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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

Ïðèçíàíèå! Èçäàòåëÿò íà â. "Ñúïåðíèê" - â ÓÑ íà ÁÀÐÌ
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.71 лв.
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Преп. Давид
Солунски. Преп.

Давид Български

Съд за
виновните!

Заформя се мощно национално движение за
овъзмездяване на репресираните заради имо-
ти властници, които скоропостижно и без
доказателства бяха изритани от постовете
им, публично обругани и политически смачка-
ни. Една височайша комисия, чието име е тол-
кова дълго, че никой не го помни цялото, ги
оправда по всички параграфи на обвинението
и дори ги обяви за света вода ненапита. Как
при това положение да не се напиеш от кеф,
че у нас няма корупция по етажите на влас-
тта, как да не се възгордееш от безукорната
ни администрация, където и един мръсен лев
няма под масата, как да не полетиш към
светлото бъдеще като скоростен частен
асансьор от гаража до последния етаж! Окле-
ветените, унизените и оскърбените честни
частници на държавна работа са в правото
си да съдят България по всички съдилища на
Европа. Да искат компенсации за нанесени ма-
териални и морални щети, най-логичното е
под формата на нови апартаменти и къщи
за гости. Да създадат партия на репресира-
ните от демокрацията, която да се яви като
единствена алтернатива на досегашния то-
талитарен режим.

А всички вкупом да спретнем грандиозен
митинг по чешки модел и да поискаме съд за
виновните дерибеи, обсебили властта, които
разбиха десетки човешки съдби и накараха да-
же Милко Калайджиев да замлъкне временно.

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 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

Инж. Иван Петров влезе в новото ръководство на Асоциацията, шзбрано на форум в Казанлък
Любомира ПЕЛОВА

В края на миналата
седмица за 16-та по-
редна година Българ-
ската асоциация на
регионалните медии /
БАРМ/ присъди приза
за високо журналис-
тическо майсторс-
тво и обективно от-
разяване на регионал-
ните проблеми и от-
личи журналисти от
изданията, обединени
в Асоциацията в
няколко журналисти-
чески категории. До-
макин на форума бе
Казанлък. Освен отли-
чията, в столицата
на розите бе проведе-
но и Общо събрание
на изданията, члену-
ващи в БАРМ. Уча-

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

стниците във фору-
ма освободиха стария
Управителен съвет и
избраха нов. Той е
петчленен. Радостно
е, че в ръководното
тяло на Асоциацията
влезе издателят на
в."Съперник" инж.Ива-
н Петров. Освен него,
като членове на но-
вия Управителен съ-
вет на БАРМ бляха из-
брани и главният ре-
дактор на в.Нов жи-
вот" - Кърджали Иван
Бунков, който бе до-
сегашен председател
на УС, Митко Ханчев,
представляващ раз-
градския "Екип 7",
Маргарита Трифоно-
ва - вестник "Бряг" -
Русе" и Димитър Ни-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÏÎÐÅÄÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ
ÏÅÂÈÖÈÒÅ ÍÀ ÊÎÂÀ×ÅÂÖÈ

ÏÐÀÂßÒ ÏÚÐÂÀ ÊÎÏÊÀ ÍÀ
ÊÐÚÑÒÎÂÈÙÅÒÎ Â “ÈÇÒÎÊ”
ÏÅÐÍÈØÊÈ ÃÈÌÍÀÑÒÈ×ÊÈ
ÑÚÑ ÇËÀÒÎ ÎÒ ÊÞÑÒÅÍÄÈË

За тръгналите на дълъг път -
спокоен трафик на КПП-тата

Любомира ПЕЛОВА
За всички, тръгнали на дълъг път, с намере-

ние да прекарат отпуска си извън България,
МВР информира, че на българо-сръбската гра-
ница трафикът е нормален на всички КПП-та.
Така е и на изходите на България към Македо-
ния, Гърция и Турция. На българо-румънската
граница на ГКПП Дунав мост-Видин обаче тра-
фикът е интензивен на изход за товарни авто-
мобили. През почивните дни се очаква заси-
лен трафик през ГКПП Маказа. Препоръчва се
пътуващите да използват и останалите ГКПП
на българо-гръцка граница.

колов - издател на
бургаския вестник
"Черноморски фар" и
на в."Конкурент".  Той
смени Иван Бунков на
ръководния пост и е
новият председател
на Управителния съ-
вет.

Общото събрание
на членовете на БАРМ
избраи нов Контролен
съвет на Асоцияция-
та. В него влизат
Йовка Николова от
"Старозагорски нови-
ни" и Костадин Паска-
лев от варненския
вестник "Черно море".

Новият Управите-
лен съвет на БАРМ ре-
ши да внесе промени в
Устава на организа-
цията на следващото
Общо събрание.

Изпълнителен ди-
ректор на БАРМ оста-
ва г-жа Весела Вацева,
собственик на реклам-
на къща "ВКомуника-
ция", която е един от
създателите на Бъл-
гарската асоциация
на регионалните ме-
дии. Учредена на 11
май 2002 година като
сдружение с идеална
цел, БАРМ, с изпълни-
телен директор Весе-
ла Вацева, продължава
да защитава и попул-
яризира дейността
на своите членове.
Един от тях е и вес-
тник "Съперник"!
Журналистическата
организация работи
за утвърждаване на
свободата на слово-
то и за развитието

на журналистиката
във всички региони на
страната.

На форума минала-
та седмица към гол-
ямото семейство на
БАРМ се присъедини и
казанлъшкият вес-
тник "Искра", който
има 95-годишна исто-
рия и получи почет-
ния плакет на журна-
листическата органи-
зация. И така всъщ-
ност членовете на
БАРМ са вече 30. А то-
ва е най-сигурното
доказателство, че
вестникът и книжно-
то тяло никога няма
да бъдат забравени,
винаги ще имат свое-
то място в дните ни,
винаги ще имат свои-
те читатели.
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Ïîðåäíà íàãðàäà çà ïåâ÷åñêàòà ãðóïà íà Êîâà÷åâöè
Тя е от Петропавловския събор на народното творчество

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

Силвия ГРИГОРОВА
Фолклорна певчес-

ка група "Веселие"
при Народно читали-
ще "Георги Димит-
ров- 1928" село Кова-
чевци, се представи
много достойно в
петнадесетото изда-
ние на Петропавлов-
ския събор на народ-
ното творчество
"Хоро се вие край ма-

настира". Изпълни-
телите бяха придру-
жени от кмета на Об-
щина Ковачевци и
служители на общин-
ската администра-
ция.

Певческата група
от Ковачевци получи
парична награда, дип-
лом и плакет за
цялостно представ-
яне  в жанра  за обра-

ботен фолклор.
От 2015 година

Петропавловският
събор на народното
творчество има
конкурсен характер
и е едно от най- го-
лемите фолклорни
събития в България,
а лауреатите в от-
делните жанрове се
определят от про-
фесионално жури.

Председатели на
творческата коми-
сия на тазгодишно-
то издание бяха акад.
Крум Георгиев - пред-
седател на общество
за фолклор в Бълга-
рия и проф. д-р Елена
Кутева - изкуство-
вед, директор на
Държавен фолклорен
ансамбъл "Филип  Ку-
тев".

На тазгодишния
събор се изявиха над
220 фолклорни групи

от всички краища на
България с близо 4
хиляди изпълнители.
Със своите изпълне-
ния участниците
пресъздаваха българ-
ския фолклор в цяла-
та му пъстрота и ав-
тентичност.

По значимост този
форум е сравняван с
фолклорните  събори
в Копривщица и Ро-
жен.

ЧЕЗ представя проект за защита
на птиците в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България изпълн-

ява мащабен проект за защита живота
на птиците, опазване на биоразнообра-
зието, както и за предпазване на мре-
жата от възникване на аварии и пожари
в резултат от досега с тях. В хода на
проекта и в партньорство с Българско
дружество за защита на птиците, бяха
извършени теренни проучвания и бяха
локализирани най-рисковите за птиците
райони.

С повече информация за проект "Жи-
вот за птиците", неговите цели и пред-
стоящи дейности в региона на Перник,
ще имаме удоволствието да Ви запоз-
наем на:28 юни от 10,30 часа в Двореца
на културата, уточняват от ЧЕЗ.

По време на събитието ще бъдат пока-
зани и новите изрисувани разпредели-
телни касети в Перник от художници,
припознали каузата на ЧЕЗ Разпреде-
ление.

Светла ЙОРДАНОВА
С велопоход, спор-

тни демонстрации,
турнири, концерт
на хор "Родна песен"
и  VIII- ми Региона-
лен фестивал на лю-
бителското твор-
чество на възрас-
тните хора започна
празничната седми-
ца в Перник по по-
вод 90- годишния
юбилей на града.
Културната програ-
ма до края на седми-
цата, чиято кулми-
нация ще бъде на 26-
ти /сряда/ е богата
на разнообразни кул-
турни събития.

Ето празничната
програма:

26 юни
90 ГОДИНИ ОТ

ОБЯВЯВАНЕТО НА
ПЕРНИК ЗА ГРАД

 ПРАЗНИЧНА
ПРОГРАМА

09.00 ч. - Храм "Св.

Иван Рилски"
Молебен за здраве

и благоденствие
10,00 - 18,00 ч.
Пред Минната ди-

рекция
" ( Н е ) П о з н а т и я т

Перник" - мобилна
изложба

10.30 ч.
Пред Минната ди-

рекция
"Перник през годи-

ните" - моден анонс,
ревю

11.30 ч.
Регионален исто-

рически музей
" Н е р е д а к т и р а н о

детство: Снимките
оживяват" - изложба
за децата на Перник,
съвместна изява с
ЦПЛР Обединен дет-
ски комплекс

12.00  - 16.00 ч.
Площад "Кракра"
"С Граово в сърце-

то" - фолклорен кон-
церт на АНПТ

Програма за празничната седмица за юбилея на Перник

"Граовче", "Граовска
младост" и "Граово"

14.00 ч.
Галерия "Любен

Гайдаров"
Дворец на култу-

рата
Връчване на награ-

ди за принос в из-
граждането и ут-
върждаването на
Перник като съвре-
менен град

17.00 ч.
Паметник на Крак-

ра Пернишки
Поднасяне на

цветя
17.30 ч.
Паметник на Крак-

ра - площад "Кракра"
- Дворец на култура-
та

Празнично дефиле
17.45 ч.
Дворец на култу-

рата
Ритуал за издига-

не националния флаг
на Република Бълга-

Тройно увеличение на
Злокачествените образувания

у нас от 1980-та насам
Силвия ГРИГОРОВА

Тревожна тенденция в раковите за-
болявания сред българите е отчетена
от Националния център по обществено
здраве и анализи. По данни на центъра
от 1980 г. насам три пъти повече бълга-
ри се разболяват от злокачествени об-
разувания. Ако през 1980 г. хората, за-
болели от различни форми на рак, са
били общо 113 336, то през 2017 г.
броят на онкоболните в България дос-
тига 292 721 души. Най-рязък ръст има
при заболелите в периода от 1990 до
1995 г., като в началото на демократич-
ните промени броят на болните е бил
малко над 153 хиляди души, а през
1995 г. - около 178 хиляди. Така през
2000 г. броят на хората с рак нараства
до над 200 хил., а през 2005 г. - 237
хиляди.

Според друга статистика най-честата
форма на рак в България е на млечната
жлеза при жените, като през 2016 г. за-
боляването е установено при 1 420 же-
ни на 100 хиляди, а през 2017 г. броят
на заболелите вече скача на 1 457 слу-
чая на 100 хиляди. Втората най-честа
диагноза за рак е на женските полови
органи, при която близо 1 181 жени на
всеки сто хиляди са заболели, а но-
вооткритите случаи са съответно 96 на
100 хил. Впечатление прави и статисти-
ката за онкоболести при мъжките поло-
ви органи, при която близо 600 мъже на
всеки 100 хил. са с диагноза. Злока-
чествените образувания на храносми-
лателните органи също са често сре-
щани, както и злокачествените мелано-
ми и образувания на кожата. Статисти-
ката сочи още, че най-малко са забо-
лелите от рак на костите и ставните
хрущяли, на меките тъкани, както и на
очите, главния мозък и централната
нервна система.

рия, знамето на Ев-
ропейския съюз и на
град Перник

18.00 - 19.30 ч.
Площад "Кракра"
ТУРНЕТООО с ….

DIONA, Невена Пей-
кова, VESSOU, ARTi,
ЧОКО и ANI HOANG

19.30 - 20.30 ч.
Площад "Кракра"
Концерт на група

"СкандаУ"
20.30 - 21.30 ч.
Площад "Кракра"
"Вдъхнови бъдеще-

то" - спектакъл
21:30 ч.
Площад "Кракра"
Ку-ку бенд - кон-

церт
27 юни
11,00 ч.-23,00 ч.-

Театрален салон "Г.
Русев"

"Кино в Театъра" -
кинопрожекции

18,00 ч. - Театра-
лен салон ЦПЛР-ОДК

"Граовски вечери" -
музикално-театра-
лен спектакъл, съв-
местна изява на
ЦПЛР-ОДК и Региона-
лен исторически му-
зей

 28 юни
16,00 ч. - Подземен

минен музей
"Старият  Пер-

ник" - пърформънс,
съвместна изява  с
ЦПЛР - ОДК

29 юни
 17,00 ч. - на площа-

да, кв. "Църква"
Ден на квартала -

празнична програма
О р г а н и з а т о р и :

Кметство и НЧ

"Просвета - 1909 г.",
кв. "Църква"

30 юни
9,00 ч. -  открита

сцена пред НЧ "Про-
буда - 1937 г.", с.
Кладница

"Витошки напеви"
- Х²²  Регионален
фолклорен събор

Организатори: НЧ
"Пробуда - 1937 г." и
Кметство с.Кладни-
ца

29 юни
9,00 ч. - манастир

"Св. Св. Петър и Па-
вел", с. Дивотино

Курбан за здраве
О р г а н и з а т о р :

Кметство и НЧ "Чи-
чо Стоян - 1927 г."
с. Дивотино

10,00 ч. - църква
"Св. Св. Петър и Па-
вел", с. Мещица

Литургия и курбан
за здраве

Организатор: Цър-
ковно Настоятелс-
тво, Кметство и НЧ
"П. К. Яворов - 1926
г.", с. Мещица

12,00 ч. - църква
"Св. Йеремей", с. Ру-
дарци

"Петровден" -  кур-
бан за здраве

Организатор: НЧ
"Васил Левски - 1968
г.", с. Рударци

12,00 ч. - църква
"Петър и Павел" с
.Кралев дол "Петров-
ден"- храмов празник
и  курбан за здраве

Организатор: НЧ
"Св. Паисий Хилен-
дарски - 1927 г." с
.Кралев дол

Фолклорният съ-
бор се организира
под патронажа на
кметовете на Велико
Търново, на Горна Ор-
яховица и на Ляско-
вец.

Освен наградата,
за групата най- въл-
нуващото прежив-
яване бе срещата  с
президента Румен Ра-
дев, който откри
официално форума.



Съперник 326 юни 2019 г.ПАНОРАМА

Ïîäãîòîâêàòà çà ìàøèííèÿ âîò íàåñåí äà çàïî÷íå ñåãà
За това настояват от Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Любомира ПЕЛОВА
От обществения

съвет към Централ-
ната избирателна ко-
мисия настояват сега
да започне подготов-
ката за машинното
гласуване за местни-
те изборите наесен,
съобщиха от ЦИК.

В анализ от резул-
татите на евровота
от Обществения съ-
вет искат да бъдат
обявени достъпните
на ЦИК данни и докла-
ди от ключови уча-
стници в последното
машинно гласуване. Те
искат обществен де-
бат по основните не-
решени въпроси на ма-
шинното гласуване.

Като основни проб-
леми в анализа са по-
сочени ниската (сред-
но около 25 %) "изпол-
зваемост" на специа-
лизираните устрой-
ства в оборудваните
с машини секции, сто-
тици сгрешени про-
токоли и хиляди неот-

четени преференции
от машинното гласу-
ване. Това е станало
дори след повторно-
то въвеждане на дан-
ните в ЦИК и извър-
шените от ЦИК хил-
яди корекции.

Причините за тези
и други проблеми са
н е д о с т а т ъ ч н а т а
разяснителна кампа-
ния на ЦИК, късното
приемане на методи-
ческите указания,
неудачният образец
на протокола за отчи-
тане на резултатите
от машинните сек-
ции. От Обществе-
ния съвет отчитат
като причина и слабо-
то обучение и моти-
вация на секционните
избирателни комисии
(СИК).

Посочени са факти
за дефицитите в
прозрачността на ра-
ботата на ЦИК в це-
лия процес и в час-
тност при подготов-
ката и късното об-

явяване на обществе-
ната поръчка за дос-
тавка на специализи-
раните устройства,
както и по въпроса за
одита и сертифици-
рането им. Като
следствие обществе-
ността не бе убедена
в надеждността на
новата технология.

От Обществения
съвет на ЦИК препо-
ръчват да има кон-
тролно броене на хар-
тиените "разписки"
от машинното гласу-
ване. Те предлагат да
има отпечатване от
машините в случайна
извадка от местата
за гласуване, да от-
падне ръчното пре-
насяне на данни от
флаш-паметите в хар-
тиения протокол на
СИК (като доказан из-
точник на грешки).

Сред препоръките
на Обществения съ-
вет са и прозрачност
на обществената по-
ръчка, включително

на техничес-
ките изисква-
ния към апа-
ратната и
програмната
част, проз-
рачност в из-
бора наем или
закупуване на
специализира-
ните устрой-
ства; анализ
на техничес-
ките пробле-
ми, възникна-
ли в деня за
гласуване.

П р и п о м н -
яме, на 25 ап-
рил стана
ясно, че във

ВАС е постъпила жал-
ба срещу решение на
ЦИК от 22 април 2019
г., с което е определен
изпълнител за възла-
гане на обществена
поръчка.

Поръчката е за нае-
мане на 3000 специа-
лизирани устройства
с инсталиран соф-
туер за машинно еле-
ктронно гласуване,
както и логистично
осигуряване и обслуж-
ване на специализира-
ните устройства по
секционните избира-
телни комисии в
страната.

Относно жалбата
говорителят на ЦИК
Александър Андреев
заяви пред обществе-
ното радио, че избо-
рът на изпълнител за
машинното гласуване
е законосъобразен.

В коментар за от-
критата от Комисия-
та състезателна про-
цедура с договаряне
за възлагане на общес-

твена поръчка омбус-
мана Мая Манолова
запита защо наемът
на машините за гласу-
ване е колкото цена-
та им.

На 16 април изтече
срокът, в който мо-
гат да се подават
оферти за предостав-
яне на машини за гла-
суване. В срока за по-
даване на предложе-
нията постъпиха три
оферти - от "Българ-
ски машини за гласу-
ване" ЕООД, "Лекс.Бг"
АД и от "Сиела Нор-
ма" ЕАД.

Единствено тази на
"Сиела Норма" е отго-
варяла на условията -
максималната прог-
нозна стойност на
поръчката да е до 7.5
млн. лева без ДДС.

На 8 май 2019 г. пра-
вителството отпус-
на допълнителни 9
млн. лева на Централ-
ната избирателна ко-
мисия за осигуряване
на машинното гласу-
ване на европейските
избори.

Научавайки за цена-
та на машините за
гласуване обществе-
ният посредник Мая
Манолова запита за-
що цената на наема
им е колкото цената
за тяхната продажба.

От ЦИК увериха, че
са спазили закона при
избора на изпълнител
на обществената по-
ръчка за доставка на
машини за гласуване.

М е т о д и ч е с к и т е
указания за машинно-
то гласуване бяха
приети шест дни пре-
ди самия евровот.

Художествената галерия с
изложба за юбилея на Перник

Светла ЙОРДАНОВА

Развитието на град Перник в картини-
това показа изложбата, по случай  90-та
годишнина от обявяването на Перник за
град, която бе открита вчера в  Художес-
твената галерия в Перник. Експозицията
показа картини от фонда на галерията,
някои от които много рядко са показвани
пред публика. Авторите са не само перни-
чани, но и хора, свързали живота си с на-
шия град, творили в Перник.

Изложбата, по повод юбилея, показа
картини от Стефан Георгов, Иван Тричков,
Любен Гайдаров, Цани Цанев, Владимир
Егер, Митко Панайотов, Иван Войнов, Ма-
рин гогев, от съвременните художници не-
но тодоров, Иван Букарски, Миленти Ми-
лентиев, Ангел Атанасов, Александър
Алексов- Зуши, Димитър Делийски. Пока-
зани са и пластики на Секул Крумов, Пе-
тър Петров, както и Христо Песев. Съвсем
скоро Художествената галерия в перник
стана притежател на колекцията на Христо
Песев, уточни директорът на ХГ Ели Те-
мелкова.

Добавката за чужда помощ на
инвалидите отива у асистентите

Силвия ГРИГОРОВА
Добавката за чужда помощ, изплащана

в момента към пенсиите, ще се пренасоч-
ва за плащане труда на асистентите. Това
ще става, ако хората с увреждания пол-
зват " Лична помощ", по новия закон след
1-ви септември. Тази промяна в Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж е публи-
кувана за обществено обсъждане.

Пенсионерите с трайно намалена рабо-
тоспособност, с вид и степен на уврежда-
не над 90 на сто, които постоянно се нуж-
даят от чужда помощ, получават към опре-
делената им пенсия добавка, която е 75
процента от социалната пенсия за старост.
Към септември добавката ще е 99,55 лева,
а хората, които я получават към момента,
по данни от НОИ, са 75 600.

Ако след първи септември, когато влиза
в сила Законът за личната помощ, ще
предпочете да се ползва асистент на база-
та на определените в индивидуалната оце-
нка часове, ще се спира изплащането на
добавката. Средствата обаче ще се прена-
сочват за покриване на разходи за труд
на асистента.

Към мотивите за промяната, от МТСП по-
сочват, че с реформата, която се прави за
хората с увреждания, държавата гаранти-
ра подкрепа, която дава възможност на
всеки да избере и да получи точно тази
услуга, която е съобразена с неговата жи-
тейска ситуация и отговаря на индиви-
дуалните потребности.

Здравка Евтимова с
признание във Франция

Светла ЙОРДАНОВА
Престижното национално френско лите-

ратурно списание Le Matricule des Anges
публикува в своя юнски брой за 2019 годи-
на рецензията на литературния критик Ери-
к Дюсерт за книгата на Здравка Евтимова
"Невъзможно синьо" (D'un bleu impossi-
ble"), отпечатана във Франция през месец
април тази година от издателство Soupirail.

Преводът на разказите от български на
френски език е дело на Красимир Кавал-
джиев.

В краткия си анализ Ерик Дюсерт нарича
сборника с разкази на българката "чуде-
сен" (formidable) и сравнява Евтимова с
френската писателка Беатрис Бек, изтък-
вайки, че Франция е закъсняла с публика-
цията на тази книга в сравнение със САЩ,
които вече са включили разказа "Кръв от
къртица" на българката в учебните програ-
ми на средните си училища.

Литературният критик изразява надеж-
дата си, че в бъдеще френските читатели
ще имат възможност да се запознаят и с
романите на писателката от България, под-
чертавайки, че тя принадлежи на новото
поколение съвременни романисти.

Днес правят първа копка
на кръстовището в "Изток"
Любомира ПЕЛОВА

Днес, когато Перник
чества своята 90-го-
дишнина от обявява-
нет на някогашното
село за град, в 11,30
часа ще бъде направе-
на първата копка на
новото кръстовище в
пернишкия квартал
"Изток". Официална-
та церемония ще бъде
до кръстовище на ули-
ците "Юрий Гагарин"
и "Благой Гебрев",
съобщиха от общин-
ската администрация.
Както е известно кръ-
говото беше обявено
за приоритетен обе-
кт, а благодарение на
него ще се облекчи
трафика в един от
най -натоварените
участъци - улиците

"Юрий Гагарин" и
"Благой Гебрев". При
пресичането на двете
основни пътни арте-
рии ежедневно се об-
разуват големи зад-
ръствания във време-
то между 7.30 и 8.30
ч. и 17.30- 18.30ч. От-
тук преминава и гол-
яма част от пътнико-
потока към столица-
та.

Съществуващото
кръстовище е с изчер-
пана пропускателна
възможност, а заради
натоварения трафик
то е сред участъци-
те в региона с концен-
трация на пътно-
транспортни произ-
шествия.

Решението за граде-
жа бе взето от мес-

тния законодатален
орган в края на фев-
руари тази година.
Пернишките законот-
ворци дадоха съгла-
сието си да се изиска-
т целеви средства в
размер на 1 900 000
лв., с които ще бъде
успешно реализиран
вече изготвеният
проект.
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По този начин арогантно се легализира олигархията, заявява омбудсманът

Любомира ПЕЛОВА
Омбудсманът Мая

Манолова призова на-
родните представи-
тели да не приемат
промените за неогра-
ничено частно финан-
сиране на политичес-
ките партии.

Общественият пос-
редник е категоричен,
че новите текстове
противоречат на кон-
ституционни принци-
пи и разпоредби и аро-
гантно легализират
интересите на оли-
гархията за сметка на
правата на граждани-
те и политическия
плурализъм.

Мая Манолова е ка-
тегорична, че ако
предложеният корпо-
ративен модел за фи-
нансиране на полити-
ческите партии бъде
приет, тя "незабавно
и без колебание" ще
сезира Конститу-
ционния съд заради
погазване на принци-
пите на демократич-
ната и правова дър-
жава и на политичес-
кия плурализъм.

Манолова написа
открито писмо до на-
родните представи-
тели, в което казва:

"Обръщам се към
Вас, за да заявя кате-
горичното си несъг-
ласие с предвидените
изменения в норма-
тивната уредба, уре-

на измененията в За-
кона за държавния
бюджет на Република
България, което е аб-
солютно пренебрегва-
не на мнението на
гражданското общес-
тво по въпроса за
партийното финанси-
ране.

Липсата на открит
и задълбочен дебат
по направените пред-
ложения е предпос-
тавка за приемане на
разпоредби, които са
в пълно противоре-
чие с направените
препоръки за усъвър-
шенстване на законо-
вата уредба в Доклада
за оценка на България
"Прозрачност при фи-
нансиране на полити-
ческите партии",
приет от GRECO (Гру-
па държави срещу ко-
рупцията) по време
на 48-та й пленарна
сесия (Страсбург, 27
септември - 1 октом-
ври 2010 г.). В доклада
се посочва, че "отсъс-
твието на принципна
забрана за получаване
на дарения на юриди-
чески лица е сериозен
проблем" и се препо-
ръчва на българските
власти:

- "...да се въведе из-
рична и последовател-
на правна рамка от-
носно забраната за
дарения от юридичес-
ки лица в контекста
на финансирането на
дейността на поли-
тическите партии и
предизборните кампа-
нии........".

Тази, както и други
препоръки, свързани с
финансирането на по-
литическите партии
и предизборните кам-
пании са въведени в
изборното законода-
телство при негово-
то кодифициране
през 2011 г. и през
2014 г., за което е да-
дена положителна
оценка от GRECO в
доклада от 10 октом-

ждаща финансиране-
то на политическите
партии, с които се до-
пуска неограничено
частно финансиране
на политическите
партии и безвъзмез-
дно ползване на дър-
жавни и общински по-
мещения за осъщест-
вяване на тяхната
дейност.

В същото време, ма-
кар и безкрайно за-
късняло като реакция,
подкрепям предложе-
нието за намаляване
на партийната субси-
дия от 11 лв. на 1 лв.
за действително по-
лучен глас.

Този въпрос беше
решен с волята на су-
верена на референду-
ма още през 2016 г.,
когато 2 516 791 гла-
соподаватели отго-
вориха с "Да" на въп-
роса "Подкрепяте ли
годишната държавна
субсидия, отпускана
за финансиране на по-
литическите партии
и коалициите, да бъде
един лев за един полу-
чен действителен
глас на последните
парламентарни избо-
ри?".

Но това не означа-
ва, че гражданите са
подкрепили т.нар. от-
ворено финансиране
на политическите су-
бекти.

Промените, с които

се въвежда неограни-
чено бизнес финанси-
ране на политически-
те партии, са грубо
нарушаване на демок-
ратичните принципи
и връщане на стари
уредби, които бяха
отменени като мярка
за премахване на въз-
можностите за зави-
симост на политичес-
ките субекти от час-
тни интереси.

Нахлуването на кор-
поративни интереси
в полето на политика-
та е брутално погаз-
ване на изконни де-
мократични ценнос-
ти. Арогантното ле-
гализиране на интере-
сите на олигархията е
за сметка на гражда-
ните и техните пра-
ва. Това е удар в сър-
цето на демокрация-
та и отстъпление от
най-голямото й пос-
тижение - принципа за
политическия плура-
лизъм, който гражда-
ните отвоюваха още
в първите години на
прехода. И заплаха
пред функциониране-
то на многопартийна-
та система у нас.

Промените за час-
тното финансиране
на партиите не са
подложени на общес-
твено обсъждане, а са
направени в кратко-
то време между пър-
во и второ гласуване

ври 2014 г. за изпъл-
нение на препоръките
от страна на Бълга-
рия.

Вместо законода-
телят да е последова-
телен в тази посока
сме изправени пред
заплахата от сериоз-
но отстъпление и
връщане назад. В мо-
мента има забрана
партиите да получа-
ват средства от юри-
дически лица, а за да-
ренията от физичес-
ки лица има ограниче-
ние - до 10 000 лв. за
една година. Предви-
деното премахване на
тези ограничения мо-
же да доведе до безли-
митно "наддаване" в
партийното финанси-
ране, което изцяло
подменя целта на про-
мените за ограничава-
не лукса на партийни-
те централи.

Изразявам увере-
ност, че ще предприе-
мете необходимите
действия за запазва-
не на демократични-
те принципи във фи-
нансирането и фун-
кционирането на пар-
тиите и няма да до-
пуснете приемането
на законови разпоред-
би, които ще създа-
дат предпоставки за
подчиняване на пар-
тиите на бизнеса.

В случай, че приеме-
те този корпорати-
вен модел за финанси-
ране на политически-
те партии, с предос-
тавените ми от Ос-
новния закон право-
мощия незабавно и
без колебание ще сези-
рам Конституцион-
ния съд за установ-
яване на противокон-
ституционност на
приетите разпоредби
като противоречащи
на принципите на пра-
вовата и демократич-
на държава и на поли-
тическия плурали-
зъм", заключава Мано-
лова писмото.

Гласуват партийната субсидия
до лятната ваканция на НС

Любомира ПЕЛОВА
Общата позиция по темата свързана с

промяната в размера на субсидиите е, че
по този въпрос не трябва да се действа
припряно и че е редно той да бъде подло-
жен на по-мащабно обсъждане между
всички политически сили в Народното съб-
рание и не само там, и да бъде обвързан с
промяна и в Закона за политическите пар-
тии. Всички сме на една обща позиция, че
субсидиите трябва да бъдат намалени. То-
ва каза лидерът на НФСБ Валери Симео-
нов след заседанието на коалиционния
съвет при премиера.

Симеонов заяви, че от Обединени пат-
риоти ще инициират още тази седмици
консултации в Народното събрание с оста-
налите политически сили, за да намерят
разумния баланс и двата закона да бъдат
обсъждани и разглеждани заедно.

"Законът за бюджета третира единстве-
но темата за субсидиите през втората по-
ловина на 2019 г., но очакванията на об-
ществото са за намаляване на субсидиите,
което може да стане единствено през За-
кона за политическите партии. По тази при-
чина двата закона ще бъдат гледани заед-
но след постигането на разумен компро-
мис между всички политически сили", ка-
за Симеонов. Той посочи, че са поставили
срок те да минат през зала до ваканцията
от 1 август, за да не бъдат упреквани, че
умишлено отлагат въпроса за субсидиите,
за да не бъде той разглеждан въобще.

От своя страна премиерът Бойко Бори-
сов заяви, че ГЕРБ продължава да стои
зад субсидия от 1 лев. "Като парламентар-
на република, ако бъдем поканени, а ние
сме поканени от ОП, сме готови да гово-
рим за Закона за политическите партии,
допълни премиерът.

Премиерът бе категоричен, че до края на
мандата на правителството няма да се
увеличават данъци. Десислав Чуколов от
"Атака" съобщи, че до края на юли ще се
проведе коалиционен съвет, който да нап-
рави преглед  на свършеното до момента.

Подобряват сигурността на
захранването във Врачанско

Силвия ГРИГОРОВА
Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с

кметове на общини и техни  представители
от област Враца. Домакин на събитието бе-
ше зам.-областният управител Мирослав
Комитски. По време на срещата бяха
представени реализираните инвестицион-
ни проекти през 2018 г., плановете и прио-
ритетите на компанията за 2019 г.

През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение инвес-
тира 247 000 лв. в автоматизация на еле-
ктропроводи в област Враца. Автоматизи-
раните устройства по мрежата дават въз-
можност за управлението й от разстояние.
Чрез тях повредените участъци се изключ-
ват и се минимизира броят на засегнатите
клиенти при евентуални аварии. Така ка-
чеството на услугата се повишава многок-
ратно. Компанията вложи 160 000 лв. в ре-
хабилитация на кабели в Роман, Мездра,
Враца и Козлодуй. В реконструкции на
мрежи ниско напрежение в градовете Бяла
Слатина и Мездра и в села в общините
Бяла Слатина, Борован, Оряхово, Роман и
Козлодуй бяха вложени 306 000 лв. ЧЕЗ
Разпределение завърши нов трафопост във
Враца и рехабилитира електропроводи
средно напрежение за подобряване на еле-
ктрозахранването на селата в общините
Хайредин, Оряхово и Козлодуй.

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение планира
да инвестира 5,1 млн. лв. за подобряване
на сигурността на електрозахранването в
област Враца. Компанията ще инвестира
още 320 000 лв. в започнало по-рано преус-
тройство на мрежата и присъединяване на
община Роман към подстанция Роман, с
цел повишаване на сигурността и качество-
то на електрозахранването в района. Ком-
панията ще монтира близо 21 000 дистан-
ционно обслужвани електромери в общини-
те Козлодуй, Бяла Слатина  и Оряхово.

Българинът дава една трета от заплатата си за храна
Светла ЙОРДАНОВА

Най-големият разход за домакинствата у нас през 2018
г. е бил за храна - около 30 процента. Това сочат данните
на Националния статистически институт.

За алкохол и цигари българинът е харчил 4 на сто от об-
щите си разходи; за поддръжка на жилището - 13 на сто; за
обзавеждане на дома - 4 на сто; за облекло и обувки - 3,4 на
сто; за транспорт - 7,3 на сто; за свободно време, отдих и
туризъм - 5 на сто и др.

Същевременно българите имат сравнително най-ниски
потребителски цени на стоки и услуги сред държавите-
членки на ЕС, показват последни данни на Евростат за кла-
сацията на най-високите и най-ниските ценови нива на бли-
зо 10 вида услуги и потребителски стоки в Евросъюза
през 2018 г.

Страната ни държи най-ниски потребителски нива в
близо 7 от 10 анализирани стоки и услуги в ЕС, като база
за сравнение във всички категории е средният показател

от 100 процентни пункта в ЕС.
Така например показателят на разходите за поддръжка

на дома у нас с включени отопление, осветление, вода и
други плащания по поддръжката на жилището са 33 про-
цента при среден показател за ЕС от 100 на сто.

Българите имат най-ниски разходи в ЕС за хотели, но-
щувки и пътувания - 46 на сто при среден показател за ЕС
100 на сто. Приблизително същият е показателят и за
разходите за пътуване на българите с влак, автобус или
самолет - 47 процента. Около 48 процента от разходите
на българите са за обзавеждане на дома с мебели или дру-
га битова техника при средна стойност за ЕС 100 пункта.

Най-ниски в целия ЕС са и разходите на българите за ал-
кохол и цигари - 58 процента, като приблизително толко-
ва заделят сънародниците ни и за спорт и туризъм.

Седмата категория, в която българите имат сравни-
телно най-ниски разходи са плащанията за дрехи и обувки -
78 на сто.



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.

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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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

X ОУ “Ал. Константинов”
продава на търг:
струг за метал -

универсален, модел
С8М на 05.07.2019 г.

от 10,30 часа в
училището.

Тел.: 0896 620 410



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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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Орхидеите са едни от най-кра-
сивите и най-лесните за отглеж-
дане цветя в домашни условия.
Вижте 7 съвета, които ще ви по-
могнат да поддържате колек-
цията си от орхидеи винаги във
форма.

ТОЧНОТО КОЛИЧЕСТВО СВЕТ-
ЛИНА

Веднъж да намерите подход-
ящото място за вашите орхидеи
у дома и по-голямата част от
грижите ви ще изчезне. Орхи-
деите искат да са на светло, но
да не са излагани на директно
слънце, защото изгарят. Южно
или югозападно изложение
например не са подходящи за
тях. Може да ги сложите на пер-
ваза на прозорец, който гледа
към север или изток.

За да проверите дали слънце-
то не е прекалено силно, напра-
вете тест със сянката си. Когато
в стаята е най-слънчево, поста-
вете ръката си над саксията с
орхидеята. Ако сянката едва се

вижда, значи светлината е малко. Ако пък е плътна, тогава слън-
цето е силно и трябва да преместите орхидеята.

ПОЛИВАЙТЕ ПРАВИЛНО
Някои орхидеи искат да бъдат поливани на няколко дни, докато

други издържат до две седмици, без да се налага да ги поливате
отново. Зависи от конкретните условия, в които отглеждате цвет-
ята. Обикновено е достатъчно да ги накиснете за 10-тина минути,
докато корените се напоят хубаво, но не забравяйте след това да
ги отцедите.

За да се ориентирате дали е време за поливане, най-добре
дръжте орхидеите в прозрачни кашпи - така може да виждате сте-
пента на влажност в саксията. Не забравяйте също периодично
да пулверизирате или миете листата с влажна кърпа.

ПОДХОДЯЩА ТЕМПЕРАТУРА
Орхидеите не харесват големите температурни разлики. За тях е

идеално, ако в стаята термометърът показва около 20-22 градуса,
независимо дали е сутрин или вечер. Важно е също саксиите да
не бъдат срещу струя на климатик, а ако са в близост до парно, е
добре да ги поставите върху подложка с вода, за да поддържате
въздуха влажен.

ПОДРЯЗВАНЕ СЛЕД ЦЪФТЕЖ
Когато орхидеите прецъфтят, е добре да подрежете стъблото.

Ако е подрязване след първи цъфтеж, тогава отрежете точно под
мястото, където е било първото цветче.

Интересно и забавно

7 съвета за отглеждане на орхидеи у дома
Другият вариант е да подрязвате, след като орхидеята е пре-

цъфтяла и минава в режим на "почивка" - тогава режете под
мястото, където е било последното цветче. Винаги режете по диа-
гонал и следете какъв цвят е стъблото. Зеленият цвят е признак
на жизненост, докато кафявият и жълтеникавият показват, че то-
зи израстък е болен или безжизнен.

ХИТРИНКА ПРИ ПРЕСАЖДАНЕ
Когато пресаждате орхидеите, сложете малко канела в почве-

ната смес. Тя ще служи като ваксина срещу заболявания и гъ-
бички по корените на цветята.

СЪВЕТ ЗА КОРЕНИТЕ
Често корените на орхидеите излизат извън кашпата. Това са

така наречените въздушни корени, които търсят къде да се захва-
нат. Понякога обаче те изсъхват, защото не получават толкова
вода, колкото останалите. Придобиват много блед, кафеникав
цвят и можете спокойно да ги отрежете. Въздушните корени
всъщност са белег, че орхидеята се чувства щастлива на мястото,
на което сте я поставили.

СИГНАЛИ ЗА ПРОБЛЕМ
Орхидеите винаги намират начин да ви покажат, когато имат

проблем с условията на живот. Ако листата им придобиват жъл-
теникав цвят, това означава, че или се прекалили с водата, или
не им набавяте достатъчно светлина. Липсата на светлина може
да е причина и за продължителен период без цъфтеж.
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Песента, която случайно се
превърна в химн на феминизма
Със сигурност почти на всяко женско

събиране няма как като част от плейлис-
та да не зазвучи Girls Just Want To Have
Fun на Синди Лупър. Забавна, ритмична,
лесно запомняща се песен, която обаче
носи много по-дълбоко и смислено пос-
лание. Парчето на Синди се превръща в
стимул и мотивация за жените, което по
това време все още се страхуват да каз-
ват това, което мислят и желаят.

И по този начин съвсем натурално Girls
Just Want To Have Fun става химн в зора-
та на феминисткото движение. Песен,
която олицетворява свободата на духа,
за която жените мечтаят.

„Момичетата просто искат да се забавл-
яват”. С тези думи Синди обрисува прос-
тичките желания в женското сърце и на-
кара милиони жени по целия свят да си
ги припяват, докато са на работа, вкъщи,
слагайки децата да спят или просто тан-
цувайки, докато готвят.Във видеоклипа
към песента Girls Just Want To Have Fun
виждаме жени от всякакви раси, етноси
и възраст, които се забавляват, танцуват по улиците, усмихват се и са щастливи,
безгрижни. Със своя хит Синди успява да разгори не само бъдещите феминистки
формации, но и прокламирането на равенството между хората и толерантността
към „различните”. Синди навърши 66г. само преди два дни, но нейният образ
продължава да е символ на бунтарството и опълчването срещу наложените нес-
праведливи норми в обществото. Girls Just Want To Have Fun може и да се смята
за химн на феминизма, но със сигурност  и голяма част от мъжката аудитория
харесва вечния хит на Синди Лупър. Песента има над 763млн. гледания в най-
голямата платформа за видеосподеляне и над 2,7 млн. харесвания.

Учени: Отпуската е
полезназа сърцето ни

Дали си отдъхвате на плажовете на гръцкия остров Миконос или изкачвате Ал-
пите, каквото и да сте избрали, лятната отпуска е нещо, което всеки един от нас
очаква с нетърпение. А сега ново проучване установи, че излизането далече от
офиса и от стреса на дома ни, всъщност е полезно за сърцата ни. Учени са открили,
че колкото повече почивки си взема човек през годината, толкова по-малко ве-
роятно е да развие метаболитен синдром. Това е медицински термин за група от
състояния като хипертония и висок холестерол, които заедно повишават риска от
сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2. Проучването е установило, че всяка
почивка, която човек предприема, намалява риска от метаболитен синдром с ед-
на четвърт. Изследването е проведено от университета Сиракуза в Ню Йорк и е
ръководено от д-р Брайс Хруска, асистент в катедрата по обществено здраве.

„Това, което открихме, е, че хората, които излизат в отпуск по-често през пос-
ледните 12 месеца, имат понижен риск от метаболитен синдром и метаболитни
симптоми”, казва д-р Хруска. Тъй като метаболитните симптоми могат да се про-
менят, това означава, че те могат да бъдат елиминирани.

Метаболитният синдром се състои от високо кръвно налягане, високи холесте-
рол и нива на кръвната захар, както и прекомерни мазнини около кръста. Този
синдром засяга до един на всеки трима възрастни в САЩ и един на всеки четири-
ма британци. Метаболитният синдром може да бъде предотвратен или обърнат
чрез загуба на тегло, чести физически упражнения и отказване на тютюнопуше-
нето. За целите на проучването са изследвани 63 работещи, които имат право на
платен отпуск.

 Участниците бяха интервюирани за всякакви почивки, които са направили през
последната година. През последните 12 месеца те се радват на средно пет отпус-
ки. Резултатите – публикувани в списание Psychology & Health – разкриват, че
тези, които са взели повече отпуск, имат по-ниски нива на метаболитен синдром.
Участниците оценили ваканциите си положително. Те не смятат за стресиращо
пътуване или организиране на грижи за децата и имат „ниски нива на финансова
тежест, свързана с почивките“.

„Като цяло отиването на почивка се преживява като положително събитие”, каз-
ват изследователите.Според експерти всеки е засегнат от стрес, а той може да е
стимул за пушене, пиене на повече алкохол и нездравословно хранене, което от
своя страна увеличава риска от коронарна болест на сърцето – най-честата причи-
на за инфаркт.

Качества, които всеки модерен
мъж трябва да притежава

Британска анкета потърси отговор на въпроса какво определя мъжествеността
в наше време и първото място с 42 процента зае лоялността към приятелите, съоб-
щи в. "Дейли рекърд". Други важни качества за съвременния мъж са вярността
към партньорката (37 процента), да отваря вратата и за двата пола, да участва в
домакинската работа (27 процента), да бъде равностоен родител - 26 процента. Те
заемат от второто до 5-ото място.

Макар и в списъка да фигурират умения, смятани от край време за проява на
мъжественост, като да можеш да сменяш автомобилна гума (15 процента) или
контакт (16 процента), повечето важни характеристики не са традиционни.

 Всяка жена ще забележи усмивката ви. Поддържайте перфектна устна хигие-
на. Това означава да си миете зъбите редовно, но не само с паста и четка, а и с
конци за зъби и вода за уста. Не пренебрегвайте и профилактичните прегледи при
зъболекар.  Чифт хубави обувки. Без значение дали са ежедневни или официал-
ни, дамите забелязват, когато имате отношение към обувките си. Нещо важно -
поддържайте ги винаги чисти. Хубави дънки, които ви отиват и ви стават. Не зали-
тайте по модни тенденции, носете дънки, които не само ви пасват, но и ви харес-
ват.  Боксерките са секси, не малко дами биха предпочели да ви видят с тях. На
шесто място, например, е да знаеш кога да държиш устата си затворена.На сед-
мо - да се грижиш за добрата си физическа форма, а на осмо - да не се страхуваш
да плачеш.След това идват смяната на памперсите и разговорите за чувствата.

От 11-о до 20 място са самоувереността, да не препиваш, да можеш да опечеш
месо, да си начетен, да не ревнуваш. Чак след това са смяната на контакта и
гумата (16-о и 17-о място).Сред важните характеристики на съвременния мъж са
да се ориентира добре без GPS, да приеме да не работи, за да си гледа децата, да
носи бебето на улицата в слинг.Анкетата е направена само сред мъже от телеви-
зия Куест. Според 58 процента от участниците животът на мъжете е по-лесен в
съвременния свят. Същото мислят и 68 процента от запитаните жени в допълни-
телна анкета.Почти две трети (62 процента) от представителите на силния пол са
казали, че мъжът трябва да осигурява хляба в семейството, при 46 процента от
жените.

Менделеевата таблица празнува
150-годишен юбилей

Българската академия на науките ще отбележи Международната година на
периодичната таблица на химичните елементи с валидиране на юбилейна марка и
лекция на изтъкнатия български учен в областта на неорганичната химия проф.
Христо Баларев. Художник на марката е ас. д-р Светлин Балездров от Национал-
ната художествена академия.

Общото събрание на ООН и ЮНЕСКО обявиха 2019 г. за Международна година
на периодичната таблица на химичните елементи. В своята лекция проф. Христо
Баларев ще разкаже за нейната история, същност и значение.

Проф. Баларев е разработил оригинална концепция за обясняване на структу-
рите на прости и двойни соли кристалохидрати, която дава възможност за прогно-
зиране на вида и структурата на получаваните кристали от многокомпонентни
разтвори.

Тези резултати са научната основа за създаването на нови технологии за полу-
чаване на соли от природни суровини и от промишлени отпадъци. Към най-ярките
постижения на проф. Баларев са и разработените технологии за използване на
химическите ресурси на Черно море.

Печатът за пускане в употреба на пощенската марка ще бъде поставен на 24
юни от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният секретар на Нацио-
налната комисия за ЮНЕСКО Христо Георгиев и директора на дирекция „Съоб-
щения“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобще-
нията Димитър Димитров. Организатори на тържественото отбелязване са БАН и
Институтът по обща и неорганична химия (ИОНХ-БАН). Събитието се посвещава
на 150-годишнината от основаването на Академията и 85-годишнината на проф.
Баларев.
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Очаква ви късмет в почти всички сфери на жи-
вота, но има едно "но". Разчитате твърде много
на някой друг и сами не си давате много зор. Пого-
ворката, "работата не е заек да избяга ..." не е за
вас в тази ситуация. Напротив, трябва да стане-
те много инициативни и дори експресивни, за да

постигнете високи резултати.

Имате такива надеждни, интелигентни парт-
ньори и колеги, че може лесно да се отпуснете,
без да мислите за последиците от работата.
Обърнете внимание на здравето си, не стойте на
открито. Дори навън времето да ви изглежда
приятно, слънцето може да бъде много опасно за

организма ви. Вечерта очаквайте пътуване.

Очаква ви успеха в бизнеса. В проучванията и
творческите проекти, също ще постигнете зна-
чителен напредък. Основното нещо е да сте вни-
мателни, за да не изгубите верните си приятели
и разположението на влиятелни хора. Някой от
вас, ще получат работа, за която отдавна меч-

таят. Но в любовта всичко ще е тихо.

Ще сте погълнати от битови и финансови проб-
леми. Толкова ще искате да излезете и да се по-
разходите, а ще трябва да чистите, ремонтира-
те или работите. Не се притеснявайте, вечерта
ще компенсира всичко, особено ако дългогодишен
почитател ви покани на среща. Само ще ви оста-

не, набързо да посетите фризьорския салон.

Не трябва да мислите само за вашето благопо-
лучие, трябва да се погрижите и за близките до
вас хора. Освен това, възрастните ви роднини от-
давна чакат вашата подкрепа. Ако сте прекалено
егоистични, тогава в замяна ще получите също-
то отношение. Денят е благоприятен, за занима-

ния със старото ви любимо хоби.

Изживейте този ден, не само в полза на емоции-
те си, но и на здравето. Ако приятелите ви по-
канят на гости, се съгласете. Основното нещо е,
да не прекалявате с пикантна храна. Вечерта, мо-
же да получите някакви странни новини, които
определено ще ви развалят настроението. Въпре-

ки че, всичко ще зависи от вашия реализъм.

Вложете в работа си, цялата си сила. След то-
ва, ще може да се изпъчите и кажете, че сте ис-
тински герой. Ако погрешно интерпретирате ду-
мите на любимия си, по ваш адрес, тогава ще за-
тънете в ревност и догадки. Добре е, понякога да
се поставяте на мястото на някой, когото не-

заслужено обиждате. Опитайте, това помага.

Очакват ви срещи, пътувания и печеливши сдел-
ки. Дори не сте предполагали, че един ден може да
промени всичко толкова радикално. Може да ви бъ-
де предложена нова работа, но не се съгласявай-
те веднага. Отличен ден за посещение на козме-
тик, зъболекар и обновяване на гардероба. Отдав-

на е време, да промените имиджа си.

Съставете си такъв режим, че да не си губите
времето и да съхраните силите си. Всичко обмис-
лете до най-малкия детайл и след това се земе-
те с работа. Малките проблеми със здравето, мо-
гат да бъдат решени с помощта на народните
методи за лечение. Ако имате хронични заболява-

ния, със сигурност знаете как да се справите с тях.

Ще трябва да се справите с финансовите проб-
леми, които отдавна ви подтискат. И не е нужно
да казвате, че малко ви плащат, ограбват или ли-
шават от бонуси. Просто харесвате да живеете
на широко - това е всичко. Днес това няма да мине
и ще се нуждаете от строги икономии, дори при

закупуването на продукти.

Препоръчително е да бъдете по-скромни и сра-
межливи, когато става дума за романтични за-
познанства. Не включвайте веднага практичнос-
тта и реализма си, защото чувствата тук са по-
важни. Богатия опит в работата, ще ви помогне
в комуникациите с нови партньори. Това, няма да

бъдат ваши сънародници, а хора от чужбина.

Трябва да обърнете повече внимание на основна-
та си работа. Тук вашите позиции са много уя-
звими и репутацията ви виси на косъм. Ако ста-
нете по-отстъпчиви и учтиви при общуването с
колеги, ще коригирате неприятните ситуации.
Малко нерви, ще изхабите по отношение на избра-

ника си. Защо се опитвате да го преобразите по себе си?
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Треньорката им Виктория Велинова ще поставя съчетания в Гърция

Страницата подготви Яне Анестиев

Осемнадесет перниш-
ки грации се завърнаха
със златни медали от
поредното  за сезона
състезание.Общо 22
състезателки от СКХГ
“Виктория“-Перник уча-
стваха в 49-тия между-
народен турнир“ Кюс-
тендилско лято“ през
почивните дни.„Пред-
ставихме се чудесно.В
малките възрасти се
класирахме навсякъде
първи,което вече е тра-
диция,колкото и нес-
кромно да звучи“,споде-
ли треньорката Викто-
рия Велинова.

При големите 2007 г.
Никол Ангелова се кла-
сира  трета на топка,а
Беатрис Петрова тре-

та на лента,което е
един голям успех за де-
цата.Калина Петрова
от 2006-та година ста-
на трета на топка,а
Беатрис Иванова стана
трета на лента. Звездо-
мира Иванова се класира
втора в многобоя и
първа на без уред,вто-
ра на въже.Във всички
категории се класирах-
ме в призовите мес-
та.На големите гимнас-
тички  им предстои
държавно първенство
в Камчия и всички уси-
лия са насочени на там,
споделят двете тре-
ньорки Виктория Вели-
нова и Мирослава Але-
ксандрова.„Държавно-
то първенство е за ка-

тегория „А“ и в него ще
участват 3 пернишки
гимнастички.За първа
година участваме като
клуб в „А“ категория,
досега винаги сме били
„Б“ категория“,казват
от треньорския щаб и
уточняват,че се над-
яват на достойно пред-
ставяне.На 42 състеза-
телки от СКХГ“Викто-
рия“-Перник предстои
лагер в Ковачевци.Там
те ще се подготвят за
новия спортен сезон.
Треньорките Виктория
Велинова и Мирослава
Александрова,заедно с
гостуващи треньори
ще изработят новите
композиции и нови съ-
четания за индивидуа-
листките и ансамбли-
те. Това е високопла-
нинска подготовка, коя-
то  ще бъде в началото
на месец  август.През
месец юли основателка-
та на СКХГ“Виктория“-
Перник- Виктория Вели-
нова заминава в Ати-
на,където е поканена да
направи съчетания и

Волейболните национали в
пълен състав в Пловдив

България събира всичките си звезди
за последния уикенд от волейболната
Лига на нациите в Пловдив.

Към състава на Силвано Пранди тази
седмица ще се присъединят опитните
Виктор Йосифов, Теодор Салпаров и Ни-
колай Николов, информира Нова телеви-
зия.Тримата със сигурност влизат в гру-
пата за заключителния уикенд от групо-
вата фаза на турнира.

В пловдивската зала „Колодрума” на-
ционалите ще срещнат тимовете на Сър-
бия, Иран и Съединените щати, а селек-
ционерът Силвано Пранди ще иска да
види в действие най-опитните си играчи
преди олимпийската квалификация във
Варна между 9 и 11 август във Варна.

В момента България заема 12-о място
в Лигата на нациите без шанс за финал-
ната шестица, но със задача за остава-
не в елита и през следващия сезон.

За да заслужат правото да играят и
догодина в Лигата на нациите, нашите
волейболисти трябва да завършат в
крайното класиране преди Австралия,
Португалия или Канада.

Мария  Оряшкова  с първо
злато за България в Минск
Мария Оряшкова спечели първия  зла-

тен медал за България на Европейските
игри в Минск.

Деветкратната европейска и четирик-
ратна световна шампионка в самбото
стигна до титлата в категория до 80 ки-
лограма, след като на финала се справи
с конкуренцията на рускинята Жанара
Кусанова.

Рускинята първа реализира точка, но
българката отвърна и така си осигури
златото. Оряшкова започна турнира в
Минск с трудна победа срещу предста-
вителката на домакините Светлана Ти-
мошенко с 3:2 точки, а на полуфиналите
се справи с украинката Алина Ковалска
с 2:0.

Оряшкова ще участва в Минск и в тур-
нира по борба в категория до 76 килог-
рама, така че в следващите няколки дни
ще трябва да свали килограми, за да
влезе в категорията си.

Футболни съпруги ревнаха
срещу стадион

Финалистът в Шампионската лига Тот-
нъм ще направи спешен ремонт на но-
вия си стадион, макар вече да пръсна 1
милиард паунда за съоръжението.

Причината е, че футболните половинки
се оплакаха, че ВИП салонът не е доста-
тъчно голям и не е обзаведен по вкуса
им.

От Тотнъм планират да разширят двой-
но помещението, като промените ще
струват около 1 милион паунда.

"Нашето намерение винаги е било да
подобряваме стадиона и тези промени
са напълно нормални", коментира гово-
рителят на клуба.

композиции на гимнас-
тичките от няколко
клуба там.Такава покана
Велинова  не получава
за първи път.Съчета-
нията,които тя изра-
ботва са толкова раз-
лични и нетрадиционни
и Виктория Велинова
получава своето приз-
нание с нова междуна-
родна  покана. Това е
много висока оценкане
само за уменията и про-
фесионализма на осно-
вателката на СКХГ“Вик-
тория“-Перник, но и за
екипа, с който перниш-
ката треньорка е под-
брала да работи,за пер-
нишката школа по худо-

жествена гимнасти-
ка.Поредното отличие
за труда и успехите на
клуба по художествена
гимнастика“Виктори-
я“бе и връчената завче-
ра  грамота от името
на община Перник на г-
жа Велинова за участие-
то на гимнастичките в
спортна инициатива
,посветена на 90 годиш-
нината от обявяване-
то на Перник за град.
Грациите на миньор-
ския град в две групи
представиха пред пер-
нишка публика днес ком-
позиции с гимнастичес-
ки елементи пред Дво-
реца на културата.

„Миньор” стартира подготовка
с 19 футболисти

С водосвет за здраве и късмет стартира
подготовката на Миньор (Перник) за новия
сезон.

19 футболисти изведе на първото занима-
ние старши треньорът Юрий Васев, като но-
вите имена бяха четири. Даниел Гогов се
завърна в тима от Банско, а Тони Стоичков
пристига от ЦСКА 1948. Първа тренировка с
жълто-черния екип направиха още синът на
Георги Чиликов – Павлин и вратарят Христо
Петков, който идва от Царско село.

Днес към състава ще се присъедини и по-
лузащитникът Йоан Маринов, който през
есента игра с екипа на Спортист (Своге).
„Чуковете“ ще се готвят в Перник следва-
щите две седмици.

Вторият етап от подготовката ще бъде на
базата в Ковачевци от 8-ми до 20-ти юли,
като там е насрочена и първата контрола
срещу Левски U19.

Петър Жеков и Стойчо Младенов се счепкаха здраво
Легендата на ЦСКА и

българския футбол -
Стойчо Младенов, от-
говори на нападките на
друг велик червен фут-
болист - Петър Жеков,
който днес обяви, че
Екзекутора на Ливър-
пул е искал да се върне
като треньор на "Ар-
мията", но Гриша Ган-
чев "го изхвърлил като
мръсно коте". Като бил
преди това в ЦСКА пък
жена му взимала по 25
000 лева от клуба, но
си стояла в Стара За-
гора, а синът му - 10
000 лева за да реди шап-
ките на тренировките.

 Ето отговорът на
Стойчо Младенов:

"Никога не съм се на-
тискал да ставам тре-
ньор на ЦСКА. Моята
емоционална връзка с
ЦСКА никой няма да от-
неме. Да, имах предложе-
ние от Гриша Ганчев да
поема отбора преди по-
вече от година. Но аз
имах и имам ангажи-
мент към „Кайсар“, кой-
то не мога да прекратя.
Ганчев разбра и си стис-
нахме ръцете с пожела-
ние за успехи. Този
факт не променя нищо
между двама ни.По-доб-

ре е Петър Жеков и се-
мейството му да бъ-
дат запитани кой пла-
ти животоспасяваща-
та му операция. Ще из-
бързам и ще отговоря
– аз и хората от моя
екип. Тогавашният ад-
министратор на ЦСКА
Кирил Костов занесе па-
рите. Направихме го от
сърце. От уважение
към един велик футбо-
лист, който за съжале-
ние явно е много малък
човек. И към когото не
само аз, но и много дру-
ги отдавна са загубили
всякакъв респект. Жал-
ко, че си позволява да
говори подобни глупос-
ти по мой адрес и се-
мейството ми. Нека
някой собственик на
ЦСКА каже кога жена ми
е получавала пари от
клуба? Никога не се е
случило.

Категорично отри-
чам. Ако така наречени-
те журналисти, които
взимат интервюта от
Петър Жеков, искат да
бъдат истински репор-
тери, нека проучат не-
щата. Да попитат три-
мата собственици, при
които съм работил ка-
то треньор на ЦСКА.

Да попитат мен. Най-
лесно в България из-
глежда някой да бъде
оцапан с кал и всичко да
мине и замине. Жалко за
господин Жеков, жалко
и за тези „журналис-
ти“. Ще си останат за-
винаги „герои за един
ден“.

Моите успехи на
„Българска армия“ няма
кой да отнеме. Стигат
ми писмата и обажда-
нията от фенове, кои-
то ми благодарят и ме
поздравяват за сегаш-
ните ми успехи. И ми пи-
шат, че ме чакат един
ден отново в ЦСКА. Но
явно има много хора,
които се страхуват, че
това ще се случи. Писна
ми знайни и незнайни ге-
рои да петнят името
ми и затова предпочи-
там да работя далече,
където ме уважават
всички. С „Кайсар“ има-
ме важни мисии до края
на годината. Никога не
бих скъсал договорните
и емоционалните отно-
шения с ръководство-
то на клуба, което нап-
рави толкова много за
мен. До последния ден
на договора ще бъда в
„Кайсар“.
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Причината - изтезание при незаконния арест край радомирското село Егълница

НЕ НИ СЕ МИСЛИ КАКВО
НИ ЧАКА ЗА 100-ГОДИШНИ-
НАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА
ПЕРНИК ЗА ГРАД. ПОЛУЧИ

СЕ КАТО ПО ЦАРСКО ВРЕМЕ. Вчера кме-
тът на Общината разпусна учениците един
ден ваканция заради това, което кой знае за-
що някои наричат юбилей. То в интерес на ис-
тината вече никой не учи в последните някол-
ко дни на годината, ама важното е, че жестът
беше царски. Както при раждането на Си-
меончо навремето даскалите били задълже-
ни да пишат на всички ученици по една еди-
ница повече, та не само нямало повтарящи,
но и максималните петици станали шестици,
така и сега искат или не искат, децата са мо-
рално задължени да празнуват. Нищо, че во-
калните им любимци са късно вечерта, през
деня трябва да се настройват. В кметската
заповед могат да се открият и образователни
елементи, което прави иронията ни неумес-
тна. Мнозина така или иначе няма да за-
помнят кога Перник е обявен за град, но с тая
неочаквана ваканция на някого може след
време да му светне, че е било точно преди ис-
тинската лятна ваканция. Както е добре из-
вестно, учениците най-много обичат вакан-
циите и голямото междучасие. И друга кул-
турна иновация ни хвърли в душевен смут. В
пребогатата програма за 90-годишнината кой
знае защо е включен Еньовден като тради-
ция в брането на билки и наричанията за
здраве. Сигурно преди 90 години царят е съп-
ровождал рано сутрин булката да бере билки
и после, омагьосан от аромата им, е подписал
указа за Перник. По тоя въпрос е крайно вре-
ме да се произнесат историците царедворци,
щото това съвпадение наистина терзае умо-
вете. Ако сегашната местна управа остане на
власт до 100-годишнината, можем да очаква-
ме неочакваното. В сферата на образование-
то например - да се обяви 100-дневна вакан-
ция, която да обхване целия месец юни плюс
традиционните юли и август. Формалният по-
вод може да е учениците да имат достатъчно
време да наберат Еньови билки за празника.

ВЧЕРА ФУТБОЛИСТИТЕ НА МИНЬОР
ЗАПОЧНАХА ПРЕДСЕЗОННАТА СИ
ПОДГОТОВКА С ВОДОСВЕТ. ОРИГИ-
НАЛНО - НЯКЪДЕ ДОМАКИНЪТ на отбо-
ра лисва само едно канче с вода пред отбора,
а тук - цяла попска делегация. Дано да е на
хубаво, щото напоследък миньорци комай
повече разчитат на божията помощ, отколко-
то на дашни спонсори. Затова по-добре во-
досвет, отколкото опело, каквито мрачни
прогнози чертаят някои за бъдещето на жъл-
то-черните. Ако черната съставка на екипите
е идентична със свещеническото расо - може
и да има божествен промисъл в ритуала.

Любомира ПЕЛОВА
Ще заведем дело

срещу МВР с иск за
обезщетение и обе-
зщетението ще е
много голямо,  заяви
адвокат Николай Ха-
джигенов, който е
юридическият за-
щитник на журна-
листа от "Биволъ"
Димитър Стоянов
по случая с ареста
на Стоянов заради
"Джи Пи Гейт". Ха-
джигенов не уточни
точният размер на
обезщетението, но
каза, че до седмица-
две ще подготви
съответният иск.

Припомняме, че
Стоянов, румън-
ският му колега
Атила Биро и жена,
приятел-юрист на
българския журна-
лист бяха задържа-
ни край радомирско-
то село Егълница ве-
черта на 13 септем-
ври миналата годи-
на. Те отидоха там,
тъй като бяха полу-
чили сигнал, че се
горят документ,
свързани с аферата
"Джи Пи Груп".

Адвокат Хаджиге-
нов уточни, че иска-
нето за солидно обе-
зщетение е заради
факта, че спрямо

ПСС: В планината само
добре екипирани

Любомира ПЕЛОВА
Планинската спасителна служба при БЧК

съветва всички любители на планината да
следят прогнозата за времето и да се съоб-
разяват с нея при излизане в планината, да
са добре екипирани, да спазват предвари-
телно уточнения маршрут и да носят в себе
си заредени мобилни телефони. В случай на
гръмотевична буря от ПСС предупреждават
да се избягва движение по била и ръбове,
както и пресичане на големи открити прос-
транства. Важно е да се стои на разстояние
от изолирани дървета, големи метални пред-
мети, далекопроводи, реки и водни басейни.
Препоръчително е също така да се спазва
дистанция един и друг. От ПСС уточняват, че
ако все пак изчакаме преминаването на бур-
ята, е добре да спрем на безопасно място,
като се избягват единични дървета, построй-
ки, необезопасени с гръмоотвод, извори или
водни басейни.  Те съветват още да се стои
на 10 метра от по-големи метални предмети,
както и да бъдем в седнало положение със
събрани стъпала, коленете обхванати с ръце.

САС прекрати делото за
конфискация срещу Бисеров

Любомира ПЕЛОВА
Софийският апелативен съд (САС) прек-

рати делото за конфискация на имущес-
тво за близо 2 млн. лв. срещу бившия де-
путат от ДПС Христо Бисеров, съпругата
му Мария и доведения му син Ивайло Гла-
винков, след като прие, че гласуваните от
парламента спешни законодателни проме-
ни, с които изрично се регламентира, че
гражданската конфискация не е обвърза-
на с наказателното дело, противоречат на
правото на Европейския съюз (ЕС).

Затова магистратите са решили да при-
ложи директно директивата на ЕС по въп-
роса, която има преимущество пред на-
ционалното право, а в нея се казва, че
"конфискация означава окончателно отне-
мане на имущество, постановено от съд
във връзка с престъпление". В случая с
Бисеров пък престъпление няма, тъй като
той беше оправдан за данъчни и валутни
престъпления, а обвиненията в пране на
пари отпаднаха още преди края на делото.

До промените в закона се стигна след
тълкувателно решение на Върховния каса-
ционен съд. Софийският градски съд се
съобрази с него и прекрати делото за кон-
фискация на имущество. За да не бъдат
прекратени още около 20 такива дела, де-
путатите спешно промениха закона, но
според тълкуването на апелативния съд по
делото на Бисеров това няма никакво зна-
чение.

От своя страна, в жалбата си от КПКОН-
ПИ заявяват, че производството срещу
Бисерови е по отменения Закон за отнема-
не в полза на държавата на незаконно
придобито имущество от 2012 г., според
който производството по конфискация е
независимо от наказателното дело.

Друг аргумент на комисията е, че Бисе-
ров е бил оправдан за данъчни престъпле-
ния, а проверката на имуществото му е за-
почнала във връзка с обвинението за пра-
не на пари. Това обвинение отпадна обаче,
без да стигне до съд, защото прокуратура-
та прекрати разследването.

За да прекрати производството срещу
Бисерови, апелативният съд цитира и чл. 4
от Директивата, в който се казва, че дър-
жавите-членки вземат мерки, за да могат
да извършват конфискация на имущество,
при условие че има влязла в сила осъди-
телна присъда за извършено престъпле-
ние. Дори и в разпоредбите за "разширена
конфискация" в директивата се казва, че
тя се прилага по отношение на имущество-
то на "осъденото лице", като са изброени и
престъпленията, за които трябва да е осъ-
дено.

Стоянов и задържа-
ния юрист де факто
е приложено изтеза-
ние. Жената е стоя-
ла часове наред об-
лечена само с тънка
рокля, докато нак-
рая един от поли-
цаите я е наметнал
с яке. Стоянов и Би-
ро пък са били окова-
ни и седнали в тре-
вата, където е било
мокрии студено.
Припомняме, че дей-
ствието се разви
през нощта, а двама-
та журналисти бяха
тръгнали след хора,
за които се смята,
че са изнесли доку-
менти, свързани с
"Джи Пи Груп", кои-
то може евентуално
да докажат дали
фирмата е замесена
в корупционна схема
с държавни служи-
тели за източване
на еврофондове. Ад-
вокат Хаджигенов
даде и още една под-
робност за нощта
на ареста - че един
от полицаите е ка-
зал, че няма търпе-
ние някой да опита
да побегне, за да го
простреля в колена-
та. Юристът изра-
зи горчивина, че
всъщност дори с ис-
ка за обезщетение

"съдим сами себе
си". Причината - при
осъдителна присъда
всъщност плащат
данъкоплатците, а
не виновните служи-
тели.

Дори няма дисцип-
линарно производс-
тво срещу някой по
този случай, подчер-
та Хаджигенов. Той
добави и, че не знае
за съдебен преце-
дент, при който
държавен служител
е осъден да плаща
заради свое прес-
тъпление по служба
от този тип.

От години опи-
твам чрез водене на
дела да създам та-
къв, но няма как -
"властта умишлено
греши, след което
местим парите от
левия в десния джоб
и властта пак гре-
ши", подчерта юри-
стът.

Според него е на-
пълно в реда на не-
щата "всеки държа-
вен служител, кой-
то е настъпил мо-
тиката, ще си носи
кръста".

Журналистът Ди-
митър Стоянов око-
нчателно успя да
осъди МВР за незако-
нен арест.

Нямало злоупотреби при
апартаментите на властта!...
Любомира ПЕЛОВА

Комисия за проти-
водействие на ко-
рупцията и за отне-
мане на незаконно
придобитото иму-
щество не е устано-
вила нарушения при
проверките срещу
Цветан Цветанов,
министър Николина
Ангелкова, бившия
зам.-министър на
младежта и спорта
Ваня Колева, бившия
зам.-министър на
енергетиката Краси-
мир Първанов, Цец-
ка Цачева, Вежди Ра-
шидов и председа-
теля на ВКС Лозан
Панов.

Решенията, които
са с дата 19 юни, по
седемте производс-
тва са публикувани
на сайта на комисия-
та.

Цветанов, Ангел-
кова, Колева, Първа-
нов, Рашидов, Цаче-
ва и Панов бяха раз-
следвани от коми-

сията по информа-
ция в медиите, из-
лязла преди няколко
месеца, за имоти ку-
пени на по-ниски це-
ни от пазарните.

При Лозан Панов
КПКОНПИ е приела,
че сигналът срещу
него в качеството
му на председател
на Върховния каса-
ционен съд и предсе-
дател на Админис-
тративен съд - Со-
фия - град в периода
2007-2012 г. ще бъде
препратен към Ин-
спектората на ВСС.

В сигнала се съдър-
жат твърдения за
облагодетелстване
чрез служебно поло-
жение на Лозан Па-
нов - председателя
на ВКС, както и на-
рушаване на изи-
скванията на Вис-
шия съдебен съвет
за висок морал на
п р е д с т а в и т е л и т е
на съдебните влас-
ти.

Останалите шест
производства за
конфликт на инте-
реси са прекратени,
като преписи от ре-
шенията ще бъдат
изпратени до съот-
ветните прокурату-
ри.

Комисията е прек-
ратила още и про-
верките по сигнали-
те срещу Валери Си-
меонов, Елена Йонче-
ва, Валери Жаблянов
и Крум Зарков.

Те са по различни
казуси, този със Си-
меонов се отнася за
сделка в периода, ко-
гато той е бил пред-
седтел на общински
съвет в Бургас.

Сигналът срещу
Жаблянов е за греш-
на информация пода-
дена декларация във
връзка с имот и
средствата свърза-
ни с него. При Крум
Зарков сигналът е
за имотни сделки.
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