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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
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

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

Òðúãíà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà çà "Ìàðèíà áàðà"
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.77 лв.
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Преп. Теодора
Александрийска

Три синджира
русофили

Подкараха русофилите по домова
книжка. Ако някой не знае какво е домо-
ва книжка, да потърси информация за
времената, когато изкарваха някои по
ранни зори от леглото и ги качваха в ка-
мионетката, чийто маршрут свършва-
ше в някой лагер. Русофилите изпаднаха
в категория на второ качество гражда-
ни. Прокуратурата ги беляза по начин,
който напомня звездите по гърбовете
на евреите от времето на Хитлер.
Някакъв пенсиониран руски генерал и
някакъв олигарх се оказаха причина пред
следствения арест да се проточи опа-
шка, достойна за кадър от филм за они-
я мрачни епизоди от историята, които
ще коментираме, докато сме живи.

Девети септември вече е ден с троен
символ - освобождение от руснаците,
поробване от руснаците и погром на
русофилите. Прокуратурата подкара
три синджира русофили към следстве-
ните арести да доказват, че нямат сес-
тра Решетникова с псевдоним Малофее-
ва.

Девети септември наистина се пре-
върна в хубав повод за анализ на исто-
рията. И в ден на хумора и шегата се
превърна, за който може да си го позво-
ли. А за клетите русофили остана ва-
риантът да емигрират в Сибир.

Валентин ВАРАДИНОВ

120 / 270

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

Променлива
облачност

Отбивката на пътния възел е чакана повече от 20 години, сподели кметът на Перник
Любомира ПЕЛОВА

Стартира общес-
твената поръчка за
изграждането на път-
на връзка "Марина ба-
ра".

Добрата новина
дойде от сайта на
Агенция пътна ин-
фраструктура, коя-
то обяви обществена
поръчка за изпълни-
тел на строителство
на пътна връзка "Ма-
рина бара", отклоне-
ние от републикански
път I-6 София - Радо-
мир. В близко време
хиляди перничани и
гости на града ще мо-
гат много бързо и
удобно да стигат до
центъра и "тапите" в
пиковите часове зна-
чително ще се
стопят.

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

"Това е един от най-
важните за Перник
проекти и ние много
работихме той да се
случи. Отбивката е
чакана от хилядите
всекидневно пътува-
щи наши съграждани
вече 20 години. С но-
вата придобивка те
ще скъсят времето за
пътуване до София и
ще могат да се приби-
рат по-скоро при се-
мействата в края на
работния ден. Проек-
тът за пътния възел
е на стойност 894
000 лева с ДДС", уто-
чни кметът Вяра Це-
ровска, които са из-
цяло от бюджета на
държавата.

Градоначалникът
коментира, че с из-
пълнението на пътна-
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Перничанин преби съгражданин
Любомира ПЕЛОВА

38-годишен перничанин е задържан за
побой над свой съгражданин.

Инцидентът е станал в понеделник, около
21 часа, на спортна площадка в пернишкия
квартал "Драгановец". 31-годишен мъж бил
ударен в областта на лицето с юмрук, при
което получил счупване на челюстта.

След подаден сигнал, белезниците щрак-
нали около ръцете на заподозрения, 38-го-
дишен от областния град. Задържан е за 24
часа с полицейска мярка. Причините за
случилото се са в процес на изясняване.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 129 от Наказателния кодекс и работата
продължава.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

та връзка една от ед-
на от целите му ще
бъде постигната.

"Според данните от
трафик камерите
ежедневно между Со-
фия и Перник пъту-
ват 27 000 превозни
средства, което ни
задължи да направим
всичко възможно за
намаляване напреже-
нието на входовете
на града", посочи Це-
ровска.

Кметът на община-
та отчете още, че в
график вървят
строителните дей-
ности на новото кръ-
гово кръстовище в
квартал "Изток". Обе-
ктът е на стойност
над 1.8 млн. лева с ДДС
и освен пътната
част включва изграж-

Драгичево ще има нов парк!
Любомира ПЕЛОВА

Започнахме работата по изграждането на нов парк
в центъра на село Драгичево. Новината съобщи кме-
тът на населеното място Виктор Викторов.

Той издаде, че предстои озеленяване, поставяне на
пейки и детска площадка, тенис маса и маса за шах.

"В почивните дни поставихме оградата. Утре за-
почваме да редим плочките. Благодаря на Община
Перник за съдействието. Благодаря на всички граж-
дани, които ми помагат в начинанието и на всички
спонсори", сподели Виктор Викторов.

Той се похвали, че новата учебна година в месното
училище ще започне с 6 нови компютъра, по 1 ще бъ-
де предоставен на читалището и на библиотеката в
селото.

дането на водопро-
вод по ул. "Юрий Гага-
рин" с дължина 271 м,
битов и дъждовен ка-
нал, както и монтира-
нето на ново улично
LED осветление с из-
граждане на нова
тръбна мрежа и нови
шахти.

С изграждането на
новото кръстовище
ще бъде разтоварен
автомобилният тра-
фик и подобрена безо-
пасността на движе-
нието както на мо-
торните превозни
средства, така и на
пешеходците.
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Ñèãíàëúò çà åêîáîìáàòà â "Ï÷åëèíà" âëåçå â ÌÎÑÂ
Към проблема е съпричастен и народният представител Станислав Владимиров

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

Първите изкупвачи на сурово
мляко ще регистрират
договорите си онлайн

Силвия ГРИГОРОВА
До дни първите изкупвачи на сурово мляко

ще могат да регистрират онлайн договорите
си в Регистъра на сключените договори за
доставка на сурово мляко в Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК),
съгласно Наредба №1. Това ще става чрез по-
даване на електронни заявления в специално
разработената за това Система за електронни
услуги, която ще бъде свързана с модула на
ИСАК за сектор "Мляко".

ДФ "Земеделие" работи активно за дигита-
лизацията на всички системи, които  админис-
трира. Това ще доведе до намаляване на ад-
министративната тежест за земеделските сто-
пани и агробизнеса и ще облекчи както рабо-
тата им, така и задълженията.

В тази връзка от 10 до 12 септември 2019 г.
няма да се приемат заявления за регистрира-
не на договори на първите изкупвачи на
мляко в областните дирекции на ДФ "Земеде-
лие". Временното преустановяване на регис-
трацията се налага поради технологично ада-
птиране и обновяване на модула в ИСАК и за-
вършване на последния етап от връзката му
със Системата за електронни услуги за сектор
"Мляко".

Вълчев: Има сериозен
недостиг на учители

Светла ЙОРДАНОВА
Има сериозен недостиг на учители във всич-

ки направления, кризата ще се задълбочава
през следващите десет години.

Това каза министърът на образованието и
науката Красимир Вълчев. Той информира, че
между 4 000 и 4 500 учители се пенсионират
ежегодно у нас, една част продължават да ра-
ботят в системата след пенсионна възраст.

"За да се овладее кризата в системата, еже-
годно трябва да постъпват два пъти повече
учители. От друга страна възрастовата струк-
тура е такава, че младите хора, които постъп-
ват на пазара на труда, са едва две трети от те-
зи, които навлизат в пенсионна възраст, т.е.
ние имаме недостиг", обясни министърът. Той
заяви, че системата на образованието е из-
правена пред предизвикателството да осигу-
ри достатъчно педагогически специалисти.
Красимир Вълчев поясни, че тази година не
се наблюдава криза в образованието, тъй като
увеличението на възнагражденията давало
резултат. Наблюдавала се тенденция, че пе-
дагози напуснали веднъж системата се връ-
щали отново.

Министърът посочи, че традиционно има не-
достиг на учители по специалностите инфор-
мационни технологии, английски език. Най-ос-
тър е недостигът на преподаватели по матема-
тика, физика, химия, учители по професионал-
на подготовка, природо-математическите нау-
ки.

"Важно е не само да обезпечим количес-
твения недостиг, но и да мотивираме по-доб-
рите ученици да се включат в педагогическа-
та професия. В инженерните направления съ-
що сме предвидели стипендии. Имаме голяма
нужда от педагози и инженерни специалисти,
подчерта министърът.

За да се стимулират все повече студенти да
учат педагогически специалности, ще се въ-
ведат и допълнителни стипендии", подчерта
Вълчев.

Любомира ПЕЛОВА
В понеделник лич-

но зам.министър
Красимир Живков е
бил запознат със си-
туацията на язовир
Пчелина, съобщи Ма-
рио Антонов от
Централната риб-
ноопазваща органи-
зация Перник. На
срещата са присъс-
твали и представи-
тели на басейнова
дирекция и ДАНС.

"Язовир "Пчелина"
е пред сериозна еко-
катастрофа! В язо-
вира има мазни пет-
на, които се раз-
насят бързо. Засега
умряла риба има съв-
сем малко, но ако
продължи да се вли-
ват в язовира
всякакви продукти с
неясен характер, в
рамките на 24 часа
всичко приключва! "
- алармира той пре-
ди дни . Това предиз-
вика и проверка на
РИОСВ, която обаче
не откри нарушения
и повишаване на по-
казателите.

"От две седмици
водата на язовира
покафеня. Бяха пода-
вани множество сиг-
нали към "Басейнова
дирекция", към
РИОСВ - Перник. Не
знам доколко объ-
рнаха внимание, но
поне ние от Цен-
тралната рибоопаз-
ваща организация,

която охранява доб-
роволно чистотата
на язовира, не видя-
хме никакви дей-
ствия.

 Към днешна дата -
9 септември, има
множество умряла и
бедстваща риба на
язовира. За това не-
що имам снимки и
видео. На голяма
част от хрилете на
рибите излиза теч-
ност, наподобяваща
автомасло.

Общо взето си-
туацията е критич-
на. Цялата тази еко-
катастрофа е обхва-
нала двата бряга, не
е целият язовир, но
щетите са за хиляди
левове. Много рибо-
ловци виждат какво
се случва в момента.
Картинката е пот-

ресаваща.
А каква е площта,

заета от мъртва и
бедстваща риба?
Приблизително една
трета.

Най-големият бряг
- от билото на па-
раклиса почти до
стената и т.нар.
местност "Хангари-
те" до залива Ради-
бош. Това е някъде
от порядъка на 10
км. Вътре има из-
ключително много
бедстваща риба" -
обяснява Антонов.

Той очаква от ми-
нистерството да
разгледат  материа-
лите, които им се
пращат. Да се уста-
нови кой е замърси-
телят  и да се спре
вкарването на отро-
ви в язовира. А след

Перник краде
колите на София
Любомира ПЕЛОВА

Перник краде коли-
те на София. В мо-
мента най-активни
са три групи, които
влизат по няколко
пъти на седмица в
столицата и си
тръгват, задигнали
автомобили, става
ясно от публикация
във в. "Телеграф".

"Нашите данни по-
казват, че на деноно-
щие се краде средно
по 1 автомобил, на
практика от тези 7
на седмица, поне 4-5
отиват към Перник",
заявява пред вес-
тника шефът на сек-
тор "Автокражби" в
СДВР Пламен Макси-
мов.

Въпросните три
банди са снабдени с
най-модерните ма-
шинки, с които се
отключват колите
през 2018-2019 годи-
на и се палят двига-
телите.

По оперативни дан-
ни на МВР подземен
бос от пернишкия
ъндърграунд с пуеш-
ки прякор ги финан-
сира и оборудва с
техника по последен
писък на модата.

Той има уговорка
да изкупува крадени-
те возила. Плащал по
2-3 бона на парче,
след това те били
разпращани в различ-
ни дворове, складо-
ве, халета и рабо-
тилници по перниш-
ките села, където ги
разглобявали.

Авточастите пък
били изкупувани от
морги и продавани
основно по интер-
нет, за да бъдат неп-
роследяеми.

"В момента има ог-
ромен спад на краж-
бите на коли. Както
ви казах, по една на
денонощие, а София
е близо двумилионен
град. Стремим се да

това да се мисли за
ново зарибяване.

Към проблема е
съпричастен и на-
родният представи-
тел Станислав Вла-
димиров, който съ-
що е подавал сигна-
ли за замърсяването
на река Струма и
конкретно за язови-
ра.

"Аз съм задавал
доста въпроси на
министъра на око-
лната среда и води-
те и той отговаря
уклончиво за това
кой е виновен река
Струма да тече в
различни цветове. И
сега съм задал въп-
рос за умрялата ри-
ба, и се надявам то-
зи път министър
Нено Димов да дойде
в Перник и да види",

каза Ста-
нислав Вла-
димиров.

Той по-
сочи, че по
поречието
на Струма
има много
предприя -
тия, и из-
в ъ р ш и -
телят не е
ясен.

О б л а с -
тният уп-
р а в и т е л
на Перник
Ирена Со-
колова зая-
ви, че сиг-
нал е има-

ло за умряла риба по
поречието на река
Струма, а не в язо-
вир "Пчелина".

Проверката на
язовира е показала,
че има занижени ни-
ва на кислород в дъл-
бочина на язовира,
пробите още се об-
работват, каза тя.
Сигналът за реката
е след изтичане на
миещи препарати
от един от цехове-
те, обясни Ирена Со-
колова. По думите й,
тогава е установе-
но наличие на сапо-
нини.

От Басейновата
дирекция също посо-
чиха, че пробите по-
казват много ниско
ниво на кислород и
висока температу-
ра.

Ето какви ще са промените
в матурите след 7-ми клас

Светла ЙОРДАНОВА
Над 60 хиляди ученици в седми клас

ще се явят на изпит по български и ма-
тематика в края на учебната година.

Оценките са решаващи за гимназията,
в която ще продължат образованието
си.

Прогнозата на Образователното ми-
нистерство е, че тази година седмок-
ласниците ще бъдат малко повече в
сравнение с миналата. Очаква се тех-
ният брой да е около 62 хил., в сравне-
ние с малко над 61 хил. през 2018 г. То-
гава учениците се състезаваха за почти
2500 паралелки.

За първи път в изпита ще бъдат вклю-
чени 7 произведения от миналата годи-
на - "Художник", "Под игото", "Братче-
тата на Гаврош", "Серафим", "Косачи",
"Хубава си, моя горо", "Отечество лю-
безно, как хубаво си ти!".

В изпита по литература след седми
клас ще бъдат включени и авторите от
шести.

От догодина НВО ще бъде върху мате-
риала от целия прогимназиален етап - от
пети, шести и седми клас.

По същото време изпит за първи път
ще държат и учениците в 10 клас - по
български език и математика. За голяма
част от десетокласниците оценките
няма да имат тежест. Резултатите ще са
необходими на учениците от обединени-
те училища, за да продължат образова-
нието си във втория гимназиален етап.

намалим още бройка-
та, но и автокрадци-
те не са вчерашни",
коментира още Пла-
мен Максимов.

По думите му май-
сторите, които раз-
глобяват крадените
автомобили, взимали
по 500 лева на брой-
ка. Те не се интересу-
вали нито кой докар-
ва "стоката" , нито
къде отиват части-
те. За това и подоб-
ни хора, участващи в
периферията на ав-
тобандите, били
почти неуловими и
не давали показания
пред съда за прес-
тъпната схема.

Най-крадените коли
по данни на МВР в мо-
мента са новите "Ре-
но" и "Порше", произ-
ведени в края на ми-
налата година. Пози-
ция обаче държат и
возилата среден
клас, които отиват
за части в моргите.



Съперник 311 септември 2019 г.ПАНОРАМА

Áàòàíîâ÷àíè òúðñÿò ïîìîù îò Ñîêîëîâà
Областният управител се ангажира с казуса за спрените влакове

Повечето от катастрофите са
по вина на водачите
Светла ЙОРДАНОВА

През 2018 г. на територията на област
Перник са регистрирани 667 пътнотран-
спортни произшествия (ПТП) с наличие на
материални щети и пострадали, като в
сравнение с 2017 г. се наблюдава нама-
ление с 8.3%. През годината са настъпили
54 тежки произшествия, при които броят
на ранените е 56, а на загиналите - 9 ду-
ши. В сравнение с 2017 г. броят на заги-
налите лица намалява с 25.0%, на тежките
ПТП  - с 18.2%, а на ранените лица - със
17.6%.

От общия брой за страната делът на път-
нотранспортните произшествия с постра-
дали в област Перник е 0.8%, на ранените
- 0.7%, а на загиналите - 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на
моторни превозни средства (МПС) е 51,
или 94.4% от общия брой за областта. От
тях с най-голям брой ПТП са водачите, уп-
равлявали лични МПС - 44, или 86.3%.

Най-голям брой произшествия е регис-
триран през месеците януари, юли и ав-
густ - по 7, или 38.9% от общия брой ПТП,
а най-малък през месеците февруари, ап-
рил и ноември - по 1. През месец януари
ранените лица са най-много - 9, или 16.1%
от общия брой за годината. Най-много са
загиналите лица през месеците март и ок-
томври - по 2, или 44.4% от общия брой за-
гинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП
са настъпили в неделя - 10.  В същия ден
са регистрирани най-много ранени лица -
12. Най-голям е броят на загиналите лица
в четвъртък - 3.

Разпределението на относителните
дялове на ранените лица при ПТП, според
тяхната възраст е следното:

         Деца и младежи под 15 години -
12.5%;

         От 15 до 24 навършени години -
21.4%;

         От 25 до 64 навършени години -
42.9%;

         Над 65 навършени години - 23.2%.
66.7% от загиналите лица са във възрас-

товия интервал от 25 до 64 навършени годи-
ни, 22.2% - над 65 навършени години, а
11.1% - от 15 до 24 навършени години.

От общия брой на ранените участници в
движението, с най- висок дял са водачите
на МПС - 46.4%, следвани от пътниците - с
28.6%, пешеходците - с 25.0%. Най-висок е
относителният дял на загиналите водачи
при ПТП - 77.8%, загиналите пътници са
22.2%, няма загинали пешеходци.

През 2018 г. на територията на област
Перник 57.4% от пътнотранспортните произ-
шествия са регистрирани в населените
места - с 31 ранени и 5 загинали, останали-
те 42.6% са регистрирани извън населените
места, съответно с 25 ранени и 4 загинали
лица.

Най-голям брой произшествия през
2018 г. е регистриран в община Перник -
30, съответно с 30 ранени и 5 загинали ли-
ца (Табл. 1.), следвана от община Радо-
мир, където са регистрирани 18 ПТП, с 19
ранени и 4 загинали лица. Най-малко
произшествия са настъпили в община
Трън - 1 брой, с 1 ранено лице. В община
Ковачевци няма настъпили ПТП с ранени
и загинали лица.

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител Ирена Соколо-
ва проведе среща с
жители на гр. Бата-

Първата регистрация в
пернишката ОИК е на ГЕРБ

новци във връзка с
намерението за от-
падане от разписа-
нието на влакове
№5621 и №5622 по

Любомира ПЕЛОВА
Политическа пар-

тия ГЕРБ се регистри-
ра първа в Общинска-
та избирателна коми-
сия в Перник за уча-
стие в Местни избо-
ри 2019 година. Доку-
ментите бяха внесени
от областния коорди-
натор и кмет на об-
щина Перник Вяра Це-

ровска. Тя беше прид-
ружена от народния
представител д-р
Александър Алексан-
дров, общинския ръ-
ководител Ирена Со-
колова, членове на об-
щинското ръководс-
тво и адвокат Миле-
на Миланова.

"ГЕРБ влиза в кампа-
нията за Местни из-

Секретарят на Общината Радослава
Манова реди изложба
Светла ЙОРДАНОВА

14 живописни картини ще красят гале-
рията "При кмета". Автор на изложбата e
секретарят на Община Перник Радосла-
ва Манова. Изненадващите експонати
ще покажат "Другото лице" на главния
администратор на институцията. Излож-
бата ще бъде открита на 17 септември от
17 часа.

Манова е завършила Българска фило-
логия в Софийския университет. Преди
да стане секретар на Община Перник
има  22 години педагогически стаж като
преподавател по български език и лите-
ратура. Радослава Манова е дъщеря на
бившия заместник- кмет по здравеопаз-
ването д-р Величка Александрова.

МЗ субсидира бази за обучение
Силвия ГРИГОРОВА

Във връзка с влезлите в сила промени в
Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазване-
то, Министерството на здравеопазването из-
прати писмо до всички регионални здравни
инспекции, с което обръща внимание, че с
приетите промени, здравното министерство
вече субсидира базите за обучение за места-
та, финансирани от държавата по клинични
специалности.

Ръководителите на базите за обучение,
които желаят да заявят места, финансирани
от държавата за 2019 г. и 2020 г. и все още не
са го направили, трябва да представят на ди-
ректорите на регионалните здравни инспек-
ции своите предложения в срок не по-късно
от 11 септември. С писмото е възложено на
директорите на 28-те здравни инспекции да
уведомят всички бази за обучение на терито-
рията на съответната област за предвидената
възможност.

бори 2019 със само-
чувствието на еди-
нствената партия,
която успя да проме-
ни България в години-
те на прехода и с уве-
реността, че ще про-
дължим промяната",
сподели лидерът на
ГЕРБ-Перник Вяра Це-
ровска. Тя беше кате-
горична, че партия
ГЕРБ, както и досега,
ще води позитивна и
толерантна предиз-
борна кампания, объ-
рната към хората.

Местната структу-
ра на ГЕРБ в Перник
спази традицията,
която вече утвърди
централното ръко-
водство, за първа ре-
гистрация в избори.

РИОСВ с предписание
"Топлофикация Перник" да
премахне 90 тона слама
Силвия ГРИГОРОВА

 Регионалната ин-
спекция по околната
среда и водите в Пер-
ник издаде предписание
на "Топлофикация Пер-
ник" да отстрани от
площадката на ТЕЦ "Ре-
публика" всички налич-
ни горива, които не са
разрешени за изгаряне
съгласно действащото
Комплексно разреши-
телно на предприятие-
то. Предписанието е
входирано  в "Топлофи-
кация Перник" в поне-
делник. Срокът за из-
пълнение на издадено-

то предписание е до
13-ти септември 2019
г. Предписанието е из-
дадено във връзка с
направена проверка от
експерти на РИОСВ-
Перник на ТЕЦ "Репуб-
лика". При извършения
оглед на площадката на
топлоцентралата е ус-
тановено наличие на
бали слама, чието коли-
чеството е над 90 то-
на, съгласно предста-
вена от дружеството
писмена справка. Спо-
ред действащото ком-
плексно разрешително
"Топлофикация Пер-

ник" няма право да из-
ползва слама като гори-
во.

Потърсихме за комен-
тар изпълнителния ди-
ректор на топлофика-
ционното дружество
инж. Любомир Спасов.
"Въпреки че крайният
срок за изпълнението
на издаденото предпи-
сание е 13 септември,
ние сме създали органи-
зация, така че още на
10 септември ще пре-
махнем сламата от пло-
щадката на топлоцен-
тралата", увери инж.
Спасов.

линията София -
Благоевград - София.

Гражданите запоз-
наха губернатора с
желанията на пъту-

ващите, както и с
опасенията им, пре-
доставяйки подпис-
ка за запазване на
досегашното разпи-
сание.  Соколова
уточни, че е във
връзка с управление-
то на БДЖ по тема-
та и че решението
за отпадането на
ЖП спирка Батанов-
ци на съответните
влакове е с цел на-
маляване времетрае-
нето на пътуване.

 Това решение е
пробно за период от
3 месеца, като за
това време и в две-
те посоки в интер-
вал между 20 - 30

мин. ще има следващ
влак, спиращ на ЖП
гара Батановци.

Влакове №5621 и
№5622 са заложени в
разписанието за
2020 година, са уто-
чнили от БДЖ. Об-
ластният управи-
тел се ангажира със
съдействие по тема-
та, като ще пред-
стави мотивирано
становище на 20
септември 2019 г. в
насрочено общес-
твено обсъждане за
новото разписание
на влаковете. Пред-
вижда се то да влезе
в сила на 15 декем-
ври 2019 г.
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От ИПИ настояват за обвързване на общинските бюджети с реалната икономика

Любомира ПЕЛОВА
От Института по

пазарна икономика
(ИПИ) настояват за
преотстъпване на 1/
5 от приходите от
подоходното облага-
не към общинските
бюджети. Като при-
мер това може да бъ-
де ресурс в рамките
на 800 млн. лв. за 2019
г.

За това настоя
старши изследова-
телят от ИПИ Пе-
тър Ганев на диску-
сия на тема "Отвъд
изборите: Следващи-
те четири години за
общините? Състоя-
ние на общинските
финанси и възмож-
ностите на общини-
те да променят пуб-
личната среда".

Ганев посочи, че но-
вите данъчни право-
мощия и увеличените
местни данъци през
годините не про-
менят структурата
на общинските бю-
джети. Липсата на
адекватен собствен
ресурс обаче подкопа-
ва регионалното раз-
витие и качеството
на живот по места.

От Института
предлагат промяна с
1/5 подоходно облага-
не, защото вярват,
че когато общините
имат повече капаци-
тет и свобода да ре-

шават местни проб-
леми, могат по-добре
да съдействат и по-
магат за икономичес-
кото развитие на те-
риторията на общи-
ната си и на това,
което се случва в Бъл-
гария. ИПИ настоя-
ват за обвързване на
общинския бюджет с
реалната икономика.

По думите на Ганев
предстоят местни
избори и начинът, по
който започват
няколко дни преди
кампанията са с неща,
които изглеждат дос-
та отдалечени от
местното развитие.
"Трябват местни по-
литики, а не кой кан-
дидат е добър и кой
лош", акцентира стар-
ши изследователят.

Трябва да бъде про-
вокирано развитието
на регионите в стра-
ната, които трудно
биха го направили са-
ми чрез централно
планиране и да се вър-
ви в посока на децен-
трализация. Картина-
та на общинските бю-
джети изглежда доб-
ра през последните 10
години - има ръст на
бюджетите, в послед-
ните 3 години дори
има излишък. Ако към
общинските бюдже-
ти бъдат прибавени
европейските средс-
тва по различни опе-

ративни програми се
вижда, че ресурсът е
по-голям с 1 млрд. лв.
за 2018 г., отчете Пе-
тър Ганев.

Парите на общини-
те са от трансфери-
те на правителство-
то, помощите, неда-
нъчните приходи и да-
нъчните приходи. Об-
щината е заложник на
трансферите и субси-
диите за направления-
та, които ще получи
и трудно може да про-
вежда адекватна мес-
тна политика, изтък-
на Ганев.

По думите му Со-
фия-град няма доста-
тъчно пари да изгра-
ди инфраструктура-
та на новите кварта-
ли. Курортните общи-
ни обаче имат по-гол-
яма финансова самос-
тоятелност, защото
имат много сделки
чрез имотния пазар.

Най-висока финансо-
ва самостоятелност
имат морските общи-
ни като Созопол, гол-
яма част от които
неданъчни, поясни
старши изследова-
телят.

Според Ганев измам-
но впечатление е, че
бюджетът на общи-
ните намаляват. По
отношение на евро-
пейските средства
от различните опера-
тивни програми от

Лимитите са огромна тежест и за
държавните, и за общинските,

и за частните  болници
Силвия ГРИГОРОВА

Независимо от формата на собственост
проблемите на лечебните заведения у нас
са едни и същи и законите са едни и същи
за всички. Това заяви председателят на
Националното сдружение на частните бол-
ници Красимир Грудев след втората среща
на всички болнични асоциации в България
(Българска болнична асоциация, Нацио-
нално сдружение на частните болници,
Асоциация на университетските болници,
Национално сдружение на областните мно-
гопрофилни болници и Сдружение на об-
щинските болници в България).

Като основен общ проблем Красимир
Грудев определи лимитите. "Те са еднакви
и за нас, и за държавните, и за общинските
болници. За всички нас те са огромна те-
жест и огромна пречка за развитие", каза
той.

По думите обединението на болниците
ще покаже, че колкото и да са различни те,
имат общи проблеми, общи цели и общи
разбирания за това как трябва да се решат
нещата. "Това е много важно, защото оби-
кновено се делят болниците на "частни" и
"други".  Т.е. частните са нещо различно,
нещо извън системата, нещо, което даже в
известен смисъл не съществува за систе-
мата. Те са някаква притурка, лукс, изли-
шък, те са тези, които източват Касата, кои-
то взимат пари на пациентите, пък другите,
видите ли, никакви пари не им взимат - не-
ща, които са откровена манипулация", ка-
за председателят на НСЧБ.

Той обаче беше категоричен, че пробле-
мите на всички търговски дружества, за-
щото независимо дали са частни, общин-
ски или държавни лечебни заведения, са
аналогични. "Най-малкото поради простия
факт, че всички сме подчинени на Закона
за счетоводството. Ако някоя болница като
търговско дружество трупа загуби, по За-
кона за счетоводството тя търпи санкции,
следва фалит, ликвидация", допълни още
Грудев.

Не на последно място като общ проблем
той посочи и липсата на специалисти. "Не-
зависимо, че ние с цената на да кажем по-
добър мениджмънт и на намиране на до-
пълнителни форми за финансиране на дей-
ността, успяваме да дадем по-добри зап-
лати на някои специалисти и да ги задър-
жим, това не означава, че и при нас не стои
този проблем. Особено проблемът с меди-
цинските сестри - той е всеобщ. Медицин-
ските сестри не достигат както за нас, час-
тниците, така и за държавните и общински-
те болници", каза Красимир Грудев.

ИПИ отчитат, че об-
щините Враца, Малко
Търново и Панагюри-
ще са усвоили най-
много.

От своя страна
главният икономист
от ИПИ Лъчезар Бог-
данов коментира про-
менящата се индус-
трия и новите пре-
дизвикателства пред
икономическите цен-
трове в страната. По
думите му двойно по-
вече стоки от стра-
ната се изнасят в об-
ластта на електри-
ческите съоръжения,
автомобилните ком-
поненти и части, ме-
дикаменти. В дела на
износа намалява обаче
ролята на стоманата,
облеклата и тексти-
ла. Икономиката на
България се променя
много бързо, отчете
Богданов. За сектора
на информационните
и комуникационните
технологии много се
говори за броя на зае-
тите и средните въз-
награждения. В рамки-
те на десетилетие
има добавени близо 40
000 работни места и
още толкова добаве-
ни в други аутсор-
синг услуги. Това е
донякъде резултат
на местни политики,
посочи главният ико-
номист на институ-
та. Един от най-бързо
растящите отрасли
са производството
на велосипеди, мото-
педи и спортни сто-
ки. Има нови произ-
водства, за които хо-
рата не са се сещали,
че съществуват в
България. Сред тях са
производството на
осветителни тела,
незагряващи електри-
чески съпротивления,
тръби и маркучи от
вулканизиран нев-
твърден каучук, еле-
ктрически табла, кон-
золи, прекъсвачи и
други части. София-
град е с по-малък дял
на производствената

Завърши рехабилитацията на 21 километра от прохода "Петрохан"
Силвия ГРИГОРОВА

Завърши рехабили-
тацията на 20,8 км
от пътя Бучин про-
ход - Берковица от км
30+400 до км 51+235.
Това е участък от
прохода "Петрохан"
на територията на
Софийска област. Ин-
вестицията е за над
12 млн. лв.

Проектът- лот 3, се
финансира от Опера-
тивна програма "Ре-
гиони в растеж" 2014-

индустрия и човек
трудно би очаквал да
има много предприя-
тия, но в София-об-
ласт е висок процен-
тът на хората в
производствената
индустрия. Габрово е
с най-висок дял на зае-
ти хора в производс-
твената индустрия,
в Черноморието съ-
що.

Богданов коменти-
ра и средната заплата
по общини през 2017
г. Според него запла-
тите са различни, за-
щото структурата
на икономиката е раз-
лична. В някои общини
има големи инвести-
тори, а в други не са
толкова високи дохо-
дите, защото няма
големи инвеститори.

Дискусията, органи-
зирана от ИПИ има за
цел в навечерието на
местните избори в
България да бъде от-
правен поглед към по-
тенциала за бъдеще-
то развитие на общи-
ните в България. Два
са поводите за насро-
ченото събитие.
Първият е желанието
на ИПИ да насочи вни-
манието към общин-
ските икономики и ре-
гионалното развитие
в дните преди офи-
циалното започване
на предизборната
кампания по места.
Вторият е обявяване-
то на официалния
старт на кампанията
на ИПИ за преот-
стъпване на 1/5 от
приходите от подо-
ходното облагане към
общините и промо-
цията на новата пос-
ветена страница. Кам-
панията на ИПИ ще
започне официално в
началото на ноември -
дни след провеждане-
то на втория тур от
местните избори - с
връчване на отворе-
но писмо до минис-
тър-председателя и
министъра на финан-
сите.

2020 г. и националния
бюджет.

Пътят София -
Петрохан - Лом е из-
граден през 1970 г. и е
основна комуникация
на Северозападна и
Югозападна България
през билото на Стара
планина.

В т о р о к л а с н и я т
път е най-пряката
връзка за жителите
от областите Мон-
тана и Видин със Со-
фия, както и с Дунав

мост II, пристанище
Лом и балнеоложкия
курорт Вършец.

По ОП "Региони в
растеж" 2014-2020 г.
се ремонтират общо
43 км от прохода
"Петрохан" в Софий-
ска област.

Освен рехабилити-
раните близо 21 км, в
лот 3, в момента се
ремонтират още 22,2
км от път-81 Костин-
брод - Бучин проход,
които са в лот 2 от

ОПРР.
С успешното завър-

шване на проектите
ще бъде обновен це-
лият проход "Петро-
хан".

Отсечката на тери-
торията на област
Монтана беше ремон-
тирана през 2015 г.
по програма "Транзит-
ни пътища V".

Участъкът в лот 3
започва от кръстови-
щето с пътя ___-813
за Годеч и завършва

при върха на Петро-
ханския проход - при
км 51+235. Трасето е с
подобрено отводн-
яване, нова асфалто-
ва настилка, хоризон-
тална маркировка, ог-
раничителни системи
и пътни знаци.

На много места е из-
вършено възстанов-
яване на пътната
конструкция и е раз-
ширен габаритът до
6,5 м. Ремонтирани са
две кръстовища.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85кв.м., ет:1, тец, по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
9. Двустаен, Изток, 69 кв.м., нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет.1, ТЕЦ, 1 тер., ремонт, с обзавеждане - 53 000 евро
13. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
14. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
15. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
18. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 84 000 лв.
19. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
21. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
22. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
24. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
25. Парцел,Църква, 1128кв.м., с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
27. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП:70 м2,
      двор:283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Център, партер, 26 м2 - 200 лв.
2. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, 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, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, Ковачевци, 2 етажа, двор 1 дка. равен, ток, вода, канал - 56 000 лв.
11. Къща, Радомир, РЗП: 140 м2, двор: 460 м2, ток, вода, канал - 28 000 лв.
12. Къща, Панчарево, 250 м2, двор: 685 м2, тх - 328 999 евро
13. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
14. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
15. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
16. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
17. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
18. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда, 11 септември 2019 г., брой 172 /6761/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

КУПУВА ВЕДНАГА
ГАРСОНИЕРА
В ПЕРНИК И

КВАРТАЛИТЕ
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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

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

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.

ул.”Търговска” 42,
 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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"

"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.

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com.
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОБЯВЯВА

две свободни места за

медицински сестри

Заплата: 1000 лв.
За контакти:

тел. 076/ 60 11 32
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
“Менпауър Груп” търси

машинни оператори за
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
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".
Търсим продавач-косултант

за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов
Печатница търси

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
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
електромнтьор. Тел.: 0885 525
211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма спешно набира

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

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

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

ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

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,

тераси
- 83 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТД-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

ТОП-ОФЕРТА:
Продава масивна вила на

3 етажа и гараж, на 40 км. от
Перник, двор:1 дка., вода, канал,

асфалт, обзаведена.
Чудесна природа и чист въздух.

21 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево,
3 етажа, РП 150 м2,

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

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

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

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

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

Центъра. Тел.: 0898  666 216
Продавам Еднофамилна къ-

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

Ръждавец, над
Кошарево,РЗП:105 кв.м., 3
етажа, гараж: 30 кв.м., двор:1
дка., вода, канал, на гл.улица,
асфалт, обзаведена, 20 000
евро. Тел.: 0895 631 779
Продава къща, кв. Мошино,

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

Перник. Тел.: 0898 611 444

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

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия Минен
гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни
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Кои са най-обидчивите зодии?
Колкото и да се стараем да сме

добри, няма как да избегнем
споровете и конфликтите. А при
такива ситуации острите и необ-
мислени думи могат да имат
необратим характер. И преди да
стреляме, нека разберем с кого
си имаме работа отсреща. И така
да разберем кои са най-обидчи-
вите зодии и какво ще ни се
случи ако се опитаме да ги оби-
дим.

12. БЛИЗНАЦИ
Близнаците реагират на обида-

та по най-различни начини. Те
например могат да се пошегуват
с човека, който ги е обидил, да
го представят в не най-добрата
светлина, да се престорят, че
нищо не се е случило или пък
да направят грандиозен скан-
дал – в този случай способнос-
тите на Близнаците са почти без-
гранични.

Какво е важно да помним при
взаимоотношенията си с тези
хора: нещата при тях не прик-
лючват с първоначалната реак-
ция. Ще има и втора, и трета, и
всички те ще бъдат различни.

Като цяло, ако животът ви се
струва прекалено лек и моното-
нен, опитайте се да обидите
Близнак. Веднага ще ви стане
по-трудно.

11. ЛЪВ
Родените под този знак се

обиждат толкова ярко и изрази-
телно, че ти се иска да наблюда-
ваш това отново и отново — как-
то например изригването на
вулкан. Както се досещате, и в
двата случая е по-добре да пра-
вите това отдалече, за да не ви
засегне. Ако не сте успели да
избягате навреме, дръжте се:
очакват ви потоци от ярост, град
от язвителни подигравки, бо-
лезнени удари с неприкрита ис-
тина. Може да се опитате да по-
молите за прошка. Ако го напра-
вите искрено и настойчиво,

Лъвът може да смени гнева си
с милост. На такива като вас той
въобще не се и обижда, просто
се е пошегувал.

10. СТРЕЛЕЦ
Стрелците просто не обичат да

са гневни и сърдити. Те искат

всичко наоколо да бъде хубаво,
а неприятностите се стараят да
забравят колкото е възможно
по-бързо. А най-добрият начин
да забравиш, както всички
знаят, е да бъде отстранен из-
точникът на раздразнение от по-
лезрението ти. Затова Стрелецът
или сам ще стои по-далеч от
вас, или ще ви принуди да стои-
те по-далеч от него.

И вие със сигурност ще съжа-
лявате за стореното, защото
заедно със Стрелеца от вас ще
се отвърнат и неговите приятели
– а това са много, много хубави
и интересни хора.

9. ДЕВА
Хората от тази зодия се сърдят

сякаш незабелязано, но извън-
редно опасно. Те едва ли ще се
скарат с вас и най-вероятно ня-
ма да започнат да си отмъщават.
Могат обаче да спрат да ви по-
магат – при това не защото са
зли, а просто от огорчение. И
тук ще разберете колко много
сте сгрешили, обиждайки Дева-
та, защото тя е отличен съюз-
ник, незаменим помощник и ще
ви бъде изключително трудно
да й намерите заместник. Още
един лош момент – да молите да
ви простят е безсмислено.

Може да се опитате да загла-
дите вината си с красива пос-
тъпка, но и в подобни случаи не
съществува никаква гаранция,
че ще ви се получи.

8. ВЕЗНИ
Везните се обиждат много по-

силно, отколкото може да си
представи човек. Огорчените
Везни могат да продължат да об-
щуват с вас непринудено, да ви
"спасят" в труден момент, да ви
предлагат помощта си и да пра-
вят още куп други хубави неща
за вас. Но означава ли това, че
можете да обиждате Везните без-
наказано? Не, не и пак не!

При всички случаи на човека,
обидил Везните, ще му дойде на-
нагорно, и това ще му се случи
съвсем скоро. Е, Везните тук ня-
ма да имат нищо общо... Дали?

7. РИБИ
При Рибите сърденето се случ-

ва някак красиво. И те знаят то-

ва. По тази причина могат остро
да реагират на нещо съвсем
дребно – просто за да ви пора-
зят точно в сърцето с финеса на
своята натура. Така че, ако сте
обидили Риби, заплашва ви пре-
дозиране на прекрасното и въз-
вишеното.

А възможно е и по-прозаично
наказание: сред представители-
те на този знак се срещат много
отмъстителни хора. Така че по-
добре ще бъде да не рискувате.

6. КОЗИРОГ
Родените под този знак не се

обиждат до последно. Но ако
последният момент все пак е
настъпил, бягайте далеч от тях –
обиденият Козирог е непредска-
зуем и много опасен. Понякога
той самият би се радвал да ви
прости, но не е способен на то-
ва.

Натрупаните отрицателни емо-
ции при него надвиват здравия
разум. И именно този неприятен
момент на собствения му гняв
Козирогът ще помни много дъл-
го, затова и ще предпочете по-
нататък изобщо да си няма рабо-
та с вас – не за да не се сърди
повече, а за да живее спокойно.
Но не с вас.

5. СКОРПИОН
Представителите на тази зодия

имат забележителна памет – те
никога няма да забравят колко
болно им е било и колко неп-
риятни моменти се е наложило
да преживеят заради вас. И ще
ви напомнят за обидата, пък би-
ла тя и дребна, неведнъж, при
това при най-неподходящи за
целта обстоятелства.

Скорпионът едва ли ще се
опитва да скрие от когото и да
било, че сте го наранили така
тежко – скоро всички наоколо
ще знаят какъв лош човек сте.

4. ВОДОЛЕЙ
Водолейте се огорчават, но не

непоправимо. Ако сте се прови-
нили пред Водолей, направете
за него нещо хубаво, после още
веднъж и още веднъж – и инци-
дентът ще бъде забравен напъл-
но. Не искате? Е, ще ви се нало-
жи! Водолеите умеят и да ви на-
карат, и да ви манипулират, и да

хитруват, ако искат да постигнат
своето. Докато не ги обиждате и
засягате, това не се забелязва
толкова силно.

Обидите ли ги обаче, гответе
се да се потрудите здраво, за да
заслужите прошката им.

3. ОВЕН
Овните реагират на обидата

бурно, яростно и незабавно. Ако
по някакви причини те не ус-
пеят да излеят веднага емоции-
те си (не се е получило, защото
например вие сте се изплашили
и сте избягали),  те едва ли ще
тръгнат да ви гонят, пък и при
следваща среща няма да ви на-
помнят за случилото се.

Но няма да забравят за него:
опитате ли да ги обидите още
веднъж, ще получите двоен
удар.

2. РАК
Раците  винаги се стараят да

не се забелязва, че са обидени,
но това не им се получава. Ни-
как не им е лесно да държат
емоциите си под контрол. Оби-
деният Рак ще се опита спокой-
но да ви обясни в какво не сте
били прави (но най-вероятно
няма да съумее да запази спо-
койствие, нито пък да го обясни
както трябва). След това той
дълго ще мисли върху грешния
си подход, подбирайки нови и
нови аргументи и доводи, за да
проведе още две-три възпита-
телни беседи с вас.

По тази причина, ако искате да
си спестите дълги и неприятни
разговори на тема недостатъци-
те на вашата персона, не обиж-
дайте Рака.

1. ТЕЛЕЦ
Телците могат много дълго

време изобщо да не реагират на
обидните думи (или да се прес-
труват, че не им пука). Първо,
представителите на тази зодия
винаги имат да вършат нещо по-
важно, и второ, те могат да раз-
берат провинилия се и дори да
му съчувстват.

 Ако обаче обидата е сериозна,
връщане назад няма – просто
веднъж завинаги ви изхвърлят
от своя приятелски кръг. И не
само в социалните мрежи.
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Големият адронен колайдер в ЦЕРН –
машина на времето

Въпреки че Големият адронен колайдер (ускорител на частици) в ЦЕРН е офи-
циално открит през 2008г., идеята за неговото построяване идва много по-рано.
Първоначалният план за проекта се ражда през 1984г.Първият тест с ускорителя,
който е най-големият и мощен в света, се случва на 10 септември 2008г.Благода-
рение на Големия адронен колайдер в ЦЕРН физиката достигна до такъв прогрес,
който трудно би бил възможен без наличието на подобен ускорител на части-
ци.Какво обаче представлява Големият адронен колайдер, намиращ се край швей-
царския град Женева, и как функционира той? Ускорителят на частици в ЦЕРН –
Европейската агенция за ядрени изследвания, може да се определи като една
същинска машина на времето.

Защо?
Големият адронен колайдер служи за ускоряване на насрещни снопове прото-

ни и други частици, като се опитва да пресъздаде онова, което се е случило в
самото начало на нашата Вселена – Големия взрив.Целта на експериментите,
които се провеждат в ускорителя на частици, е да се проследи какво се случва
при сблъсъка на частиците, което би могло да даде отговори на въпросите за това
как всъщност е възникнала Вселената.

Големият адронен колайдер се състои от 27-километрова тръба във формата на
пръстен, в която частиците в условията на космическия вакуум се ускоряват до
скорост, близка до тази на светлината (300 000 м/с).Средата в ускорителя е из-
ключително деликатна. Изпълнена е със стотици хиляди електромагнити, изгра-
дени от специални бобини, които оперират в условия на свръхпроводимост без
съпротива и загуба на енергия. За да бъде възможно съществуването на такъв
вид среда, електромагнитите се охлаждат до температури от -271,3 градуса по
Целзий – по ниски от тези в открития космос.Поради тази причина колайдерът е
свързан с цяла система от охладители, пълни с течен хелий.

Процесът обаче не свършва тук.
Частиците, които трябва да се сблъскат, са толкова малки, че шансовете пъти-

щата им да се пресекат се равняват на тези да изстреляте две игли една срещу
друга от 10км разстояние и те да се срещнат по средата на пътя.Освен пресъзда-
ване на процесите, протичали по време на и след Големия взрив, функцията на
Големия адронен колайдер е да послужи за откриването на нови субатомни час-
тици.Субатомните частици могат да бъдат елементарни или съставни частици, по-
малки от атома.Без съмнение един от най-големите успехи, постигнати благода-
рение на ускорителя на частици в ЦЕРН, е експерименталното доказателство за
съществуването на частицата Хигс бозон от 2013г.

Хигс бозонът е масивна скаларна елементарна частица.
Съществуването на Хигс бозона е торетично е предсказано от Питър Хигс, и

независимо от Франсоа Англер, в рамките на познатия Стандартен модел (осно-
вен модел във физиката на елементарните частици). След експерименталното й
регистриране Хигс и Англер получават Нобелова награда за физика.

Започва ново мащабно
разследване срещу Google

Google отново е в полезрението на американските регулатори. Срещу компания-
та започва ново мащабно разследване, което този път ще се проведе от главните
прокурори на 48 щата, плюс колегите им от Пуерто Рико и окръг Колумбия, съобща-
ва CNBC.Повод за разследването е бизнесът с онлайн реклама на интернет гиган-
та. Прокурорите искат да проверят дали Google не злоупотребява с доминиращата
си позиция.

"Когато няма свободен пазар или конкуренция, това увеличава цените дори и
нещо да бъде представено като безплатно и вреди на потребителите. Наистина ли е
безплатно нещо, за което даваме все повече от личните си данни? Наистина ли е
безплатно нещо, ако цените на онлайн реклама се качват на базата на контрола на
една компания?", коментира Ашли Мууди, главен прокурор на Флорида. Разслед-
ването ще се води от главния прокурор на Тексас Кен Пакстън. "Това е разследва-
не, което цели да провери фактите. В момента е за рекламата, но фактите може да
ни отведат и в друга посока", казва той, цитиран от CNET.

Единствено главните прокурори на щатите Калифорния и Алабама не участват в
разследването. Останалите прокурори вече са изпратили въпроси на Google. Сама-
та компания коментира в блога си, че винаги е сътрудничила на институциите и ще
продължава да го прави. Тя не дава повече подробности за проверката.

Прокурорите казват, че разследването им ще остане независимо от останалите
проверки на други институции. ИТ гигантите в САЩ са под натиск от много места,
заради честите критики за действията им с личните данни на потребителите. За сега
основното внимание попада върху Google и Facebook, но слуховете в САЩ посоч-
ват, че институциите не изключват да започнат проверки и на Amazon и Apple.

Учени твърдят, че са открили
лечение срещу ХИВ

Многонационален екип от
учени твърди, че е открил клас
съединения, които разграждат
молекулите на вируса на ХИВ
и ги правят неактивни. Между-
народен екип от изследовате-
ли от Финландия,  Русия,
Швейцария,  Обединеното
кралство и САЩ откриха меха-
низъм, който деактивира моле-
кулата на човешкия имуноде-
фицитен вирус (ХИВ), се каз-
ва в прессъобщение на Юж-
ноуралския държавен университет (SUSU), предаде Риа Новости.Според
прессъобщението механизмът разкрива цял клас съединения, които могат
да бъдат използвани за лечение на различни заболявания, включително
рак и ХИВ.

"Значението на това откритие е, че едни и същи лекарства могат да се
използват за различни видове заболявания", се казва в съобщението.

Проф. Олег Ракитин, един от учените от екипа, обяснява, че въпросните
съединения улесняват отстраняването на цинковия атом от молекулата на
вируса на ХИВ, което го прави неактивен.

"От самото начало считахме, че противораковият ефект на този клас ле-
карства е наш приоритет", каза Ракитин. "Но изведнъж се оказа, че тези
съединения проявяват висока и селективна активност срещу вируса на иму-
нодефицита."

Учените подчертават, че този ефект е открит за първи път и че изследва-
нията ще продължат, за да определят какви други заболявания от подобен
характер могат да бъдат лекувани.ХИВ вирусът улеснява прогресиращата
недостатъчност на имунната система на човека, позволявайки на други за-
болявания да процъфтяват в заразеното тяло. Средната продължителност
на живота на заразен човек се изчислява на 9 до 11 години, сочат данните
на UNAIDS. Според агенцията в момента 37,9 милиона души живеят с ХИВ,
като 1,7 милиона са новозаразени през 2018 г. Новите инфекции намаляват
от 1998 г., а смъртността, свързана със СПИН, намалява от 2004 г. UNAIDS се
стреми да изкорени болестта изцяло до 2030 г.

Ердоган обяви началото на
сериозна съдебна реформа

Президентът на
Турция Реджеп Та-
йип Ердоган обяви
началото на мащабна
съдебна реформа,
предава Anadolu
Agency. Предстоящи-
те реформи, предназ-
начени да засилят
доверието в съдебна-
та система на Турция,
ще играят важна
роля в бъдещето на
нацията, заяви пре-
зидентът на страната
в неделя.

"Реформите, проведени с цел да направим нашата правосъдна система да
работи перфектно, в пълно проявление на закона, както и в името на засил-
ване на доверието в съдебната система, имат важно място в нашите усилия
да отведем страната ни към по-светло бъдеще", каза президентът Реджеп
Тайип Ердоган в изявление преди откриването на новата съдебна година в
понеделник.

Тази година Турция трябва да приложи на дело Стратегическия документ
за реформа на съдебната система - план, обявен на 30 май за подобряване
работата на съдебната система на страната.

Ердоган, говорейки за неуспешния преврат през 2016 г. , за която турски-
те власти обвиняват Терористичната организация на Фетула Гюлен(ФЕТО),
турската съдебна система е преминала през голямо изпитание, доказвайки
се, че тя е силата на нацията в борбата срещу предателите.

"Функционирането на една наистина независима и безпристрастна съдеб-
на система, която цели единството, силата и оцеляването на нашата заветна
нация и ни кара да се гордеем с нейните справедливи решения, е от голямо
значение“, каза Ердоган. Турският президент подчерта, че надеждната пра-
восъдна система е най-добрата гаранция за социалния мир и съжителство в
страната.

"Стъпките, които предприехме за подобряване на съдебната инфраструк-
тура и законодателството, целят да се даде възможност на членовете на
съдебната власт да вършат по-лесно работата си в съответствие с принципа
на правовата държава“, каза той.

Ердоган добави, че подготвяйки Турция за стогодишния си юбилей през
2023 г. и след това, страната с всички институции продължава работата си
за повишаване на демократичните стандарти и разширяване на правата и
свободите на човека.



Съперник10     11 септември
2019 г.

МОЗАЙКА

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Нужно е да се отървете от мрачните мисли,
които само развалят настроението ви. Не сте
хипохондрици, за да си внушавате фалшиви бо-
лести. По-малко комуникирайте с тези, които
имат негативно влияние върху вас. Денят е
благоприятен за отказ от лошите навици -

спрете да пушите или преяждате вечерта.

Днес настроението ви, може да не бъде на
ниво и причината за това ще е човек, който
ще ви разкаже неприятни новини. По-точно то-
ва ще се отнася за хора, в които искрено
вярвате. Не се подавайте на тези слухове и
бъдете по-реалистични и строги към себе си.

Също спрете да се оплаквате от липсата на пари.

Очаква ви един интересен ден, в който може
да се влюбите, да се забавлявате и дори да
отидете до края на земята в търсене на прик-
лючения. Основното нещо е, да не прекалявате
с желанията, в противен случай "златната риб-
ка" ще се умори и ще отплава. За да постигне-

те финансовите си цели, помолете приятел за помощ.

Днес, ще сте много ядосани, докато се опит-
вате да доказвате своите истини на другите.
Може би е по-добре да се разходите и отпусне-
те сред природата, далеч от всички? Споровете
ще доведат до задънена улица, ще повлияят на
настроението и дори на благосъстоянието ви.

Може да се обадят стари болежки. Спазвайте диета.

Днес избягвайте общуването с хора, които не
ви действат добре. Освен това, сами ще усеща-
те с кого сте в хармония и с кой не. Ще имате
малко работа, но кариерата ви ще зависи от
това. Ако искате да живеете богато и красиво,
потърсете работа на непълно работно време. В

изключителни случаи, може да се обърнете към приятели.

Възможно е без причина да се затворите в
себе си и да се отдалечите от задълженията
си. Но да се отдавате на мрачно настроение и
да потъвате в депресия, не е нужно. Възможен
е важен разговор с роднини, затова бъдете по-
толерантни към по-възрастните. Семейните, мо-

же да имат проблеми с децата - посветете вечерта на тях.

Денят е благоприятен, за възстановяване на
отношения с човек, който някога ви е предал.
Може би, вече нямате чувства към него? Тогава
не правете нищо. Финансовото ви положение не
е добро, но скоро ще се оправи. Особено ако
намерите някой, който може да ви заеме голяма

сума. Не се отказвайте, от вечерна разходка из града.

Днес ще живеете според принципа "наши и
чужди". Е, ако такава позиция, устройва
всички, тогава няма от какво да се страхува-
те. Преди всичко, бъдете честни със себе си.
Възможно е преместване, реконструкции или
дребни ремонти у дома. Денят не е благоприя-

тен за купуване на домакински уреди на кредит.

Общувайте повече, опознавайте другите и бъ-
дете открити. Не се страхувайте, защото сте
на прав път. Основното нещо е, да не се са-
мозалъгвате. В областта на финансите, е важ-
но да не допуснете грешка при сметките. Ако
ясно планирате бюджета за месец напред, то-

гава през целият сезон ще живеете комфортно.

Ще се носите в потока от новини и срещи и
до вечерта, ще се почувствате ужасно уморени.
Но, за сметка на това, ще получите много нова
информация и ще трябва да я анализират внима-
телно. От пазаруване не трябва да се отказва-
те, но не трябва да изкупувате всичко подред.

За да поддържате здравето си, се нуждаете от повече сън.

Днес може да сте подложени на рязка промяна
на настроението, което да засегне отношения-
та с близките. По отношение на парите, проб-
леми не се очакват. Имате точно толкова, от-
колкото се нуждаете за сигурен живот. В лю-
бовта, определено ще имате късмет, особено

ако все още, не сте обвързани. Има шанс, да се влюбите.

Трябва да покажете таланти си, но не пред
огледалото, а пред голяма аудитория. Ако не
се откажете от тази приятна мисия, скоро ще
станете известни и ще намерите ново хоби.
Между другото, това освен удоволствие, също
така ще ви донесе добра печалба. Вечерта се

отпуснете и забавлявайте.
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Ноевчани спечелиха мача срещу "Рудничар"

Проверяват треньори
с детектор на лъжата

Треньори в школата на Ботев (Плов-
див) са отказали да минат тест за лоя-
лност, пожелан от Георги Самуилов. За
момента не е точно в какво се състои
теста, но източници на PlovdivDerby
твърдят, че става въпрос за полиграф.

Благодетелят на "жълто-черните", кой-
то онзи ден на откриването на строител-
ната площадка на стадион "Христо Бо-
тев" се обърна и към играчите от мъж-
кия отбор да играят с чест и достой-
нство с екипа на "канарчетата", бил дос-
та разочарован от информации за пороч-
ни практики в ДЮШ, които достигнали
до него.

Самуилов имал огромното желание
всяка година юноши от школата да на-
мират място в първия отбор и именно за
това искал да подреди клуба отвътре и
там де се работи съвестно и по правила-
та.

Преди няколко дни  треньорите от
школата, начело с шефа на академията
Ферарио Спасов, са отказали да се под-
ложат на въпросния тест за лоялност,
след като собственикът на клуба е пра-
тил на базата специалисти в тази об-
ласт.

Присъствието на психолози в първия
отбор преди дербито с Локо Пд също не
е случайна, а е част от плана на Самуи-
лов в клуба да се работи на професио-
нално ниво.

Съмненията на собственика били, че в
школата има обвързаност между опре-
делени треньори и родители, което води
до пренебрегването на едни юноши за
сметка на други.

От ММС потвърдиха издаване
на виза за проектиране

за ремонт на “Армията”
От ММС потвърдиха внесеното предло-

жение за издаване на виза за проекти-
ране за основен ремонт и цялостна ре-
конструкция на “Армията”

Днес дружество "Сердика спортни
имоти" ЕАД входира в Столична община
мотивирано предложение до главния ар-
хитект Здравко Здравков за издаването
на виза за проектиране за основен ре-
монт и цялостна реконструкция на ста-
дион "Българска армия", потвърдиха от
Министерството на младежта и спорта.

Имотът в Борисовата градина е частна
държавна собственост и е включен в ка-
питала на дружеството с решение на
Министерски съвет от 2017 г.

Това е поредната стъпка към получа-
ване на разрешение за реконструкция
на съоръжението.

Преди 10 дни в ММС беше проведена
среща между екип на министерството,
воден от министър Красен Кралев и
собствениците на футболния клуб Гриша
Ганчев и Юлиян Инджов, на която стра-
ните се споразумяха да създадат сме-
сено търговско дружество, в което да
бъде апортирана спортната инфраструк-
тура в лицето на стадион "Българска ар-
мия" и тренировъчен комплекс "Панча-
рево".

Мъжкият национа-
лен отбор по волейбол
на България, който е
воден от Силвано
Пранди, замина рано
тази сутрин за Фран-
ция, за участие в ев-
ропейското първенс-
тво (12-29 септем-
ври). Националите ни
са в група А в Монпе-
лие, като съперници са
им домакините от
Франция, Италия, Ру-
мъния, Гърция и Пор-

Гоцев и Скримов в състава на Европейското
тугалия. "Лъвовете"
стартират срещу
Гърция, а двубоят е на
12 септември от
14:15 ч. Поради конту-
зия в последния мо-
мент от състава от-
падна посрещача Роза-
лин Пенчев.

 Разпределители:
Георги Сеганов
Добромир Димит-

ров
Централни блокиро-

вачи:

Виктор Йосифов
Светослав Гоцев
Теодор Тодоров
Алекс Грозданов
Посрещачи:
Тодор Скримов
Николай Пенчев
Мартин Атанасов
Георги Петров
Диагонали:
Цветан Соколов
Венелин Кадънков
Либера:
Теодор Салпаров
Петър Каракашев

Отборът на "Чер-
ногорец" от Новеци,
който спечели облас-
тното футболно
първенство, започна
новата кампания с по-
беда в първия кръг.
Ноевчание спечелиха
мача срещу "Рудни-
чар" като гости с 2:1.
Домакините откриха
резултата в 29-та ми-
нута на срещата с по-
падение на Даниел
Златков,но след още
пет минути Валентин
Валинов изравни ре-
зултата. В 49-та ми-
нута Александър Ман-
чев изведе съотбор-
ниците си напред в
резултата и тази
преднина се запази до
последния съдийски

сигнал.  В западната
група още един гост
регистрира победа -
това е отборът на
"Вихър", спечелил с 2:3
гостуването си в Ко-
шарево на местния
"Буря". Гостите са по-
вели с попадение на
Павел Манов в 10-та
минута на мача. В 63-
та минута Алберто
Милчев е изравнил, но
след още десет мину-
ти Павел Манов е вка-
рал второто си попа-
дение в мача. Домаки-
ните са успели да из-
равнят с попадение
на Мирослав Богданов
в 75-та минута на
срещата, но Алексан-
дър Василев е фикси-
рал крайното 2:3.

Израелец със судански
паспорт идва при шампиона

Отборът на Лудого-
рец е на крачка от из-
ненадващ трансфер,.
Ръководството на
"орлите" е близо до до-
говор с израелския за-
щитник Талеб Тауата,
който бе силно желан
от Левски. Очаква се
днес или най-късно ут-
ре шампионът на Бъл-
гария и Тауата да фи-
нализират сделката, а
до няколко дни тран-
сферът да бъде об-
явен и официално от
тима от Разград.Ин-
тересен факт е, че 27-
годишният национал
на Израел ще играе са-
мо в мачовете от efbet
Лига и за Купата на
България, тъй като ве-
че мина периода за ре-
гистрация на футбо-
листи за Европа. Освен

това бранителят ще
заема и квота за чуж-
денец, тъй като освен
израелски има и судан-
ски паспорт. Така в
родния шампионат
Станислав Генчев и не-
говият евентуален
наследник ще трябва
да избира да взима в
групата трима измеж-
ду Стефан Баджи, Ра-
фаел Форстър, Мавис
Чибота, Дан Битон и
Тавата. Правилата на
българското първенс-
тво са, че само петима
играчи без европейски
паспорт могат да бъ-
дат регистрирани, а в
групата за даден мач
могат да бъдат само
трима. Това ще бъде
трети нов футбо-
лист в Лудогорец през
този сезон, свързан с

Израел. Преди това Би-
тон и Чибота прис-
тигнаха от същата
страна.Тауата има 204
мача, седем гола и 24
асистенции във всич-
ки турнири с екипа на
Макаби (Хайфа), в кой-
то играе от 2009 г. до
2016 година.

Следва трансфер
във Франкфурт, но с
екипа на Айнтрахт за-
писва 40 мача, две по-
падения и две асистен-
ции. Точно 30 от тези
срещи са в Бундеслига-
та, три мача има в Ли-
га Европа и седем за Ку-
пата на Германия, къ-
дето са и двете му по-
падения. През миналия
сезон е играл общо в
едва шест мача - три
за първенство и три в
евротурнирите.

Левски праща Станислав
Костов в Мюнхен

Голмайсторът на Левски Станислав
Костов ще замине за Германия, където
ще премине допълнителни прегледи,
научи ТОПСПОРТ. "Сините" ще изпратят
нападателя при д-р Рембек в Мюнхен.

През последните месеци благоев-
градчанинът страда от различни трав-
ми. Първо той довърши сезона с конту-
зия в коляното, която отшумя.

След това Костов получи травма в
адукторите по време на лагера на на-
ционалния отбор. Тогавашният меди-
цински екип на Левски успя да се спра-
ви с нея и нападателят проведе голяма
част от подготовката на тима. Контузия-
та обаче се възобнови след началото на
сезона и се наложи Слави да почива.
Голаджията не е играл от реванша с
АЕК (Ларнака) в Лига Европа.

През миналия сезон Станислав Кос-
тов вкара 24 гола за Левски, а през та-
зи кампания все още не е открил голо-
вата си сметка. След прегледите в
Мюнхен ще стане ясно кога благоев-
градчанинът ще бъде готов за игра.
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Целта е да се осигури по-голяма безопасност по пътищата

 РИОСВ И ТОПЛОФИ-
КАЦИЯ СА КАТО СКАЧЕ-
НИ СЪДОВЕ. САМО ДЕТО

ВОДА НЯМА ДА ГИ БАЛАНСИРА.
Кажеш ли едното, разбираш другото и
обратно. В тоя ред на мисли не е зле
самата Инспекция да си премести офи-
сите при комините. В момента хит в
местните новини са едни 90 тона бали
слама, които бодат очите на инспекто-
рите и издават предписание немедлено
да се изнесат от двора на дружеството.
Това да са ни дертовете на перничани,
тия 90 тона. Ако с тях ще се сгреем зи-
мъска - мерси от подобна услуга. Все
си мислехме, че "Топлофикация" гори
кюмюр, а то било слама. Ама ето ти и
нов въпрос - откога сламата стана кан-
церогенна? Какви вредни емисии мо-
же да излъчва една обикновена слама
- науката мълчи. Освен ако сламата е
необикновена, нещо като ГМО. А за
италианските боклуци, дето опищяхме
ефира, нито дума. Къде са складирани,
за тях няма ли предписание, колко тона
са? Тишина. Първо да се оправим със
сламата. И понеже вече всички станах-
ме специалисти по топлотехника, бих-
ме посъветвали ръководството на "Топ-
лофикация" да поиска официално раз-
решително да се лицензира като пър-
вия в България сламен ТЕЦ /СТЕЦ/. Ло-
гично - щом като имаме сламена поли-
тика и сламени хора по управленската
верига...

СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ СА
КОЛКОТО ПОЛЕЗНИ ЗА ЗДРАВЕ-
ТО, ТОЛКОВА ОПАСНИ, ЧЕ ТАМ
МОЖЕ ДА СИ ЗАГУБИШ ЗДРАВЕ-
ТО. На площадката в Драгановец оня
ден двама влезли в културна дискусия
и единият завършил в болница със счу-
пена челюст. Подозираме, че неговият
опонент след като напомпал мускули
на уредите, решил да провери нивото
на спортната си подготовка и станало,
каквото станало. Затова няма да е ло-
шо, ако съответните стопани на пло-
щадките, демек общинските власти,
наслагат навсякъде предупредителни
табелки с текст, че спортуването може
да е опасно за вашето здраве. За как-
во са на тая държава мускулести граж-
дани, които не могат да си контролират
мускулите? Затова по-кротко със спор-
тните площадки. Това може да мине и
като предизборен съвет.

Любомира ПЕЛОВА
С 8 нови знака ще

подобряват безопас-
ността по пътищата
в България, съобщиха
от МРРБ.

Въвеждането им ще
указва наличието на
задръствания, нама-
лена видимост, нас-
тъпило произшес-
твие на пътя, заря-
дни станции за еле-
ктромобили и стан-
ции за зареждане на
автомобили с водо-
род. С нови знаци ще
бъдат обозначени и
платените участъци
от републиканската
пътна мрежа, чието
използване изисква
винетна или тол так-
са.  Новите указател-
ни табели са включе-
ни в Проект на Наред-
ба за изменение и до-
пълнение на Наредба
№ 18 от 23 юли 2001
г. за сигнализация на
пътищата с пътни
знаци (НИД на Наред-
ба № 18 от 2001 г.),

Разследват грабеж
на старица в "Изток"

Любомира ПЕЛОВА
Служители от

Второ районно
управление са
започнали досъ-
дебно произ-
водство за гра-
беж. Престъпле-
нието е извърше-
но вчера, около
18 часа, във
вход на блок, на-
миращ се на ули-

ца "Рашко Димитров" в пернишкия квар-
тал "Изток".

Неизвестен към този  момент мъж из-
дърпал златен медальон от врата на 79-го-
дишна жена и избягал в неизвестна пос-
ка. След подадения сигнал били пред-
приети действия за установяване на из-
вършителя. Заподозрян е криминално
проявен перничанин, чиято съпричастност
е в процес на установяване. Действията
по разследването продължават.

Издирват шофьорите, карали в
аварийна лента по празниците

Любомира ПЕЛОВА
След кошмарния трафик в последния ден

от дългия уикенд - солени глоби за всички
джигити. Камерите на КАТ показаха шофьо-
ри, които се опитват да изпреварят километ-
ричните задръствания през аварийните лен-
ти на магистралите.

От "Пътна полиция" обещаха да търсят на-
рушителите по регистрационните номера на
автомобилите, а от Нова телевизия са им
предоставили и всички заснети от граждани
нарушения.

Шофирането в аварийната лента на магис-
трала се наказва с глоба в размер на 1000
лева и отнемане на книжката за 3 месеца.
От началото на 2019-а досега има 99 съста-
вени санкции за нарушението.

"Започваме да събираме доказателства
кога, къде и от кой е извършено нарушение-
то. Ако те са безспорни, ще се вземе отно-
шение", заяви Калоян Драганов от "Пътна
полиция".

В същото време от полицията обещават да
засилят контрола за каране в аварийната
лента."Имаме и патрулни автомобили, които
са в движението. Движат се със скоростта
на потока, без да пречат на останалите уча-
стници. И при констатиране на нарушение от
тяхна страна, незабавно се вземат мерки -
пише се акт и след това се издава наказа-
телно постановление", каза още  Драганов.

"За трите летни месеца заловените нару-
шители са 37. От началото на годината до
настоящия момент тяхната бройка е 99", до-
пълни Драганов.

Едва около половината нарушители дей-
ствително са били санкционирани.

Редица законодателни разпоредби за-
бавят този процес. Целта е тези хора да бъ-
дат глобени, да бъде събрана глобата в рам-
ките на няколко дни, а не да бъде проточена
във времето с месеци и години", каза още
Любка Маринова от Държавна агенция "Бе-
зопасност на движението по пътищата".

публикуван за общес-
твено обсъждане от
Министерството на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството, Министерс-
тво на вътрешните
работи и Министерс-
тво на транспорта,
информационните
технологии и съобще-
нията.

Промените са из-
готвени след анализ
на подзаконовите
нормативни актове,
издадени на основа-
ние чл. 14, ал. 1 от За-
кона за движението
по пътищата във
връзка с изменението
на текстове от Зако-
на за пътищата.

Предлага се въвеж-
дането на три нови
предупредителни зна-
ка за временна органи-
зация на движението.

Те са от група "А" и
ще сигнализират за
опасност в жълт
цвят. Знак А41 - "Об-
разувано задръства-
не", ще се използва за
сигнализиране на път-
ни участъци, в които
се е образувало зад-
ръстване, което во-
дачите биха могли да
не забележат своевре-
менно. Знак А42 - "На-
малена видимост", ще
се използва за сигна-
лизиране на пътни
участъци, в които ви-
димостта е намалена
поради мъгла, дъжд,
снеговалеж, задимява-
не, запрашаване или
други подобни усло-
вия. Знак А 43 - "Нас-
тъпило пътнотран-

спортно произшес-
твие", ще се използва
за сигнализиране на
настъпил инцидент,
който създава опа-
сност или затрудне-
ние за движението.

Предупредителни-
те пътни знаци мо-
гат да бъдат изобраз-
явани на информа-
ционните табла от
и н т е л и г е н т н и т е
транспортни систе-
ми, свързани с управ-
лението на движение-
то. С два нови пътни
знака ще се сигнализи-
ра за участъците от
републиканската път-
на мрежа, движението
по които е платено.
нак Д 25.1 ще инфор-
мира водачите, че за
използването на
пътя се изисква пла-
тена винетна или тол
такса, а знак Д25.2 ще
е само за тол такса.
Те ще се поставят на
мястото, от което
възниква задължение-
то за плащане на так-
са. Други два нови
пътни знака ще ин-
формират шофьори-
те за зарядни стан-
ции за електромобили
и автомобили с водо-
родно гориво.

Въвежда се и специа-
лен пътен знак за пар-
киране на електричес-
ки превозни средства
за зареждане - Д26.

В утвърдените сим-
воли за изобразяване
на видовете превозни
средства се добавя и
символ на "Електри-
ческо превозно средс-
тво".

Нови пожари в Перник и Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Два пожара са гасе-
ни в първия работен
ден от седмицата в
Радомир  и Перник.

Около 13,45 ч. е по-
даден сигнал за горящ
дървен материал в
центъра на радомир-
ското село Дрен. Не-
забавно към мястото
на произшествието
се отправил един про-
тивопожарен авто-
мобил. Пламъците би-
ли локализирани, като
са унищожени около 5
куб. м. дървен мате-
риал. Причината е
небрежност при бора-
вене с открит огън.

Пет часа по-късно е
пламнал силов кабел в
ел.табло. Съоръже-
нието се  намира меж-

ду жилищни блокове в
пернишкия квартал
"Твърди ливади".
Представители на по-
жарната и ЧЕЗ ликви-
дирали последствия-

та. Изгорял е около
половин метър силов
кабел и клеморед.
Няма пострадали хора
и нанесени други ма-
териални щети.
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