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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

Ñðåùà íà òâîð÷åñòâî, òðàäèöèè è îáè÷àè â Ïåðíèê
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.72 лв.
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Св. прпмчца Феврония.
Преп. Дионисий

Атонски

Чешки
модел

Чехите ни разказаха играта за граждан-
ското общество. От няколко дена техният
четвъртмилионен митинг срещу коруп-
цията на премиера им, не дава мира на буд-
ните граждани. То бива, то може, ама да се
съберат толкова хора на едно място по по-
литически и морален казус си е постижение
за историята. И на всичко отгоре никой не
споменава да са извозвани с автобуси.

Родната опозиция сигурно е изпаднала в
тих унес и сладки мечти поне една десета
от чешката навалица да ощастливи нейна
публична протестна изява. То и това е пре-
достатъчно, за да ревне, че управляващите
вече нямат морално право да стоят във
властта. А управляващите? Да се кръстят,
че съдбата не ги е пратила да ръководят
чешкия народ, че на такъв митинг кой би
издържал? Те променят тутакси закони от
ден до пладне само при протеста на двайсе-
тина души на жълтите павета, а какво ос-
тава да ти ревнат "Оставка!" 250 000 хил-
яди!

Да им имаме митингите, вика си опозиция-
та. Добре, че им нямаме митингите, самоус-
покояват се властимащите. Чешкият модел
не е за нас. То сигурно и затова немците ни
прескочиха, като решиха да правят емблема-
тичните шкоди в Турция. А ние ако искаме
промяна - да си внесем митингуващи от Че-
хия. Корупция си имаме достатъчно.

Валентин ВАРАДИНОВ

140 / 280

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно,
кратък дъжд

Еньовден събра в “Ладовица” 270 любителски състава от Югозапада
Светла ЙОРДАНОВА

И тази година Пер-
ник беше място на
среща на творчество,
свидно пазени тради-
ции и обичаи.

Регионалният фес-
тивал на любителско-
то творчество на
възрастните хора от
Югозападна България
се провежда за осма
поредна година в мес-
тността "Ладовица",
в кв. "Изток",чиито
поляни са богати на
билката еньовче.

Еньовденската фол-
клорна палитра събра
над 270 любители от
различни фолклорни
области на България
и допринася за пред-
ставянето на фол-
клорните музикални
традиции у нас.

Стотици гости,
сред които бяха кме-
тът на Община Пер-
ник Вяра Церовска, на-
родният представи-
тел д-р Александър Але-
ксандров, зам.-кметове-

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

те Севделина Ковачева
и Йордан Павлов и сек-
ретарят Радослава Ма-
нова, се потопиха в ма-
гията на автентичния
български фолклор.

Фестивалната над-
превара по традиция
беше открита от кме-
та на населеното
място инж. Емил Кос-
тадинов.

"Използвам този
прекрасен празник,за
да ви пожелая да бъде-
те здрави, все така
неуморни и винаги
млади по дух!

Поздравявам ви за
нестихващия ентусиа-
зъм и неизчерпаемата
енергия, с която пра-
вите нашия делник по-
красив и по-ведър! Не
спирайте да творите
и да ни давате пример
с дейността си!

Нека заедно да се по-
топим в магията на
българския фол-
клор!Да запазим тра-
дициите живи, така
както нашите предци

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÄÐÅÍ ÑÅ ÃÎÒÂÈ ÇÀ
ÔÅÑÒÀ “ÑËÚÍÖÅ ÈÄÅ...”

346 ËÅÊÀÐÈ ÐÀÁÎÒßÒ ÍÀ
ÒÅÐÈÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÂÅËÎÏÎÕÎÄ È ÁÀÑÊÅÒÁÎË
ÇÀ 90 ÃÎÄÈÍÈ ÏÅÐÍÈÊ

Перничанин плаши шумни
младежи с газов пистолет

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задържан за стрелба с га-

зов пистолет. Случката се е разиграла около
21,30 часа на 21 юни в пернишкия квартал
"Твърди ливади". 55-годишен мъж произвел
изстрел във въздуха със законно притежа-
ван газов пистолет Целта му е била  да спла-
ши група младежи, които според него вдига-
ли шум в градинката пред блока. След сиг-
нал на тел. 112 той бил задържан, а оръжието
иззето. Била му е наложена полицейска
мярка за срок до 24 часа. Започнато е досъ-
дебно производство и работата продължава.

ги съхраниха за нас",
сподели Костадинов.

Програмата е наси-
тена и разнообразна,
като изпълнители и
състави към читалища
и пенсионерски клубове
от югозападния край
на страната се надиг-
рават, надпяват, де-
монстрират умения и
показват запазените и
до днес родни обичаи.

Филмов маратон в
четвъртък в Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Седем прожекции в един ден е подготви-

ло Пътуващото кино, което отново е в Пер-
ник. Всички те ще бъдат на 27-ми юни, чет-
въртък. Естествено първите прожекции са
за децата, които ще могат да гледат общо 4
анимации- от 10,30 часа "Епохата на живот-
ните", от 12 часа " Великото пътешествие" ,
от 13,30 часа "Омагьосаната къща" и от
15,10 часа "Астерикс и тайната на вълшеб-
ната отвара".  Следобедните прожекции са
за възрастните зрители- от 17,00 часа зрите-
лите ще могат още веднъж да гледат филма
на Мариян вълев- "Лошо момиче", от 18, 40
часа е прожекцията на "Рокендрол филмът"
, а киномаратонът ще завърши с невероя-
тните Хавиер Бардем и Пенелопу Крус в
лентата "Всички знаят", чиято прожекция е
от 20,20 часа.
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Â Äðåí ñå ãîòâÿò óñèëåíî çà "Ñëúíöå èäå..."
Това е деветнадесетото издание на Националния детски фолклорен фестивал с международно участие

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

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

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

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

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Любомира ПЕЛОВА
По традиция в края

на месец юни в китно-
то радомирско село
Дрен ще се проведе за
деветнадесети поре-
ден път Национал-
ният детски фолкло-

рен фестивал с меж-
дународно участие
"Слънце иде..." Тазго-
дишното издание ще
бъде на 28 и 29 юни
на открита сцена
пред читалището в
селото. с начален час

10.00 часа. Фестива-
лът е с конкурсен ха-
рактер и право на уча-
стие имат деца и мла-
дежи до 18 годишна
възраст. Участници-
те могат да бъдат:
индивидуални изпъл-

нители - певци, ин-
с т р у м е н т а л и с т и ,
танцьори, разказвачи;
и колективни - певчес-
ки групи, танцови
групи, групи за оби-
чаи, оркестри. Изпъл-
ненията в конкурсна-
та програма се оце-
няват от квалифици-
рано професионално
жури в областта на
песенен и танцов фол-
клор. Журито заседа-
ва след края на изпъл-
ненията и обявява
класирането в края на
втория ден на феста.

Началото на дет-
ския фестивал "Слън-
це иде…" в село Дрен е
поставено през 2001
година със спечелен
проект по програма
на Национален Фонд
"Култура". От 2007
година той е с между-
народно участие.

Целите и здачите,

90 години от обявяването
на Перник за град

Светла ЙОРДАНОВА
В областта на културата Перник има

своите достижения преди още селище-
то да бъде обявено за град, припомнят
от държавен архив- Перник.

През 1901 г. е основан първият граж-
дански оркестър към Мини Перник.

През 1919 г., в тогавашното село Пер-
ник, е създаден професионален театър.

Днес успешно работят и самодейните
колективи към Двореца на културата,
към Обединения детски комплекс, в
двата Младежки дома и читалищата в
общината. Ансамблите за народни пес-
ни и танци "Граовска младост", "Пер-
ник" и "Граово" разнасят славата на
българския фолклор по света.

Градската художествена галерия, от-
крита през 1958 г. съхранява множес-
тво творби на автори, творили от 30-те
години до днес.

Създадената през 1954 г., Обединена
школа по изкуствата е сред най-старите
и авторитетни школи в България. Дет-
ският хор "Родна песен", ансабълът
"Граовче", балетния състав, клубът по
спортни танци, школата по изобразител-
но изкуство носят постоянно отличия от
най-престижни конкурси.

Жителите на града правят най-голе-
мия фестивал на маскарадните игри
"Сурва" в Европа. Градът е европейска

столица на сурвакарските игри. Фести-
валът на маскарадните игри е едно от
най-колоритните и по мащаби, и по зре-
лище събития в България и на Балкан-
ския полуостров. Това e най-авторитет-
ната изява на традиционни народни иг-
ри и обичаи с маски.

Силвия ГРИГОРОВА
След като четири

поредни седмици
предлаганите свобод-
ни места на трудовия
пазар в Перник  намал-
яваха, то през измина-
лата те се увеличиха
с 9 и станаха 194. За
съжаление предлага-
ните свободни места
на безработните вис-
шисти намаляха, ма-
кар и с 2 и станаха 6.

И през миналата
седмица бяха актуал-
ни офертите за рабо-
та на 20  оператори в
производство в Божу-
рище, 10 оператори
на производствена
линия  в Казичене, 20
охранители в София,
44 шофьори на тро-
лейбуси за София. Ми-
налата  седмица се
появи оферта за ра-
бота на още 10 ма-
шинни оператори за
навиване на бобина в
Перник за София.

Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота на: 6 общи ра-
ботници в промишле-
ността,  5 монтажни-
ци на отоплителни и
климатизационни ин-
сталации, 5 водопро-
водчици, 1 автомон-
тьор, 3 пекари, 1 об-
служващ кулинарен
щанд, 2 шофьори на
товарен автомобил,
4 шофьори на специа-
лен автомобил,  3 про-
давачи разносна тър-
говия, 2 производите-
ли ръчно на хляб, 5 ка-
мериери, 2 отчетни-

ци счетоводство, 2
лекари спешна медици-
на, 2 фелдшери, 2 про-
давач-консултанти, 7
общи работници, 5 ра-
ботници по озелен-
яване, 1 лесничей,1 ма-
шинен оператор, 1
готвач, 1 счетоводи-
тел на 4 часа, 1 адми-
нистративен секре-
тар 5 монтажници на
електрически елемен-
ти, 5 машинни опера-
тори на металореже-
щи машини, 3 шлосе-
ри, 5 гладачи, 6 еле-
ктромонтьори на еле-
ктронна апаратура, 1
работник в кухня, 1
барман,1 обслужващ
погребално бюро, 1
работник за поправка
на джанти.

Анализът на предла-
ганите от Бюрото по
труда в Перник тази

Бюрото по труда търси шофьори,
оператори в производство, охранители

Продължава доставката
на нови линейки

Силвия ГРИГОРОВА
На 19.06.2019 г. са разпределени но-

ви 10 линейки, в изпълнение на  проект
"Подкрепа за развитие на системата за
спешна медицинска помощ". Нови ли-
нейки постъпиха в центровете за спеш-
на медицинска помощ в Бургас - 2, В.
Търново - 2, Кърджали, Хасково, Ст. За-
гора, Кюстендил, Видин и Габрово - по
1 линейка. Другите 22 вече са разпре-
делени в спешните центрове в София,
Пловдив, Варна, Плевен, Силистра и
Хасково. Така новите линейки в систе-
мата на спешната помощ станаха общо
32. До края на месец юни 2019 г.  ще
бъдат предоставени и приети още 10 ли-
нейки. Изпълнението на Европейския
проект е по график и линейките се дос-
тавят периодично, без забавяне и проб-
леми от страна на изпълнителя. До края
на 2019 г. общият брой на доставените
нови линейки по договор трябва да дос-
тигне  90.

Създадена е организация ежемесеч-
но, веднага след доставката на новите
линейки, в тях да се инсталират GPS ус-
тройства и паник бутони. В 20 от новите
линейки има инсталирани устройства и
паник бутони, в другите 12 са предприе-
ти действия за монтаж, който ще прик-
лючи до края на месец юни тази годи-
на.

В ЦСМП Варна са доставени три нови
линейки, като всяка от тях има монтира-
ни GPS устройства и паник бутони. За
целта прилагаме протокол с дата
23.05.2019 г. Предстои новите линейки
да бъдат оборудвани и с навигационна
система. Предстои провеждането на
обучения на персонала в системата на
спешната помощ за работа с новите ус-
тройства в линейките.

Допълнително, всяка от новите линей-
ки разполага с необходимото за целта
ново оборудване, което включва кисло-
родна инсталация;  дефибрилатор с
ЕКГ; инфузионна помпа; респиратор/
апарат за механична вентилация; аспи-
ратор - стационарен и мобилен и др.

Към момента системата за спешна
медицинска помощ разполага с 693 са-
нитарни автомобила/линейки/, закупени
основно след 2007 г.

седмица свободни ра-
ботни места, показва,
че сред най- търсени-
те кадри са шофьори
на тролейбуси,  опера-
тори в производс-
твото, охранители,
оператори за навива-
не на бобини  и други.
На трудовия  пазар в
региона тази седмица
преобладава търсене-
то на кадри за об-
служващите дейнос-
ти, а след това за
производството.

И тази седмица се
запазва тенденцията
хората със средно и
по-ниско образование
да имат по-големи
шансове да си на-
мерят работа. На тях
Бюрото по труда
предлага 188 свобод-
ни места и 6 за безра-
ботни висшисти.

които си поставят
организаторите е да
се стимулира дейнос-
тта на културните
институти при рабо-
тата им с детски
фолклорни състави,
да бъде събуден инте-
ресът на младите хо-
ра към издирване, изу-
чаване и популяризи-
ране на фолклорното
ни наследство. И не
на последно място -
да се възпитава лю-
бов към фолклорното
ни изкуство и предос-
тавя възможност на
младите хора да бъ-
дат негови разпрос-
транители.

Организатори на
феста са Министерс-
тво на културата,
Община Радомир,
кметството в село-
то и Народно читали-
ще "Благой Попов -
1927 г." с.Дрен.
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Най-много са общопрактикуващите лекари

Влизат в сила изменения в Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от ДОО

Светла ЙОРДАНОВА
Заведенията за

болнична помощ в
областта към
31.12.2018 г. са 4 с
448 легла, заведения-
та за извънболнич-
на помощ са 27 с 5
легла, а другите ле-
чебни и здравни за-
ведения са 5 с 35
легла.това сочат
данните на Терито-
риалната статисти-
ка в Перник за здрав-
ните заведения на
територията на ре-
гиона към
31.12.2018г.

Съгласно Закона за
лечебните заведе-
ния болниците са
многопрофилни и
специализирани. Към
31.12.2018 г. на те-
риторията на об-
ласт Перник фун-
кционират 1 многоп-

рофилна болница с
295 легла и 3 специа-
лизирани болници
със 153 легла. Раз-
пределението на
с п е ц и а л и з и р а н и т е
болници по видове е
следното:

- За активно лече-
ние - 2 с 93 легла;

- За продължител-
но лечение и рехаби-
литация - 1 с 60 лег-
ла.

Осигуреността на
населението с бол-
нични легла в края
на 2018 г. е 370.6 на
100 000 души от на-
селението, при сред-
но за страната -
759.6.

Към 31.12.2018 г.
заведенията за из-
вънболнична помощ
в област Перник са
27 с 5 легла. Сред из-
вънболничните за-

ведения с дейности
по клинична медици-
на най-голям е
броят и легловият
фонд на медицински-
те центрове - 9 за-
ведения с 5 легла.

В края на годината
в областта фун-
кционират 13 самос-
тоятелни медико-
технически лабора-
тории и 3 самостоя-
телни медико-диаг-
ностични лаборато-
рии.

Към други лечебни
и здравни заведения
се отнасят центро-
вете за спешна ме-
дицинска помощ, ре-
гионалните здравни
инспекции, домове-
те за медико-социал-
ни грижи за деца,
хосписите, нацио-
налните центрове
без легла, диализни-
те центрове, както
и центровете за
трансфузионна хе-
матология. В края на
2018 г. тези заведе-
ния са 5 с 35 легла,
като най-голям е
броят на хосписите
- 2 с 35 легла.

Медицински персо-
нал

В края на 2018 г. на
основен трудов до-
говор в лечебните и
здравните заведе-
ния  в област Пер-
ник практикуват
346 лекари. Лекари-
те по дентална ме-
дицина са 144, като

97 от тях работят
в практики, които
имат сключен дого-
вор с НЗОК. Меди-
цинските специалис-
ти по здравни гри-
жи - 527, от които
377 са медицински
сестри и 31 акушер-
ки.

· В заведенията за
болнична помощ
практикуват 138 ле-
кари, 5 фармацевти
и 237 медицински
специалисти по
здравни грижи, от
които 176 медицин-
ски сестри.

· В заведенията за
извънболнична по-
мощ работещите на
основен трудов до-
говор лекари са 177
и 143 лекари по ден-
тална медицина. Тук
се включват и всич-
ки лекари (144) и ле-
кари по дентална ме-
дицина (97), които
работят в индиви-
дуални и групови
практики по дого-
вор с НЗОК. От дру-
гите заведения за
доболнична помощ
най-голям е делът на
лекарите, работещи
на основен трудов
договор в медицин-
ските центрове
(19).

· В други лечебни и
здравни заведения
(вкл. детски ясли и
кабинети в училища)
към 31.12.2018 г. на
основен трудов до-

говор работят 31
лекари и 1 лекар по
дентална медицина.

Лекари по специал-
ности

В структурата на
лекарите по специал-
ности[1] най-голям е
делът на общопрак-
тикуващите - 81,
или 23.4% от всички
лекари в областта,
следвани от: Вът-
решни болести -
9.0%, Спешна медици-
на - 6.9% и Нервни бо-
лести - 6.6%.

Осигуреност с лека-
ри

Осигуреността с
лекари в края на 2018
г. е 28.6 на 10 000 ду-
ши от населението,
при 42.4 на 10 000 ду-
ши общо за страната.

Осигуреността с
лекари по дентална
медицина е 11.9 на 10
000 души от населе-
нието, при 10.3 на 10
000 души общо за
страната.

Осигуреността с
общопрактикуващи
лекари е 6.7 на 10 000
души от населението,
при 6.0 на 10 000 ду-
ши общо за страната.

[1] Разпределението
на лекарите по спе-
циалности се отнася
до практикуваната
специалност. Включе-
ни са и лекарите, ра-
ботещи в практики за
специализирана меди-
цинска помощ. Не са
разпределени лекари-
те, които практику-
ват по повече от ед-
на специалност.

Още две компании искат
да събират пътни такси

Силвия ГРИГОРОВА
Още двама кандидати за Национален

доставчик на услуги (НДУ) искат да пар-
тнират на Агенция "Пътна инфраструкту-
ра" (АПИ) в събирането на пътни такси. С
решение на Управителния съвет на АПИ
от 16 май 2019 г. в Регистъра на НДУ на
сайта www.bgtoll.bg  е вписан "Конкорд
Смарт Инфраструктура" АД, който же-
лае да продава електронни винетки,
както и маршрутни карти и бордови ус-
тройства при старта на търговската ек-
сплоатация на тол системата. Дружес-
твото е преминало проверка по същес-
тво дали отговаря на изискванията и ве-
че има решение на Управителния съвет
на АПИ за подписване на договор.

На 4 юни 2019 г. заявление за регис-
трация е подал и четвърти кандидат за
НДУ - "Иком" ООД, който все още е в
първия етап на процедурата - да се уста-
нови дали отговаря на условията и едва
тогава да се впише в регистъра. Дру-
жеството е заявило желание да партни-
ра на АПИ само в събирането на тол так-
си.

Регистрираният от АПИ втори Нацио-
нален доставчик на услуги, с който бе-
ше сключен договор на 14 май 2019 г. -
"Телетол" АД, няма да има възможност
да продава електронни винетки, тъй като
не постигна оперативна съвместимост
на база интерфейс с Електронната сис-
тема за събиране на пътни такси. Съг-
ласно Общите условия за регистриране
на НДУ, дружеството имаше 10 дни, за
да установи съвместимост на база ин-
терфейс и договорът да влезе в сила.

На 4 юни 2019 г. в АПИ е получен отго-
вор от представляващия "Телетол" АД
Мартин Димитров, в който той предлага
"осигуряване на техническо решение за
собствена сметка, което представлява
непрекъснат канал за покриване на го-
реописаните изисквания". Това по съ-
щество означава изцяло нова техноло-
гия, която няма нищо общо с изпълне-
нието на изискванията от Общите усло-
вия за осигуряване на техническа съв-
местимост на оборудването на НДУ с
Елекронната система за събиране на
пътни такси.

Предложеното от "Телетол" АД пред-
ставлява сериозно неизпълнение на До-
говора от 14 май 2019 г. и опит за прена-
писване на Общите условия и договора.
Ако то бъде прието, това би довело до
негативно засягане на сигурността на
Електронната система на АПИ, а от там и
на националните интереси, които тази
система следва да гарантира чрез пра-
вилната й и сигурна експлоатация.

Поради непостигане на изискваната в
Общите условия оперативна съвмести-
мост, със свое решение от 19 юни 2019
г. Управителният съвет на пътната аге-
нция прекрати договора на "Телетол"
АД. Дружеството остава в регистъра на
Националните доставчици на услуги и
ако на по-късен етап постигне успешна
оперативна интеграция с интерфейса на
централната система при въвеждане в
търговска експлоатация на тол система-
та, ще може да партнира на АПИ в съби-
рането на тол такси.

Съгласно Общите условия процедура-
та за регистриране на НДУ включва три
етапа - първият завършва с вписване в
Регистъра на Националните доставчици
на услуги на сайта www.bgtoll.bg. Втора
фаза завършва с договор между Аге-
нция "Пътна инфраструктура" и канди-
дата. Процедурата приключва с трети
етап - влизане в сила на този договор
след доказване на оперативна съвмес-
тимост на база интерфейс с електронна-
та система на АПИ.

До момента единствено "Интелигентни
трафик системи" АД е приключила ус-
пешно цялата процедура за регистрира-
не на Национален доставчик на услуги
за продажба на електронни винетки и
тол.

Силвия ГРИГОРОВА
Националният оси-

гурителен инсти-
тут (НОИ) инфор-
мира, че от 1 юли
2019 г. влизат в си-
ла измененията и до-
пълненията в Наред-
бата за паричните
обезщетения и по-
мощи от държавно-
то обществено оси-
гуряване (НПОП-
ДОО), по отношение
на новите образци
на документите за
изплащане на парич-
ните обезщетения,
които са приложе-
ния към нея. Това
поясниха от ТП на
НОИ Перник.

От там уточниха,
че утвърдените но-
ви образци на зая-
вления-декларации и

удостоверения за
изплащане на парич-
ните обезщетения и
помощи от държав-
ното обществено
осигуряване ще бъ-
дат публикувани на
интернет страница-
та на НОИ, рубрика
"За потребителя" /
"Формуляри"/ "Фор-
муляри за временна
н е р а б о т о с п о с о б -
ност и майчинство".

До 14 юли 2019 г.
включително в НОИ
ще се приемат ста-
рите образци на
удостоверения за
изплащане на парич-
ни обезщетения, от-
насящи се за перио-
ди преди 1 юли 2019
г.

От 15 до 17 юли
2019 г. ще бъде

п р е у с т а н о в е н о
приемането на удо-
стоверения поради
актуализирането на
програмните про-
дукти и системи,
обслужващи приема-
нето и валидиране-
то на данни за из-
плащане на парични-
те обезщетения.

След 17 юли 2019
г. ще се приемат са-
мо новите образци
на Приложения № 9,
10 и 11 към НПОП-
ДОО. Изискванията
към структурата,
формата, използва-
ните номенклатури
и контрола на пода-
ваните данни по но-
вите образци са пуб-
ликувани в рубрика-
та "Е-услуги"/"За
разработчици на

софтуер"/"Електро-
нен обмен на данни
за изплащане на па-
рични обезщетения
от ДОО". От ТП на
НОИ в Перник пояс-
няват, че няма пром-
яна в срока за пода-

ване на документи-
те, както и в реда и
начина на изчислява-
не и изплащане на
паричните обезще-
тения и помощи от
държавното общес-
твено осигуряване.
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80% îò ñãðàäèòå ó íàñ áåç çàùèòà îò ìúëíèè
Според експерти проблемът засяга главно старите блокове

Любомира ПЕЛОВА
Поне 80% от сгра-

дите в България
нямат мълниезащит-
ни инсталации или те
не работят, смятат
експерти. Според тях
сравнително добро е
положението с нови-
те сгради, тъй като
те не могат да полу-
чат разрешение за ек-
сплоатация от ДНСК
без документ, че та-
кава инсталация е из-
градена. След това
собственикът или уп-
равителят се задъл-
жава да извършва
съответните провер-
ки. При старите сгра-
ди ситуацията е мно-
го лоша, в това число
и с т.нар. панелки. Те
са строени преди 30-
50 години, след което
покривите им са пре-
търпели множество
ремонти, без послед-

така и от "персонала
на собственика или
ползвателя на сграда-
та или обекта", а съ-
що и от "външни спе-
циалисти". След прик-
лючването й се из-
готвя доклад, който
се комплектува с про-
токолите за проведе-
ните измервания и се
подписва от лицата,
извършили проверка-
та. "Докладът може
да съдържа препоръ-
ки за поправки и/или
за усъвършенствания
с цел привеждане на
мълниезащитната
уредба в съответс-
твие с изискванията,
ако е необходимо", пи-
ше в наредбата. Не се
предвижда въпрос-
ният доклад да се
представя някъде за
последващ контрол.
Не се посочват и ни-
какви санкции при на-
рушение или неспазва-
не на указанията в на-
редбата. От МРРБ
поясняват, че въпре-
ки че Наредба №4 от
2010 г. е създадена от
тяхното министерс-
тво, то не отговаря
за прилагането й и
контрола. "Ефективе-
н контрол се упражн-
ява до въвеждане в ек-
сплоатация на строе-
жите, в т.ч. на мъл-
ниезащитните уре-
дби, от участниците
в строителството
съобразно отговор-
ностите им, опреде-
лени със Закона за ус-

ващи проверки за из-
правност на мълние-
защитните инстала-
ции. Което е много
неправилно, защото
едно от първите не-
ща, които правят
майсторите, когато
се качат на покрива
да полагат нова изо-
лация, е да изрежат
всички стърчащи же-
лезни елементи.

Според специалис-
тите в държавата
няма конкретен орган
или институция, кой-
то да отговаря за
контрола над мълние-
защитните съоръже-
ния. Правилата за за-
щита от мълнии са
уредени в наредба на
Министерството на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството, приета през
2010 г. Към нея обаче
не е създадена струк-

тура, която да я при-
лага. Задължението
по спазването е пове-
рено изцяло на собс-
твениците и ползва-
телите на сгради. Те
са натоварени и с от-
говорността за под-
държането на мълние-
защитните уредби.
При многофамилните
жилищни сгради съща-
та отговорност се
пада на домоуправи-
телите, а в училища-
та - на директорите.
След това обаче нито
един орган няма за-
дължение да следи как
тези хора изпълняват
отговорностите си.
"Ако например дирек-
ция "Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението" към МВР
констатира, че даде-
на бензиностанция
няма никаква или няма
работеща мълниеза-
щитна инсталация,
тя няма на кого да
предаде сигнала си",
коментира инж. Хрис-
томир Иванов от Ка-
марата на инженери-
те в инвестиционно-
то проектиране. На-
редбата на МРРБ
предвижда мълниеза-
щитните уредби на
жилищните коопера-
ции да се инспекти-
рат поне през три го-
дини. Съгласно тек-
ста това може да се
извършва както от
"квалифицирани лица,
компетентни в облас-
тта на проверката",

тройство на терито-
рията (ЗУТ). За всяка
мълниезащитна уре-
дба след завършване-
то й се извършва на-
чална проверка, за да
се потвърди съот-
ветствието на уре-
дбата с изискванията
на проекта и на прило-
жимите нормативни
актове. Последва-
щият контрол за оси-
гуряването на безо-
пасната експлоата-
ция на сградите е от-
говорност на техни-
те собственици или
ползватели. На осно-
вание чл. 195, ал. 4 от
ЗУТ кметът на общи-
ната може да задължи
със заповед собстве-
ника на строежа да ре-
монтира и извърши в
определен срок необ-
ходимите ремонтни и
в ъ з с т а н о в и т е л н и
дейности за поправ-
яне или заздравяване.
Състоянието на обе-
ктите и необходими-
те ремонтни и въз-
становителни дей-
ности се установява
с протокол от коми-
сия, назначена със за-
повед на кмета на об-
щината. Според Хрис-
томир Иванов през
последните години
гръмотевичната дей-
ност се е увеличила 3-
4 пъти. По данни, обо-
бщени в наредбата
от 2010 г., средният
брой на дните с гръ-
мотевици за страна-
та е бил 30 на година.

Георги Марков: Хрантутим
партии с 1% избиратели, те

се събират и влизат в НС
Любомира ПЕЛОВА

Съгласен съм субсидията е да е 1
лев. Когато нямаше субсидии за пар-
тиите бяха достижими 2 млн. гласа, а
сега са мечта, казва депутатът от ГЕРБ
Георги Марков.

 Той коментира предложението на
ГЕРБ партийните субсидии да паднат на
1 лв. Както стана ясно, депутатите отло-
жиха гласуването на законопроекта. За
това настояха партньорите от малката
коалиция ВМРО и НФСБ.

"Когато нямаше партийни субсидии и
хрантутене от държавата, хората не хо-
деха на мач, на кино и на театър, за да
ни слушат във Великото Народно съб-
рание. Защо сега парламентът е на това
ниво? Защо депутат стана мръсна ду-
ма? Защо държавата ще хрантути пар-
тията БСП, за да стане парламентарна и
от такава да стане извънпарламентарна
и да ги няма 4 месеца в парламента?
Защо хрантутим партии от по 1%, за да
се събрат после 7 партии с по 1% и за-
ради ниската избирателна бариера от
4% се вмъкват в парламента", каза още
той.

ПЕС и ЕНП няма да имат мнозинство
в парламента. Нито Манфред Вебер, ни-
то Франс Тимерманс ще бъдат избрани,
поради простата причина, че в Европа
има много натрупани проблеми, а те са
част от проблема, прогнозира Марков.

"Няма да има Европейски съединени
щати- това вече е сигурно, защото 10
страни не го желаят. Според мен ще се
отиде към компромис и вероятно Ми-
шел Барние ще бъде председател на
ЕК. Очевидно е, че има криза на лидери
в Западна Европа", каза още Марков.

Заплатите растат най-много
в сектор "Образование"
Светла ЙОРДАНОВА

По предварителни
данни на Национал-
ния статистически
институт през пър-
вото тримесечие на
2019 г. общите раз-
ходи на работодате-
лите за един отра-
ботен час от наети-
те от тях лица на-
растват с 12.9%
спрямо първото
тримесечие на 2018
година. Увеличение-
то в индустрията е
с 11.4%, в услугите -
с 13.1%, и в строи-
телството - с 8.4%,
съобщиха от НСИ.

По икономически
дейности през пър-
вото тримесечие на
2019 г. най-висок
ръст на общите раз-
ходи за труд спрямо
същия период на
предходната година
е регистриран в ико-

ЧЕЗ Разпределение инвестира
в подобряване на електрозахранването

Силвия ГРИГОРОВА
Ръководството на ЧЕЗ проведе среща

с кметове на общини и техни  предста-
вители от област Ловеч. Домакин на съ-
битието беше областният управител
Ваня Събчева. По време на срещата
бяха представени реализираните ин-
вестиционни проекти през 2018 г., пла-
новете и приоритетите на компанията за
2019 г.

През 2018 г. компанията инвестира
близо 2 млн. лв. в подобряване на еле-
ктрозахранването в областта. Дружес-
твото изгради нов трафопост в село
Голяма Желязна, община Троян за 180
000 лв. В реконструкции на мрежи нис-
ко напрежение в м. Стърна река, гр. Ап-
рилци, с. Дойренци, общ. Ловеч и в гр.
Луковит ЧЕЗ Разпределение вложи 409
000 лв.

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение пла-
нира да инвестира  2,2 млн. лв. за по-
добряване на сигурността на електро-
захранването в област Ловеч. Сред по-
значимите обекти са изграждане на но-
ви трафопостове в с. Гумощник, общ.
Троян и в гр. Троян, подмяна на кабели
в Ловеч и Луковит, реконструкция на
мрежа ниско напрежение в гр. Април-
ци, с. Бежаново, с. Румянцево и с. Дъ-
бен. Компанията стартира и подготовка
на мрежата за инсталиране на дистан-
ционно обслужвани електромери в гр.
Ловеч, които ще бъдат монтирани през
2020 г. Тези електромери ще осигур-
яват поглед в реално време върху мре-
жата и по-стриктният контрол ще пома-
га за по-бърза реакция при нужда.

Посещението на ръководството на
ЧЕЗ в гр. Ловеч е в продължение на по-
редица от срещи с представители на
общините в Западна България.

номическите секто-
ри "Образование" -
със 17.9%, "Други
дейности" - със
17.7%, и "Операции с
недвижими имоти" -
с 16.9%.

През първото
тримесечие на 2019
г. спрямо първото
тримесечие на 2018
г. разходите за въз-
награждение за един
отработен час се

увеличават с 12.7%,
а другите разходи
(извън тези за въз-
награждения) - с
13.8%. По икономи-
чески сектори изме-
нението на разходи-
те за възнагражде-
ния спрямо същия
период на предходна-
та година варира от
18.3% за "Други дей-
ности" до 8.3% за
"Строителство".

БСП готова с конкретни
предложения за субсидиите

Любомира ПЕЛОВА
БСП e

в готов-
ност за
д и а л о г
по темата
за пар-
т и й н и т е
с у б с и -
дии. Со-
ц и а л и с -
тите са
правили
изчисле-
ния как

ще се отрази намаляването на парите за
партиите от 11 лв. на 6 или 8 лв. на глас.
Лидерът на левицата призова за спокойно
и разумно обсъждане на темата. Поканата
за мирни преговори дойде след честване-
то на 163 години от рождението на един от
първите радетели на лявата идея у нас Ди-
митър Благоев - Дядото.

"Субсидията на партиите трябва да бъде
намалена, но да не бъде 1 лев, защото то-
ва убива многопартийната система в Бъл-
гария и демократичния процес. Ние сме
правили различни разчети и на 6 лв., и на 8
лв. Имаме ги тези разчети. Готови сме да
ги дадем в едни разумни и спокойни, без
различни емоции, разговори да ги обсъ-
дим с другите партии и да се спрем на не-
що общо като решение", обясни лидерът
на БСП Корнелия Нинова.



ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 кв.м., ет:4/6, тец, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 кв.м., ет:3/6, тец, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 кв.м., ет:1/2, ч.гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110кв.м., ет:5/6 - 62 500 евро
6. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
7. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
8. 1/2 етаж от къща, с.Владая, 89кв.м. - 30 500 евро
9. Малка къща, с.Мърчаево, 44кв.м., двор:795 кв.м. - 36 900 евро
10. Къща, Радомир, РЗП:140кв.м., двор:460кв.м., ток,вода, канал - 28 000 лв.
11. Къща Панчарево,250кв.м., двор:685кв.м., тх - 328 999 евро
12. Къща, с Люлин, 50кв.м., двор 400кв.м. - 40 000 лв.
13. Къща, с.Расник, 165кв.м., двор:780кв.м. - 50 000 лв.
14. Къща, с.Дрен, 130кв.м., двор:650кв.м., ток, вода, канал - 56 000 лв.
15. Къща, кв.Църква, 64 кв.м., двор:820кв.м., ток,вода, серт.яма - 55 500 лв.
16. Къща, с.Гургулят, Софийско, 286кв.м., двор:355кв.м., за бизнес,ток, вода

- 54 700 евро
17. Къща, с.Рударци, Център, 120кв.м., двор:629кв.м., тх, пл, за осн.ремонт, ток,вода

- 31 000 евро

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

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

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

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

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

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600кв.м. - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с.Повалиръж, Софийско, къща(етаж и полуетаж),
    ЗП:40кв.м.,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

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

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 70 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2        - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

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

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

                                      ПРОДАВА:

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

    обзаведена - 55 000 лв.

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

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

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

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

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

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

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

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

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

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

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

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

жилищно стр. - 22 000 лв.

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

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

- 60 000 лв., 45 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лв.

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

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

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

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

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

НАЕМИ

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

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

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

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

0887 884 095

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

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

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

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

83 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

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

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

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

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

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

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

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА

СТАРЧЕСКИ ДОМ

търси

санитарки и

мед. сестри

0878 51 97 97



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

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

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

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

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

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

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

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам масивна двуетажна

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

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам Еднофамилна къща с три

спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

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

0898 279 463

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

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

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

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

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

и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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България е страната с най-ниска средна продължителност на живо-
та на населението е ЕС. Това сочат данни на Националния статисти-
чески институт (НСИ) относно очакваната средна продължителност на
предстоящия живот на населението през периода 2016 - 2018 година.

Според данните на последно място в статистиката наред с България

се нарежда и Латвия. В двете страни средната продължителност на
живота на човек от населението е 74.9 години.

С най-висока продължителност на живота са Испания (83.4 години)
и Италия (83.1 години).

Спрямо предходния период (2015 - 2017 година) не се отчита пром-
яна при продължителността на живота, отчита НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, до-
като при жените е със
7 години по-висока -
78.4 години. Различ-
ната смъртност при
мъжете и жените, как-
то и сред населението
в градовете и селата,
определят и различ-
ната средна продъл-
жителност на живота
при тези категории
население.

За периода между
2008 и 2018 г. увели-
чението при мъжете е
с 1.9 години, а при

Интересно и забавно

Българите живеят най-кратко сред европейците
жените - с 1.8 години.

Оказва се, че хората в
градовете живеят повече
от хората в селата.

Средната продължител-
ност на живота на населе-
нието в градовете е с 2.9
години по-висока (75.7 го-
дини), отколкото на насе-
лението в селата (72.8 го-
дини). Спрямо 2008 г. за
населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за население-
то в селата е с 1 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната
продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя
е съответно 14.1 и 17.8 години.

За периода 2008 - 2018 г. очакваната продължителност на живота на
лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъ-
жете и 1.5 за жените).

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в об-
ласт Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджа-
ли. Общо в осем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области, но най-гол-
яма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а
най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6 години), отчитат
още от НСИ.
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О  Б  Я  В  А
№ 1-2022/13.06.2019 г.

Община Перник, област Перник на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС,  и  Решение №1058
от 31.01.2019 г. на Общински съвет - Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБС-
ТВЕНИЦИ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ²²² на
ЗОС на част от ПИ 013085, 035092, 013084 и 807 - частна собственост, попадащи в реали-
зацията на обект улица с осови точки 532-543-544-545-546-547-548-1900 до квартал 25,
съгласно влязъл в сила регулационен план с. Големо Бучино, общ. Перник, одобрен
със Заповед № 1150/01.08.1986 г., предвиждащ изграждане на обекти публична об-
щинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин /чл.21, ал.1 от ЗОС/, както следва:

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

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

Феноменът на лятната депресия и как да го преборим
Обикновено свързваме лятото с безгрижие, безкрайни слънчеви дни, пътувания, раз-

ходки по плажа, освежаващи коктейли и време, прекарано с най-любимите ни хора. За
съжаление обаче не винаги се получава така, както си го представяме. Все по-често
ставаме свидетели на феномена на лятната депресия, споделят психолози.На всички
въпроси, свързани с проявата на това състояние, отговаря психоложката и психотера-
певтка Катарина Леватич. Докато навсякъде из социалните мрежи се носи една вакан-
ционна вълна, всички ни питат какви са плановете ни за лятото, а приятелите ни вече
споделят снимки от приказните си летни почивки, неминуемо у нас започват да се за-
раждат симптомите на лятната депресия. Започват едни съмнения и въпроси, както и
тъга, поради това, че за пореден път няма да изживеем мечтаното лято. Важно е да отбе-
лежим, че лятната депресия не е клинична диагноза, а по-скоро начин, по който психо-
лозите се обръщат към депресивно състояние с общи симптоми и причини, което изпит-
ваме през това време от годината.

Катарина Леватич казва, че няма определен профил на човека, застрашен от прежив-
яването на този тип депресия. Това може да са родители, деца, възрастни хора, бедни,
богати и прочие.

Една от най-главните причини за проявата на лятна депресия при родителите според
нея е целият процес на измисляне на програма за лятната ваканция на децата. Какво ще
правят? Къде ще ги заведат на почивка? Имат ли достатъчно спестени пари, за да им
предоставят нужното забавление? Има ли кой да ги гледа през ваканцията?

Друга причина, поради която не успяваме да се насладим изцяло на лятото, е вън-
шният вид. Из социалните мрежи ври и кипи със снимки на мъже и жени по бански, под
които те обясняват какво да правите, за да постигнете мечтаната фигура. Разбира се, на
вас ви е трудно.Ходите на работа, имате задължения във и извън офиса, може би имате
деца или се грижите за болен родител, нямате толкова свободно време, което да отдел-
яте единствено за себе си, а последно, но не на последно място – нямате си личен про-
фесионален фотограф, който да направи снимката ви да изглежда перфектно.Да, но въп-
реки това у вас започват да се зараждат негативни емоции, които осъзнато или не, на-
сочвате към себе си и тялото си.

Финансите са друг ключов фактор, отключващ лятната депресия. Е, не всички сме хо-
ливудски звезди, и не можем да си позволим някоя луксозна едномесечна почивка на
частен остров. Но все пак се опитваме да направим всичко възможно, за да си прекара-
ме добре с любимите ни хора. Да обаче често се случва така, че отиваме на ваканция,
дори и да нямаме достатъчно финанси, само защото всички останали ще отидат на море
и ще е тъжно и ние да не зарадваме близките си.

Когато се върнем от почивката, започват съмненията и обвиненията към самите нас.
Заслужаваше ли си да похарча тези пари? Ще има ли с какво да покрия началото на
учебната година на децата?

Истината е, че избавяне от този кръговрат на негативни емоции има. Не се ръководете
от шаблоните и образците за перфектен живот, който ви се натрапва в социалните мре-
жи. Вие имате свой модел, който да следвате, различен и индивидуален. Лятото ви ще е
чудесно, независимо от това къде се намирате. Дали ще отидете на някой гръцки остров
или просто ще си организирате пет дни на Витоша или Стара планина, няма значение.
Важни са хората, с които ще създадете тези спомени. И не на последно място – обичайте
себе си! Независимо каква е фигурата ви и независимо дали сте тренирали или не през
зимата. Никой не може да ви казва какви да бъдете, защото всички сме родени различ-
ни и красиви по свой собствен начин.

Преписката се намира сградата на общинската администрация - гр. Перник,           пл.
"Св. Иван Рилски" №1а, етаж 12, стая 7.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в сградата
на общинската администрация и интернет страницата на община Перник.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

За какво се карат съпрузите
по време на отпуск

Къде да почиваме, колко пари да похарчим,
какви снимки да качим в социалните мрежи -
това са теми, които стават причина за спор меж-
ду съпрузите преди и по време на отпуската.
Международната консултантска компания е ин-
тервюирала 1070 души и е установила, че най-
често конфликтите между съпрузи по време на
почивка се дължат на работата. Така 54% от рес-
пондентите съобщават, че са влезли в спор с
половинката си поради факта, че някой от тях е
отделял твърде много време за бизнес по вре-
ме на отпуската.

Проучването е показало, че почти половина-
та от респондентите отделят време за работата
си по няколко пъти на ден, докато са на почив-
ка. Никой от участниците не е потвърдил, че е
напълно изключен от работата си, докато е във
ваканция.Повече от 95% от анкетираните пла-
нират да вземат почивка от поне една седмица,
но почти две трети признават, че понякога им
се налага да съкратят почивните дни поради
официални задължения.

Близо половината (47%) от тези, които са би-
ли принудени да се занимават със служебни де-
ла по време на ваканционния период, са каза-
ли, че е трябвало да решават спешни въпроси.
И само 19% съобщават, че просто обичат да ра-
ботят.

Полезни свойства на момината сълза,
за които може би не знаете

С п о р е д
християнски-
те повелия
момината съл-
за се появи-
ла, след като
Дева Мария
вижда Иисус
Христос на
кръста. От
сълзите й по-
никнало рас-
тението, което
често присъс-
тва в сватбе-
ни букети, тъй
като се смята,
че носи къс-
мет и проспе-
ритет в се-

мейния живот на булката.
Но освен за декорация, момината сълза се из-

ползва и в медицината. Растението, известно
още и като "лилия на долината" има антиспаз-
матично, слабително и успокоително действие.
Като билка тя се използва под формата на чай.
Ето и някои от най-честите приложения на рас-
тението:Мехлем, който е направен от екстракт
момина сълза, се използва за лечение на из-
гаряния и други рани. От цветята на това расте-
ние се прави специален тоник, който изсветл-
ява кожата.

Етеричното масло от момината сълза се изпол-
зва в ароматерапията за лечение на главобо-
лие, депресия и меланхолия.Освен това, "съл-
зите на Дева Мария" забавят сърдечния ритъм
и нормализират кръвообращението.

Въпреки това, трябва да внимавате, защото то-
ва растение може да бъде отровно, ако не го
прилагате правилно. Никога не използвайте та-
зи билка като заместител на редовните си ле-
карства и винаги се консултирайте с експерт
преди употребата й.
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Ще бъдете объркани, особено когато ви обвин-
яват в неща. който не сте правили или не сте ка-
зали. Извлечете си урок от всичко, което се случ-
ва и в бъдеще по-малко говорете за вашите пла-
нове. В личния живот, трябва да бъдете по-стро-
ги към себе си. Отношенията с партньора ви, не

могат да се нарекат безоблачни.

Очаква ви море от примамливи и печеливши
предложения за работа. Ще ви бъде много трудно
да изберете едно, но това е необходимо. В проти-
вен случай, те ще бъдат грабнати от по-бързи и
завистливи партньори. Успех очаква тези, който
планират пътешествие. Ако искате да почивате,

тогава го направете и не слушайте съветите на приятелите.

Трябва да се осланяте на логиката във всичко.
Дори ако работата ви се струва безсмислена,
вършете я с пълна отговорност. Може да се по-
чувствате зле, ако прекарате целия ден навън,
без да вършите нищо. Нищо странно в това, ако
сте били без шапка и не сте се намазали с крем.

Сега, ще страдате от собствената си грешка.

Доверявайте се на интуицията си, тя определе-
но няма да ви подведе. Ако критики идват от
страна на шефовете, приемете всичко което каз-
ват спокойно, особено ако критиката е конструк-
тивна и обективна. На работа, може да започнете
любовен роман, но тези бурни емоции трябва да

останат скрити от другите.

Може да сключите доходоносен договор, дори
ако не търсите нова работа. Точността днес
трябва да бъде дори по-напред от поетите анга-
жименти. Благоприятен ден за финансите, които
сами ще идват в джоба ви. Късмета в любовта,
ще ви позволи да съберете смелост и да направи-

те предложение на човек който харесвате.

Обръщайте внимание само на това, което наис-
тина е достойно и интересно. Твърде рано е да се
отпускате, проектите ви, все още не са реализи-
рани. В бизнеса ще имате перспективи за сътруд-
ничество със западни фирми. Изчислявайте пра-
вилно приходите и разходите си, за да не изпадне-

те в криза и трудна ситуация.

Ще може да си позволите всичко, което желае-
те. Искате да практикувате йога или любимото
си хоби? Давайте! Да се срещнете с приятели или
отидете сред природата? Още по-добре. Но не е
препоръчително в любовта, да проявявате твър-
доглавие. Трябва внимателно да изслушвате из-

браника си, за да не си навредите.

Очаква ви един двусмислен и малко загадъчен
ден. Вашите желания, толкова лесно ще се мате-
риализират, че ще повярвате в чудеса. Изключи-
телен ден за изучаване на чужд език, икономичес-
ки прогрес и политически дебати. Ще бъдете на
върха във всяка сфера, а зад гърба си, ще имате

влиятелни покровители.

Ще бъдете шокирани от факта, че мечтите ви
започват да се сбъдват. Уви, само във финансова-
та област всичко остава същото. Може би си
заслужава да се придържате към икономичен бю-
джет и спестяване? Забавленията, ще ви помог-
нат да се отпуснете. Само с алкохола и екзотич-

ните ястия, бъдете по-внимателни.

Настройте се на позитивна вълна и добрите
промени непременно ще се случат. Ако ви харесва
да се само съжалявате, в замяна ще получите съ-
щото отношение. На малките проблеми във фи-
нансовата сфера, не обръщайте внимание. Е, не
винаги на главата ви, ще се изсипват милиони.

Понякога трябва да се смирявате, с възникналите ситуации.

Възможен е спор с любимия. Но до сериозни пос-
ледствия, няма да се стигне. В областта на фи-
нансите, се опитайте да не дължите нищо на ни-
кого, тогава стабилността ви е гарантирана.
Много перспективи ще се отворят пред тези,
които имат собствен бизнес. Документите са в

ред, стоките се реализират и партньорите ще са доволни.

Бъдете приятелски настроени към всички, дори
ако някой от околната среда ужасно ви досажда.
Покажете на какво сте способни, флиртувайте,
забавлявайте се и се усмихвайте широко. В лю-
бовта, напротив, трябва да бъде изключително
искрени и честни. В противен случай, незабавно

ще ви разкрият.
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Âåëîïîõîä è áàñêåòáîë çà 90 ãîäèíè Ïåðíèê
Утре спортните прояви продължават с демонстрации по мотокрос

Страницата подготви Яне Анестиев

С юбилейни плакети
от кмета на Община
Перник Вяра Церовска
бяха удостоени ръково-
дителите на отборите
във велопохода. Съби-
тието е част от прог-
рамата, посветена на
90-та годишнина от об-
явяването на Перник за
град. Всички участници
получиха и юбилейни

значки и грамоти.Скъ-
пи млади приятели, щас-
тлива съм , че съм тук
заедно с вас, нека се ве-
сели заедно“, сподели с
усмивка кметът Вяра
Церовска, която беше
придружена от нейния
екип. Общо 90 момиче-
та и момчета от осем
гимназии се включиха в
символичен пробег по

велоалея-
та от кв.
Изток до
пред Дво-
реца на
култура-
та, къде-
то се про-
в е ж д а х а
спортни-
те де-
монстра-
ции от
клуба по

художествена гимнас-
тика „Виктория“, мажо-
ретния състав на Шес-
то училище и „Полицей-
ската академия“ към
ОД МВР Перник с ръко-
водител Калин Крумов.
Разбира се, че не липсва-
ха и танци по зумба от
групата на „Майстори-
те на танца“ , участие
взе и атрактивната

„Миньор” (Чикаго) на
четвъртфинал за Купата
В тежки атмосферни условията се изи-

гра плейофът за щатската купа на Или-
нойс, между представителя на Метроли-
гата – “Миньор” Чикаго и Премиерлигата
– “Лайтенинг”. Българският отбор отстра-
ни с 3:1 коравите американци.В средата
на първото полувреме, 17-годишният пер-
ничанин – Данаил Сергиев, засече с гла-
ва центриране от ъглов удар и откри за
1:0. Малко след попадението, на Олимпик
парк се изсипа порой, придружен от си-
лен вятър, които не спряха до края на ма-
ча. На няколко пъти играчите на “Лайте-
нинг” бяха близо до отбелязването на
гол, но защитата и стражът Мартин Митев
се справиха с опасните ситуации.В първи-
те десет минути на втората част, заваляха
опасности и пред двете врати. Първо иг-
рач на “светкавиците” стреля към българ-
ската врата, но ударът му мина високо
над гредата.В ответната атака Пламен Пе-
нев изпълни странично хвърляне. Топката
беше придвижена с едно докосване от
Миро Николов към капитана Ивалин Гун-
чев. Последният опита пас, но защитник
върна коженото кълбо обратно към него и
той стреля от движение право в ръцете на
вратаря.В 57-та минута, от центъра на те-
рена, “Лайтенинг” изпълни непряк свобо-
ден удар. Техен играч се пребори за топ-
ката с глава и подаде в наказателното по-
ле, където негов съотборник отново с гла-
ва стреля опасно.

Централният защитник Илия Ребреев
изби топката от гол-линията, но при до-
бавката “светкавиците” изравниха за
1:1.В 73-та минута, при късо изпълнение
на ъглов удар от дясно за “жълто-черни-
те”, Михалев центрира, коженото кълбо
попадна в Алонсо Гоеро, който стреля, но
вратаря изби. При добавката, най-добре
пласиран беше опитният Мирослав Мано-
лов, който вкара за 2:1.На следващата
атака, защитник на “Лайтенинг” извърши
груб фал на границата на наказателното
поле от ляво, срещу капитана Гунчев.
Бившият национал – Пламен Пенев, цен-
трира на Данаил Сергиев, който стреля с
глава, но ударът му беше спасен по
блестящ начин от стража на домакини-
те.Българите продължиха натиска. Миро
Николов изпълни странично хвърляне към
Росен Каптиев, той изведе през центъра
Данаил Сергиев. Последния с едно до-
косване продължи към Миро Манолов.
Топнападателят излезна сам срещу вра-
таря и отбеляза за 3:1.

“Много труден мач, лоши метеорологич-
ни условия, дъжд, вятър, не можехме да
покажем нашата игра. Доволен съм, че
въпреки всичко победихме. Момчетата
показаха една зряла, спокойна игра, ча-
кахме нашите шансове. Привидно против-
никът държеше повече топката, но ние
бяхме по-концентрирани в завършващата
фаза и вкарахме нашите положения. Все
пак имаме вече доста опит в турнира за
щатската купа. Мисля, че повече ги над-
хитриме, отколкото ги надиграхме”, ко-
ментира треньорът Емил Миланов.

В четвъртфиналната фаза на турнира,
“Миньор” ще срещне шампиона на САЩ –
“Адриа”. Хърватите са стар отбор с тради-
ции, създадени през далечната 1959 г. За
тях е играл легендарният португалец Еу-
зебио. Двубоят между двата тима тепърва
ще се уточнява между ръководствата на
отборите.Припомняме ви, че “Миньор” ве-
че са се срещали в официален мач с “Ад-
риа” на финала за щатската купа през
2013 г., когато „чуковете’ загубиха с 4:0.

Девет брезнишки  точки за успеха над Германия на волейбол
Мъжкият национален отбор на България записа четвърти

успех във Волейболната лига на нациите, след като се наложи
драматично над Германия с 3:2 (26:28, 18:25, 25:23, 25:19, 15:10)
след пълен обрат в мач от група 16 в Куяба (Бразилия). С побе-
дата волейболистите на Силвано Пранди прекъснаха негатив-
ната си серия от четири поредни загуби и спечелиха трети
петгеймов мач - след тези с Франция и Австралия в група 5 и
група 10. Стартов състав: Цветан Соколов, Розалин Пенчев,
Красимир Георгиев, Георги Сеганов, Светослав Гоцев, Мартин
Атанасов, Владислав Иванов (либеро). Двубоят стартира силно
за българския тим, който поддържаше преднината до средата
на гейма. Впоследствие съперникът настигна "лъвовете" и ус-
пя да поведе, след което момчетата на Силвано Пранди си вър-
наха предимството. Бундестимът обаче се залепи плътно за
родните волейболисти и отново вкара интрига. Воденият от
Андреа Джани отбор излезе напред, нашите момчета продължи-
ха борбата. Въпреки това - след 4 геймбола немските състеза-
тели затвориха гейма в своя полза и поведоха. Втората част
започна равностойно за двата тима. След третата точка оба-
че немците се откъснаха със стабилна преднина. Тя се запази до
края и авансът им се увеличи. В третия гейм сребърните меда-
листи от европейското първенство отново имаха превес, но
"лъвовете" успяха да ги преодолеят и да изравнят. Играта вър-
веше точка за точка до 10:10, след което българските национа-
ли заиграха по-вдъхновено и поеха инициативата. Разликата на-
растна на 19:15. Противникът опита да стопи дистанцията, и
при 21:21 успя. Родната защита обаче нямаше намерение да да-
де шанс за победа на "орлите" и измъкна гейма с минимална раз-
лика, намалявайки пасива си. Четвъртата част тръгна иде-

нтично, като резултатът бе равен до 8:8. Отново играчите
на Силвано Пранди взеха нещата в свои ръце. Представянето
в отделните елементи се подобри, духът за победа излизаше
на показ с всяко следващо отиграване. Съперникът положи
усилия да пробие българската блокада, като на моменти се
приближаваше до "трикольорите". Напрежението оказа влия-
ние на Бундестима, като грешките се увеличаваха. Национали-
те ни се възползваха от това и продължиха към целта още по-
мотивирано. България определено бе по-добрият отбор на по-
лето, като успя да обърне напълно резултата и с това среща-
та да влезе в тайбрек. Немските волейболисти пък пропуснаха
да отразят шест възможности за мач и геймбол.

Решителният гейм бе открит подобаващо от българите, с
преднина от няколко точки. Момчетата на Андреа Джани се
доближиха на две точки от нашите, но нашите останаха ста-
билни и запазиха контрола над ситуацията. Гонката продължи
и в следващите минути. "Лъвовете" демонстрираха уверенос-
т, като не отпуснаха хватката. Победата бе все по-близо и
въпреки опитите на съперника да се върне в игра, тя бе факт
след 15:10 и крайното 3:2 гейма. Цветан Соколов отново бе
най-полезен за българския тим, като разписа с 21 точки (1 ас, 1
блокада), по 11 точки добавиха Розалин Пенчев и Мартин Ата-
насов (1 ас, 2 блокади). Девет точки реализира игралият и в
петте гейма Светослав Гоцев. Тодор Скримов не беше в група-
та за мача.За немския тим Кристиан Фром се отчете с 19
точки (1 ас), Симон Хирш реализира 15 точки (2 аса, 2 блокади).
България продължава да заема 12-а позиция в класирането с 10
точки (4 победи, 8 поражения), Бундестимът е 14-и с 8 точки
(2 успеха, 10 загуби).

група по хип-хоп "Денс
Скуад".

По-късно на пл. „Крак-
ра“  се проведе турнир
по баскетбол 3 х 3. В не-
го могат да се включат
, както деца и младежи,
така и по-възрастни
любители на този
спорт. Те трябва да се
регистрират един час
преди началото и след
което ще бъдат разпре-

делени на отбори. Със-
тезанието ще продъл-
жи през целия ден. Спор-
тната програма пред-
вижда и в днешния   ден
от 17.30 часа на трев-
ната площ под Обеди-
нения детски комплекс
ще бъдат направени де-
монстрации на Спор-
тен клуб по мотокрос
„M6 Racing Team“.

Националките ни по
борба заминаха завчера
за европейските игри в
Минск. В състава им
трима мньорци  Иво Ан-
гелов, Даниел Алексан-
дров и Николай Бай-
ряков. Полетът беше  в
10 часа за Истанбул.
Мария Оряшкова отпъ-
тува по-рано заради
участието й на турни-
ра по самбо.

Трима миньорци отлетяха за Минск
Ето и съставът на

националите:
50 кг Миглена Селиш-

ка, СК Борба "Левски",
София

57 кг Мими Христова,
СК Борба "Левски", Со-
фия

62 кг Тайбе Юсеин, СК
Борба "Левски", София

68 кг София Георгие-
ва, СК Борба "Левски",
София

76 кг Мария Оряшко-
ва, СК Борба "Юнак-Ло-
комотив", Русе

Тимът в класически
стил тръгва на 25 юни
с полет през Виена в
18.35 ч.

60 кг Иво Ангелов, СК
Борба "Миньор", Перник

67 кг Свилен Костади-
нов,  СК Борба "Локомо-
тив-93", Варна

77 кг Даниел Алексан-

дров, СК Борба "Ми-
ньор", Перник

97 кг Николай Бай-
ряков, СК Борба "Ми-
ньор", Перник

Националите в сво-
бодния стил заминават
днес, 22 юни с полет
през Виена в 18,35 ч. На
тепиха в Минск ще из-
лязат 4-има наши със-
тезатели:

57 кг Георги Валенти-

нов Вангелов, СК Борба
"Юнак-Локомотив", Ру-
се

74 кг Мирослав Сте-
фанов Киров, СК Борба
"Юнак-Локомотив", Ру-
се

86 кг Светослав Жив-
ков Димитров, СК Бор-
ба "Левски", София

97 кг Николай Симео-
нов Щерев, СК Борба
"Левски", София
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25 юни 2019 г.

Трима от тях са хванати зад волана след употреба на алкохол

ДОБРЕ ЧЕ ЦЕРЕМОНИИТЕ
ПО БРАНЕТО НА ЕНЬОВИТЕ
БИЛКИ СА РАНО СУТРИН,
ЧЕ ИНАЧЕ МЕРОПРИЯТИЯ-

ТА ОТИВАТ НА ПРОВАЛ. Времето едва
изчака да приключат символичните ритуали
и да замлъкнат празничните песни и отново
го удари на дъжд и гръмотевици. Сякаш и в
това има символика - билки без дъжд не рас-
тат, макар че лошото време подяжда сериоз-
но от емоцията на Еньовден. Иначе на песни
се наслушахме. Накъдето и да се обърне чо-
век напоследък - само танци и песни. Събор
до събора, празник след празника. Ще рече
човек, че сме най-големите песнопойци и иг-
раорци на планетата. А като прибавим и
днешните велики тържества за 90-годишни-
ната на град Перник, направо сме за история-
та.

В ТВЪРДИ ЛИВАДИ ПОЧНАХА ДА
ПРИЛАГАТ ЗАКОНА ЗА НОЩНАТА ТИ-
ШИНА ПО СВОЕМУ. ЗАКОНЪТ ОЩЕ НЕ
Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕС-
ТНИК, ама вече гръмна първият положите-
лен отзвук. Оная вечер квартален любител на
тишината гърмял превантивно с газов писто-
лет, за да усмири група развеселени младе-
жи,  ударили го на купон по малките часове.
Както си е редът - намесила се полицията и
укротила пищолджията. Груба грешка! Ако
разбере Валери Симеонов, ще им се кара. Та
кой е по-виновен в случая - тоя, дето иска хо-
рата да спят спокойно според законовите
разпоредби, или тия, дето нарушават покоя
на мирните граждани? Хич да не се правим
на съдии, прав е бил гърмящият човек. По-
добре един изстрел със законно притежаван
газов пистолет за сплашване, отколкото нер-
возно будуване на десетки и стотици квар-
талци. Като няма кой да тури ред с тишината,
ще се намесват будни граждани с пистолети.

С ЕДИН ПОДЗЕМЕН КОНТЕЙНЕР ЗА
БОКЛУК БРЕЗНИК ВЛЕЗЕ В ЕВРОПА.
ДАЛИ В ЕВРОПА, ИЛИ СИ ОСТАВА НА
БАЛКАНИТЕ - ДРУГ ВЪПРОС. Фактът, че
контейнерът е сръбски, не дава повод за кой
знае какви хвалби. Та толкова ли е сложно
нашенски фирми да правят същите екологич-
ни сгоди, вместо да се фукаме с чужди изра-
ботка? Това между другото. Важното е гра-
дът да стане образец по чистотата и култура-
та на гражданите. А дали като е под земята
контейнерът ще върши повече работа, бъде-
щето ще покаже. Щото ако културата си я
има, и във въздуха да виси, пак ще върщи съ-
щата народополезна дейност. От съдбата на
тоя бункер ще зависи и намерението на дру-
ги общини да се изфукат с подобна екстра.
Щото като начало изглежда твърде привле-
кателно и рекламно някак си. Като гюм за
прясно мляко. Да го видим след година...

Любомира ПЕЛОВА
Четири бързи

производства са за-
почнати служители
на реда в региона
през почивните дни.

Столичанин е за-
държан в Радомирско
за управление на ав-
томобил след упо-
треба на алкохол. На
21 юни, около 23,30
часа в село Дрен бил
проверен лек авто-
мобил "Фолксваген
Голф", шофиран от
55-годишен мъж от
София. При изпроб-
ването му с техни-
ческо средство са
отчетени 1,37 про-
мила. Взета му е
кръвна проба за хи-

Мъж в ареста, трошил
стъкло на автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Мъж е за-

държан за
счупено стък-
ло на автомо-
бил.

На 22 юни,
около 23, 10
ч. бил пода-
ден сигнал от
48-годишен,
който заявил,
че е счупено

задното панорамно стъкло на автомобила
му, марка "Шкода", който бил паркиран в
началото на ул. "Юрий Гагарин" в облас-
тния град. Органите на реда реагирали не-
забавно и извършителят, който се опитал
да избяга с микробус, бил задържан на
светофара в квартал "Мошино".  Оказало
се, че това е 36-годишен перничанин. При-
чините за случилото се са в процес на ус-
тановяване. Образувано е досъдебно
производство.

Проверяват всички участъци с
концентрация на катастрофи

Любомира ПЕЛОВА
Направена е инспекция на всички уча-

стъци с концентрация на пътно-тран-
спортни произшествия в страната и в
момента се изготвят конкретни предпи-
сания за промени в организацията на
движението и/или маркировката на тях.
Това съобщи председателят на Държав-
на агенция "Безопасност на движението
по пътищата" (ДАБДП) Малина Крумова.
Проверките са извършени съвместно от
експерти на ДАБДП и Агенция "Пътна
инфраструктура".

За първи път се прави и цялостен ана-
лиз на състоянието на пътната безопас-
ност в страната. Държавната агенция ве-
че е на финала в неговото изготвяне и
след представянето му ще бъдат пред-
ложени редица конкретни стъпки за про-
мени във всички елементи - подготовка
и поведение на водачите, инфраструкту-
ра и организация на движението, и ефе-
ктивен контрол. "Правим и анализ на
нормативната уредба - какво е необхо-
димо да се промени, за да се приложи
на практика политическата воля за въз-
приемане на подхода "Безопасни систе-
ми". Това е много тежък и дълъг процес,
но напълно задължителен, защото това
е рамката, по която работят всички ин-
ституции", подчерта Малина Крумова.
По думите ? паралелно с това е много
важно да се акцентира постоянно на те-
мата за пътната безопасност, за да мо-
гат водачите да бъдат по-внимателни и
по-толерантни на пътя. През последните
дни има редица тежки инциденти, а от
статистическа гледна точка предстоят
двата летни месеца, в които стават най-
много пътно-транспортни произшествия.
"Затова трябва ежедневно, заедно с ме-
диите, да говорим за опасностите на
пътя и за най-честите грешки, които се
допускат. Разумното поведение на пътя,
е това което всеки от нас може да нап-
рави веднага", каза още тя.

Ще инициираме завишаване на сан-
кциите за собственици на животни, кои-
то допуснат навлизането им на пътя,
съобщи още Малина Крумова. "Бълга-
рия има 40 хил. км пътна мрежа - не мо-
жем да оградим цялата. Но трябва да
има по-тежки санкции за собствениците
в такива случаи и да се засили внима-
нието на водачите в участъците, в които
е възможно да се случи подобно нещо.
Защото не трябва да забравяме, че е
възможно на някои места и диво живот-
но да излезе на пътното платно", допъл-
ни председателят на държавната аге-
нция.

мичен анализ и бил
задържан за 24 ч.

С 1, 57 промила ал-
кохол в кръвта е уп-
равлявал "Фолксва-
ген Поло" 56-годи-
шен софиянец. Той
бил проверен на 22
юни, в Радомир. От-
казал кръвна проба
за химичен анализ и
бил задържан за 24
часа.

Отново столича-
нин е шофирал нере-
гистриран лек авто-
мобил. На 22 юни,
около 10 часа в
трънското село За-
бел бил проверен лек
автомобил "Лада Ни-
ва", управляван от
64-годишен софия-

нец.
Органите на реда

установили, че кола-
та е с временни ре-
гистрационни табе-
ли с изтекъл срок.

С 1,83 промила ал-
кохол в кръвта е уп-
равлявал лек автомо-
бил "Фолксваген
Голф" 38-годишен
перничанин.

Мъжът самокатас-
трофирал тази нощ,
около 2,50 часа малко
преди кръстовище-
то за квартал "Тева".
Взета му е кръвна
проба и е задържан
за 24 часа.

Работата по доку-
ментиране на слу-
чаите продължава.

24-часов мониторинг на пътищата
заради зачестилите катастрофи
Любомира ПЕЛОВА

Б е з п р е ц е д е н т е н
24-часов монито-
ринг на българските
пътища започва Ин-
ститутът за път-
на безопасност.
Причината са зачес-
тилите тежки път-
ни инциденти, ста-
нали през миналата
седмица.

12 души са загина-
ли, а близо 90 са ра-
нени при 75 тежки
катастрофи само за
четири дни. Над 20
000 нарушения са ре-
гистрирани, като
повече от половина-
та са за превишена
скорост.

Предвижда се все-
ки месец институ-
тът да представя
бюлетин с пробле-
мите по български-
те пътища.

"Това лято минах-
ме границите на
всичко нормално.
Повтаряме една и
съща грешка и отго-
ворността за със-
тоянието на пътна-
та безопасност е на
българската поли-
тическа класа", зая-
ви председателят
на Института за
пътна безопасност
Богдан Милчев.

Той посочи, че ни-
кой шофьор не иска
съзнателно да при-
чини катастрофа,
но хората винаги ще
допускат грешки.
По тази причина
според него е необ-
ходима смяна на

цялата политика и
философия.

Не може да сложим
на 7 милиона бълга-
ри по един пътен по-
лицай, който да го
контролира и глоб-
ява, заяви Милчев и
обясни, че хората не
могат да бъдат про-
менени, но средата -
да. Според него
трябва да се обърне
внимание на инфрас-
труктурата, зако-
нодателството и
механизмите за
взаимодействие и
контрол между
съответните ин-
ституции.

Милчев изрази
мнение, че тази
промяна трябва да
бъде направена от
българската поли-
тическа класа, коя-
то обаче е излязла в
"междуизборна ле-
таргия".

"Откакто свърши-
ха изборите досега
са загинали 60 души.

Ние не виждаме реак-
ция и някой да се е
разтревожил", него-
дува той.

Милчев постави и
диагноза на пътна-
та безопасност в
България - алчност,
некомпетентност и
б е з о т г о в о р н о с т .
Той се опасява, че е
на път да се убие
най-добрата идея
досега - създаване-
то на Държавна аге-
нция за пътна безо-
пасност, която е ин-
струмент на поли-
тическата класа да
накара всички ин-
ституции да започ-
нат да си вършат
работата.

"Повече от 10 г.
те не издават док-
лад за състоянието
на пътната безопас-
ност и да анализира-
т проблема. В среда-
та на годината сме,
а все още няма та-
къв за 2018 г.", посо-
чи Милчев.
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