-
Студена“ с. Кладница.

6. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА
6.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица внесли

депозит за участие и подали тръжни документи за участие в посочения
срок.

6.2. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството
на ТП ДЛС ”Витошко-Студена” с. Кладница всеки работен ден от 09,00 ч.
до 12,00ч и от 13,00 до 16,00 часа през работни дни за времето  до
последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга,
включително или да бъде свалена от сайта на ДЛС „Витошко-Студена“
www.dls-vitoshko.com.

7. РЕГИСТРАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
7.1. Регистрация и необходими документи за участие : всеки работен

ден  от  09,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,00 ч. за времето до последния
работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително,
кандидатите за участие в търга за вещите  представят в деловодството
на ТП ДЛС “Витошко-Студена” с. Кладница, в запечатан и надписан плик
с необходимите документи за участие в търга съгласно тръжната
документация.

8. За справки и информация: ТП ДЛС „Витошко-Студена” с. Кладница,
обл. Перник; тел.: 0886899026; електронна поща : dlsvitoshko@abv.bg ; лице
за контакти и информация : Владимир Панайотов - юрисконсулт.
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Днес бъдете по-дипломатични, за да не наруши-
те любовната идилия, която сте построили със
собствените си ръце. Ако любимият иска да го-
вори с вас откровено, тогава се съгласете. Ос-
вен това, е време за такъв разговор. Ситуация-
та с парите ще се подобри веднага, като подпи-

шете доходоносен договор и получите добра сума.

Не трябва да се подавате на любовните страс-
ти и да се увличате от чувствата. Жаждата за
повече емоции, може да бъде катастрофална.
Особено за здравето. Приемете финансовите
проблеми спокойно, дори богатите имат такива.
Тези които наскоро са открили свои бизнес, имат

всички шансове да сключат добър договор с чужда фирма.

Днес намерете време, както за почивка, така и
за работа. Между другото, не забравяйте за
здравословния начин на живот. Обещали сте си,
да се занимавате със спорт? Обещанията трябва
да се спазват. В любовта, може да сте малко по-
капризни, така ще получите своето. Но само в

умерени количества, за да не изплашите любимия си човек.

Днес всичко ще ви се получава, но с известна
интелигентност и предпазливост. Това ще по-
могне да избегнете нови проблеми и да съхраните
здравето си. Ходът на събитията в любовната
сфера не се променя. Толкова сериозно сте нас-
троени относно официалните отношения, че до-

ри убежденията и съветите на роднини, няма да ви спрат.

Очаква ви един спокоен ден. Това често се случ-
ва, след буря. Не мислете предварително за нещо,
което може да не се сбъдне. С колегите са въз-
можни сериозни конфликти, ако се гневите и
възмущавате по някакъв повод. Благодарение на
обаждане от стар приятел, ще успеете да балан-

сирате емоциите си. Погрижете се за нервната си система.

Днес сами ще умножите проблемите си, когато
за вашите неприятности почнете да обвинява-
те други. Кой е виновен, че сте неикономични,
непоследователни и небрежни? Дори в сферата
на любовта, ще направите такива неща, че след
това ще ви е срам да гледате в очите любимия

човек. Кратко пътуване ще донесе малка, но приятна печалба.

Днес е възможна критика от страна на шефове-
те. Но това няма да намали интереса ви към
проектите, които са ви предложили да изпълни-
те. Обърнете внимание на здравето си, спрете
пушенето и преяждането вечер. Възможни са
трудности на пътя, ако шофирате своя автомо-

бил. Следобед, може да получите добри новини свързани с пари.

Не трябва да бързате, докато работите, от
вашата бързина работата няма да стане по-ка-
чествена. Трябва да сте точни и акуратни, осо-
бено в дребните неща. Отлично ще се развиват
ремонти в дома, на колата, изграждане на гараж
или вила, както и други битови въпроси. Пробле-

мите във финансите, ще решите по-бързо от обикновено.

Възможни са неочаквани проблеми в материал-
ната сфера. Ще почувствате какво означава ду-
мата "криза", когато поискате да купите нещо
много скъпо. Незначително триене, може да въз-
никне с далечен роднина. Дори по телефона, ще
успеете да поспорите с някой, който е по-стар и

по-мъдър. Само не преминавайте на лична основа.

Ще трябва да преглътнете гордостта си, за да
хармонизирате отношенията с любимия си чо-
век. Понякога това помага. Ако чувствата са ис-
крени, тогава не съжалявайте за нищо. Очакват
се малки затруднения във финансовия сектор.
Тези, които разчитат на премия, ще я получат,

но в оскъден размер.

Обърнете по-голямо внимание на семейството,
домашните задължения и ежедневните дела.
Когато не сте на работа, не мислете за нея. На-
мерете си хоби и се занимавайте с него през сво-
бодното си време. Късмета ще се усмихне на те-
зи, които се отправят на бизнес пътуване. Ще

срещнете по пътя много важни и перспективни хора.

Днес по-добре не влизайте в директен сблъсък,
с конкуренти и противници. Оставете ги "да се
пекат в собствения си огън", а вие само гледайте
и си правете заключения. В процеса на активна
работа отделете време за почивка, не се прето-
варвайте физически и спазвайте диета. Вечерта

е добре, да поплувате в басейн или релаксирате в сауна.
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„Славата“ падна класически в Петрич
Това е втора поредна загуба на футболистите на Юри Васев

150 състезатели се събраха
на крепостта „Кракра“

Традиционните състезания за купа
“Кракра Пернишки” и призовете за ве-
терани събраха близо 150 участници
край Перник и на крепостта “Кракра”
през отминалия уикенд.

Средната дистанция се проведе под
непрекъснат дъжд в околностите на
Перник и беше спечелена от Боян Со-
фин от Соколец и Моника Ноева от Бачо
Киро. Титуан Шателон (НСА) и Божидар
Куртев (Вариант 5) попълниха челните
тройки при мъжете, а Лусил Шателон
(НСА) и Ивана Педева (НСА) при жени-
те.

ВТОРА ЛИГА
10-ТИ КРЪГ

Резултати:
Добруджа 1919 (Добрич) - Янтра 2019

(Габрово)             2:0
Крумовград (Крумовград) - Созопол (Со-

зопол)               1:2
Ботев II (Пловдив) - Марица 1921 (Плов-

див)                1:0
Спортист 2009 (Своге) - Спартак (Плевен)

3:2
в Симитли, ст."Арена Симитли":
Беласица (Петрич) - Струмска слава 1927

(Радомир)         3:0
Миньор (Перник) - ФК ЦСКА 1948 II (Со-

фия)                 1:4
17 септември 2022 г., събота,
Етър ВТ (Велико Търново) - Лудогорец

1945 II (Разград)    0:1
18 септември 2022 г., неделя, 14:00 ч
Монтана 1921 (Монтана) - Дунав от Русе

(Русе)             1:3
  [0:1 Йордан Й.Димитров 25', 1:1 Меди

Уамри 66', 1:2 Преслав Петков 82',
   1:3 Йордан Й.Димитров 86']
18 септември 2022 г., неделя,
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ли-

текс (Ловеч)         1:2
                           Класиране:
 1. Спартак 20:10   19
 2. ФК ЦСКА 1948 II 15:7    19
 3. Етър ВТ 10:6    17
 4. Беласица 12:9    16
 5. Струмска слава 10:9    16
 6. Крумовград 12:11   15
 7. Литекс 13:9    15
 8. Спортист 13:14   15
 9. Дунав от Русе 17:12   14
10. Марица 12:13   14
11. Монтана 10:11   13
12. Добруджа 14:14   12
13. Янтра    8:9    12
14. Созопол    8:17   11
15. Лудогорец  II    8:14   11
16. Миньор 12:12   10
17. Витоша 10:14    9
18. Ботев II    3:16    5

Мачът за баскетболната
Суперкупа на България

е преместен
Двубоят за Суперкупата на България по

баскетбол при мъжете за 2022 година бе
преместен за 3 октомври

Смяната на датата се случва, заради те-
левизионните права на БФБ. Мачът ще се
проведе на 3 октомври от 19:00 часа в
„Арена Ботевград“.

Срещата ще противопостави шампиона
на НБЛ – Балкан Ботевград, и носителя на
Купата на България – Рилски Спортист.

Беласица“ постигна
най-убедителната си
победа във Втора ли-
га с 3:0 срещу доско-
рошния лидер
„Струмска слава“,
настанявайки сe в Топ
4 на класирането. Ко-
митите доминираха в
целия мач и не оста-
виха съмнение в пре-
възходството си. Хо-
рата на Юри Васев
във втори пореден
двубой инкасираха 3
безответни гола, кое-

то е сигнал за мини
криза в състава на
перничанина. Под дъж-
да в Симитли бяло-
червените изпълниха
9 корнера срещу 2 на
гостите, като 2 от
попаденията в мрежа-
та на Драгомир Пет-
ков дойдаха именно
след центриране от
ъгловото флагче. Ма-
чът не започна добре
за гостите, които
прибягнаха до прину-
дителна смяна в 26-та

мин., когато ексорле-
то Румен Сандев и
Запро Динев сблъскаха
главите си във възду-
ха, което беше послед-
ната игрова ситуация
за централния защит-
ник на радомирци. 2
минути по-късно до-
макините поведоха в
резултата. Валентин
Костов открадна
топката в собствено-
то си поле, подаде
към Динев, който на-
мери на десния фланг

Атанас Карачаров.
Последва прецизно
центриране към Ма-
риян Вангелов, който
се извиси на първа
греда и заби топката
в мрежата зад Пет-
ков. Малко по-късно
добра ситуация за гол
се откри пред Динев,
чийто диагонален
шут бе отразен от
стража на „Славата“.
Вторият гол падна в
51-та мин., когато бя-
ло-червените изпълни-
ха корнер, избитата
от синята защита
топка попадна на кра-
ка на Владимир Гогов,
който с помощта на
рикошет направи без-
помощен Петков. В
следващите минути
домакините вдигнаха
още темпото и само
отличните спасява-
ния на Петков след
удари на Вангелов и
Ангелов способстваха
резулатът да не на-
бъбне значително.
Шанс да се разпише
пропусна и Симеон
Бояджиев, секунди
след като се появи на
смяна в края на редов-
ното време. Все пак

„Беласица“ изкова кла-
сиката в добавените
минути, когато при
последния корнер в ма-
ча Костов надскочи
всички в пеналта и с
глава оформи крайния
резултат. Първи 20-
ина минути с екипа на
петричани записа 18-
годишният камерунец
Ета Куфре, който със
сигурност ще получи
по-сериозно игрово
време в предстоящия
мач от турнира за ку-
пата на България в
Етрополе в четвър-
тък.

Състави:
„БЕЛАСИЦА“: К.

Георгиев, Карачоров /
82-Чепилов/, Костов,
Русков, Шамкалов, Го-
гов, Ангелов /89-Д.
Иванов/, Таушанов /
72-Куфре/, Динев /72-
Карапетров/, Смилков
/89-Бояджиев/, Ванге-
лов.

„СТР. СЛАВА“: Пет-
ков, Дилчовски, Сан-
дев /26-Панчев, 65-
Добрев/, Арсов, Илиев,
Тунгаров, Янев /56-Ша-
ламанов/, Китов, Ни-
колов, Цанев, Алексан-
дров.

Националният от-
бор на България по во-
лейбол за младежи под
20 години записа вто-
ра победа на европей-
ското първенство,

Собственикът на
ЦСКА Гриша Ганчев е
останал изключител-
но разочарован от
представянето на
отбора във  вечното
дерби с Левски.

Бизнесменът не мо-
же да се примири със
слабата и апатична

Младите волейболисти с втора победа
което се провежда в
Италия.

Воденият от Мар-
тин Стоев тим се на-
ложи над Португалия
с 3:1 (25:22, 21:25,

25:19, 25:23) в мач от
група II на надпревара-
та във Васто.

"Лъвчетата" зае-
мат втората позиция
в класирането с 5

точки (2 победи, 1 за-
губа), но преди изигра-
ването на останали-
те мачове за деня.
Португалците са
трети с 4 точки (1

победа, 2 загуби). Във
вторник родните во-
лейболисти почиват,
а на 21 септември
(сряда) срещат Чехия,
в 16:00 часа.

Стягат играчите на ЦСКА
игра в най-чакания от
"червена" България
мач.

В тази връзка той е
разпоредил да се про-
веде спешна среща с
играчите и треньор-
ския щаб, за да се ус-
тановят причините
за случилото се.

Очаква се това да
стане във вторник
или сряда, след като
тимът ще бъде пус-
нат в почивка заради
предстоящата пауза
в първенството на ef-
bet Лига.

Със сигурност бор-
бен човек като Ганчев

няма да остави неща-
та така и ще поиска
сериозни мерки за по-
добряване представя-
нето на ЦСКА.

Големият проблем
на ловешкия бизнес-
мен, обаче е бойко-
тът на най-активни-
те членове на фенклу-

ба.
Те не подкрепиха от-

бора и днес, а безслав-
ната загуба от Лев-
ски със сигурност ще
провокира още по-го-
леми катаклизми в
агитката.

Какво ще се случи,
предстои да видим..

БФС урежда мач срещу Германия по случай 100 години футбол в България
Президентът на

БФС Борислав Ми-
хайлов разкри, че
трябва да бъде на-
мерена дата на ФИ-
ФА за мач срещу
Германия по повод
100 години футбол в

България.
Михайлов разкри и

защо българският
национален отбор по
футбол не е успял
да играе контрола
срещу Аржентина.

„Нямаше как да иг-

раем контрола с Ар-
жентина. Защото
трябваше да играем
три мача за пет
дни, а това е забра-
нено“, сподели Ми-
хайлов.

„Хубаво е, че ни

потърсиха за подо-
бен двубой“, добави
той.

„Догодина има 100
години футбол в
България и ще има
големи празненства.
Ще поканим всички

европейски федера-
ции, всички шефове
във футбола. Трябва
да намерим дата на
ФИФА за мач с Гер-
мания по случая”, ка-
за още Борислав Ми-
хайлов.
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Бърз съд за пияни шофьори и незаконна сеч
21-22 септември 2022 г.

Трънчанин хванат с цял камион отрязани немаркирани дървета

ДА СИ МЕДИК В БЪЛГА-
РИЯ И В ПЕРНИК ПО-СПЕ-
ЦИАЛНО, е вече повече от
рискова професия. Особено в

спешното отделение и в Центъра за спешна
помощ. Не знаеш какъв малоумник ще вле-
зе да търси помощ и какво ще последва
именно докато му помагаш. Иначе много
обичаме да обругаваме – кога основателно,
кога не, медиците работещи там. И не си да-
ваме сметка в повечето случаи, че понякога
здравето им, апаратурата с която работят,
са подложени на повече от риск. Някой
спомня ли си, че преди време кабинет бе
потрошен, пострадаха медици? Едва ли.
Умът ни услужливо изтрива негативните
спомени. Но потърпевшите от безумието на
пияни и агресивни пациенти едва ли забра-
вят. Особено когато не става дума за грозен
инцидент, а за повторяемост. Това не е го-
лословие. Това са фактите. Защото в поне-
делник един пиян перничанин, влязъл в
Спешното отделение да търси помощ, отно-
во проявил непростима агресия и така пре-
бил медицинската сестра, докато, обърнете
внимание, тя шиела разрязаната му ръка, че
я пратил с комоцио в Неврологичното отде-
ление. Чудно ли е тогава, че нашите меди-
ци, не само пернишките, бягат в чужбина?
Там хем им плащат къде – къде по-прилич-
но, хем никой не ги пребива. А ние нека пак
си чешем езиците и нападаме лекари, сес-
три, фелдшери, санитарки, нека се чудим за-
що и младите специалисти предпочитат да
работят зад граница.

ДВЕ ВЛЮБЕНИ МОМЧЕТА РАЗВИХ-
РИХА ЕКШЪН, който до голяма степен ни
напомни епизодите от Анимал планет, в
които ни разказват за борбата за надмощие
сред мъжкарите в животинския свят. Мом-
ци на 19 и 20 години, в спор за момиче, така
си изяснявали отношенията за девойка,
която първо избрала единия, после решила
че вторият е нейната изгора, че в крайна
сметка въпросната мома се оказала със счу-
пен телефон, а колата на единият от младе-
жите – със потрошено панорамно стъкло и
фар. Кой крив, кой прав тепърва ще уточня-
ват в подробности криминалистите, след
тях ще си кажат думата и прокурорите. Но
човек се пита какво е бил виновен телефо-
нът на девойката, какво е било виновно во-
зилото, върху които младоците са си изси-
пали гнева? И след целия този цирк, дали
пък красавицата, заради които се е разрази-
ла бурята, няма да намери трети, ама по-
кротък и по-възпитан любим, та да им дойде
акъла в главите на юнаците, които тепърва
ще има да берат ядове, но не от любовно
или не само от любовно естество.

Закопчаха младежи за
притежание на наркотици

Любомира ПЕЛОВА
Двама са задържани за притежаване на

наркотични вещества. Младежи на 21 и 23-го-
дишна възраст са задържани за притежаване
на марихуана. В неделя, около 23 часа, в пер-
нишкия квартал „Твърди ливади“ полицаи от
Първо районно управление на МВР ги прове-
рили, като единият от тях изхвърлил две
пликчета, съдържащи суха зелена листна ма-
са с тегло около 10 грама. Полевият тест пока-
зал, че това е марихуана. Наложена им е по-
лицейска мярка за срок до 24 ч. Започнато е
досъдебно производство по чл.  354 „а“, ал. 3
от Наказателния кодекс и работата продължа-
ва под надзора на прокуратурата.

Спипаха младеж, карал нерегистриран
мотор с неустановена рама

Любомира ПЕЛОВА
21-годишен младеж е задържан за управ-

ление на нерегистриран мотоциклет „Ким-
ко“. Той бил проверен миналата седмица в
село Драгичево. Органите на реда устано-
вили, че моторното превозно средство ос-
вен, че не е регистрирано по надлежния
ред, е и с неустановена рама. Шофьорът е
задържан за до 24 ч. с полицейска мярка, а
мотоциклетът е иззет. Започнато е бързо
производство и работата продължава.

Надрусан шофьор на камион
предизвика катастрофа

Любомира ПЕЛОВА
Водач на товарен автомобил, реализирал

пътен инцидент, е шофирал след употреба на
наркотични вещества. В понеделвик, около
18 часа, е подаден сигнал за възникнало път-
нотранспортно произшествие между товарен
автомобил „Дачия Докер“  и лек автомобил
„Фолксваген пасат“, на улица „Юрий  Гага-
рин“ в областния град. Тестът на 41-годиш-
ният водач на пежото за наркотични вещес-
тва се оказал положителен за амфетамин.
Отказал кръвна проба за химичен анализ и е
задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. За-
почнато е бързо производство по чл. 343 „б“,
ал. 3 от Наказателния кодекс.

Пипнаха апаш, пробвал
да обере кафе автомат

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задържан при опит за краж-

ба. Тази нощ, около 00, 30 часа, е подаден
сигнал от служители на частна охранителна
фирма, че е направен опит за кражба на мо-
нети от кафе автомат в центъра на областния
град. Пристигналите на място полицаи сло-
жили белезниците на задържания вече от
гардовете 37-годишен мъж от Перник. Нало-
жена му е полицейска мярка за срок до 24
часа и е започнато досъдебно производство.

Къща в Лобош се запали
коли горяха в „Изток“

Любомира ПЕЛОВА
Къща е горяла в ковачевското село Ло-

бош. Сигнал за пожара е подаден на 18
септември, около 22, 10 ч.

Противопожарни екипи от Радомир и Зе-
мен реагирали незабавно. Благодарение
на бързата им намеса са нанесени незна-
чителни материални щети – 1 кв. м. карата-
ван.

Причината е самозапалване. Няма пос-
традали хора.

В понеделник горяха две коли в пер-
нишкия квартал „Изток“.

Около 14, 21 часа е подаден сигнал на
тел. 112 за горящи товарен автомобил „Пе-
жо“ и лек „Ауди“, паркирани на улица
„Юрий Гагарин“ в областния град. По пър-
воначални данни огънят е тръгнал от късо
съединение в пежото. На товарното вози-
ло са нанесени значителни материални
щети, а аудито е със засегнати заден де-
сен стоп, калник и броня.

Няма пострадали хора.

Любомира ПЕЛОВА
Три бързи производ-

ства са започнати в
Перник, Радомир  и
Трън.

37-годишен от Кюс-
тендилско е задържан
за управление на ав-
томобил след употре-
ба на алкохол. На 17
септември, около 4,
15 часа, на пътен въ-
зел „Марина бара“ в
областния град бил
проверен лек автомо-
бил „Ауди“ с водач 37-
годишен от кюстен-
дилското село Грани-
ца.

Тестът му за алко-
хол с техническо сред-
ство се оказал поло-

Любомира ПЕЛОВА
46-годишна перни-

чанка ще се изправи
пред Темида за управ-
ление на автомобил
след употреба на нар-
котични вещества.

На 15 май тази го-
дина, на пътя в радо-
мирското село Дебели
лаг бил проверен лек
автомобил „Сузуки“,
управляван от 46-го-
дишна перничанка.
Тестът й за нарко-
тични вещества се
оказал положителен за
бензодиазепин. След
проведено разследване
е привлечена като об-
виняема по чл. 343
„б“, ал. 3 от Наказа-
телния кодекс и рабо-
тата продължава съв-
местно с прокурату-
рата.

41-годишен пък оти-
ва на съд, тъй като
шофирал след употре-
ба на алкохол.

На 14 август тази
година, в Перник, на
ул. „2-ра“ бил прове-
рен лек автомобил
„Ауди“ с водач 41-го-
дишен от пернишко-
то село Расник. Алко-
холната му проба с
дрегер се оказала поло-
жителна – 1, 62 про-
мила в издишания въз-
дух. Мъжът отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ.

След проведено раз-
следване е привлечен
като обвиняем по чл.
343 „б“, ал. 1 от Нака-
зателния кодекс и ра-
ботата продължава
съвместно с прокура-
турата.

Пред Темида ще се
изправи и брезнича-
нин, който ще отго-
варя за управление на
автомобил след упот-
реба на алкохол.

На 5 юли тази годи-
на, в Брезник бил про-
верен лек автомобил
„Фолксваген  пасат“,
управляван от 42-го-
дишен местен жител.
При изпробването му
с техническо сред-
ство за алкохол били
отчетени 2, 80 проми-
ла в издишания въз-
дух.

След проведено раз-
следване е привлечен
като обвиняем по чл.
343 „б“, ал. 1 от Нака-
зателния кодекс и ра-
ботата продължава
съвместно с прокура-
турата.

жителен – 1, 34 про-
мила в издишания въз-
дух. Мъжът дал кръв-
на проба за химичен
анализ. Задържан е за
до 24 часа с полицей-
ска мярка.

С 1, 74 промила алко-
хол в издишания въз-
дух е управлявал лек
автомобил „Ситроен“
56-годишен столича-
нин. Мъжът самока-
тастрофирал в неде-
ля, около 19, 10 часа,
на пътя от радомир-
ското село Друган
към село Долна Дика-
ня. Отказал кръвна
проба за химичен ана-
лиз и бил задържан за
до 24 ч. с полицейска

Дама, карала дрогирана и
почерпен зад волана - на съд

Спор за момиче завърши с потрошени
автомобил и телефон и счупена ръка
Любомира ПЕЛОВА

Досъдебно и бързо
производства за уни-
щожаване и поврежда-
не и бързо за причиня-
ване на телесна пов-
реда са започнати от
служители на Второ
РУ.

Случилото се е във
връзка със спор за мо-
миче. 19 и 20-годишен
от Перник влезли в
разправия за момиче,
което първо била
приятелка на единия,
а след това на другия.
В понеделник младежи-
те решили да си изяс-
нят отношенията в

присъствие-
то на 19-го-
дишното мо-
миче. След
спор 19-го-
д и ш н и я т
взел мобил-
ния телефон
на девойка-
та и го счупил. По-
късно на друго място
20-годишният счупил
панорамно стъкло и
десен фар на лек авто-
мобил „Сеат“, ползван
от опонента му и му
причинил фрактура на
лява ръка. Служители
от Второ РУ пред-
приели процесуално-

следствени действия
и са започнати бързо
и досъдебно производ-
ства за унищожаване
и повреждане и бързо
за причиняване на те-
лесна повреда.

Работата продъл-
жава под ръковод-
ството на прокура-
турата.

мярка.
Незаконен добив на

дърва е установен от
служители на РУ –
Трън. На 16 септем-
ври, в село Глоговица
органите на реда про-
верили товарен авто-
мобил „Пежо Боксер“
собственост на 24-го-
дишен местен жител.
Автомобилът, парки-
ран пред дома му бил
пълен с отрязани дър-
вета без контролна
горска марка и без поз-
волително за сеч.

Започнато е раз-
следване по чл. 235 от
Наказателния кодекс
и работата продължа-
ва.
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