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Пълна
мобилизация

Частичната мобилизация, която обяви Пу-
тин, бледнее пред пълната мобилизация, коя-
то се вихри у нас. Българинът си е мобилизи-
ран открай време и само му трябва лек намек,
че идва зима, и той е готов за фронта. Такива
сме ние, прусаците на Балканите. Казармени-
те порядки са част от битието ни. Затова
новината от Кремъл, че руснаците са издигна-
ли лозунга "За Родину, за Путину", не се отра-
зи сериозно на храносмилателната система на
средния българин, имал честта да помни по-
рядките в родната казарма. Нашата мобили-
зация обаче е по-мащабна, щото е на много
фронтове. Единият фронт е самият Путин,
когото медийно атакуват добре платените
професионални бойци на грантовата журна-
листика. Друг фронт са му отворили борците
за освобождение от руското газово робство.
В нази роля чудесно се превъплъщава служеб-
ният кабинет, чието партизанско усърдие бу-
ди всенародно възхищение. Активни борци
против путинизма извират и от предизбор-
ните агитки, които, колкото и да се рехави,
обещават утре да ни управляват супер демок-
ратично и цивилизовано. Като най-сериозна
може да се отчете мобилизацията на търгов-
ския фронт, който по своята епичност се ро-
дее със Сталинградската битка. Засега има са-
мо дезертьорство от електоралната мобили-
зация за 2 октомври, но не е чудно да се навак-
са. От прусаци всичко може да се очаква...
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Перник чества Деня на независимостта
Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Кракра Пернишки
Любомира ПЕЛОВА

Перник отбеляза 114-
та годишнина от обя-
вяването на независи-
мостта на България.
22-и септември е беле-
жита дата в новата
история на България.
На този ден през 1908
г. родината ни е обяве-
на за независимо цар-
ство. Постига се една
историческа мечта -
народът ни да живее в
свободна и независима
държава. Пред памет-
ника на Кракра Перниш-
ки, под съпровода на
патриотични мелодии,
изпълнявани от духо-
вия оркестър с дири-
гент Трифон Трифонов,
се събраха десетки пер-
ничани. Венци и цветя

бяха положени от име-
то на кмета на община
Перник Станислав Вла-
димиров, областния уп-
равител Людмил Весе-
линов, председателя на
Общинския съвет Ди-
митър Колев, общински
съветници, политичес-
ки партии и граждански
организации.

„На 22 септември
1908 година България
доказа на света, че е из-
градена върху здрави
основи, че може да бъде
независима, силна и обе-
динена. На този ден се
прекланяме пред памет-
ното дело на онези сме-
ли българи,  които от-
стояха народния
идеал“, каза кметът
Станислав Владимиров.

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
БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
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Той заяви, че с времето
22 септември все по-ре-
лефно  се откроява с
непреходното си значе-
ние не само като исто-
рически факт,  но и ка-
то извор на дълбоки
поуки за политическа-
та стратегия на Бълга-

        #ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

                         ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка
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Облачно,
слаб дъжд

Зачатие на св. Йоан
Предтеча и Кръстител.

Св. мчца Ираида

рия. Владимиров каза
още, че този ден тряб-
ва да се осмисли като
съзидателна сила, коя-
то да превърне родина-
та ни в просперираща
духовно и материално.
„Пред нас, съвременни-
те българи, стои неле-
ката задача да съхра-
ним наследеното, да го
доразвием и опазим ка-
то най-висше национал-
но достояние - залог  за
нашето бъдеще. И с ду-
ми и дела да отстоява-
ме постоянно записано-
то  в Манифеста за не-
зависимост: "Да живее
свободна и независима
България!", заключи
Станислав Владимиров.

„Този велик акт от-
хвърля последните ва-
сални връзки с Осман-
ската империя. Княжес-
тво България става
независима държава
начело с коронования
цар Фердинанд, въз-
становявайки титла-
та на българските мо-

нарси от Първото и
Второто българско
царство“, каза облас-
тният управител Люд-
мил Веселинов. Предсе-
дателят на общинския
съвет Димитър Колев
бе категоричен, че с ак-
та на независимост-
та, съвременните бъл-
гари, получаваме ново
завещание – да пазим
родината си свободна
и независима. “След
114 години България не
е забравила този урок
и всеотдайно пази ис-
торическата повеля на
онези родолюбци, кои-
то дадоха живота си
за свободата и дипло-
матически отстояха
Съединението и Неза-
висимостта на наша-
та родина“, каза още
Колев. По случай праз-
ника танцьорите, пе-
виците и музиканти-
те от АНПТ „Граовска
младост“ поздравиха
перничани пред Дворе-
ца на културата.
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п е р и о д а
между две-
те столе-
тия. Прег-
ледани са
множество
автентич-
ни фотоси
на реални
личности,
живели в
Брезник по
това време,
въз основа
на които
дизайнерка-
та Алексан-
дра Петро-

ва е изработила репли-
ки, които се доближа-
ваха максимално до ис-
тинските модели.

Публиката имаше
възможност да види
официални и ежеднев-
ни тоалети. Заедно с
това бяха представе-
ни и костюми от рек-
визита на ДТ „Боян Да-
новски“ в Перник, кои-
то отразяваха тен-
денциите в модата
през този период.

Ревю - изложба "Традиция и модерност"
Брезничани и гости  се запознаха с модата от края на ХIХ и началото на ХХ век

Скачат заразните заболявания
Силвия ГРИГОРОВА

Незначително са се увеличили болните
от остри респираторни заболявания в ре-
гиона през изминалата седмица. Регистри-
рани са 43-ма заболели, което е с 3-ма по-
вече от предходната седмица. Заболевае-
мостта през този период в региона е била
35,78 %оо, при средна за страната 48,43
%оо към 19.09.2022 г. Това информираха
от Регионалната здравна инспекция.

Чувствително са нараснали заболелите
от заразни болести. През седмицата са
констатирани 80 болни, при 57 за предход-
ната.

Безпокойство буди нарастването на за-
разените с коронавирус. През изминалата
седмица са регистрирани 74 болни, при 54
за предходната. Заболелите са от общини-
те: Перник, Радомир и Ковачевци. Напра-
вени са 16 антигенни теста за COVID-19.

През миналата седмица са констатирани
2-ма заболели от варицела, при нито един
за предходната седмица. Става въпрос за
деца на 4 г. и 5 г. Лекуват се амбулаторно
от личните си лекари. Засегнат е колекти-
вът на ДГ №11 „Знаме на мира“ – Перник.

През седмицата е регистриран 1 болен
от скарлатина, при положение, че през
предходната не е установен нито един.
Става въпрос за дете на 4 г. от Перник,
което се лекува амбулаторно. Засегнати е
колективът на ДГ №4 „Чуден свят“ – Пер-
ник.

Намалели са заболелите от чревни ин-
фекции. През седмицата е установен само
1 заболял, при 2-ма за предходната. Касае
се за момче на 3 години от община Радо-
мир. То се лекува стационарно в СБАЛИБ
„Проф. Иван Киров“ – София, като няма
засегнат колектив.

Леко увеличение има при заболелите от
хепатит. През седмицата са регистрирани
2-ма  мъже от Перник, след като през
предходната нямаше нито един. Единият
от тях е постъпил в лечебно заведение по
повод друго заболяване и при извърше-
ните рутинни изследвания се потвържда-
ва диагноза хепатит В. Насочен е за лече-
ние в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“. Дру-
гият мъж е без симптоми. Назначени са му
допълнителни изследвания от личния ле-
кар.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са
извършени епидемиологични проучвания,
обработени са огнищата и са взети проти-
воепидемични мерки спрямо болните и
контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 151 проверки. От
тях 42 са свързани със спазването на заб-
раната за тютюнопушене. 10 от проверки-
те са относно спазване на изискванията
към бутилираните натурални минерални,
изворни и трапезни води, предназначени
за питейни цели. 17 от проверките са във
връзка със спазването на противоепиде-
мичните мерки.  2 от проверките са по
жалби и сигнали от институции и гражда-
ни.

В резултат на упражнения през минала-
та седмица контрол от страна на здравни-
те инспектори, те са издали 2 предписания
и са съставили 3 акта за административни
нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ-Перник
продължи да извършва ежедневен мони-
торинг на питейните водоизточници в об-
ластта. Взети са 224 проби от различни на-
селени места, за да се установи дали по-
даваната им вода за питейно-битови цели
отговаря на изискванията на Наредба №9
на Министерството на здравеопазването.

Силвия ГРИГОРОВА
Под надслов „Тради-

ция и модерност“ се
проведе ревю-изложба-
та  на градско облекло
от края на XIX-начало-
то на XX век, която се
проведе на 21 септем-
ври, от 17,30 часа, в
Брезник.

Ретро ревюто в
Брезник връща модата
от края на XIX и нача-
лото на XX век. Мане-
кени от модна агенция

„Ивет Фешън“ дефи-
лираха в реплики на ак-
туални тоалети от
преди два века, въз-
становени по автен-
тични снимки, съхра-
нени в Общински му-
зей- Брезник. Уникално-
то модно ревю се със-
тоя пред музейната
сграда на ДНА в града.

Събитието се орга-
низира в рамките на
проект „Традиция и мо-
дерност: ревю-изложба

на градско облекло в
Брезник от края на ХIХ-
средата на ХХ век“ ,
благодарение на финан-
совата подкрепа по До-
говор за сътрудничес-
тво между Община
Брезник и „Асарел Ин-
вестмънт“ ЕАД.

В рамките на проек-
та е издирена и събра-
на информация за ди-
намичните промени в
бита, облеклото и нра-
вите на брезничани в

22 септември е най-забележителната
дата в българската история!
Любомира ПЕЛОВА

Специален поздрав
до жителите на ре-
гиона отправи облас-
тният управител
Людмил Веселинов. В
него той казва:

Уважаеми жители на
област Перник,

Днес отбелязваме
най-значимата дата в
българската история.
На 22 септември 1908
година в Търново с ма-
нифест княз Ферди-
нанд обявява Независи-
мостта на България. Та-
зи дата завинаги оста-
ва в родната историог-
рафия като един от мо-
ментите, в които бъл-
гарският политически
елит показва завидни
умения и възползвайки

се от благоприятната
международна обста-
новка успява да извлече
най-доброто за проспе-
ритета на Родината.
Този велик акт отхвър-
ля последните васални
връзки с Османската
империя. Княжество
България става незави-
сима държава начело с
коронования цар Ферди-
нанд, възстановявайки
титлата на български-
те монарси от Първо-
то и Второто българ-
ско царство.

Днес, 114 години по-
късно с вълнение си при-
помняме за тези съд-
бовни исторически съ-
бития и заставаме
заедно пред национал-
ния флаг, за да се прек-

Представена бе колек-
ция шапки на дизайнер-
ката Ирина Сардарева.
Черешката на торта-
та, както се казва, в
ревюто бе булчинска-
та рокля.

В пространството
пред Военния клуб в
Брезник, бяха възста-
новени дюкяни от то-
гавашната брезнишка
чаршия. Хората имаха
възможността да се
почерпят в кафенето
на Илия Данин, да опи-
тат прясно опечен
хляб от Микината
фурна, да разгледат
шивашка работилница
и обущарница.

Организаторите на
това атрактивно съ-
битие за брезничани и
гостите на града, бяха
помислили и за добро-
то настроение на при-
състващите. За всич-
ки тях се погрижиха
музикантите от Духо-
вия оркестър към ОК
„Дворец на култура-
та“ в Перник.

14 безработни имаха шанс да
си намерят работодател на

организираната трудова борса
Силвия ГРИГОРОВА

Дирекция „Бюро по труда” в Перник ор-
ганизира  Трудова борса в сградата на Об-
щински Младежки дом в областния град.
Борсата бе открита от Росен Симеонов ди-
ректор на  Дирекция „Бюро по труда” в
Перник. Той поясни, че целта на организи-
рането на трудови борси е безработните
да получат шанс да се срещнат очи в очи
с работодателите и сами да договорят раз-
мера на заплащането и условията на труд.
Симеонов обърна внимание на присъства-
щите на специалния щанд, предоставящ
работа в чужбина и работните места, зая-
вени в сайта за работа в Европа EURES.

В борсата взеха участие 94 търсещи ра-
бота от Перник и региона и 13 фирми от
област Перник и София от следните бран-
шове: производство на електрически съо-
ръжения, производство на фармацевтич-
ни и козметични продукти, производство
на изделия от стомана, търговия, ресто-
рантьорство и обслужване в социални до-
мове, услуги, отбрана и сигурност.

Присъстващите на борсата работодатели
заявиха 53 свободни работни места. Бор-
сата премина при добра организация, като
беше осигурена възможност за директен
контакт на търсещите работа с работодате-
ли от различни браншове. Безработните
имаха възможност сами да договорят
сключването на трудов договор, както и
размера на трудовото си възнаграждение
и условията на труд.

Бюрото по труда осигури  по време на
борсата специален щанд за запознаване
на  търсещите работа лица с възможнос-
тите за работа в чужбина и работните мес-
та, заявени в сайта за работа в Европа
EURES. Работодателите бяха запознати с
начините за търсене на работници от ЕС.

„Радващо е, че 14 от търсещите работа,
които посетиха тази трудова борса, бяха
поканени от работодателите да депозират
допълнително документи с цел постъпва-
не на работа“, поясни директорът на Бю-
рото по труда.

лоним пред онези, кои-
то защитиха интереси-
те на България.

Скланяме глави пред
хилядите българи, дали
живота и силите си в
освободителната бор-
ба, отвоювали независи-
мостта на страната
ни. Без техните мечти
и саможертва едва ли
щяхме да градим съвре-
менна България, такава,
каквато я имаме днес.

Нека си пожелаем да
бъдем достойни наслед-
ници на дедите ни, да
завещаем великия им за-
вет на идните поколе-
ния.

Да живее свободна и
независима България!

Честит Ден на Неза-
висимостта!

Прокуратурата в Перник ще
приема жалби и сигнали за изборите
Любомира ПЕЛОВА

Освен в полицията и
в пернишката РИК, сиг-
нали за нарушения, засе-
чени в предизборния пе-
риод и в деня на вота
на за Народно събрание
на 2 октомври, гражда-
ните ще могат да пода-
ват и до прокуратура-
та. От Районна проку-
ратура Перник излязоха
с официално съобщение,
с уведомяват, че във

връзка с провеждането
на изборите за българ-
ски парламент, гражда-
ните и организациите
могат да подават жал-
би и сигнали, свързани с
Изборния процес, на e-
mail rp_pernik@pk.prb.bg
и на място в деловод-
ството на Районна про-
куратура – Перник –
тел. 076/64 70 94, както
и в деловодствата на
териториалните й от-

деления в гр. Радомир –
тел. 0777/ 840 12; в гр.
Брезник – тел. 07751/ 23
51 и в гр. Трън – тел.
07731/ 30 93. Жалби и
сигнали ще се приемат
в деня преди изборите
на 1.10.2022 г. от 08.30
часа до 18.00 часа, и в
деня на изборите – от
07:00 часа до 1/ един/
час след обявяването
от ЦИК на края на из-
борния ден.



Съперник 323 септември 2022 г.ПАНОРАМА

ОбС гласува удължаване на срока на безлихвен заем
Индустриалната зона пак с нов, макар и временен шеф

Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет

в Перник даде съгла-
сие да се удължи с ед-
на година срокът за
възстановяване на по-
лучения безлихвен
заем от централния
бюджет в размер на
4,2 млн. лв. В община-
та е получено писмо
от министъра на фи-

нансите, с което уве-
домява, че срокът за
възстановяване на
временния безлихвен
заем в размер на 4,2
млн.лв. е 20 октомври.

До тази дата общи-
на Перник няма въз-
можност да възстано-
ви сумата по нераз-
платената главница,
съобщи БТА.  След 20

октомври общината
ще дължи лихва върху
размера на неиздълже-
ната главница, което
допълнително ще
утежни бюджета й,
посочва в докладна за-
писка кметът Ста-
нислав Владимиров.

Общинският съвет
делегира права на
Станислав Владими-
ров да подготви иска-
не за удължаване на
срока на погасяване с
една година, да го де-
позира пред министъ-
ра на финансите и да
извърши всички необ-
ходими действия за
изпълнение на реше-
нието.

Общите задължения
на община Перник към
края на първото полу-
годие възлизат на 25
380 443 лв., уточниха
от общината. Просро-

чените задължения
към тази дата са 3
369 477 лв. Те са нама-
лели с 51 820 лв. за
първите шест месеца
на 2022 г.

На последното си
заседание минипарла-
ментът прие заявле-
нието на инж.Любо-
мир Бонев, който
поиска да бъде освобо-
ден от длъжността
изпълнителен дирек-
тор и член на съвета
на директорите на
„Индустриална и ло-
гистична зона – Пер-
ник“ ЕАД. Желанието
му бе уважено. Съвет-
ниците гласуваха за
временен изпълняващ
въпросната длъжност
да бъде назначен у
юристът Радослав
Антов, а до 6 месеца
да бъде обявен и про-
веден и конкурсът за

Огромен интерес към първата
отворена процедура по ПВУ

Любомира ПЕЛОВА

За изключителен интерес към първата
отворена процедура "Технологична мо-
дернизация" по Плана за възстановяване
и устойчивос съобщават от Министерство-
то на иновациите  и растежа. Тя е в размер
на 260 млн. лв. и е насочена към микро,
малките и средни предприятия. Ден преди
да изтече крайнияьт срок, са подадени
над 1 700 проекта за над 440 млн. лв. без-
възмездна финансова помощ, като проек-
тите пристигат в системата средно на 3 ми-
нути. Спрямо големината и нуждите фир-
мите могат да получат между 180 000 лв. и
700 000 лв. за ново оборудване, техника,
машини и софтуер.

Процедурата бе насочена към четири от
икономическите сектори на страната – C
(Преработваща промишленост), Е (Доста-
вяне на води; Канализационни услуги, уп-
равление на отпадъци и възстановяване),
J (Създаване и разпространение на ин-
формация и творчески продукти; Далеко-
съобщения) и M (Професионални дейности
и научни изследвания). Подаването на до-
кументите ставаше изцяло онлайн през
системата ИСУН.

От нея имаха възможност да се възпол-
зват предимно производствените фирми –
за лекарства, медицински изделия и уре-
ди, компютри или оптични материали, хра-
ни, напитки, облекла и др. Допустими бяха
още предприятия, които се занимават със
събиране и обезвреждане на отпадъци
или с рециклиране на материали, филмови
и телевизионни студиа, радиа, телевизии
и информационни агенции, както и компа-
нии с архитектурна, инженерна или науч-
но-изследователска и развойна дейност.

Само по линия на Министерството на
иновациите и растежа, до края на година-
та, за микро-, малките и средните компа-
нии има 735 млн. лв., като 600 млн. лв. от
тях са по ПВУ.

До края на годината се отварят и още
три програми по Плана за възстановяване
и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ
решения в размер на 30.6 млн. лв., за из-
граждане на ВЕИ за собствено производ-
ство на енергия в размер на 200 млн. лв. и
за развойни дейности и интелектуална
собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

По линия на структурните фондове на
Европейския съюз от следващата година
МИР ще разполага със 7 млрд. лв. за под-
крепа на микро-, малки и средни пред-
приятия, научни центрове, иновационни и
високотехнологични компании. Две от
програмите, които са на обща стойност 5
млрд. лв. са почти завършени и в процес
на одобрение от Европейската комисия.
Едната от тях – Програма „Конкурентоспо-
собност и иновации в предприятията“
2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. вече
е изпратена в Брюксел за одобрение.
Днес трябва да бъде изпратена за одобре-
ние и втората - „Програма за научни из-
следвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация“ с бюджет
от 2.14 млрд. лв.

Филмът " Нямаш място в
нашия град" тръгна в кината
Светла ЙОРДАНОВА

Документалният
филм на перничанина
Николай Стефанов
„Нямаш място в на-
шия град“ вече тръг-
ва на голям екран.
След премиерата на
филма в Двореца на
културата пред фут-
болните фенове на "
Миньор" и премиера-
та му на фестивала
на документалното
кино в столицата, се-
га лентата ще може

да се гледа по кината
в цялата страна.

По този начин фил-
мът става първото
документално загла-
вие на HBO Маx в Бъл-
гария, което може да
бъде видяно и на го-
лям екран.

„Нямаш място в на-
шия град“ влиза в
програмите на кината
от днес-23 септември.

В Перник ще има спе-
циални прожекции в
театър „Боян Данов-

постоянен титуляр.
Пернишката индус-

триална зона е разпо-
ложена на площ от
350 декара. Наличие-
то в съседство на об-
щински терени дава
възможност да се раз-
шири до 1000 декара.
Намира се в близост
до два европейски
пътни коридора, в по-
сока Атина и Адриа-
тика, до автомагис-
трала "Струма", то-
варната жп гара и ле-
тище София.

На последното си
заседание перниш-
кият минипарламент
прие финансовите
отчети на общински-
те търговски дружес-
тва, прие и решения,
касаещи градоустрой-
ствени и икономичес-
ки въпроси на община-
та.

Увеличават броя на пощенските
станции с административни услуги

 Силвия ГРИГОРОВА
„Български пощи“ увеличават броя на

пощенските станции, които предлагат без-
платни административни услуги. Досега
станциите бяха 6, а от 21.09.2022. стават 32.
Предлагането е организирано предимно в
пощенски офиси в малки населени места,
за да се създаде удобство на хората, като
им се спести време и средства за пътува-
не. Броят на тези офиси ще нараства пое-
тапно до 2025 г. От края на юли до начало-
то на месец септември 2022 г. в 6-те по-
щенски станции са подадени около 200
заявления от граждани, които съобразно
сезона са предимно за получаване на по-
мощи за отопление. Предлагането на 39
административни услуги в клонове на дру-
жеството е в изпълнение на Проекта „Ди-
гитална трансформация на „Български по-
щи“ и предоставяне на комплексни услу-
ги“ в рамките на Националния план за
възстановяване и устойчивост. Кръгът на
предлаганите административни услуги
постепенно ще се разширява, докато об-
хване всички услуги налични на портала
www.egov.bg, администриран от Министер-
ство на електронното управление.

Ученици с повишен интерес към
дигитализацията на архивите

Светла ЙОРДАНОВА
В навечерието на Деня на независимостта,

Държавен архив - Перник посрещна за поре-
ден път гости от XVI ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ – Перник, кв. Църква. Водени от директо-
ра г-жа Елена Лозанова и преподавателите г-
жа Алексиева, г-жа Боянова, г-жа Евтимова и
г-н Иванов, четирдесет и трима ученици от
седмите класове, разгледаха изложбата „Сък-
ровищата на държавните архиви“, съобщиха
от институцията. Учениците се запознаха с
дигитализираните особенно ценни и уникал-
ни документи в системата на държавните ар-
хиви в България, включени в изложбата, раз-
гледаха архивохранилището и се запознаха с
основните работни процеси в институцията.
Всички деца са участници в дейности по
проект за иновативни училища и от тяхна
страна бе проявен интерес към дигитализа-
цията на архивните документи.

ски“ на 24 септември
от 18:00 часа, на 28
септември от 19:00
часа и на 1 и 3 октом-
ври от 18:00 часа.

В София филмът ще
може да се гледа в ки-
ната „Одеон“ и „Дом
на киното“, а в Плов-
див в „Лъки Дом на Ки-
ното“. Конкретните
дати и часове на про-
жекциите могат да
бъдат видени в прог-
рамите на посочени-
те кина.

Галерия " При кмета" показва
изложба от пленера в Гигинци
Светла ЙОРДАНОВА

В галерия "При кме-
та" бе открита из-
ложба от пленера “Пе-
сен Божествена в люл-
ка от слънчеви лъчи”,
който  НЧ  "Нови хо-
ризонти" организира
и проведе в Църногор-
ския манастир "Св.
Св. Безсребреници Коз-
ма и Дамян" над брез-
нишкото
село Ги-
гинци.

Д о м а -
кин на
творчес-
кият фо-
рум бе
светата
обител с
благосло-
вията на
игумена
Архиман-

дрит Никанор и съ-
действието на мона-
хиня Павла

Участие в него взе-
ха творците Мариела
Ивайлова, Силвия Ми-
хайлова, Василка Зла-
танова, Даря Евтимо-
ва, Елена Темелкова,
Снежана Велинова,
Веска Чакърова, Свет-
лана Панайотова,

Людмил Методиев,
Сашо Евтимов, Георги
Кьосев и Борис Кацов.

Пленерът е дари-
телски. Провежда се
с подкрепата на спон-
сори, а творците ра-
ботиха благотвори-
телно в подкрепа на
Vip Gallery, която
очаква скоро новия
си дом!
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Пламен Димитров след среща с премиера
Няма решение, очакваме отговор следващите седмици

Любомира ПЕЛОВА
Няма решение.

Очакваме да видим
какво ще отговори
служебният кабинет
следващите седмици.
Това каза пред журна-
листи лидерът на
КНСБ Пламен Димит-
ров след среща със
служебния премиер Гъ-
лъб Донев.

КНСБ вече започна
своята национална
протестна кампания

"Да защитим доходи-
те от инфлацията и
работните места в
кризата!".

Очаква се акции да
има в продължение на
месец в отделните ре-
гиони, предприятия и
институции в стра-
ната.

Димитров каза, че
са споменали ръстове-
те на заплатите, кои-
то искат, допълни-
телните средства за

Да помогнем на Иво Христов
в битката му за живот,
купувайки негова книга

Любомира ПЕЛОВА
Иво Христов от Радомир се изправя

пред поредното тежко изпитание в битка-
та за живота си.

Налага се отново да бъде опериран,
след като е станало ясно от изследвания-
та от преди няколко дни, че туморите, с
които се бори, са пораснали и спешно
трябва да се отстранят.

Това ще е 14-тата операция на момчето,
което наричат Българският Стивън Кинг.
За развитието в лечението му сподели са-
мият Иво в социалната мрежа.

„Изминаха няколко дни, които прека-
рахме в неведение какво предстои, в сре-
щи с лекуващите ме лекари. Оказа се, че
няколко тумора са увеличили размера си
през последната година.

Най-опасният се намира на шийните ми
прешлени и сериозно застрашава фун-
кциите както на ръцете, така и на краката,
затова бе взето решение да го отстраним
възможно най-скоро.

В този момент всичките спомени от
престоя ми в болница миналия път, всич-
ките усложнения, цялата болка, не ми
позволяват да мисля позитивно, но все
пак се опитвам да повярвам, че рано или
късно отново ще живея пълноценен жи-
вот.

Не съм спрял да мечтая… И няма да
спра да се боря!“ – написа той.

Всеки, който иска да подкрепи Иво и се-
мейството му, може да го направи като за-
купи негова книга тук: https://
www.ozone.bg/product/izpusnata-lyubov-
novo-izdanie/

ВСС: Задължителна
медиация ще обхваща

над 50 хиляди дела годишно
Любомира ПЕЛОВА

Задължителна медиационна процедура
ще може да се осъществява по над 50
хил. съдебни дела годишно. Това ще ста-
не възможно чрез изменения и допълне-
ния на Гражданския процесуален кодекс
(ЗИДГПК) и на Закона за медиацията
(ЗИДЗМ), изпратени от Висшия съдебен
съвет на Министерството на правосъдие-
то, съобщиха от ВСС.

Готвените промени предвиждат в ок-
ръжните и районните съдилища да рабо-
тят общо 141 медиационни центрове, като
към момента функционират 13 в областни
градове.

Целта на проекта е да се повиши ефек-
тивността в сферата на гражданското и
търговското правораздаване по дела в ра-
йонните и окръжните/апелативните съди-
лища. Положителните ефекти от институ-
ционализиране на усилията за добровол-
но уреждане на спорове са свързани с
бързина и осигуряване на баланс на инте-
ресите на страните.

Развитието на медиацията в България
ще повиши доверието към съдебната сис-
тема, както и правната култура като цяло,
но най-вече ще се пести време и ресурси,
а в резултат ще се подобрят отношенията
между хората и бизнесклимата.

Съдът може да задължи страните да
участват в процедурата по медиация само
веднъж в производството.

Срокът за приключване на процедурата
е 3 месеца.

Медиацията може да се осъществява
само от медиатори, вписани в регистри
към окръжните съдилища, които отгова-
рят на общите изисквания на закона, впи-
сани са в Единния регистър на медиатори-
те към министъра на правосъдието, а съ-
що така са преминали допълнителен под-
бор и специализирано обучение, свърза-
но с работата на съдебните центрове.

енергийно бедните и
дефиницията на енер-
гийна бедност.

Неговият отговор
беше, че ще говори с
финансовия минис-
тър, ще търсят въз-
можности, но нямаме
обещания, допълни ли-
дерът на синдиката.

Относно двете ис-
кания на КНСБ за Зеле-
ната сделка Димит-
ров каза, че са получи-
ли "утвърдително от-

н о ш е -
ние".

Със си-
гурност
ще има-
ме и дру-
ги акции,
сектор-
ни, ре-
гионални
изяви и
изяви в
отделни
п р е д -
приятия
- там,
к ъ д е т о
има най-
т е ж к и
п р о б л е -
ми по
отноше-
ние на

доходите, заяви Ди-
митров.

Като ключов въпрос
той определи доходи-
те и работните мес-
та, които могат да
бъдат застрашени
вследствие евентуал-
ното нерешаване на
проблема с изисква-
нията към България
по Зелената сделка и
проблема с газа.

Газовите компенса-
ции беше другата те-

ма, която коменти-
рахме, както и това,
че някои предприятия
дори и на 250 лева за
мегаватчас газ също
няма да могат да из-
държат и най-вероят-
но ще започнат да ос-
вобождават работни-
ци, отбеляза Димит-
ров.

Той подчерта, че
предстои да се види
какви отговори ще
бъдат получени от
финансовия министър
и премиера по отно-
шение на възмож-
ността за газови ком-
пенсации.

Тръгваме на про-
тест и то много си-
лен протест, защото
нещата не се реша-
ват, заяви председа-
телят на Синдиката
на българските учи-
тели Янка Такева.

Според нея всеки,
който дойде на власт,
много ясно трябва да
се съобрази с това,
което предлагат кон-
федерацията и основ-
ните й членове.

Чакайте ни на жъл-
тите павета съвсем
скоро, каза Такева.

Творческото и родовото  наследство на
Александър Неговански съхранява ДА-Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Приключи научно-
техническата обра-
ботка на документал-
ния личен фонд на ху-
дожника АЛЕКСАНДЪР
НЕГОВАНСКИ, който
остава на съхранение
в Държавен архив –
Перник. Обособените
в 86 архивни единици
с хронологични грани-
ци 1899-2019 г. доку-
менти съдържат сви-
детелства за няколко
поколения родствени-
ци на твореца, които
по своеобразен начин
допринасят за из-
граждането на него-
вия характер и визия.
Творческото му нас-
ледство включва сто-
тици скици, рисунки и
ескизи с туш, молив и
въглен, които ще ос-
танат за поколения-
та в хранилището в
Перник, наред с биог-
рафичните и илюс-
тративни документи
на художника и него-
вия род.

Александър Него-
вански (Александър
Иванов Николов) е ро-
ден на 24 септ. 1949 г.
в с. Долни Раковец, об-
щина Радомир в се-
мейството на Иван
Николов и Виктория
Стоилова. През 1968

г. завършва средно об-
разование в Техникум
по металургия и меха-
нотехника - Перник.

От 1973 г. се зани-
мава активно с изоб-
разително изкуство и
започва да включва
свои картини в окръж-
ни, зонални и нацио-
нални изложби. Жан-
рът, в който предим-
но твори, е живопис.
Псевдонимът Него-
вански идва от с. Не-
гованци, където се на-
мира ателието му.
Неговите картини ва-
рират от натура до
абстрактни и декора-
тивни решения. Из-
ползва маслени бои и
акварели. Предпочи-
танията са му в пей-
зажния жанр, като
включва природата в
радомирското поле
край с. Негованци, но
често вплита и реал-
ностите на градска-
та действителност в
индустриално разви-
тия Перник. В процеса
на творческо израс-
тване, художникът
сблъсква емоционална-
та си чувствител-
ност със социалисти-
ческата действител-
ност, което първона-
чално му носи доста
негативи.

Александър Негован-
ски е член на Съюза на
българските художни-
ци и на Клуба на кул-
турните дейци в Пер-
ник от 80-те години
на ХХ век. В жанрово
отношение творчес-
твото му се отлича-
ва с пейзажи от чети-
рите годишни сезона,
автопортрети, фигу-
рални композиции,
портрети и др. Изпол-
зва като модели чле-
нове на семейството,
роднини и приятели.
След обществено-по-
литическите промени
в България през 1989
г., популярност придо-
биват и сатирично-
ироничните образи на
политици и съвремен-
ници, изобразени в
картините му. Твор-
чеството му е дос-
тойно оценено – него-
ви картини са част
от частни колекции в
Германия, Норвегия,
Швеция, Сърбия, Гър-
ция, Дания, Корея и др.

Дарител е на фонд
„1300 години Бълга-
рия“, Техникум по
електротехника „Ни-
кола Йонков Вапца-
ров“ – Радомир и
Средно общообразова-
телно училище  с пре-
подаване на чужди

езици „Д-р Петър Бе-
рон“ – Перник.

Александър Негован-
ски умира на 19 юни
2001 г. в Перник. Пос-
мъртно с негови кар-
тини са организирани
няколко изложби в

Перник, Радомир и Со-
фия. От началото на
новото хилядолетие
улицата, на която се
намира ателието на
художника в с. Него-
ванци, носи неговото
име.



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

Петък, 23 септември 2022 г., брой 108 /7256/ 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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мястото

за
вашата
реклама
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Дао щастие - бъдете егоисти!
Какво е Дао?
Път, и то пътят към себе си, защо-

то целта не е вън от нас, а вътре в
нас. Най-важното е да се научим да
живеем спокойно, да намерим ба-
ланс и хармония в себе си в епоха
на повсеместен хаос. Всеки ден се
случва нещо, което не е могло да
бъде предвидено вчера. Затова е
изключително важно да бъдем в
хармония със себе си. Само така
можем да се чувстваме щастливи.

Ето и 4 принципа, които ще ви по-
могнат да извървите по-лесно пътя
към себе си.

1. Действайте
Карма в превод от санскрит озна-

чава „действие“. Това не е съдбата,
както западният човек често неп-
равилно си превежда. Не е онова,
което е необратимо, което ще ни
застигне.

Карма е онова, което получаваме
в резултат на нашите действия. На-
шата съдба е в нашите ръце. Което
правим, това и получаваме.

Бог обича активните. Но не нетър-
пеливите. Понякога е удачно да
направите пауза, да бъдете сами.
Това позволява да чуете себе си.
Когато сте на кръстопът и не знаете
какво да правите, вслушайте се в
себе си, спомнете си своя мечта
или онова, което ви е харесвало да
правите в детството. Може пък да
ви хрумне да напишете книга. Дори
това да е първата ви книга, в мига,
в който напишете думата „роман“
на лист, всичко ще се нареди.

Винаги правете нещо. Животът
обича онези, които действат и се
опират на себе си, не на другиго.

И тогава обезателно ще ви пода-
ри нови идеи, енергия, интуиция.
Най-важното е да бъдете лидер на
собствения си живот.

Можете да се научите да управ-
лявате компания, но е по-важно да
управлявате живота си.

Това не зависи от държавата, в
която живеете. Ако един човек
притежава енергия за самореали-
зация и е готов да отстоява себе
си, няма какво да му пречи. Онзи,

който умее да променя живота си,
когато поиска, който умее да рис-
кува, преценявайки правилно си-
туациите, онзи, който няма нужда
да раболепничи, за да оцелее, а е
отговорен за изборите си, е обре-
чен на успех.

2. Преследвайте мечтата си
Това е принципът „преследвай

мечтата си“. Само така можеш да
полетиш.

На никого не казвайте за нея, но
не я изоставяйте, а дерзайте, бъде-
те методични.

Можете да имате малки промеж-
дутъчни цели, но в далечината
трябва да свети нещо голямо. Го-
лямата цел винаги дава колосална
енергия и интуиция. Ако не знаете
какво искате, това и ще получите.
Попитайте мозъка си, поставете му
задача: „Какво искаш?“ и на сут-
ринта той ще ви даде отговор.

3. Правете само онова, което ви
харесва

Всичко, което правите, трябва да
ви прави щастливи.

Често ни внушават критерии за
успеха, външните му атрибути: ко-

ла, пътешествия, богат мъж/жена,
сметки в банки. Това не са вашите
критерии, това са онези, които об-
ществото иска от вас, за да взима
още повече от вас.

Трябва сами да откриете какво ви
прави щастливи. Сигурна съм, че
това не са парите.

Има три ясни въпроса, на които
трябва да отговорите.

1. Задайте си въпроса: „Харесва
ли ми това, което правя?“

Готов ли съм да жертвам енер-
гията си, комфорта си, парите си и
времето си? Ако не, откажете се от
проекта. Бонуси като успех, слава,
няма как да ви помогнат.

2. Качеството на живота.
Колко пари са ви нужни за нор-

мален живот, да се чувствате неза-
висими, реализирани, да се зани-
мавате с онова, което харесвате.
Но само заради парите да правите
нещо, което не обичате, не си стру-
ва. Това няма да донесе резултат.
Парите сами по себе си не са нап-
равили никого щастлив. Оказва се,
че вече има друга мода – тъпо е
просто да работиш и трупаш, тряб-

ва да се кефиш. Повечето бизнес-
мени са хедонисти – пътешестват,
ходят на концерти, улавят прекрас-
ните мигове, в които могат да раз-
пуснат. Защо ли? Защото и зарабо-
тените пари трябва да работят за
вас и вашата радост.

3. Среда.
Винаги избирайте среда, в която

хората са доволни от себе си и ра-
ботата си. От хора, които правят не-
що, на място, което ненавиждат с
цялата си душа и насилват себе си
да ходят на работа, няма да се нау-
чите на успех. Психологически неб-
лагоприятната среда ще ви изтощи
и ще пречи на трезвата ви прецен-
ка. Да работите в колектив, който
не харесвате или който не ви прие-
ма, е разрушително. Нищо няма да
се получи. Не се опитвайте да се
харесате на всички. Дръжте на мне-
нието за на онези, чиито авторитет
зачитате. „Вашият отбор“ ще ви
чуе и ще ви изслуша, само негова-
та критика е важна. Хората, които
не ви харесват, винаги ще отбеляз-
ват само грешките ви.

4. Позитивният егоизъм
За да бъдете щастливи и успеш-

ни, трябва да обичате себе си. Оби-
чайте себе си повече от всички, до-
ри от най-близките ви.

Обичайте себе си толкова силно,
че да не се съгласите никога на ни-
какви компромиси, които могат да
навредят на вашето здраве, щас-
тие, енергия и спокойствие. Това е
голяма отговорност пред самия се-
бе си. Това е онази, истинската лю-
бов.

Когато започнете да се обичате
по този начин, пред вас ще се от-
крият нови хоризонти. Ще започ-
нете да чувате интуицията си, да
предвиждате бъдещето си, не като
гадател, като стратег. Правилната
ви енергия ще бъде полезна не са-
мо за вас, но и за вашето семей-
ство, любимия човек, децата ви.
Ще имате около себе си само най-
доброто – по-добри идеи, по-добри
хора.

Бъдете егоисти!

Четири астероида преминават покрай Земята за два дни, показват наб-
люденията на NASA. Резултатите са публикувани от Лабораторията за
реактивно движение на NASA, научноизследователска лаборатория към
Калифорнийския технологичен институт, предаде БГНЕС.

Лабораторията за реактивни двигатели е открила космическите скали
чрез таблото си за наблюдение на астероиди.

Четирите астероида се считат за обекти, близки до Земята (NEO), но не
са "потенциално опасни", което означава, че не представляват риск.

Астероид 2022 SK1. Този космически камък прелетя покрай нашата
планета на 22 септември в 12:02 ч. по Гринуич. Диаметърът му е около
половин километър и се движи със скорост от 30 000 км в час. Скалата
се приближи до Земята на разстояние 2 713 704 км.

Астероид 2022 ST1. Тази космическа скала се изстреля покрай Земята

в четвъртък в 15:09 ч. Астероидът 2022 ST1 е по-малък от SK1, като диа-
метърът му е около 200 метра. Според NASA той се приближи до нашата
Земя от сравнително близко разстояние - 15 281 76 км. Извънземната
скала се движи с много висока скорост от 487 61 км в час.

Астероид 2022 SG. В четвъртък астероидът 2022 SG се приближи до Зе-
мята на безопасно разстояние от 2 806 км. Тази космическа скала, която
е с диаметър от 700 метра, се движи със скорост от около 70 746 км в
час.

Астероид 2022 QH8. След като за последен път ни посети през февруари
2019 г., астероидът 2022 QH8 се завърна в четвъртък. QH8 е с диаметър
870 метра, което е колкото футболно игрище. Той прелетя покрай Земята
на разстояние около 4 054 101 км. В момента тази космическа скала се
движи със скорост 550 07 км в час и няма да се върне преди юни 2078 г.

NASA: Четири огромни астероида прелетяха покрай Земята
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Официално: Интерконекторът Гърция -
България ще бъде открит на 1 октомври

На 1 октомври на официална церемония в Националния дворец на кул-
турата (НДК) в София ще бъде въведена в експлоатация междусистемна-
та газова връзка Гърция - България, съобщиха от прессекретариата на дър-
жавния глава. Домакин на събитието ще е президентът Румен Радев.

Интерконекторът Гърция-България вече има Акт 15 за територията на
България. Това удостоверява, че съоръжението е изпълнено и техничес-
ки изправно, а строителят – гръцката компания "Авакс" (AVAX), го преда-
ва като реализиран обект на възложителя - независимия газопреносен
оператор "Ай Си Джи Би" АД (ICGB).

Интерконекторът е с обща дължина 182 км. и е нов маршрут за внос на
газ в България. Той свързва газопреносните системи на България и Гър-
ция, включително Трансадриатическия газопровод.

Проектът IGB се реализира от смесеното инвестиционно дружество "Ай
Си Джи Би" АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери "БЕХ"
ЕАД - 50 на сто, и IGI Poseidon - 50 на сто. Съакционерът IGI Poseidon e
дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания "Де-
па" (DEPA International Projects) - 50 на сто, и италианската енергийна гру-
па Edison S.p.A - 50 на сто, уточняват от Комисията за енергийно и водно
регулиране.

Общата стойност на газопровода е над 240 млн. евро, от които Европей-
ската комисия предостави безвъзмездно за предпроектни проучвания
през 2010 г. 45 млн. евро и още 35 млн. евро по оперативна програма на
България. Европейската инвестиционна банка кредитира строежа със 110
млн. евро.

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална га-
зопреносна система DESFA S.A. и Трансадриатическия газопровод - TAP
AG, в района на Комотини, Гърция, с българската газопреносна система -
"Булгартрансгаз" ЕАД, в района на Стара Загора. Капацитетът на съоръ-
жението е три млрд. куб. м. газ на година.

България е в Топ 10 на европейските
производители на велосипеди

България е в Топ 10 на европейските производители на велосипеди. През
2021 г. в Европейския съюз са произведени общо 13.5 милиона велосипе-
да, което представлява увеличение с 11% спрямо 2020 г., показват данни-
те на Евростат.  С близо 500 000 произведени велосипеда страната ни се
нарежда сред водещите производители. Маргарита Колева по темата.

Най-много велосипеди са произведени в Португалия - 2.9 милиона. След-
ват Румъния с 2.5 милиона и Италия с 1.9 милиона произведени велосипе-
ди. След тях се нареждат Германия с производство от 1.4 милиона и Пол-
ша 1.2 милиона броя колелета. Преди нас в класацията на велопроизво-
дителите са още Испания, Франция и Италия, а след нас в челната десятка
е Чехия.

Освен, че е е здравословно колоезденето е и  икономичен начин за тран-
спорт в градската среда. То може да замени използването на лични авто-
мобили, спомагайки за намаляването на вредните емисии, отбелязват от
Европейската статистическа служба.

Износът на велосипеди от Европейския съюз също се увеличава през
миналата  година, но въпреки това блокът остава нетен вносител на този
тип превозни средства.

Държавите от Общността са изнесли велосипеди на стойност 921 ми-
лиона евро (електрически и неелектрически) за страни извън ЕС, докато
внесените велосипеди от трети страни са на стойност близо 2  млрд. евро.

Обединеното кралство остава основната дестинация за износ на нее-
лектрически велосипеди от ЕС с 30% от общия обем за трети страни), след-
вано от Швейцария (21%), Съединените щати (6%), Норвегия и Австралия
(и двете с по 5%).

През 2021 г. вносът на неелектрически велосипеди от страни извън ЕС
идва главно от Камбоджа (27% от общия внос на велосипеди извън ЕС),
Тайван (26%), Китай (10%), Бангладеш (8%) и Турция (5%).

„Оскарите“ дисквалифицираха
българския претендент „Майка“

Българският претендент за наградите "Оскар", а именно филмът "Май-
ка" е отхвърлен от Академията за филмови изкуства и науки в САЩ. Това
съобщи Зорница София в своя публикация във Фейсбук.

"Розовият облак с Оскарите и мечтите по тази тема приключиха за нас
снощи. Стана с обаждане от най-деликатния директор на НФЦ, 5 минути
след като е получил писмо от Академията до НФЦ, че нашият филм "Май-
ка" има към три-четири минути повече английска реч от допустимите 50%
за "международен филм" (international feature). Според тези сметки, не сме
международен филм, въпреки международния ни екип, едни дефиниции,
които се сменят няколко пъти в последните години", пише тя.

"Да припомня, че никъде на сайта на Академията не се обяснява "как
точно" се измерва тази реч, и след като им писахме най-учтиво да ни упъ-
тят – субтитри ли да броим или думи и букви на дадения език, те ни отгово-
риха с "времетраене" и двама души от екипа ми, с по два хронометъра
измериха речта във филма с приблизително равен резултат, а именно –
единият с 30 секунди а другия колега с 1:35 повече за "non-English speech"
тоест български, суахили и масайско наречие. И предадохме "Майка" по
живо по здраво като "международен филм" с международен и не-амери-
кански екип", коментира тя.

Ла Стампа: Европа е застрашена от „хлебен бунт“,
а Италия е пример за последиците от кризата

Бързото покачване на цените на хляба, което засегна всички страни от
ЕС, е съпроводено с народни вълнения и истински "хлебен бунт", пише
италианският вестник „Ла Стампа“.

Според статията рекордните цени на хляба в еврозоната, които са се
увеличили средно с 18%, могат да доведат до "всякакви последици".

"Една четвърт от държавите - членки на ЕС, се борят с проблем, който
засяга отблизо ежедневието на семействата, но в действителност целият
блок от 27 държави се бори с двуцифрено увеличение на цените. Досега
само Франция и Нидерландия са успели да избегнат тази обща тенден-
ция, като увеличението е съответно 8,2% и 9,6%", твърди текстът.

В италианската история рязкото покачване на цените на хляба често е
водело до масови бунтове, а Италия е пример за последиците от кризата.
Въстанието във Фано през 1791 г. заради поскъпването на брашното, бун-
товете през 1898 г. в края на един от най-добрите социално-икономически
периоди след поскъпването на хляба. През 1917 г. в Торино избухва "хлеб-
ната война". В разгара на световната война недостигът на пшеница до-
вежда до скок на цените, продуктът става недостъпен за мнозина и граж-
даните се стичат на площада. В разгара на сраженията сардинските гре-
надири трябва да бъдат прехвърлени в старата столица на италианското
кралство, за да възстановят реда.

По-рано европейската статистическа агенция Евростат съобщи, че пос-
къпването на хляба в Европа е надхвърлило десетпроцентовата инфла-
ция. Най-голямото увеличение на цените с 60% е регистрирано в Унгария.
Агенцията обяснява тежката ситуация с цените с войната в Украйна, кри-
зата с украинското зърно и недостига на енергия.

Антиядрена група заяви, че Путин
е повишил риска от ядрен конфликт

Международната кампания за забрана на ядреното оръжие заяви, че
руският президент Владимир Путин е увеличил драстично опасността от
ядрен конфликт след заплахите, които отправи, предаде Ройтерс.

Коалицията от неправителствени организации, която през 2017 г. бе удос-
тоена с Нобеловата награда за мир, разкритикува Путин за намеците за
използване на ядрени оръжия, които направи в разгара на войната в Ук-
райна.

"Ядрените заплахи са неприемливи по всяко време и от когото и да и
било. Заплахите на президента Путин повишават драстично риска от еска-
лация в ядрен конфликт. Това е невероятно опасно и безотговорно", пре-
дупреди групата в комюнике.

По-рано Путин заплаши, че ще използва "всички налични средства, за
да защити Русия".

По-късно през деня, говорейки пред радио Би Би Си, Евгений Попов,
член на руския парламент и поддръжник на режима в Кремъл, изключи
възможността за руска ядрена атака и заяви, че страната му ще използва
ядрено оръжие "само в отговор" на ядрена заплаха.

Италия дава 15 000 евро за
заселване на остров Сардиния

Ако някога сте искали да живеете на слънчев остров, сега е вашият шанс,
тъй като Сардиния предлага на хората 15 000 евро за преместване там.

Италианският остров, вторият по големина в Средиземно море, има пя-
съчни плажове, синьо небе и тюркоазена вода. Но този райски остров има
намаляващо селско население, тъй като местните се местят в чужбина за
работа. За да се бори с това изселване, италианското правителство е за-
делило 45 милиона евро за презаселване, достатъчни за покриване на
3000 субсидии.

Парите за преместване звучат твърде добре, но има няколко условия.
За да имате право на парите, ще трябва да се преместите в община в Сар-
диния с по-малко от 3000 жители. Парите също трябва да се използват за
закупуване или ремонт на дом, като не трябва да надвишават половината
от общо вложените в това пари, а правителството няма да предаде навед-
нъж всички 15 000 евро. И накрая, получателите трябва да живеят на ос-
трова през цялото време и да се регистрират за постоянно пребиваване в
Сардиния в рамките на 18 месеца след пристигането.

Населението на Италия застарява. Средната възраст на италианците е
45,7 години, като тази цифра ще нарасне до 50,7 години до 2050 г. Пред-
вижда се общото население да намалее с близо 20 процента до 2070 г., от
59,55 милиона на 47,6 милиона през 2070 г. Проблемът е особено сериозен
в селските райони на страната, така че места като Сардиния вече изпитват
проблеми.

Кметът на Сардиния Кристиан Солинас каза, че схемата ще насърчи мла-
дите хора да останат в Сардиния или да се преместят на острова.

"Благодарение на тези вноски за закупуване на къщи, Сардиния се прев-
ръща в плодородна почва за тези, които ще се преместят там или решат
да създадат семейство", каза той. "Не може да има развитие без реално
подобряване на територията, вътрешността и най-уязвимите зони. Създа-
дохме условия младите хора да решат да останат и да развият икономи-
ческата структура на най-уязвимите територии", добавя Солинас.

Ако се преместите на острова, можете да очаквате да останете там за
дълго време. С повече от 500 души на възраст над 100 години, Сардиния
има една от най-високите концентрации на столетници в света – прибли-
зително 33 на всеки 100 000 жители.
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Днес ще се чувствате толкова уморени, че до-
ри ще ви мързи да станете от леглото. Е, не е
нужно да правите нещо, ако нямате спешна рабо-
та. Прекарайте този ден в релакс, разговаряйте
с близките, гледайте любимите си филми. Вечер-
та е добре да се погрижите за тялото си. Време

е, да се заемете изцяло с фигурата си!

Днес следете за думите си и не давайте не реа-
листични обещания. Проблемите и грешките, ще
бъдат много, затова се подсигурете финансово.
В семейния живот са възможни радостни новини
и пристигане на гости. От големи покупки е по-
добре да се откажете, за да не изпитате криза в

материалната сфера.

Може да бъдете въвлечени в измама. Помнете,
че ако приемете условията на нечестната игра,
ще се окажете в ръцете на измамници. Ентусиаз-
мът и здравословното вълнение, ще са необходи-
ми в творческите дела. В любовта разчитайте
на интуицията, за да не пострадате отново.

Здравни проблеми не се очакват, но следете за диетата си.

Препоръчително е да гледате философски на
всичко, с което се сблъсквате. Дори ако работа-
та се окаже трудна и връзката с любимия, ви из-
карва от равновесие. Не се ядосвайте, сдържай-
те се и тогава със сигурност, ще влезе нещо по-
зитивно в живота ви. Но, решенията ще бъдат

правилни и необходими в момента. Вечерта чакайте новини.

Без страх може да промените работата си, да
заминете в командировка и дори да се премести-
те в друга квартира. Всяка промяна, ще донесе
много нови впечатления, радост и оптимизъм. В
любовта, се откажете от хитростта и ласка-
телството, в противен случай ще паднете в съ-

щият капан. Повече мислете, а не действайте!

Очаква ви много работа, но не се притеснявай-
те. Нали искахте да забогатеете? Ето, това ще
донесе значителна печалба. Скромността ще ви
помогне да привлечете интересни хора. Ако из-
ползвате това качество умерено, може да започ-
нете красив роман. В битовата сфера без нали-

чието на пари, е малко вероятно да се решат проблемите.

Не трябва да поемате на себе си, проблемите на
другите хора. От задължения, предназначени за
други, също се откажете. Очаквайте финансово
успешен ден, в който доходите ви, ще се увели-
чат значително. Възможни са скъпи подаръци от
приятели или роднини и то без причина. Внима-

вайте при шофиране.

Днес не демонстрирайте амбиции, желания и
прищевки. Днес такива методи няма да работят.
Трябва да сте по-тихи от водата и по-ниски от
тревата, за да имате късмет. Шефовете може
да решат да проверят вашата работа, бъдете
внимателни. В семейството и ежедневието, бъ-

дете тактични, може да си позволите само дребни забележки.

Финансовото ви състояние ще е толкова неси-
гурно, че ще искате да си намерите странична
работа. Ще търсите в града, интернет, ще пи-
тате приятели, но това не е изходът. Необходи-
мо е, да се анализира ситуацията и да се изготви
план за действие. Настроението също, ще е нес-

табилно, което ще се отрази на любовните отношения.

Възможна е промяна в работата, но ако е било
планирано. Спонтанни решения и активност, ня-
ма да доведат до успех. Когато говорите с дру-
гите, отчитайте тяхната възраст и статус.
Иначе може да възникне конфликт, който ще про-
дължи дълго време. В любовта е възможна вне-

запна симпатия към някой и чувствата ще бъдат взаимни.

Трябва да избягвате гнева и избухванията при
общуването с близките. Това може да повлияе
неблагоприятно на личния ви живот, здраве и
взаимоотношения. Водните процедури, медита-
цията и народните лекове, ще помогнат за укреп-
ване на имунитета. Стабилни доходи са възмож-

ни за онези, които се занимават с ремонт на битова техника.

Не ви очакват кардинални промени в живота и
това е отлично. Уморени сте нещо да решавате,
да се местите и да променяте плановете си. Въз-
можно е обостряне на хронично заболяване, нав-
реме започнете лечението. Разходите по-добре
сведете до минимум, а пазаруването отложете

за друг ден. Успех чака заминаващите на бизнес пътуване.
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Тони Евтимов проговори за „Миньор”
Големият мълчаливец каза доста истини за кризата в клуба

Нов капитан в национала
Новият селекционер на националния тим

Младен Кръстаич ще даде капитанската
лента на звездата на Лудогорец Кирил
Десподов, пише "Мач Телеграф".Неговото
решение изглежда напълно логично с ог-
лед на факта, че крилото е с най-много ма-
чове от настоящите национали - 31, както
и с най-много голове - 6.Освен това, ли-
дерските му качества са добре известни,
като в клубния си тим е втори капитан
след Антон Недялков.Все пак, левият бра-
нител има по-дълъг стаж в Разград от Дес-
подов, като дойде при “орлите” през 2018
година, а Кирил - през 2020-а.Иначе асът
на Лудогорец получаваше лентата и от
бившия селекционер Ясен Петров, но все
пак титулярни капитани бяха Николай Ми-
хайлов и Георги Костадинов.Сега се очак-
ва Антон Недялков да бъде втори капитан
на националния отбор, а трети да е Радос-
лав Кирилов, който носеше лентата, дока-
то беше част от Славия, преди да премине
в ЦСКА 1948.

Скача цената на
футболистите на „Лудогорец”

Авторитетният сайт transfermarkt обнови
данните си за българското първенство.

Най-интересно е при Лудогорец, където
при някои футболисти се забелязва драс-
тичен скок на стойността.Такъв е случаят с
Бърнард Текпетей, който вече струва 3
млн. евро, а през август е бил оценен на
2,5 млн.Нарастване на цената се забелязва
и при други футболисти, като например
Рик Джонатан вече е оценен на 1 млн. ев-
ро.

Якуб Пьотровски струва 1,3 млн., а Оли-
вие Вердон - 1,25 млн.

Най-скъп продължава да бъде Кирил
Десподов, който е оценен на 3,5 млн. евро,
следван вече от Бърнард Текпетей и Антон
Недялков, които според transfermarkt стру-
ват по 3 милиона.

80 000 евро за билет
за мач на Федерер
Роджър Федерер обяви, че участието му

на „Laver Cup“, който ще се проведе през
следващата седмица, ще бъде последният
професионален турнир в неговата карие-
ра. Швейцарецът, който е на 41 години, се
оттегля с 20 титли от Големия шлем, 103
титли от ATP Tour и 310 седмици начело в
списъка на ATP.

На демонстративния турнир „Laver Cup“
легендарният тенисист ще бъде част от от-
бора на Европа, който ще играе срещу ос-
таналия свят. В отбора на Европа ще иг-
раят още Каспер Рууд, Рафаел Надал, Сте-
фанос Циципас, Новак Джокович и Анди
Мъри, а капитан ще бъде Бьорн Борг.

Тейлър Фриц, Феликс Оже-Алиасим,
Диего Шварцман, Франсис Тиафо, Алекс
де Минор и Джак Сок ще играят за Остана-
лия свят, а капитан ще бъде Джон Макен-
роу.

Билетите за тези мачове вече са прода-
дени, а след като Федерер обяви, че ще
прекрати кариерата си, започна и препро-
дажбата на билети. Най-евтиният билет в
сайтовете за препродажба струва 2400 ев-
ро, а билетите за по-добри позиции на три-
буните са от 13 000 до 17 000 евро. Има и
билети за места, които са точно до "ложа-
та" на Федерер и тези билети се продават
на невероятната цена от 80 000 евро.

„За феновете Мин-
ьор е религия, а ста-
диона храм!

За мен Миньор е жи-
вота ми, а стадиона
дом!

Израснах в този
клуб, развивах се и ра-
ботя за него. За мо-
мент не съм си помис-
лял, че моя живот ня-
ма да бъде свързан с
Миньор.

Боли ме от всичко,
което се случва в пос-
ледните дни. Градено-
то с години е напът
да се разруши за миг.

Защо???
Защо допуснахме да

бъде обиждан и унизен
човек, работещ мно-
го? Работещ с душа и
сърце. Професиона-

лист до мозъка на кос-
тите си и отдаден на
100%. Той идваше пър-
ви на стадиона и си
тръгваше последен.
Единственото му же-
лание беше да направи
от нашия клуб разли-
чен от общоприето-
то в България. Устой-
чив във времето клуб.
Даде шанс на предим-
но млади футболисти
с потенциал за разви-
тие. Логично обаче е,
че като са млади пси-
хиката им да не е мак-
симално устойчива и
подлежи на укрепване
с времето. Нормално
е да прегорят под нап-
режението, създало се
около клуба и започна-
ло по време на мача в

Добрич (беше едва
втория за сезона), а
може би още преди
това. Принос за това
напрежение бяха и не
малкото мачове нес-
праведливо загубени,
благодарение на тен-
денциозно съдийство.
Под такъв натиск от
различни страни от-
борът ни не можа да
покаже така желано-
то от всички ни ниво.
Ние треньорския щаб
също допуснахме
грешки. Момчетата,
които показаха, че мо-
гат да издържат са
Венци и Веско. Важна
роля можеха да изиг-
раят Божидар и Анди.
Да, ама не! Оставихме
ги да си тръгнат…

Много добри футбо-
листи и хора са!

Кому от нас обича-
щите Миньор бе нуж-
но това?

Защо нападаме хора,
работещи за благото
на нашия клуб? Защо
нападахме ръководни-
те фактори, опитва-
щи се да подсигурят
необходимите сред-
ства за нормалното
съществуване и рабо-
та на любимия ни от-
бор? Кой печели?! За-
що не ценим добрите
и работещи хора? Те-
зи, които искат от-
бор с бъдеще.

Щастлив съм, че
имах възможността
да работя с уникални
хора като Христо
Янев и Владо Манчев!

От всеки треньор,
с който съм работил,
а те не са малко, нау-
чих много и получих
добро отношение. Ра-
ботата ми с този
екип беше различна,
беше несравнима. В
тяхно лице имах чест-
та да видя истинска
отдаденост и профе-
сионализъм.

Велизар Димитров
ми е много добър
приятел. Познавам
манталитета му, на-
чина му на мислене и
това което искаше да
постигнем. Уви, пре-
чупихме го. Загубихме
за каузата и него!

Лесно е да сочим с
пръст, да критикува-
ме и да даваме оценки
на другите. Хубаво е
обаче критиката да е
градивна, а не плод на
емоциите и демон-
стриране на его.

Никога в професио-
налния си живот не
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на истината неговото име е най-често скандираното от фено-на истината неговото име е най-често скандираното от фено-на истината неговото име е най-често скандираното от фено-на истината неговото име е най-често скандираното от фено-на истината неговото име е най-често скандираното от фено-
вете, независимо,че не е играе вече доста години на терена. Тойвете, независимо,че не е играе вече доста години на терена. Тойвете, независимо,че не е играе вече доста години на терена. Тойвете, независимо,че не е играе вече доста години на терена. Тойвете, независимо,че не е играе вече доста години на терена. Той
обаче е неизменно част от треньорския екип. Остава си и единобаче е неизменно част от треньорския екип. Остава си и единобаче е неизменно част от треньорския екип. Остава си и единобаче е неизменно част от треньорския екип. Остава си и единобаче е неизменно част от треньорския екип. Остава си и един
от най-големите малчаливци в пернишкия футбол. Даже и следот най-големите малчаливци в пернишкия футбол. Даже и следот най-големите малчаливци в пернишкия футбол. Даже и следот най-големите малчаливци в пернишкия футбол. Даже и следот най-големите малчаливци в пернишкия футбол. Даже и след
прочутите си три гола срещу „Левски” се измъкна от заднатапрочутите си три гола срещу „Левски” се измъкна от заднатапрочутите си три гола срещу „Левски” се измъкна от заднатапрочутите си три гола срещу „Левски” се измъкна от заднатапрочутите си три гола срещу „Левски” се измъкна от задната
врата на сградата на стадиона, за да не говори пред чакащитеврата на сградата на стадиона, за да не говори пред чакащитеврата на сградата на стадиона, за да не говори пред чакащитеврата на сградата на стадиона, за да не говори пред чакащитеврата на сградата на стадиона, за да не говори пред чакащите
го журналисти. Щом и той проговори през клубния сайтго журналисти. Щом и той проговори през клубния сайтго журналисти. Щом и той проговори през клубния сайтго журналисти. Щом и той проговори през клубния сайтго журналисти. Щом и той проговори през клубния сайт
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съм си позволявал да
обидя, да критикувам
или да отговарям на
обидите и критиките
отправени към мен.
Искам обаче да защи-
тя хората, работещи
на стадиона. Не, те
не са хрантутници!
Всеки от тях върши
много повече от рабо-
тата, за която е наз-
начен , с цялото си
сърце в името на
Миньор.

Както искате така
ни наричайте, но с ръ-
ка на сърцето искам
да знаете, ние даваме
здравето си, не само
емоции за този клуб.
Ще продължим да го
правим докато „кауза-
та Миньор“ има нуж-
да от нас!

Били сме в клуба в
най-тежките му мо-
менти. Тук сме и сега.
С Емо Варадинов, Вик-
тор Райчев и остана-
лите няма да се отка-
жем от това – Мин-
ьор да го има!

Подкрепата Ви е
важна за нас, но тази
безкористната, идва-
ща от сърцата Ви!

Лично аз ще подкре-
пям отбора, заради
който бие сърцето ми
вечно! Било като част
от екипа, работещ за
него, било като фен.

Отборът, фенове-
те и стадионът – то-
ва е моя свят. Нека
направим така, че то-
зи свят да съществу-
ва и след нас!

С огромното си ува-
жение благодаря на
всеки допринесъл с
добро за отбора на
сърцето ми.“

С уважение Тони Ев-
тимов!

Играчите със странни номера на фланелките
Много играчи изби-

рат номерата на свои-
те екипи според пози-
цията, на която иг-
раят, например, най-
често нападателите
са с №9 или №10 на
гърба си, а № 1 е запа-
зен за вратаря на от-
бора. Защитниците
избират числата меж-
ду две и пет, опорни-
те полузащитници са
№6, а крилата предпо-
читат №7 или №11.
Има футболисти оба-
че, които решават да

бъдат запомнени с
цифрата на гърба си.
Кои са те?

Най-странният но-
мер на екип в история-
та на футбола, несъм-
нено, е този на Иван
Саморано. Нападате-
лят носи фланелката с
№9 в Интер, но при
пристигането на Ро-
налдо Феномена, му се
налага да отстъпи
своя номер на бразиле-
ца. Тогава той решава
да вземе №1+8, което
реално запазва сумата

на стария му.
За този период Са-

морано споделя: „Пър-
во използвахме лейкоп-
ласт, за да направим
малък знак плюс между
цифрите, но в послед-
ствие компанията,
която произвеждаше
екипите, реши да изра-
ботва този символ“.
Фланелката на напада-
теля се превръща в
най-продаваната за
времето си.Друг при-
мер за странен избор е
този на Едгар Давидс.

Легендата на нидер-
ландския футбол пре-
мина в английския Бар-
нет през 2012 година.
Там той носи фланел-
ката с №1 на гърба си,
която по принцип е
приемана като вра-
тарска. Играещият
треньор Давидс иска-
ше по този начин да
популяризира и полеви-
те футболисти да но-
сят тази цифра на
гърба си, но в крайна
сметка не успява.

При преминаването

си в Челси, Халид Була-
руз прецени, че иска да
носи №9. Въпреки че е
защитник и не се очак-
ва да вкарва голове,
нидерландецът с пря-
кор „Канибала“ не се
поколеба да вземе но-
мерът, който е носен
до преди няколко годи-
ни от голмайстора
Джими Флойд Хасъл-
банк. Все пак той не
успя да се наложи в
Челси и през 2007 годи-
на напуска тима, след
само 23 изиграни мача.
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Затвор грози бабаита, пребил медицинската сестра
23 септември 2022 г.

Срещу него вече е повдигнато обвинение, чака го постоянен арест

ДВАМА СРЕЩУ ЕДИН Е
МАЛКО ПОДЛИЧКО ПРИ
РАЗПРАВИЯ. Няма как да над-
виеш на самотен опонент в спо-

ра, особено ако си въоръжен. И освен юм-
руци, използваш пистолет пък бил той и
газ-сигнален. Щото оръжието си е оръжие.
И ако противникът ти е имал малшанс и е
пострадал при лютата разправа, следва на-
меса на полицията, после на следствието и
прокуратурата. И накрая те изправят пред
Темида. А тя, както е знайно, рядко проща-
ва. Такава ще е съдбата и на двама перниш-
ки бабаити – баща и син, които тази зима се
направили на много велики и сега ще ги съ-
дят за хулиганство. При инцидента, станал
през февруари, те здравата пребили против-
ника си в избухналия скандал, а после си
позволили и да стрелят с въпросния газ-
сигнален патлак. Та сега 48-годишният мъж
и 19-годишният му син са привлечени като
обвиняеми и при доказване на вината им в
съда ги заплашва лишаване от свобода до 5
години. Дали ще им е за урок присъдата,
времето ще покаже. Ама надали. Щото е
знайно, че веднъж насилник, обикновено
оставаш  насилник.

СКУБАНЕТО НА КАНАБИС СЕ ПРЕВ-
РЪЩА МАЙ ВЪВ ВТОРА ПРОФЕСИЯ ЗА
УНИФОРМЕНИТЕ. Мине – не мине някой
ден и те откриват поредните насаждения с
марихуана. И според процедурата, почват да
го скубят. Във вторник, когато открили по-
редните над 1100 стръка див коноп, се нало-
жили да извършат въпросните действия, за-
щото непозволеното за отглеждане растение
все пак е трябвало да бъде унищожено. Да-
но поне са им дали ръкавици за скубането,
щото не ни се мисли на какво са заприлича-
ли ръцете им. А на мераклиите да се занима-
ват с подобно непозволено „земеделие“ са-
мо да напомним, че да им бъде разчистена
„нивата“ или оранжерията с марихуана е
най-малката им беда. После попадат под уда-
рите на правосъдието и жална им майка. А
ние бихме рекли – спрете се бе, хора, не оста-
на полицай без мазоли на ръцете от скубане
на канабис.

ПИЯНИЯТ, ПРЕБИЛ МЕДИЦИНСКАТА
СЕСТРА, ДОКАТО ТЯ МУ ШИЕЛА РАНИ-
ТЕ, ще бъде изправен по бързата процедура
пред Темида. И го чакат до пет години решет-
ки. Няма да му е първица, щото бил съден и
друг път. Но дано се разберат здравния и
правосъдния министър и министърът на вът-
решните работи и мерките срещу подобни
бабаити наистина бъдат облечени в законови
рамки и наказанията станат адекватни на из-
вършеното зло. Иначе и последните ни меди-
ци може да тръгнат към терминал 1.

Сряда бе Ден без
загинали на пътя

Любомира ПЕЛОВА
От Областаната дирекция на МВР в Пер-

ник напомниха, че за седма година Евро-
пейската мрежа на службите на пътна поли-
ция ROADPOL организира инициативата
Дни на безопасност на пътя в периода от 16
до 22 септември 2022 г. под мотото „Остани
жив и спаси живот“. У нас Дните на безо-
пасността на пътя се провеждат под патро-
нажа на министъра на вътрешните работи.
Кулминацията на инициативата е днес, 21
септември, който е обявен за Ден без заги-
нали на пътя. Целта е на тази дата да се
приеме предизвикателството от всички
участници в движението по пътищата –
шофьори на леки и товарни автомобили, на
автобуси, велосипеди, пешеходци, работни-
ци на пътя да няма нито един човек, загинал
при пътнотранспортно произшествие.

Двойно е увеличен броят
на мигрантите спрямо 2021

Любомира ПЕЛОВА
Двойно увеличен брой на нелегални

мигранти отчитат от МВР за първите осем
месеца на годината спрямо същия пе-
рииод на 2021 г.

Общият брой на задържаните през 2021 г.
за същия период е бил 4934 души, докато
сега броят им е удвоен, съобщават от вът-
решното ведомство. Според данните в ме-
сечния доклад на МВР за миграционната
обстановка в България, само през периода
януари-август 2022 г. са задържани общо
9918 граждани на трети страни. От тях на
вход на държавната граница са били зало-
вени 1292 души, а на изход без регистра-
ция - 1378. Установени в незаконен престой
във вътрешността на страната са 7248 лица.

По данни на МВР, към края на август до-
мовете на дирекция "Миграция" за наста-
няване на гражданите от трети страни са
запълнени на 114%. В тях са настанени
1565 души , а капацитетът им е за 1368.
Сред настанените преобладават граждани
на Сирия (835) и Афганистан (482).

Настанени в центрове на Държавна аген-
ция за бежанците (ДАБ) са 2068 души, а на
външен адрес - 890. Капацитетът на места-
та за настаняване е запълнен на 50,1%, се
посочва още в доклада на полицията.

Седмичната справка за обстановката у
нас по линия на миграцията показва, че
към 11 септември процентът на запълване
на местата за настаняване на дирекция
"Миграция" надхвърля капацитета - 122%,
като са настанени са 1669 души. Капаците-
тът на центровете на ДАБ е запълнен на
51%, в тях се намират 2103 лица.

Статистиката на МВР сочи, че през ав-
густ са задържани общо 2288 граждани на
трети страни, а през юли броят им е бил
997. Над 1500 от общия брой задържани са
установени в незаконен престой във вът-
решността на страната - през предходния
месец броят им е бил 653.

Син и баща на съд
за хулиганство

Любомира ПЕЛОВА
Баща и син ще

се изправят пред
правосъдието по
обвинение за хули-
ганство.

Инцидентът е ста-
нал в началото на
месец февруари та-
зи година, когато в
Перник възникнал скандал между 32-годи-
шен мъж от една страна и баща и син на 48
и 19 години от друга. На 32-годишният мъж
били нанесени удари с юмрук и бил произ-
веден изстрел със законно притежаван газ-
сигнален пистолет от опонентите му.

След проведено разследване 48-годиш-
ният мъж и 19-годишният му син са прив-
лечени като обвиняеми по чл. 325, ал. 2 от
Наказателния кодекс. При доказване на
вината им в съда ги заплашва лишаване
от свобода до 5 години. Работата продъл-
жава съвместно с прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Районна прокурату-

ра – Перник привлече
като обвиняем и за-
държа мъжа, нападнал
медицинска сестра.

Във вторник Район-
на прокуратура – Пер-
ник привлече в качес-
твото на обвиняем
С.С. за извършено от
него престъпление по
чл. 131, ал. 2, т. 3, вр.
чл. 130, ал. 1 от НК.

Досъдебното произ-
водство е образувано

Любомира ПЕЛОВА
„Още утре ще се

срещна с министрите
на вътрешните рабо-
ти и на правосъдието
и ще поискам на извър-
шителя на побоя на ме-
дицинската сестра в
Перник в максимално
кратък срок да му бъде
потърсена отговор-
ност.“ Това заяви на
брифинг в Перник във
вторник вечерта слу-
жебният министър на
здравеопазването д-р
Асен Меджидиев. Той
посети пострадалата
медицинска сестра в
неврологично отделе-
ние на МБАЛ "Рахила Ан-
гелова". Жената е нас-
танена в отделението
с комоцио. Състояние-
то й от психическа
гледна точка е изклю-
чително тежко, заяви
д-р Меджидиев. По ду-
мите му жената е из-
ключително травмира-

на, няма зас-
трашаващо
живота й
състояние,
но психичес-
ката трав-
ма е много
тежка. Тя е
сестра с бо-
гат опит,
вежлив и ко-
ректен чо-
век, каза министърът
и изрази убеденост, че
медицинското лице ня-
ма никаква вина за слу-
чилото се. Тя е посрещ-
нала пациента и той я
нападнал без никаква
причина. Бил е в нет-
резво състояние. Спо-
ред министъра, пос-
традалата сестра е
необходимо да си отпо-
чине, да се разтовари и
след това да се срещне
с психолог.

Има пет осъдени на-
силници над медицин-
ски лица, каза още Мед-

жидиев. Той определи
деянието като много
тежко престъпление,
което е необходимо да
се криминализира. Ми-
нистърът посочи, че
медиците в ежеднев-
ната си практика се
срещат с хора в най-
различно състояние,
изтърпяват всякакви
ситуации. Но да се по-
сегне и на нашия жи-
вот - на сестрите, са-
нитарите и лекарите,
това е абсурдно пове-
дение, категоричен е
д-р Меджидиев.

след получен сигнал за
нападение над меди-
цински специалист.

Към настоящия мо-
мент е установено, че
на 19.09.2022 г., в каби-
нет на спешно прием-
но отделение при
МБАЛ „Рахила Ангело-
ва“, 32-годишният С.С.
е нанесъл удар в об-
ластта на главата на
медицинска сестра при
изпълнение на служба-
та й. С действията си
той е причинил на пос-

Здравният министър за
посегателствата над медици

Над 1100 растения коноп
открити в ниви в Пернишко
Любомира ПЕЛОВА

Досъдебни произ-
водства за отглежда-
не на растения от ро-
да на конопа в нару-
шение на Закона за
контрол върху нарко-
тичните вещества и
прекурсорите са за-
почнати в Перник.
Във вторник, при ак-
ция на служители от
Териториален сектор
„Борба с организирана
престъпност“ и коле-
гите им от сектор
„Противодействие
на криминалната
престъпност“ при
Първо РУ , в две ниви
край пернишки села са
открити и изкорене-

ни 1103 растения от
рода на конопа. Задър-
жан е 45-годишен мъж,
познат на полицията,
чиято съпричас-
тност към открити-
те  растения е в про-
цес на изясняване.
Предприети са съот-
ветните процесуално-
следствени действия
под ръководството
на прокуратурата и
разследванията про-
дължават по чл. 354
„в“, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс.

При друга акция на
криминалисти от Вто-
ро РУ са задържани два-
ма непълнолетни за
притежаване на нарко-

тични вещества. Орга-
ните на реда проверили
15 и 16-годишен тий-
нейджъри. След напра-
вян им личен обиск от
тях са иззети съцве-
тия от зелена суха лис-
тна маса с тегло около
10 грама. Полевият
тест отчел положите-
лен резултат за кана-
бис. Двамата са задър-
жани за срок до 24 ч. по
Закона за МВР.

Образувани са досъ-
дебни производства
по чл. 354 „а“, ал. 3 от
Наказателния кодекс
и действията по раз-
следванията продъл-
жават под надзора на
прокуратура.

традалата лека телес-
на повреда.

С постановление на
наблюдаващия проку-
рор обвиняемият е за-
държан за срок до 72
часа. Предстои внася-
не в съда на искане за
вземане на мярка за
неотклонение „задър-
жане под стража“
спрямо него.

Обвиняемият С.С.
вече е бил осъждан,
съобщават от проку-
ратурата.
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