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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

Òðèìà áèÿ÷è íà êðóïèå â Áðåçíèê íà ñúä
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.68 лв.

Сряда,  25 юли 2018 г.,  бр. 138 /6486/ год. XXVЦена: 0,80 лева
Успение на св. Анна.

 Мъжете
знаят защо

Депутати от ГЕРБ тъкмо бяха внесли
в Народното събрание законопроект за
слагане на бандероли на бирата над 5
литра опаковка и тутакси го изтеглиха.
Правилно. Само че къде им беше акълъ-
т, когато го внасяха? Та не знаят ли
родните законотворци, че още един
бандерол върху бирата ще е като втора
чума по добитъка? Ще доведе до тотал-
но обезлюдяване не само в Странджа,
но и по летните курорти.

Впрочем, това бандеролно недоразу-
мение има логично обяснение. Вносител
не е мъж, а жена - Менда Стоянова, коя-
то с голяма доза вероятност не пие би-
ра. Това донякъде оневинява управлява-
щите. Иначе да посягаш на бирата пос-
ред лято, макар дъждовно и хладно, си е
чиста проба политическо самоубий-
ство. Бандеролите върху буретата на-
ливна бира щяха да разклатят властта
повече и от козите на баба Дора. Щеше
да настане такава врява, че Валери Си-
меонов и неговата акция "Тишина" щяха
да отлетят в небитието. А сега прос-
то се вдигна малко здравословен пиар,
като след първа халба наливна бира без
бандерол. Мъжете знаят защо. Крайно
време е и жените да разберат.

Валентин ВАРАДИНОВ ИНОВ

160 / 260

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

Дъжд с
гръмотевици

Други трима също ще отговарят пред закона за извършени престъпления
Любомира ПЕЛОВА

Шестима жители
на Пернишко се из-
правят пред правосъ-
дието за извършени
от тях престъпле-
ния.

Трима перничани ще
отговарят за нанас-
яне на лека телесна
повреда на длъжнос-
тно лице. Престъпле-
нието е извършено
на 2 март тази годи-
на, когато бил нане-
сен побой на крупие,
работещо в игрална
зала в град Брезник.
Привлечени като об-

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932
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http://bgcoal.com
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          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61 тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

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

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727 www.hbsteel.bg

Обраха магазин в „Тева”
Любомира ПЕЛОВА

Кражба от магазин е извършена в пер-
нишкия квартал „Тева“.

Престъплението е станало вчера през
нощта, когато неизвестни разбили вход-
ната врата на обекта и откраднали месни
продукти и мляно кафе.

Служители на реда от пернишкото Пър-
во районно управление на МВР са извър-
шили оглед на местопроизшествието и
са предприели действия за установява-
не на извършителите.

Образувано е досъдебно производс-
тво.

виняеми са 24-годиш-
ните Д.Б. и М.В., как-
то и 31-годишният
А.С. Тримата ги зап-
лашва наказание „ли-
шаване от свобода“
до 2 години или „про-
бация“.

32-годишна радо-
мирка е шофирала ав-
томобил с 1, 30 про-
мила алкохол в кръв-
та. Г.О. била провере-
на на 14 юли през
нощта, управлявайки
„Мазда“ по улица
„Дупнишка“ в града
Привлечена е като об-
виняема и й е наложе-

на мярка за неоткло-
нение „подписка“.

24-годишен перни-
чанин ще бъде съден
за шофиране на авто-
мобил под въздей-
ствието на наркоти-
ци. На 17 юли тази го-
дина, в областния
град бил проверен
„БМВ“, управляван
от М.Б. на 24 години.
При изпробването му
с техническо средс-
тво е установено, че
е употребил амфета-
мин и канабис. Прив-
лечен е като обвин-
яем и му е наложена
мярка за неотклоне-
ние „подписка“.

Друг 38-годишен
жител на Перник съ-
що застава пред Те-
мида. В.З. ще бъде съ-
ден за управление на
нерегистриран лек ав-
томобил „Мицубиши
Паджеро“.  Мъжът
бил проверен на 26 ап-
рил тази година, в об-
ластния град.

Работата по слу-
чаите продължава
съвместно със съот-
ветните Районни
прокуратури.
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Ñàìî åäèí êàíäèäàò çà øåô íà Ðàéîííèÿ ñúä â Òðúí
Това е съдия Петър Симеонов, който в момента е и.ф. длъжността административен ръководител на съдилището

Увеличиха помощта deminimis
за овцевъдите и козевъдите

Силвия ГРИГОРОВА
Управителният съвет на Държавен

фонд „Земеделие” е взел решение да
увеличи  финансовия ресурс за мини-
мална помощ „де минимис“, съгласно
Регламент  (ЕС) № 1408/2013 на регис-
трираните по Наредба № 3 от 1999 г. зе-
меделски стопани, отглеждащи овце-
майки и кози-майки с 9 456 384 лв. като
изменя първоначално одобрения ресурс
на заседанието от 12.07.2018 г. от 8 274
336 лв. на 17 730 720 лв.

 Увеличена е единичната ставка за по-
мощта, определена с Решение на УС на
ДФЗ на 12.07.2018 г. от 7 лв. на 15 лв. за
една овца-майка и коза- майка.

 Удължен е и срокът за кандидатства-
не - вместо до 31 юли 2018 г. заявления
за помощта ще се приемат до 10 август
2018 г. в отдел „Прилагане на схеми и
мерки за подпомагане” по постоянен
адрес на физическото лице или едно-

личния търговец (при кандидатстване на
физическо лице  или ЕТ) и по седалище-
то на юридическото лице (при канди-
датстване на юридическо лице). Канди-
датства се лично или чрез упълномоще-
но лице, след представяне на пълно-
мощно по образец, изготвен от ДФ”Зе-
меделие”.

 Помощта ще бъде изплатена до 20 ав-
густ, като е възможно изплащане на
средствата и след срока за бенефи-
циенти, при които се извършва допълни-
телна административна проверка за до-
пустимост на подпомагането.

 Подпомагането на земеделските сто-
пани, отглеждащи овце-майки и кози-
майки чрез минимална помощ „де мини-
мис“, съгласно Регламент (ЕС) 1408/
2013 от 18 декември 2013 г. за компен-
сиране на част от оперативните разходи
в резултат на болестта чума по дребни
преживни животни в областите Ямбол и
Бургас е увеличено с  423 680 лв.
спрямо утвърдения с решение на УС на
ДФЗ, от 18.07.2018 г. финансов ресурс
от 2 067 710 лв. на 2 491 390 лв.

 Калкулираната единична ставка се
увеличава от 47 лева на 55 лева за една
овца-майка и за една коза-майка.

 Увеличена е и единичната ставка от
решение на УС на ДФ „Земеделие“  от
18.07.2018 г. от 14 лева на 22 лева за ед-
на овца-майка и за една коза-майка.

 Срокът за кандидатстване за живот-
новъдите е до 31 август 2018 г.

С увеличението на помощите стопани-
те ще могат да покрият загубите си от
нереализиране на мляко, ценови разли-
ки на изкупена продукция и затрудне-
ния при изхранване на животните.

Любомира ПЕЛОВА
Съдия Петър Си-

меонов Петров, кой-
то в момента е и.ф.
длъжността адми-
нистративен ръко-
водител на Районния
съд в Трън, е еди-
нственият канди-
дат, подал докумен-
ти за участие в кон-
курса за титуляр на
ръководния пост, со-
чи справка в сайта на
Висшия съдебен съ-
вет. Процедура за из-
бор на администра-
тивен ръководител

– председател на Ра-
йонен съд-Трън беше
открита от Съдий-
ската колегия на Вис-
шия съдебен съвет
през април тази го-
дина. Кандидатите
за длъжността
трябваше да пода-
дат концепция за ра-
ботата като адми-
нистративен ръко-
водител, която
трябва да съдържа:
лична мотивация за
заемане на длъжнос-
тта, анализ и оценка
на състоянието на

органа на съдебната
власт, очертаване на
достиженията и
проблемите в досе-
гашната му дейност,
набелязване на цели
за развитието и мер-
ки за тяхното дости-
гане, както и други
документи. Еди-
нственият кандидат
за административен
ръководител на
трънския съд е съ-
дия Петър Симеонов,
който от есента на
2017 година беше оп-
ределен от Съдийска-

та колегия на Висшия
съдебен съвет за из-
пълняващ функции-
те „администрати-
вен ръководител –
председател“. Пред-
ложението за това
бе направено от Еле-
на Николова – адми-
нистративен ръко-
водител – председа-
тел на Окръжен съд
– Перник, във връзка
с избора на дотога-
вашния председател
на Районен съд –
Трън Михаил Алексов,
за административен
ръководител – пред-
седател на Районен
съд – Перник.

Съдия Симеонов
има над 24-годишен
юридически стаж,
който е добил в Ок-
ръжен съд-Перник,
Адвокатска колегия-
Перник, Районна про-
куратура-Радомир и
Районен съд-Трън.
Притежава магис-
търска степен в спе-
циалността „Право“,
получена във Висшия
институт „Георги
Димитров“ към МВР.
Завършил е магис-
тратура и в Стопан-
ския факултет към
Технически универси-

тет - София със спе-
циалност „Стопан-
ско управление“.

Има и богата до-
пълнителна квалифи-
кация, придобита по
линията на множес-
тво семинари, в кои-
то е участвал в об-
ластта на наказател-
ното, гражданското
и европейското пра-
во, преминал е обуче-
ние по задължителна
начална квалифика-
ция на новоназначе-
ни съдии в НИП, обу-
чения по английски
език, информационни
технологии и др.

Съдия Симеонов е
представил пред ВСС
и добре защитена
концепция, свързана
с развитието на
трънския Районен
съв, който е най-ста-
рият в ситтемата
на Окръжен съд –
перник. Има 138-го-
дишна история, об-
служва интересите
на около 4 600 жите-
ли на крйграничната
община, включваща
освен самия град
Трън и 51 села. През
2017 година тук са
разгледани над 300
дела.

Трънският ОбС отчете дейността
си през първото полугодие

Силвия ГРИГОРОВА
На предстоящата сесия тази седмица,

Общинският съвет в Трън ще направи отчет
за дейността си през първото полугодие на
2018 година. В отчета на председателя на
местния минипарламент се посочва, че
през първите шест месеца на настоящата
година са проведени 6 редовни заседа-
ния. В дневния ред на заседанията са
включени за обсъждане 77 важни за об-
щината документа. Местните законотворци
и шестте комисии са приели 82 решения.

На проведените заседания са разгледа-
ни 74 предложения от общинската адми-
нистрация, 3 от председателя на Общин-
ския съвет. Изградените към Общинския
съвет 6 комисии са провели 26 заседания,
на които са приели общо 88 становища по
различни проблеми, касаещи жителите на
общината. Най-много становища е обсъди-
ла и приела постоянната комисия по  око-
лна среда, общински гори и земи – общо
40 . Местният законодателен орган на пог-
раничната община е откликвал със стано-
вища по всички важни за жителите на об-
щината въпроси.

Не думи и лозунги, а конкретни
действия за достоен живот

По инициатива на
пенсионерски ръково-
дители и активисти
от областта в Пер-
ник беше проведена
среща-разговор с
инж.Петър Петров -
председател на учре-
дения и съдебно ре-
гистриран  Нов съюз
на пенсионерите. Тя
се ръководеше от г-
жа Катя Христова -
председател на
Обл.Съвет на СП-
2004 Перник. Присъс-
тваха представите-
ли от общините Пер-
ник,Радомир,Брезник
и Трън.

Инж.Петров под-
робно обясни причи-
ните за учредяване-
то и необходимос-
тта от новото сдру-

жение,а така също
и за налагането на
нов стил и метод
на работа. Стил и
метод, които да
върнат вярата в
хората, да ги мо-
тивират, да ги
направят съпри-
частни  и да ги ан-
гажират с уча-
стие в действия-

та за решаване на
техните проблеми.

Като основа за дей-
ността ще се изпол-
зват международни-
те и национални до-
кументи за насърча-
ване на активния жи-
вот на възрастните
хора.

Г-н Петров запозна
присъстващите с
първите стъпки по
трите главни нап-
равления- ниските
доходи,трудно дос-
тъпното здравно об-
служване и социална-
та изолация. Той кон-
кретно посочи кои
въпроси ще се пос-
тавят и обсъждат с
държавните органи и
институции и кои с
органите на местно-

то самоуправление.
Ясен отговор беше
даден и на това,как
ще се изграждат
структурите на но-
вия съюз.

Интересни мнения
и предложения дадоха
участниците  от
с.Дивотино,гр.Бре-
з и к , с . Д р е н , с . Д р у -
г а н , г р . Р а д о -
мир,кв.”Тева”,кв.”Кал-
кас”,  кв.”Клепало “ и
др. Всички посочи-
ха,че за да имаме ус-
пех е необходимо обе-
динение около ясни
социални цели и еди-
нство в провеждане-
то на конкретни дей-
ствия за тяхното
постигане.

По-късно през съ-
щия ден инж.Петър
Петров се срещна и
разговаря с пенсио-
нери в гр.Брезник и
взе активно участие
в празничното ме-
роприятие на Об-
щинската пенсионер-
ска организация.

Инж. Стефан Сте-
фанов

Член на ЦС и ИБ на
НСП- Перник

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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С над 80% повече разрешения е издала Инспекцията по труда

Над  23 00 декара с
пшеница са вече ожънати

Силвия ГРИГОРОВА
23 960 дка засети с пшеница са ожъ-

нати в областта към 19 юли, информира-
ха от Областна дирекция „Земеделие”.
С най-бързи темпове жънат стопаните от
Брезник. До сега те са прибрали рекол-
тата от 14 950 дка, което представлява
42.34% от общо засетите в общината 35
200 дка. От тях са получени 4 769 т зър-
но при 320 кг среден добив от декар,
който за момента е най-ниския в облас-
тта. За сега в жътвата са се включили 7
комбайна. Земеделските производите-
ли от Радомир също напредват с приби-
рането на пшеницата. До сега са рекол-
тирани 8 565 дка, което представлява
10.91% от общо засетите с жито 78 500
дка в общината. От тях са получени 2
997 т зърно при 350 кг среден добив от
декар, като на полето в момента жънат 4
комбайна. Земеделците от Трън също
започнаха жътвата на пшеницата. До
сега е прибрана реколтата от 500 дка,
което ще рече 6.02% от засетите 8 300
дка в общината. От тях са получени 180
т зърно при 360 кг среден добив от де-
кар, който се очертава като най-висок
до момента в региона.

Общо за региона до момента са ожъ-
нати 15.65% от засетите 153 170 дка с
пшеница. От тях са получени 7 945 т
зърно при 332 кг среден добив от декар.
Според агроспециалистите, това е срав-
нително добър добив за региона, с ог-
лед на природоклиматичните му особе-
ности.

Силвия ГРИГОРОВА
Към 20 юли 2018 г

Дирекция „Инспекция
по труда” Перник е
издала 74 разреше-
ния за работа на не-
пълнолетни, инфор-
мираха от институ-
цията. За сравнение,
за същия период на
2017 г, издадените
разрешения са били
45. Това означава, че
през настоящата го-
дина издадените раз-
решения за този пе-
риод са с над 80% по-
вече, в сравнение с
миналата година.При
издаването на всяко
разрешение, трудо-
вите инспектори из-
вършват проверка
на работното
място, за да се уве-
рят, че са спазени
изискванията за бе-
зопасни и здравос-
ловни условия на ра-
бота и е осигурена
почивка на работе-
щите.

 По информация на
Изпълнителна аге-
нция „Главна инспек-
ция по труда”, за
шестте месеца на го-
дината Инспекцията
по труда е издала с
около 20% повече
разрешения за рабо-
та на непълнолетни
лица спрямо същия
период на 2017 г. Да-
дените разрешения

ме – план на учебни-
те занятия. Дирек-
ция „Инспекция по
труда“ по седалище
на местонахождение-
то на работното
място, където се по-
дава искането, се
произнася до 7 ра-
ботни дни, но в пове-
чето случаи и по-ра-
но дори и в пика на
подаване на искания-
та – около началото
на лятната вакан-
ция, когато в дирек-
циите с морски ку-
рорти на ден прис-
тигат по повече от
100.

Документите, кои-
то се изискват от
работодателя, са
длъжностна характе-
ристика; резултати
от оценката на рис-
ка, на който може да
бъде изложено не-
пълнолетното лице,
ведно с протоколи
от извършени измер-
вания на факторите
на работната среда;
осигурени мерки за
защита на здравето
и безопасността на
работещия; списък
на необходимите
лични предпазни
средства (при необ-
ходимост). Всички
тези документи ра-
б о т о д а т е л я т
трябва да притежа-
ва за всяко работно

през 2018 г. са 3733,
от които 74 са за ли-
ца, ненавършили 16
г. Отказите са 59,
пет от тях за нена-
вършили 16 г. За съ-
щия период на 2017
г. разрешенията са
били 3124 (46 от тях
са за ненавършили
16 г.), а отказите -
51 (за ненавършили
16 г. също 5).

Като страна по
различни междуна-
родни договори, Бъл-
гария е поела ангажи-
мент да защитава
децата от трудова
експлоатация и да
създаде специална
закрила за непълно-
летните работници,
поради което е въве-
ден и разрешител-
ният режим при пос-
тъпването им на ра-
бота.

Процедурата за из-
даване на разреше-
ние е максимално об-
лекчена. Искането се
заявява от работо-
дателя, който ще
наема непълнолетно-
то лице, на базата
на едва 7 документа.
Два от тях се оси-
гуряват от търсе-
щите работа – меди-
цинско свидетелс-
тво за всички, а за
лицата, които
нямат 16 г. и ра-
ботят в учебно вре-

място, на което ще
бъде назначен ра-
ботник, независимо
дали той е пълноле-
тен или непълноле-
тен, поради което
не може да се твър-
ди, че са админис-
тративна тежест и
затрудняват наема-
нето на непълнолет-
ни лица.

Разликата е, че при
наемане на непълно-
летно лице те се
представят преди
започване на работа,
а при постъпване на
работа на пълноле-
тен работник – при
проверка. Работода-
телят трябва да
представи още меди-
цинско заключение,
че лицето под 18 г. е
годно да извършва
работата, за която
кандидатства, от
служба по трудова
медицина, с каквато
е длъжен по закон да
има договор.

Цялата процедура,
както и формуляр за
искане за разрешение
за наемане на непъл-
нолетно лице, е пуб-
ликувана на сайта на
ИА ГИТ.  Исканията
могат да се подават
както по електронен
път, така и на
място в дирекциите
„Инспекция по тру-
да“ по местонахож-
дение на работното
място. ИА ГИТ на-
помня още, че при
проверка работода-
телят ще трябва да
докаже, че е изпъл-
нил задължението си
по чл. 305, ал. 2 от
Кодекса на труда да
информира непълно-
летните и техните
родители или нас-
тойници за възмож-
ните рискове при ра-
бота и предприети-
те мерки за миними-
зирането им.

Според Конвенция
на МОТ, по която
България е страна,
детският труд е
забранен до навър-
шване на възрастта
за задължително об-

Омбудсманът: Над 15 болници са във фалит
Любомира ПЕЛОВА

„Трябва да има пре-
мислена и ясна дър-
жавна подкрепа за об-
щинското здравеопаз-
ване и болници. Инци-
дентното изсипване
на пари не решава
проблемите“, Това
заяви омбудсманът
Мая Манолова по вре-
ме на дебат на тема
„Прозрачност и здра-
веопазване“ по повод
създаването на пър-

разование, но не по-
малка от 15 г. Кон-
ституцията на Р
България е определи-
ла задължително об-
разование до 16 г.,
поради което под
тази възраст разре-
шения се издават по
изключение.

Във връзка с въ-
веждането на дуално
обучение в България,
Инспекцията по тру-
да съдейства актив-
но на работодатели-
те, за да подпомогне
процеса на учене
чрез работа. Когато
се установи, че зая-
вените работни мес-
та, на които ще бъ-
дат назначени уче-
ниците, създават
опасност за тяхно-
то физическо и пси-
хическо здраве, рабо-
тодателите се кон-
султират за пром-
яната им с такива,
които отговарят на
законодателството.
Поради тази причи-
на почти няма отка-
зи на работодатели,
решили да се вклю-
чат в дуално обуче-
ние.

Освен разрешите-
лен режим, законода-
телят е въвел още
защити за труда не-
пълнолетните лица.
Техният работен ден
е 7-часов. Забранено
е те да полагат из-
вънреден труд, как-
то и нощен (от 22 ч.
до 6 ч. за ненавърши-
ли 18 г. и от 20 ч. до
6 ч. за ненавършили
16 г.)

Предвиденият за
тях отпуск е удъ-
лжен на 26 дни. Нае-
мането на непълно-
летни без разреше-
ние от Инспекцията
по труда е кримина-
лизирано деяние и
контролните органи
на Агенцията сигна-
лизират прокурату-
рата. За първото по-
лугодие на 2018 г. са
подадени 7 такива
сигнала до прокура-
турата, а през 2017
г. те са били 6.

вия „Индекс на болни-
ците“. 

„Твърдя, че във фак-
тически фалит са по-
вече от 15 болнични
лечебни заведения”,
обяви тя. 

„Заплащането от
държавата на запла-
тите на болниците в
Ловеч и Враца на прак-
тика даде само крат-
котраен политически
ефект. Хората пак са
недоволни, защото

осъзнават, че за цяло-
то време, в което об-
щинските болници са
в агония, са си тръг-
нали медицинските
специалисти, лекари-
те и медицинските
сестри. Реално болни-
ците са отворени, но
не предоставят ни-
каква адекватна меди-
цинска помощ“, обяви
омбудсманът. 

„Парите в здравео-
пазването се увелича-

Пореден доклад алармира,
че България обезлюдява

Любомира ПЕЛОВА
По-малко от 5 милиона ще бъдем през

2070 година, сочи годишният доклад за
състоянието на националната сигурност
през 2017 г. Тази година властта не по-
сочва директно Русия като заплаха за
националната ни сигурност, но е отбел-
язано, че “комбинацията между открити
и прикрити действия на чужди държави
за реализация на техните интереси у нас
мотивира оценката за нарастващ интен-
зитет при прилагане на хибридния под-
ход спрямо България”.

В годишния доклад за националната
ни сигурност прогнозата е, че българите
през 2070 г. ще бъдем 4.9 милиона, като
са цитирани данни от Евростат. В докла-
да е посочено още, че статистическата
служба на Европейския съюз потвър-
ждава тенденцията населението на Бъл-
гария да застарява. Още през 2060 г.
работещите и пенсионерите у нас ще бъ-
дат почти равен брой.

Профилът на напускащия трайно стра-
ната българин към момента пък е мъж,
на възраст между 20 и 39 години, като
предпочитаните от него дестинации са
Германия, Обединеното кралство и Ис-
пания.

Тази година в доклада Русия не е по-
сочена изрично като страна, която реа-
лизира интересите си у нас чрез хибри-
ден подход. Турция също не е назована
като държава, която се меси във вът-
решните ни работи, но това е заменено с
формулировката “различни държави
продължават да правят опити за насаж-
дане на чужд национализъм сред опре-
делени маргинализирани групи и об-
щности, което води до засилване на де-
зинтеграционните процеси сред тях и на
обвързаността им с чужди интереси.”

Докладът беше приет от Министерския
съвет и предстои да бъде разгледан в
Народното събрание.

ват, но се увеличават
и проблемите и недо-
волството“, изтъкна
Манолова. „Недоволс-
твото на гражданите
е и от достъпа, и от
качеството. Това оз-
начава, че наистина
има необходимост от
реформа“, посочи тя. 

„За съжаление, като
че ли политическо
съгласие и воля на ре-
форма няма. Във всич-
ки дискусии по тема-

та на преден план из-
лизат бюджетните
цели.

Колко пари повече,
колко по-малко са оси-
гурените, колко се съ-
бират. По-малко е зас-
тъпено качеството и
достъпа до медицин-
ска помощ. Това озна-
чава, че болният чо-
век, заради когото съ-
ществува системата,
се неглижира“, допъл-
ни Мая Манолова.
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Това заяви пернишкият депутат Станислав Владимиров при предсатяването на «Визия за България»

Любомира ПЕЛОВА
„Във „Визия за Бъл-

гария“ е заложено мо-
дерно държавно уп-
равление, базирано
на дигитализацията
и т.нар. интелиген-
тни градове. Живеем
в свят, в който диги-
тализацията и висо-
ките технологии
вървят с бързи тем-
пове. За съжаление, у
нас темповете на
развитие не са доб-
ри. Няма как админис-

трацията и икономи-
ката да се развиват,
ако не стъпят на мо-
дерните техноло-
гии“. Това каза народ-
ният представител
от ПГ на „БСП за Бъл-
гария“ Станислав
Владимиров по време
на представянето на
проекта „Визия за
България“ в НДК в
частта регионално
развитие.

Владимиров, който
бе един от осемте

основни говори-
тели по приори-
тетите, заложе-
ни във Визията,
добави, че една
от най-неотлож-
ните мерки  е
създаването на
национален еле-
ктронен позем-
лен регистър,
чрез който ще
се реши пробле-
мът с белите и
червени петна в
земеделието, за
да имаме цялос-
тна информация
в реално време
за структурата
на земеделието.
„Най-важното е,
че ще знаем как-
ва продукция мо-

жем да очакваме във
всеки момент и кой я
произвежда, взема
субсидиите и какъв е
ефектът от тях.
Следваща стъпка е
единна система, обе-
диняваща пазарите
на селскостопанска
продукция и плат-
форма за електронна
търговия“, каза още
Владимиров. Той до-
бави, че във Визията
е заложено и създава-
не на електронна

здравна карта и до-
сие, за да се постави
пациентът във фо-
куса на здравната
система и да има ми-
нимум заплащане от
страна на пациенти-
те.  „Добавили сме и
създаването на еле-
ктронен образовате-
лен регистър, в кой-
то да са заложени ре-
гионални програми за
развитие на образо-
ванието, безплатни
детски ясли и гради-
ни, един учебник по
предмет за клас, пре-
сичане на подмяната
на българската кул-
тура и история“, об-
яви народният пред-
ставител.

 Владимиров об-
ясни, че Интелиген-
тните градове, кои-
то вече са реализира-
ни в Европа, се осно-
вават на високотех-
нологичен обмен на
информация, който
се разпространява
между многобройни-
те му и различни
подсистеми. „Този
поток от информа-
ция се анализира и
превежда в граждан-
ски и търговски ус-
луги. Градът ще фун-

кционира и ще се раз-
вива върху този ин-
формационен поток,
за да разшири своята
екосистема и я нап-
рави ресурсно по-
ефективна и устой-
чива“, уточни народ-
ният представител.
Той добави, че обме-
нът на информация
се основава на рамка
за интелигентно уп-
равление, предназна-
чена да направи гра-
довете устойчиви,
вплитайки в тях
няколко градски кон-
цепции. „Това са„Зе-
лена концепция“, коя-
то се отнася до
градската инфрас-
труктура за опазва-
не на околната среда
и намаляване на еми-
сиите на СО2, „Кон-
цепция за взаимос-
вързаност“, свърза-
на с революцията на
ш и р о к о л е н т о в а т а
икономика и „Смарт
концепция“, деклари-
раща капацитета за
генериране на добаве-
на стойност от об-
работката на данни
от сензори и актива-
тори в реално вре-
ме“, обясни Станис-
лав Владимиров.

Летни занимания за малки
и големи за дните до 29 юли

Светла ЙОРДАНОВА
Летни занимания за малки и големи е подготвила  за

тази седмица Община Перник. В рамките на разнооб-
разната програма от 23 до 29 юли са включени излож-
би, забавления, анимация, детска дискотека и много иг-
ри. 

26 юли
16,00 ч. – 18,00 ч. – Галерия “Кракра”
„ Лято“ - изложба на пернишки автори 
МУЗЕИ
1 – 31 юли
09,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
ИЗЛОЖБИ:
•„Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ –

Перник“
• „Пришълец от палеогена“ – изложба минерали
•„Погребални практики в нашите земи от праисто-

рията до средновековието“ - съвместна изложба на
Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ –
БАН и РИМ – Перник

•„Кристал (на) изложба“ – изложба за историята на
СЗ „Кристал“

26 юли
10.30 ч. – пред  Двореца на културата
„Лято в Двореца” – забавни игри и анимация с де-

ца и родители
Организатор: ОК Дворец на културата 
11,00 ч. -  пред Общински  младежки дом - Перник
Творческа работилница
Организатор: Общински младежки дом
18,00 ч. - пред  Хранкомерс ,  Кметство „Изток”
Дискотека под открито небе
Организатор: Общински младежки дом
2 - 27 юли    
10:00 ч-  Артцентър НЧ „Нови хоризонти“
Лятна Арт академия -«Знаците на радоста» 2018 /

два пъти 
 седмично в делнични дни /
Организатор: НЧ “Нови хоризонти 2009”, гр. Пер-

ник
28 юли
11,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“
КИНО В ТЕАТЪРА - детска анимация, 2 D
1-31 юли
10,00 ч. - читалището
Летни занимания за децата от с. Витановци - /поне-

делник, сряда и петък/
Организатор: НЧ „Отец Паисий - 1928 г.” , с. Вита-

новци
28 юли
10.00 - 11.30 ч.
галерия „Любен Гайдаров“
Мултимедийна презентация на картини от фонда на

ХГ. Практическо занимание: изработване на копие
на избрана картина – с участието на деца от перниш-
ки училища

29 юли
10:00 – 11:00 ч.
Крепост „Кракра“
Отворени врати за деца
11:00
Пред Двореца на културата
„Не пресичай на червено“ – театрална програма за

деца, инициатива на ОбДТ „Боян Дановски“

Ковачевци в Европейската година на културното наследство

Силвия ГРИГОРОВА
 Община Ковачев-

ци се готви да отбе-
лежи  5 години от
откриването на
„Хлебна къща“ в село
Лобош и честването
на 16 октомври-
Международния ден
на хляба,  с официал-
ното лого на Евро-
пейската година на
културното нас-
ледство – 2018.

Mpeжaтa „Xлeбни
къщи” e cъздaдeнa
oт д-p Haдeждa
Caвoвa Гpигopoвa-
к y л т y p e н
aнтpoпoлoг oт уни-
в e p c и т e т a
„Пpинcтън”, в CAЩ,
кoятo има
кoвaчeвcки кopeн.

 „Xлeбнaтa къщa”
в Лoбoш e  тpeтaтa
в cтpaнaтa,  кoятo
e oткpитa пpeз
2013г.  Oбщинa

Koвaчeвци пoддъpжa
фyнкциoниpaнeтo й
кaтo кyлтypнo-
coциaлeн цeнтъp,
който привлича мла-
ди и стари oт cт-
paнaтa и cвeтa. Все-
ки, който я посети
има възможност  да
види  кaк ce мecи
xляб. Месенето е ав-
тентично, пo cтap
бългapcки oбичaй, в
a в т e н т и ч н a т a
oбcтaнoвкa нa
бългapcкaта фypнa.
С изложба на обред-
ни хлябове ще бъдат
отбелязани 5 години
от откриването й и
Международния ден
на хляба.

 Това легитимира
мероприятието ка-
то значимо и отго-
варящо на крите-
риите за включване
в календара на Евро-
пейската година за

културно наследс-
тво. В  началото на
2018г. Община Кова-
чевци кандидатства
за инициативата
„Няма по- голям от
хляба“.

 След разглеждане
на кандидатурата
на общината от ко-
мисия от експерти
в Министерство на
културата, се полу-
чи официално пот-
върждение, че  ме-
роприятието е одо-
брено и включено в
календара от съби-
тия, които са посве-
тени на Европейска-
та година на кул-
турното наследс-
тво.

 Одобреното пред-

ложение ще има пра-
во да ползва логото
на инициативата.
Така Община Кова-
чевци става част
от поредицата от
единствени по рода
си прояви за чества-

Министерски съвет
прие промените в ТЕЛК

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството прие, на редовното си засе-

дание в сряда, промени в Правилника за ус-
тройството и организацията на работа на орга-
ните на медицинската експертиза и на регио-
налните картотеки на медицинските експерти-
зи. Целта е Правилникът да бъде синхронизи-
ран с последните промени на Закона за здра-
вето, съобщават от правителствената прес-
служба. Очаква се също така с направените
изменения да се намали административната
тежест за освидетелстваните лица чрез въ-
веждане на организационни промени в рабо-
тата на ТЕЛК и НЕЛК - по-кратки срокове за
освидетелстване, неангажиране с явяване
пред ТЕЛК и НЕЛК за извършване на клини-
чен преглед, когато медицинската документа-
ция обективизира здравословното състояние
напълно. Друга цел на промяната е по-лесното
сформиране на съставите на ТЕЛК и създава-
не на по-гъвкава работа на комисиите предвид
възможността лекарите да осъществяват и
други дейности освен медицинската експер-
тиза, както, и поради премахване на изисква-
нето те да работят в ТЕЛК задължително на
трудов договор и на пълен работен ден, допъл-
ват от МС. Правителството одобри промени и в
Наредбата за медицинската експертиза, с
което се цели осъвременяване и обективизи-
ране на експертизата. Предлага се и опрост-
яване на модела на оценяване като се премах-
ва математическата формула на изчисление
при множество увреждания. Очаква се с про-
мените в Наредбата да се елиминира субекти-
визмът при определяне на крайния процент
трайно намалена работоспособност (ТНР) на
лицата с увреждания. Това ще се постигне с
въвеждането на точни и медицински обосно-
вани критерии при определяне на инвалидизи-
ращите увреждания в съответствие със съвре-
менните медицински достижения.

не на богатото и
разнообразно кул-
турно наследство
на Европаи допълни-
телно ще  популяри-
зиране на дейнос-
тта на „Хлебната
къща”.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 1, 65м2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер, 65м2 - 50 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
ТЕЦ, 2 тер. 120м2 - 70 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. ПВЦ - 66 000 лв.
16. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
26. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
27. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
27. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 25 юли 2018 г., брой 138 /6486/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.
2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО
3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

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

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

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

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

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

Батановци. Тел: 0893 306 308
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

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

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

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

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

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

ливади, 54 м2, отремонтиран,
обзаведен, саниран - 58 500 лв.
Тел. : 0896 695 860

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

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

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

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, намиращ

се в центъра на гр. Перник (двора на
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.:
0898520537

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за нон-

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

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

Мошино - добро заплащане. Тел.:
0895 773 886
Търся жена за работа за магазин в

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти
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наем

работа

разни

Интересно и забавно

Микробиолози: Човечеството
загива, науката е безсилна

Огромни фармацевтични компании не могат да създадат ефе-
ктивно средство за унищожаването на супербактериите, пише
сп.Nature Biotechnology. Микробиолози от САЩ смятат, че липсата
на възможности за разработката на антибиотици от ново поколе-
ние ще доведе до глобална трагедия - още през 2050 г. супербак-
териите ще доведат до смъртта
на над 10 милиона души.

Учени от Управлението на
биомедицински изследвания
на САЩ предупреждават, че
понастоящем са създадени ед-
ва 12 ефективни антибиотици,
а в същото време количество-
то видовете супербактерии
всъщност вече наброява
няколко хиляди.

Изследователите отбелязват,
че само в САЩ всяка година от устойчиви към антибиотиците бак-
терии се заразяват над 2 милиона души. Още 23 000 човека умират
всяка години от преките последствия от заразяването.

Още миналата година Световната здравна организация състави
списък с 12 семейства бактерии, срещу които трябва да се разра-
ботят нови антибиотици, като при някои от тях ситуацията е не са-
мо спешна, но и дори критична. Списъкът на СЗО алармира за
нуждата от изследвания за създаването на нови антибиотици като
превенция пред появата и развитието на нови нелечими инфек-
циозни заболявания.

Рискът е критичен за 3 семейства бактерии, вече резистентни
към съществуващите антибиотици – Ацинетобактер баумани, Псев-
домонас аеругиноза и Ентеробактерии. С висок приоритет са 6 се-
мейства – Ентерококус фециум, Стафилококус ауреус, Хеликобак-
тер пилори, Кампилобактер, Салмонела и Гонокок. Като най-слабо
застрашаващи в списъка са 3 семейства – Пневмокок, Хемофилус
инфлуенце и Шигели.

През следващите 10 години учените ще правят опити да създа-
дат универсално средство за унищожаването на всички типове
бактерии в организма на човека. Едновременно с това може да
бъдат значително обработени и подобрени вече съществуващите
типове антибактериални препарати, с които медиците са лекували
пациентите през последните 50 години. Тази огромна по мащаби
научно-изследователска дейност обаче изисква колосално фи-
нансиране, за да бъдат постигнати по-бързо желаните резултати
по създаването на новите лекарства.

5 знака, че най-добрият
ви приятел си пада по вас
Често се случва двама души да наричат отношенията си приятелство, макар

че в действителност приятелски чувства изпитва само единият от тях, а другият
е влюбен.

Ето 5 знака, че най-добрият ти приятел си пада по теб:
Започва да проявява сходни с вашите интереси
Ако някой от вашите приятели изведнъж започне да проявява сходни

интереси с вашите, които обаче досега не е имал, и често търси вашето
внимание, вашата компания и иска да общува постоянно с вас, то това е сигурен
знак, че този човек си пада по вас.

Следи ви в социалните мрежи
Когато някой от вашите приятели си пада тайно по вас, той започва да

разглеждат профилите ви в социалните мрежи, за да следи снимките, които
качвате, както и местата, които посещавате.

Грижи се за вас
Може да разберете дали някой са пада тайно по вас, ако наблюдавате

поведението му. Често момичетата, които харесват някой от приятелите си,
проявяват майчински грижи към този човек.

Предлага ви помощта си за различни неща
Ако някой си пада тайно по вас, ще иска да прекарва повече време във

вашата компания. Един от начините за това е като постоянно ви предлага
помощта си за различни неща.

Постоянно иска помощ от вас
Знак, че някой си пада по вас може да бъде и това, че постоянно иска помощ

от вас. Това е начин да бъдете заедно повече време и да се сближите.
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на основание Заповед № РД – 05- 401/24.07.2018г. на.Кмета на
Община Трън,

 I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а
именно:

1. УПИ Х, кв.30  по рег. план на с. Рани луг, целият от 1269 кв.м.,
застроен със двуетажна масивна сграда със прилежаща към нея
едноетажна сграда и навес с обща  ЗП 105,50кв.м. с  Акт за частна
общинска собственост №4695/15.05.2018г.  За сградата е издадено
удостоверение за търпимост от гл.арх. № ОБАЗ-27-16/03.05.2018г.
Първоначалната тръжна цена е в размер на 9993,00 лева /Девет
хиляди деветстотин деветдесет и три лева/ с ДДС

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе
на 10.08.2018год. от 11,00ч.  в Заседателната зала на
административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

III. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати
на първоначалния търг да се проведе на 17.08.2018год. от 11,00ч.
на същото място и при същите условия.

IV.Необходими документи за участие в тръжната
процедура:1.Декларации по образец, 2.Заявление по
образец,3.Оригинал на документ за внесен депозит,4.Копие от
документа за закупена тръжна документация,5.Документ за
легитимация:лична карта за физическо лице,-разпечатка от
Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно
актуално състояние на юридическо лице,6.Нотариално заверено
пълномощно при положение, че участника се представлява от
пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.

V. Търгът да се проведе при следните условия:
1.   Размер на депозита за участие:   Депозитната вноска за всяка

една от позициите да е в размер на 10% от първоначално обявената
цена. Депозитът следва да се заплати     до  08.08.2018 год. по б. с-ка
на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC –
STSABGSF при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили
кандидати, срока за внасяне на депозити при повторния търг  е до
15.08.2018г.

2.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по
образец се извършва  до 15,00ч. на 08.08.2018г. , а  за повторния
търг до 15,00ч. на 15.08.2018г. в административната сграда на
Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

3.  Информация за имота следва да се предоставя от общинска
собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Цената на тръжната
документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в
сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”
1 на касата на общината, в рамките на работното време на
администрацията всеки ден от 8,30ч. до 17,00ч, а на 08.08.2018г. до
12,00 ч. , за повторния  търг всеки работен ден, а на 15.08.2018г. до
12,00ч.

4. Оглед на имотите може да се извършва по искане на
кандидатите, след предварително уговаряне в рамките на работното
време до крайния срок, определен за закупуване на тръжната
документация.

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси
и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на
заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по
посочени в нея, банкови сметки.

ОТ ОБЩИНАТА

на основание Заповед № РД – 05- 400/24.07.2018г. на.Кмета на
Община Трън,

I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот I-17 в кв.3, с площ от 726 кв.м /
седемстотин двадесет и шест кв.м./  по регулационния план  на
с.Бераинци. , незастроен, актуван с  Акт за частна общинска
собственост №3951/13.08.2013г, при първоначална тръжна цена  в
размер на  4577,00лв. /  Четири хиляди петстотин седемдесет и седем
лева/ с ДДС.

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе
на 10.08.2018год. от 10,30ч. в Заседателната зала на
административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

III. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати
на първоначалния търг да се проведе на 17.08.2018год. от 10,30ч.
на същото място и при същите условия.

IV.Необходими документи за участие в тръжната
процедура:1.Декларации по образец, 2.Заявление по
образец,3.Оригинал на документ за внесен депозит,4.Копие от
документа за закупена тръжна документация,5.Документ за
легитимация:лична карта за физическо лице,-разпечатка от
Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно
актуално състояние на юридическо лице,6.Нотариално заверено
пълномощно при положение, че участника се представлява от
пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.

V. Търгът да се проведе при следните условия:
1.   Размер на депозита за участие:   Депозитната вноска за всяка

една от позициите да е в размер на 10% от първоначално обявената
цена. Депозитът следва да се заплати  до 08.08.2018 год. по б. с-ка
на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC –
STSABGSF при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили
кандидати, срока за внасяне на депозити при повторния търг  е до
15.08.2018г.

2.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по
образец се извършва  до 15,00ч. на 08.08.2018г. , а  за повторния
търг до 15,00ч. на 15.08.2018г. в административната сграда на
Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

3.  Информация за имота следва да се предоставя от общинска
собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Цената на тръжната
документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в
сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”
1 на касата на общината, в рамките на работното време на
администрацията всеки ден от 8,30ч. до 17,00ч, а на 08.08.2018г. до
12,00 ч. , за повторния  търг всеки работен ден, а на 15.08.2018г. до
12,00ч.

4.  Оглед на имотите може да се извършва по искане на
кандидатите, след предварително уговаряне в рамките на
работното време до крайния срок, определен за закупуване на
тръжната документация.

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси
и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на
заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по
посочени в нея, банкови сметки.

                     ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616

България се топи - след малко повече от 20 г. населението на страната ще бъде
по-малко от 6 млн. души. На фона на тази тревожна статистика над 200 000 българчета
са родени извън страната, посочи бившият министър на труда и социалната политика
и вицепремиер Ивайло Калфин.

"Намаляването на населението има много аспекти - очевидно е че трябва да се
вземат мерки. В средата на годината правителството прие програма за
противодействие. В предишни години демографските проблеми са се отбелязвали
също в доклади като заплаха за националната сигурност. Липсва комплексна
политика, промяната не става с 2-3 мерки, става с комплекс от мерки", каза Ивайло
Калфин.

Бившият министър на труда и социалната политика изброи основните направления,
в които мерките за борба с демографската криза трябва да са съсредоточени:
удължаване продължителността на живот, насърчаване на раждаемостта и
намаляване на броя граждани, които напускат страната.

"Много деца се раждат в чужбина, над 200 000 български деца са родени навън,
заради по-доброто образование и здравеопазване.

Трябва да има възможност за по-добро съчетаване между кариера и семейство",
посочи още Калфин.

Бившият вицепремиер даде пример с Унгария, където за трето дете семействата
получават значителна сума и определи всички мерки, които правят по-спокойни
младите родители като полезни.

Сред тях той акцентира на безплатния достъп до детски градини и ясли.
"В София трябва да се построят и пригодят много детски заведения, които да

бъдат достъпни. Държавата прави нещо в тази посока, но това е случва бавно. Това

е инвестиция, не е
разход - ефектите са
много", каза още той.

Калфин засегна и
проблема с
квалифицираните
работни места и го
квалифицира като
"остър".

Той акцентира
върху важността на
структурата на
населението, не само
броя на хората,
отбелязвайки, че у
нас тя е застаряваща.

"В Чехия, Унгария и
Полша мерките за продължаване на живота са дали най-бърз ефект", каза още
той.

Ивайло Калфин обърна внимание на медицинската превенция при откриване на
две от най-често срещаните заболявания с фатален край у нас - сърдечно-съдовите
и онкологичните, които се лекуват ако са открити в ранен стадий.

"За да се обърне тенденцията трябва упорито да се следва комплекс от мерки
продължително време", посъветва Калфин.

200 000 българчета родени зад граница... Как да обърнем тенденцията?
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 Днес ще имате шанса да се справите с възник-
нал проблем. Преценете добре материалните си
възможности, преди да се впуснете да правите
инвестиции. Въздържанието от месни хранител-
ни продукти ще се отрази добре на здравето и
психиката ви. Ако се възползвате добре от въз-

можностите си, имате шанс да се поздравите с победа.

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

са промените и общуването с природата.

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

ребно да разчитате на инстинктите си.

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

пъти делата, които са изцяло във вашата отговорност.

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

разят на личното ви време, здраве и нерви.

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

да намерите отговорите.

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

ващите дни. Не предизвиквайте с нищо съдбата.

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

се ориентирате в новостите и ги приложите в практиката си.

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

съвестта си, за да се възползвате от позитивния заряд.

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

семейните ще мислят за по-сериозно обвързване.

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

влечения, които ще ви разнообразят приятно.

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

и то съвсем скоро.
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Страницата подготви Яне Анестиев

„Поморие” с шест успеха и една загуба в проверките преди първенството

Ïðîòèâíèêúò íà „Ñëàâàòà” ãàçè â êîíòðîëèòå

Отборът на „Помо- рие” записа разгромна победа с 5:0 над нова-

ка в Трета лига Черно-
морец 1919 (Бургас).
Това бе и последната
контрола на тима за
лятната подготовка
.Головете отбелязаха
Бекир Расим, Живко
Хаджиев, Теодор Сте-
фанов, Иван Янчев,
Християн Казаков.
Преди това „Помо-
рие” победи Несебър с
4:1 в контролен мач,
игран на стадиона в
Каблешково. Първият
гол бе дело на несе-
бърци в 16 -та мину-
та, когато Яшар вка-
ра от дузпа. Живко
Петков изравни три
минути по-късно. От-
ново той вкара още
две попадения в 53-та
и 61-ва минута на сре-
щата. Така таранът

Волейболист на „Миньор”
ще играе в Германия

Националът по плажен волейбол Геор-
ги Стоянов, който стана вицешампион на
Балканиадата под 22 години, подписа с
втория от Втора Бундеслига-Юг Елтман.
Договорът е за една година, като неща-
та около трансфера са се развили доста
бързо. Това е първият чуждестранен от-
бор за младия състезател. Припомняме
ви, че Стоянов се раздели с досегашния
си отбор - Миньор (Перник), към който се
присъедини в началото на 2017 г. и пре-
кара сезон и половина там. Посрещачът
ще започне подготовка за новия сезон с
Елтман в началото на август - след Ев-
ропейското първенство по плажен во-
лейбол в Юрмала (Латвия).  Българският
тандем Георги Стоянов & Кристиян Пет-
ров ще отпътува за континенталния
шампионат в прибалтийската страна ут-
ре (25 юли). Двубите стартират в четвър-
тък.

Фермери спряха
„Тур дьо Франс”
Неприятни сцени съпътстваха поредния

етап на "Тур дьо Франс". Местни фермери
използваха медийното отразяване на със-
тезанието, за да протестират в района на
Каркасон.Пътят, по който трябваше да пре-
минат колоездачите бе блокиран с бали
слама, а състезанието бе спряно за извес-
тно време.Полицейските ескорти използва-
ха сълзотворен газ, за да разпръснат про-
тестиращите, но от него пострадаха и
няколко колоездачи, които получиха меди-
цинска помощ след това.

Владо Стоянов се връща във футбола
Националният вра-

тар Владислав
Стоянов е на пос-
ледна рехабилита-
ция в клиниката в
Барселона, където
спасиха крака му.
Той трябва да се
върне в България до
края на седмицата и

да започне трени-
ровки с Лудогорец.

Вече близо две го-
дини Владо е извън
футбола, след като
се контузи преди
световната квали-
фикация срещу Хо-
ландия на 21 март
2017 година.

Тогава той скъса
латерално сухожи-
лие. След това лече-
нието му бе обърка-
но в Румъния, като
се стигна до мо-
мент, когато лека-
рите са се страхува-
ли, че може да се на-
ложи ампутация.В

крайна сметка кра-
кът на сърцатия
страж беше спасен и
лечението му е на
финалната права. В
отсъствието на
Владо Стоянов на
вратата на Лудого-
рец се наложиха
Броун и Ренан.

оформи и хеттрик. В
последните минути
пък Бекир Расим офо-
рми крайното 4:1.По
време на лагера си от-
борът изигра общо
седем проверки, в кои-
то постигна шест по-
беди и записа една за-
губа. На 28 юли стар-
тира новия сезон във
Втора лига, а Поморие
гостува на  "Струм-
ска слава".Срещата е
от 18,30 на Градския
стадион в Радо-
мир.През миналата го-
дина отборът от
морския град победи с
2:1 при гостуването
си на „Струмска сла-
ва”, а през пролетния
сезон двата отбора
завършиха наравно
1:1 в Поморие.

Три медала за щангистите
България спечели

първа титла на про-
дължаващото в Мила-
но европейско пър-
венство по вдигане на
тежести до 15 и 17 го-
дини. В категория до
56 килограма при 17-го-
дишните Ангел Русев
отнесе конкуренцията
с шест успешни опита

и с 240 кг - с цели 9 кг
пред втория в класира-
нето в двубоя. Възпи-
таникът на русенска-
та школа с треньори
Кръстина и Радослав
Атанасови премина
без грешка в изхвърл-
янето след трите си
опита на 95, 100 и 102
кг, като остана втори,

само на един килограм
от лидера Франтишек
Полак (Чехия). В из-
тласкването българи-
нът излезе последен на
подиума и още с пър-
вия си успешен опит
на 130 кг отказа конку-
ренцията. После вдиг-
на 133, а в последния
си опит - вече като

шампион - поиска и се
справи с впечатлява-
щите 138 кг.

Това е трети медал
за България, след като
вчера първите двама
български участници
Габриел Маринов и
Иван Димов спечелиха
сребърни медали още в
дебютния ден на шам-

пионата.
Утре на подиума в

Милано ще излязат
двама родни предста-
вители при 17-годиш-
ните: в кат. 44 кг при
девойките ще вдига
Ивана Петрова и в
кат. 69 кг при юноши-
те ще се състезава Ди-
митър Данаилов.

Нови спортове
на Олимпиадите
Олимпийските игри в Токио 2020 ще се

проведат от 24 юли до 9 август, което ги
прави най-ранната Олимпиада от 1996 г.
в Атланта, когато състезанията бяха от
19 юли до 4 август.

Програмата в Токио ще включва 339
състезания в рекордните 33 вида спорт.
Церемонията по откриването е насрочена
за 24 юли.Международният олимпийски
комитет (МОК) включи нови шест
дисциплини в програмата на Зимните
олимпийски игри в Пекин 2022.

В програмата за Пекин са включени
единично състезание по бобслей за
жени, фристайл в дисциплината биг еър
за мъже и жени, смесено отборно
състезание по ски-свободен стил
акробатика, смесено отборно състезание
в сноуборд кроса, смесено отборно
състезание по ски-скокове и смесена
щафета в шорттрека.

Разделя ли се Бербо с футболната си кариера?
Голмайсторът на

националния отбор
за всички времена -
Димитър Бербатов,
влиза в ново амплоа -
ще дава футболни
прогнози. Означава
ли това край на със-
тезателната му ка-
риера?

"Все още ми се играе
футбол, няма как да
си изкривя душата.
Няма спортист, кой-
то лесно да приключ-
ва с кариерата си –
няма такъв човек.

Винаги е труден мо-

ментът, но е важно
да си подготвен, най-
вече психически, за
този момент и впос-
ледствие да знаеш
какво ще правиш с жи-
вота си оттам–ната-
тък", сподели Дими-
тър Бербатов в ин-
тервю пред Ваня Си-
монска.

На въпрос дали би
станал треньор или
пък би поел ръково-
ден пост в българ-
ския футбол, Берба-
тов отговори:

"Всеки футболист

си мис-
ли, че
може да
е тре-
н ь о р ,
в с е к и
ф у т б о -
лист си
м и с л и ,
че може
да е ръ-
к о в о д и -
тел.Все-
ки иска
да ръко-
води, да
делегира
права.
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Всеки ден в страната стават по 19 тежки катастрофи

Президентско вето за
Закона за приватизацията

Любомира ПЕЛОВА
Президентът Румен Радев налага вето

над приетия Закон за допълнение на За-
кона за приватизация и следприватиза-
ционен контрол и връща за ново обсъж-
дане в парламента текстовете. Мотив за
това е, че гласуваните разпоредби не за-
щитават обществения интерес и дори го
увреждат.

Възраженията на държавния глава са
срещу § 3 и § 4, които ще доведат до п-
реразглеждане на вече сключени прива-
тизационни договори в ущърб на държа-
вата и обществото, посочват от прессек-
ретариата на държавния глава.

С § 3 се ограничава срокът на специ-
фични задължения на купувачите по при-
ватизационни договори в рамките на 5
години. В мотивите на ветото се посочва,
че конкретният времеви обхват на за-
дълженията по всеки приватизационен
договор трябва да се определя според
обекта на приватизацията и осъщест-
вяваната дейност, а не да се подчинява
на формални законови ограничения, кои-
то създават преимущество на купувачи-
те за сметка на обществения интерес.

С § 4 това ново правило, както и раз-
срочването на поетите задължения, ще
важат и за вече сключени приватиза-
ционни договори. Новата уредба ще се
отнася за купувачи, които не са изпълни-
ли своите задължения, но са платили
неустойките за тях. Нещо повече, плаща-
нето на тези неустойки се изисква само
за първите 5 години от договора. Така
ще се облагодетелстват и неизправни
купувачи, които имат непогасени плаща-
ния за неустойки за период след тези 5
години.

Според държавния глава приетата уре-
дба ще има за последица освобождава-
не на купувачите от специфични задъл-
жения. Ще се изключи и възможността
да се търсят неустойки за тяхното неиз-
пълнение за периода над 5 години.

Любомира ПЕЛОВА
По данни на МВР,

през 2017 г. в страна-
та са регистрирани
6888 тежки пътнот-
ранспортни произ-
шествия , при които
са загинали 682 и са
ранени 8680, от кои-
то 6737 леко и 1943
тежко. Тези цифри оз-
начават, че на ден в
страната се регис-
трират по близо 19
тежки катастрофи, а
на месец 57 души заги-
ват по пътищата. То-
ва се констатира в
Анализ на КФН за зас-
траховката “Граждан-
ска отговорност”.

Изнесените данни
са окончателни и са
от бюлетин от Авто-
матизираната инфор-

мационна система
“Пътна полиция”. За
сравнение през 2016 г.
тежките пътнотран-
спортни произшес-
твия са били 7404 - с
516 повече, загинали-
те са били 708 - с 26
повече, а ранените са
били 9374 - с 694 пове-
че.

Най-много при ПТП
загиват шофьорите -
данните сочат, че за
2017 година те са 341
или точно половина-
та от жертвите. За
2016 година смър-
тността при водачи-
те на автомобили при
катастрофа е още по-
голяма - 55%.

Сред жертвите
през 2017 година на
второ място - 27% са

пътуващите в катас-
трофиралия автомо-
бил., а 23% са пешеход-
ци. Що се отнася до
половете, мъжете
убедително водят
при жертвите- те са
496 срещу 186 загина-
ли жени.

В пътни инциденти
през 2017 г. са ранени
5144 мъже (за 2016 г. -
5690) и 3536 жени (за
2016 г. - 3684). Жени-
те най-често са заги-
вали (91 при 89 за
2016 г.) и са били ран-
явани (1758 при 1928
за 2016 г.) като път-
ници, а мъжете - като
водачи (съответно
312 загинали при 373
за 2016 г. и 3117 ране-
ни при 3516 за 2016
г.).

Жител на Дрен потроши
стъклата на две коли

Любомира ПЕЛОВА
47-годишен мъж е задържан за уни-

щожаване и повреждане.
Сигнал за извършеното престъпление

е подаден около 21,10 часа в неделя. В
радомирското село Дрен възникнал
скандал между двама местни жители –
50-годишен мъж и 47-годишния К.С.
Двамата се скарали поради неуредени
финансови взаимоотношения заради
продаден от по-възрастния на по-мла-
дия дренчанин лек автомобил „Форд
Ескорт“. По-късно под въздействието
на алкохол К.С. счупил задните стъкла
на въпросният форд и на „БМВ“, собс-
твеност на 50-годишният мъж.

К.С. е задържан за 24 часа по Закона
за МВР.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 216, ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата по разследването про-
дължава.

НЕ, ТАЯ ГОДИНА ТОП-
ЛОФИЦИРАНИТЕ ПЕРНИ-
ЧАНИ НЯМАТ КЪСМЕТ С
ТОПЛАТА ВОДА. В инте-

рес на истината, нямат късмет и със
студената, дето ги залива от небето
всеки ден, но това е друга тема. Някои
се специализираха да броят дните, ко-
гато  кранчето с червената точка пуска
вода със стайна температура. Нямат си
друга работа хората, броят си. Времето
е нетипично променливо за тоя период
на годината, затова и обясненията кой
котел работи и кой го подгряват за ре-
зервен са като прогнозата за кодовете.
Може би по въпроса с топлоподаването
на Перник също трябва да се въведат
кодове. До вчера градът беше пример-
но на жълт код. Демек, няма топла во-
да, но при зор заман може да се преп-
лакнеш набързо в банята и после да се
понапечеш на терасата за нормализи-
ране на кръвообращението. Оранже-
вият код е свързан с така наречените
планови ремонти, стига да се знае
тяхната продължителност. А червеният,
да не дава Господ. Обикновено се
случва зимно време и съвпада със съ-
щия код, обявен от синоптиците за лю-
ти минусови температури. Засега топ-
лофицираните минаха по тънката лай-
сна за два дена, но в бъдеще да знаят,
че никой не си избира кодовете.

ТИЯ ОТ ПРОКУРАТУРАТА НЕЩО
СА СЕ НАСМЕЛИ. ТЯХНА РАБОТА
ЛИ Е ДА БРОЯТ ЛИПСВАЩИТЕ
ПЪТНИ ЗНАЦИ и изтритите пешеход-
ни пътеки, та взели даже предписания
на общините да правят. И да ги плашат
с грозни глоби, ако в уречения срок не
си оправят маркировкато и табелите. То
вярно, прокурорите си извоюваха бая
независимост, ама да се правят на ка-
таджии, ни се струва малко пресилено.
Пернишката управа и без това се чуди
как да кърпи положението с финансите,
та сега трябва да уйдисва и на проку-
рорския акъл да монтира цели 107 лип-
сващи знака плюс да тегли баданарка
на незнайно колко зебри. Обаче на про-
курор смееш ли да се опънеш? Затова
се очаква тия дни да започне пътна ак-
ция "Цацаров". Нали именно главният
прокурор се яви баща на идеята за то-
тален ремонт на пешеходните пътеки и
останалата разнебитена пътна инфрас-
труктура. Сега остава някой зевзек да
му лепне портрета върху новите знаци
и полегнали полицаи.

Студенти обикалят 100 града
у нас, за да покажат надеждата

Елена, Ванин и Вик-
тор са студенти в
различни държави -
САЩ, Англия и Бълга-
рия, но и тримата са
обединени от идеята
да покажат на съна-
родниците си, че на-
дежда в България все
още има, а страната
ни може би не е тол-
кова лошо място за
живот. За целта те
ще обиколят над 100
населени места, къде-
то ще говорят с оби-

кновените хора. Име-
нно там, те смятат,
че ще открият при-
мерите, които да по-
кажат, че надежда в
България все още има.

Проектът на сту-
дентите ще има и
опознавателен харак-
тер, като те ще се за-
познаят със състоя-
нието на здравеопаз-
ването, инфраструк-
турата и промишле-
ността в много мал-
ки градчета. Екипът

от “Околобългарско”
е на мнение, че навс-
якъде в България има
честни и съвестни
хора, които правят
ежедневието ни една
идея по-добро. Това е
и примерът, който
студентите ще по-
търсят и ще пока-
жат в документалния
филм, който под-
готвят и който ще
представят след
края на пътешес-
твието си.

Стъкло, алуминиеви профили и чугун
от сградата на Общината отиват на търг
Любомира ПЕЛОВА

Стъкло, алуминиеви
профили и чугун от
сградата на общинска-
та администрация ще
бъдат продадени на
търг. Това обаче ще се
случи само ако на пред-
стоящото заседание
не местния законода-
телен орган съветни-
ците кажат „да” на
внесената от градона-
чалника докладна.  Ма-
териалите са частна
общинска собстве-
ност и са свалени зара-
ди започналите строи-
телно -монтажните
работи по санирането
на 15-етажната сгра-
да.

Предложението на
кмета Вяра Церовска е
те да бъдзат продаде-
ни на търг с явно над-
даване. Материалите
са оценени от лицензи-
ран оценител.

Алуминиевите про-
фили ще се продават с
начална тръжна цена
по 2 376,50 лв. на тон
без ДДС.  Чугунът пък
за 405,56 лв. на тон,
също без ДДС. Стъкло-
то от строителство-
то ще се предлага за
74,55 лв. на тон без
ДДС.

Посочените мате-
риали ще бъдат описа-
ни като количество

при поетапното им де-
монтиране от адми-
нистративната сгра-
да на Общината. Запла-
щането ще се извър-
шва на база действи-
телни количества, до-
казани с кантарни бе-
лежки, се уточнява в
докладната. След об-
явяване на резултати-
те кметът трябва да
сключи договор със
спечелилите търга.
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