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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

Òúðñÿò óáèåöà îò Êîñòåíåö è â Ïåðíèøêî
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.

Четвъртък, 16 май 2019 г., бр. 90 /6679/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Преп. Теодор Освещени.
Св. преп. отци, избити в

манастира "Св. Сава"

Как ще
ги спрем?

Как да спрем кражбите от еврофондо-
вете, се питат денонощно мастити лю-
де, обсебили предизборно медиите. Въп-
рос, толкова актуален, както и веч-
ният:"Как ще ги стигнем американци-
те?" Нито американците ще стигнем,
нито кражбите от еврофондовете ще
спрем. Просто се задават въпроси в
името на спорта. Колкото и оставки да
се подадат, все ще са малко. Системата
е крадлива и такава ще си остане, поне
докато не ни спрат еврофондовете.

Въпросът е дали оставките се дви-
жат с темпото на кражбите, или за без-
надеждно закъснели. Спирането вече е
невъзможно. То е нов фолклор, народоп-
сихология, управленска практика и поли-
тическа стратегия. Предизборните
студия само го институционализират.

Има и друг въпрос - дали някой не спи-
ра ДАНС да слага белезници наред. Вчера
и Цацаров се изхвърли, че започват про-
верки на офшорни сметки и имоти в
чужбина, собственост на родни поли-
тици. Тук е разковничето. Не можем да
спрем службите да си вършат работа-
та. Не можем обаче да ги спрем и да не
си я вършат.

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 170

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

Предимно блачно,
кратък дъжд

В МВР били подадени сигнали, че Стоян Зайков е забелязан в района
Любомира ПЕЛОВА

Полицията вече
претърсва и перниш-
кия регион за изчезна-
лия безследно Стоян
Зайков от Костенец.
За новата гореща сле-
да, по която тръгна-
ли криминалистите,
съобщи информацион-
ният сайт дир-бг, по-
зовавайки се на прес-
центъра на МВР. При-
чина за това са пода-
дени сигнали от Пер-
нишка област. 43-го-
дишният мъж е запо-
дозрян за убийство-
то на бившата си

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

приятелка - 38-годиш-
ната Милена Шишко-
ва, от която има син.
Вече седмица търсе-
нето му е безрезул-
татно. Засега няма
данни той да е напус-
нал страната.

Тялото на Милена
Шишкова бе открито
миналия петък около
8.30 ч. на метри от
дома й в Костенец.
Милена е била зас-
треляна в главата с
малокалибрен писто-
лет. По неофициална
информация първо е
била пребита, а ръце-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÑÊÎÊ ÍÀ ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈßÒÀ
ÎÒ ÍÅÏÚËÍÎËÅÒÍÈ

ÏÎ-ÌÀËÊÎ ÄÅÖÀ Â ÄÅÒÑÊÈÒÅ
ÃÐÀÄÈÍÈ Â ÏÅÐÍÈÊ
ÃÐÀÎÂÑÊÎ ÄÅÐÁÈ ÍÀ ÔÈÍÀËÀ
Â ÎÁËÀÑÒÍÎÒÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂÎ

те й са били вързани.
Трупът й е намерен,
след като сестра й,
майка й и 15-годиш-
ният й син пристиг-
нали в къщата, къде-
то видели кървави
следи. Те сигнализира-
ли в полицията и
пристигналите кри-
миналисти намерили
тялото на отсрещна-
та поляна.

Близки до Стоян
Зайков твърдят, че
той най-вероятно е
напуснал страната.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

На страница 12

"Словото, наречено живот" - една незабравима среща
Любомира ПЕЛОВА

"Словото, наречено
живо" е инициатива на

Ирена Соколова, която
събра в навечерието на
24 май - Денят на славя-

нската писменост и
култура зрелостници,
духовници и деятели на

изкуството и науката.
Тематиката на съби-

тието, състояло се в
Художествена галерия
"Любен Гайдаров", бе
свързана със Словото,
буквите, езика и бъл-
гарските ценности ка-
то фундаменти на на-
ционалното и светов-
но културно многооб-
разие.

"Словото, езикът,
думите, българската
азбука и посланията,
които предаваме чрез
тях, са тема, която ни
събира през май, кога-
то вие, зрелостници,
увенчавате с успешен
край един начален етап
от своя живот и кога-

то прославяме делото
на светците създате-
ли на българската аз-
бука Кирил и Методий.
Трябва да имаме съзна-
ние за езика като Сло-
во и за Словото като
Бог, който твори. Не-
ка поговорим най-нап-
ред с думи за думите,
които знаем, за своя
език и за посланията,
които отправяме чрез
него, защото днес има-
ме лесни и светкавич-
ни комуникации на гло-
бално равнище, но и
непреодолими затруд-
нения при общуването
в близък план.

На страница 3
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162-ма се водят на отчет в Детска педагогическа стая в Перник

17 май - Световен ден
за борба с хипертонията

Силвия ГРИГОРОВА
За 13-и пореден път в България ще бъде

отбелязан Световният ден на хипертонията
с национална здравна кампания. Инициати-
вата е на Българската лига по хипертония в
партньорство с Българския червен кръст,
Национална пациентска организация, фон-
дация “Национална мрежа сърце за сър-
це”, Асоциацията на студентите медици в
България, Асоциацията на студентите фар-
мацевти в България ,Център за спешна ме-
дицинска помощ  София, Лайънс клуб и др.

Тази година, на 17.05.2019 г., инициати-
вата ще бъде проведена под надслова:

<Качеството на фокус при оптимален
контрол на кръвното налягане”.

По този повод на 17 май 2019 година, от
11:00 до 18:00 ч., в градовете София, Плов-
див, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора,
Русе, Велико Търново, Хасково, Сливен и
Пазарджик,  на публични места, ще бъдат
разположени пунктове, където граждани-
те ще се информират по проблемите на хи-
пертонията. Те ще имат възможност да по-
лучат:  квалифицирани консултации за хи-
пертоници; ще получат информационни
материали с нормите на поведение при ар-
териална хипертония; ще се измерва тегло
и кръвно налягане на желаещите с еле-
ктронни апарати, снабдени с AFIB-техноло-
гия за откриване на предсърдно мъждене,
без ЕКГ. Тази технология е подходящ и
сигурен метод за скрининг на асимптомно
предсърдно мъждене в домашни условия
за профилактика на мозъчен инсулт и за
проследяване на ефективността на лече-
ние на пациенти с артериална хипертония
или с риск от предсърдно мъждене.

Според последните проучвания само 40
% от хората в България знаят и контроли-
рат високото си кръвно налягане. Ако по-
вече хора имат свободен достъп до скри-
нинг и знания,  които да дадат информа-
ция за нивото на тяхното кръвно налягане,
тогава ще бъде по-голямо и въздействието
на ефективните мерки за оптимален кон-
трол на хипертонията в страната.

Повече от 20 000 души у нас умират
всяка година поради състояния, свързани
с високо кръвно налягане - като сърдечни
пристъпи, инсулти и бъбречна недостатъч-
ност. Смъртността от мозъчен инсулт в
България продължава да е значително по-
висока в сравнение със смъртността в Ев-
ропа. У нас, от общ брой 55 366 хоспитали-
зирани пациенти с остра мозъчно съдова
болест през 2018 година почти 10% - 5 505
пациенти, са починали.

Основния мотив на националната здрав-
на кампания тази година е да повиши об-
ществената осведоменост и да събере
научни доказателства, необходими за ока-
зване на влияние върху здравната полити-
ка в България и повишаване на качеството
на оптимален контрол на кръвното наляга-
не на хората.

Отбелязването на Световния ден на хи-
пертонията е глобална инициатива, ръко-
водена от Международната асоциация по
хипертония (ISH) и одобрена от Световната
лига по хипертония (WHL).Българска Лига
по Хипертония и партньори се присъедин-
яват към световната здравна кампания, за
да подчертаят качеството на осведоме-
ност, контрол и терапия на високото кръв-
но налягане като ключово действие, необ-
ходимо за превенция и контрол на сърдеч-
но-съдовите заболявания в България

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

Светла ЙОРДАНОВА
През 2018 г. на от-

чет  в детските педа-
гогически стаи в об-
ласт Перник са водени
162 малолетни и не-
пълнолетни лица за из-
вършени от тях про-
т и в о о б щ е с т в е н и
прояви и престъпле-
ния. В сравнение с 2017
г. броят им намалява с
16, или с 9.0%, съобща-
ват от  Териториална-
та статистика в Пер-
ник. От водените на
отчет в ДПС  непълно-
летните  (на възраст
от 14 до 17 г.) са 127
лица, или 78.4%; мало-
летните  (8 - 13 г.) -  35
лица, или 21.6%; от
тях момчета са 126
(77.8%); а ученици са
127 лица (78.4%). В кри-
миногенна среда жи-
веят 117 малолетни и
непълнолетни (72.2%).

Броят на заведени-
те на отчет  в ДПС в
област Перник през
2018 г. малолетни и не-
пълнолетни е 50, или
30.9% от всички воде-
ни на отчет лица, ка-
то 82.0% от тях са не-
пълнолетни. В сравне-
ние с 2017 г. броят на
новозаведените намал-

ява с 25.4%.
През 2018 г. 47 мало-

летни и непълнолетни
лица, или 29.0% от во-
дените на отчет през
годината са снети от
отчет в ДПС поради
поправяне на поведе-
нието са отпаднали 12
лица (25.5%); поради на-
вършване на 18-годиш-
на възраст - 33 лица
(70.2%); на други осно-
вания - 2 лица (4.3%).

За извършени про-
т и в о о б щ е с т в е н и
прояви през 2018 г.
през ДПС в област
Перник са преминали
80 малолетни и непъл-
нолетни. От тях мом-
четата са 53, или
66.2%, а момичетата -
27 (33.8%). В сравнение
с 2017 г. броят на пре-
миналите през ДПС за
извършени проти-
вообществени прояви
се увеличава с 59 лица
(58.0%).

В структурата на
противообществени-
те прояви по видове
следва да бъдат от-
белязани:  "прояви на
насилие и агресия" - 12
лица, или 15.0%;  "тор-
моз" - 10 лица, или
12.5%; "употреба на

Засяха над 4 100
декара с картофи

Силвия ГРИГОРОВА
4 430 дка с предсеитбена подготовка за

картофи има до сега в областта, информи-
раха от Областна дирекция "Земеделие" в
Перник. Най-много подготвени площи за
картофи има традиционно в землището на
община Трън-2 500 дка. Следват общини-
те:Радомир- 1 460 дка, Брезник- 380 дка,
Земен- 300 дка, Ковачевци-100 дка.

До момента в региона са засети общо 4
160 дка. Първи приключиха със сеитбата
на картофите стопаните от Брезник, които
засяха всичките подготвени 380 дка. Земе-
делците в Земен също успаха да засеят
всичките 300 дка подготвени за картофи.
Земеделските производители от Трън, кой-
то подготвиха най-много площи за картофи,
успяха да засеят всичките 2 500 дка. С по-
бавни темпове върви сеитбата на картофите
в Радомир. Там до момента са засети 980
дка. Все още стопаните от Ковачевци не са
започнали сеитбата на картофите. По всич-
ко личи, че земеделците от Перник са се
отказали да сеят картофи тази година.

До момента стопаните от Радомир са ус-
пели да подхранят всички засети с картофи
площи. В Земен са успели да наторят 150
дка засети с картофи. За сега единствени
стопаните от Брезник са успели да третират
всички засети площи с хербициди.

психоактивни вещес-
тва" - 8 лица, или
10.0%.

През 2018 г. броят
на малолетните и не-
пълнолетните лица,
извършители на прес-
тъпления в област
Перник, е 102 и в срав-
нение с 2017 г. се уве-
личава с 13.3%.

Кражбите на иму-
щество са най-раз-
пространените прес-
тъпления, извършва-
ни от лицата на въз-
раст 8 - 17 години. Из-
вършители на кражби
са 55 лица, или 53.9%
от всички лица, воде-
ни на отчет в ДПС за
извършени престъп-
ления. Най-висок е де-
лът на извършители-
те на кражби от мага-
зини или други тър-
говски обекти - 58.2%
(32 лица).

През миналата годи-
на в областта  в об-
ласт Перник постра-
дали от престъпления
са 59 деца, от които
19, или 32.2%, са моми-
чета. Малолетни са 19
лица (32.2%), а непъл-
нолетни - 40 (67.8%).

Най-голям е броят и
съответно относи-
телният дял на мало-
летните и непълно-
летните, пострадали
от кражби на имущес-
тво - 42 лица (71.2%) и
нанесени телесни пов-
реди - 15 лица (25.4%).

През 2018 г. местни-
те комисии за борба
срещу противообщес-
твените прояви на
малолетните и непъл-
нолетните в област
Перник са образували

139 възпитателни де-
ла,  от които 54
(38.8%) по предложе-
ние на органите на
прокуратурата, 47
(33.8%)  по сигнали от
длъжностни лица и 35
(25.2%) по предложе-
ние на органите на по-
лицията.  Броят на ре-
шените дела през го-
дината е 118. На осно-
вание чл.13 б от
ЗБППМН са прекрате-
ни 21 дела.

Местните комисии
са наложили 160 въз-
питателни мерки в
съответствие с чл.
13, ал. 1 от Закона за
борба срещу проти-
в о о б щ е с т в е н и т е
прояви на малолетни-
те и непълнолетните
на 144 лица на въз-
раст от 8 до 17 годи-
ни за извършените от
тях 153 общественоо-
пасни деяния .

Най-често налагани-
те възпитателни мер-
ки са:

"предупреждение" - в
78 случая (48.8%);

"поставяне под въз-
питателен надзор на
обществен възпита-
тел" - в 21 случая
(13.1%);

"задължаване да уча-
ства в консултации,
обучения и програми" -
в 17 случая (10.6%);

"поставяне под въз-
питателен надзор на
родителите или на ли-
цата, които ги замес-
тват за полагане на
засилени грижи" - в 17
случая (10.6%);

"задължаване на не-
пълнолетния да из-
върши определена ра-

бота в полза на общес-
твото" - в 9 случая
(5.6%).

Основните характе-
ристики на малолет-
ните и непълнолетни-
те с наложени възпи-
тателни мерки са
следните:

Малолетни са 48 ли-
ца (33.3%), а непълно-
летни - 96 (66.7%);

Момчетата са 98
(68.1%), а момичетата
- 46 (31.9%).

От всички малолет-
ни и непълнолетни с
наложени възпита-
телни мерки 45.8% са
живеели с двамата ро-
дители, с единия роди-
тел (бащата или май-
ката) - 47.2%, а в спе-
циализирана институ-
ция или социална услу-
га от резидентен тип
- 7.0%.

През 2018 г. местни-
те комисии са органи-
зирали 7 кампании за
превантивна дейност,
в които са обхванати
307 малолетни и не-
пълнолетни лица. 41
деца са преминали през
съществуващите на
територията на об-
ластта консултатив-
ни кабинети. Общес-
твените възпитате-
ли са работили с 68 де-
ца на възраст от 8 до
17 години, в следс-
твие на което 41 лица,
отпаднали от учили-
ще са се интегрирали
в образователната
система. С 35 деца,
живеещи  в неблагоп-
риятна среда е осъ-
ществявана преван-
тивна възпитателна
дейност.

Е В Р О П Е Й С К И    И З Б О Р И    2 0 1 9

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Трима кандидати за Европейски парламент
на ГЕРБ и СДС ще се срещнат с перничани

Политическа партия
ГЕРБ-Перник кани всич-
ки свои членове и сим-
патизанти на среща с
кандидатите за члено-
ве на Европейския пар-

ламент от листата на
ГЕРБ и СДС Андрей Ко-
вачев, Асим Адемов и
Илия Лазаров.

Представянето на
кандидатите ще се

проведе на 16 Май
2019г. (четвъртък),

от 17:30 часа в Об-
щински комплекс "Дво-
рец на културата".

Заповядайте!

Андрей Ковачев Асим Адемов Илия Лазаров
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Даваме ли си смет-
ка за силата, с която
ни поразяват думи-
те и можем ли да
осъзнаваме и управл-
яваме речта си, да я
изпълваме със сила и
дълбочина?", каза Со-
колова в началото на
форума.

Зрелостници от
област Перник се
срещнаха с интерес-
ни гост-лектори,
които губернато-
рът специално бе по-
канил за повода.
Сред тях: Негово

"Ñëîâîòî, íàðå÷åíî æèâîò" - åäíà íåçàáðàâèìà ñðåùà

Външното оценяване по литература
за 7 клас ще включва само

изучавани произведения
Светла ЙОРДАНОВА

Тази година във външното оценяване по
български език и литература, който ще е
през юни, се бъдат включени само произве-
денията, които са се изучавали в 7 клас.

Промяната е съобразена с исканията и на
родители, и на учители. Това заяви зам.-ми-
нистърът на образованието Таня Михайлова.

"Ако ученик не се яви на външно оценява-
не, пак ще може да кандидатства, но се взи-
ма само оценката от 7-и клас", добави Ми-
хайлова. Тя акцентира, че децата трябва вни-
мателно да преценят желанията си предва-
рително. Ще има 25 задачи и една задача за
съставяне на текст.

Максималният брой точки е 100. Това важи
и за изпита по математика, и за изпита по
български език и литература. Изпитът по бъл-
гарски език и литература ще се проведе на
17 юни, по математика - на 19 юни, а на 21
юни е изпитът по желание по чужд език. Той
ще започне в 09:00 ч. и ще се провеждат в
училищата.

Тя коментира и приключилото външно оце-
няване по български език и литературата.
"Критичното мислене не се формира в пос-
ледните класове, тогава може да се види, че
функционалната грамотност липсва. Тя е да
имаш предварителна представа за нещо, а
след това да можеш направиш избора. Това
умението се развива в ранна детска въз-
раст", зави тя.

"По повод задачата в изпита, базиран на
баснята на Ангел Каралийчев за лъва и лиси-
цата - при него най-важното е да се направи
аргументиран избор, след като текстът се
прочете. Тук няма стереотипа на верния отго-
вор", каза Михайлова. На 9 май на национал-
но външно оценяване по български език и
литература се явиха около 60 хил. четвърток-
ласници.

Преосвещенство Бе-
лоградчишки епископ
Поликарп, викарий на
Софийския митропо-
лит и Български
Патриах Неофит, д-р
Вениамин Пеев - бо-
гослов и доктор по
философия (НБУ),
Теодоси Теодосиев
(Тео) - дългогодишен
преподавател по фи-
зика и ръководител
на специализирана
школа и Красимир Ан-
дреев - графичен ди-
зайнер и преподава-
тел в НХА.

Младите хора с ин-
терес изслушаха

Матура "под наем" -
"бръмбарите" в ухото гърмят

Светла ЙОРДАНОВА
Слушалки тип "бръмбари" изпушват в

ушите на зрелостниците при продължи-
телна употреба. За това предупредиха
продавачи на този вид шпионска техни-
ка, станала много популярна сред уче-
ници и студенти по време матури, изпити
и олимпиади.

Проверка показа, че устройствата не
са предназначени за голямо натоварва-
не, а от продължително използване ка-
белите и батериите се нагряват.

Всяка година кандидат-студентите из-
мислят все по-нови начини, за да минат
между капките и да си спестят ученето
на 94 произведения от 15 различни авто-
ри. Не всеки обаче си дава сметка, че
джаджите за преписване крият опаснос-
т.

Един от най-разпространените начини
за нелегално написване на отговора на
въпросите е използването на слушалки
тип "бръмбар", които включват слушал-
ка и микрофон, работещи с блутут връз-
ка, чрез която се достига до верните от-
говори. Повечето от този вид продукти
са с по 2 години гаранция, а в заглавия-
та на офертите може да се види и че са
незаглушими. Това, за което почти ни-
кой "търговец" в онлайн пространството
не предупреждава, е, че от нагряване
устройството може да започне да пуши,
а поради нискокачествените спойки ка-
белът да прекъсне.

Цената за една такава джаджа варира
между 20 и 120 лв. като наемът може да
струва 50 лв.

тяхното виждане за
измеренията на ус-
тното и писаното
словото в религия-
та, в науката, във
всекидневните жи-
тейски решения и из-
бори, които всеки
човек прави в своя
живот.

Специалните гости
дадоха своя опит на
дванадесетокласни-
ците да продължа-
ват да се самоусъ-
вършенстват, да не
губят своята моти-
вация и да използват
Словото като начин
за разпространяване

на доброто и
отправяне на
достойни жи-
тейски пози-
ции и отправ-
яне на градив-
ни критики.

Т е о д о с и
Теодосиев -
Тео разви те-
мата, че де-
филирайки на
24 май извър-
шваме свеще-
нодействие и
п о ч и т а м е
буквите, кои-
то са свеще-
ни и допълни,
че най-висша-
та ценност

за човек е търпение-
то, а най-големият
му порок - гордос-
тта.

Д-р Вениамин Пеев
се обърна към млада-
та аудитория от по-
зицията на препода-
вател и родител:
"Заслужава си да бъ-
дете добри хора.
Добротата изисква
много малко, само да
отглеждате любов в
себе си към хората
около вас!".

Епископ Поликарп
говори за словото с
главно "С": "Христос
и словото Божие да-

Близо 2 % по- малко деца в
детските градини в Пернишко
Светла ЙОРДАНОВА

3 515 деца са запи-
сани в детските гра-
дини през учебната
2018/2019 или с 1.9%
по-малко в сравнение
с предходната годи-
на.Това сочат данни-
те от изследване на
образователните ин-
ституции в област
Перник за настояща-
та учебна година,
направено от тери-
ториалната статис-
тика в Перник.

През учебната
2018/2019 г. броят
на самостоятелните
детските градини в
област Перник е 22 и
остава без промяна
в сравнение с 2017/
2018 учебна година.

Обхватът на деца-
та в това образова-
телно ниво, изчис-
лен чрез груповия
нетен коефициент
на записване , за уче-
бната 2018/2019 го-
дина е 87.0%, или с
1.2 процентни пун-
кта повече спрямо
учебната 2017/2018

година.
Средният брой де-

ца в една детска гра-
дина за областта е
160. За  община Пер-
ник този брой е 182,
за община Радомир -
172, а за останалите
общини е по-малък -
Брезник (152), Трън
(81), Земен (22), Кова-
чевци (15).

Средният брой де-
ца, формиращи една
група е 25, като в
община Брезник то-
зи брой е 30, в общи-
на Трън - 27, в общи-

ва насоки на всеки
един човек, като ед-
ни от тези насоки,
изработени като
добродетели са вяра-
та, надеждата и лю-
бовта. Стъпил вър-
ху тях той може са-
мо да надгражда. Ки-
рил и Методий са ка-
нонизирани за свет-
ци, защото са извър-
шили свещенодей-
ствие създавайки
буквите, с които е
преведено Божието
слово на език разби-
раем от славянския
род".

Зрелостниците по-
лучиха специален по-
дарък - тениска с пе-
чат "Словото, наре-
чено живо" - подарък
от областния упра-
вител.

П р и с ъ с т в а щ и т е
имаха възможнос-
тта да разгледат и
подредената излож-
ба Българската худо-
жествена школа в
шрифтовото изкус-
тво" на Национална-
та художествена га-
лерия, която също
гостува в града ни
по покана на Соколо-
ва и може да бъде
разгледана до 24 май
включително.

на Радомир - 26, в об-
щина Перник - 25,  в
община Земен - 22 и в
община Ковачевци -
15. Педагогическият
персонал, зает в
детските градини е
307, и в сравнение с
предходната учебна
година намалява с 3
души, или с 1.0%.
Детските учители
са 287, или 93.5% от
педагогическия пер-
сонал. 78.2% от пер-
сонала е ангажиран в
детските градини на
община Перник.

Значимата културна инициатива бе организирана от областния управител

ЦИК - социологичните
проучвания в медиите

Любомира ПЕЛОВА
Централната избирателна комисия на-

помня на доставчиците на медийни услуги,
че следва да спазват изискванията на чл.
205 от Изборния кодекс, съгласно които, счи-
тано от деня на обнародването в ДВ, брой 24,
от 22.3.2019 г. - Указ № 53 на президента за
насрочване на изборите за членове на Евро-
пейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г., при огласяване на резулта-
ти от допитвания до общественото мнение и
социологически проучвания по повод пред-
стоящите избори за членове на Европейския
парламент от Република България, същите
следва да съдържат и информация за възло-
жителя на допитването или проучването, за
организацията, извършила допитването или
проучването както и за източниците на фи-
нансирането му. В печатен или друг текстови
материал информацията следва да се пред-
ставя пълно и ясно в обособено поле на вид-
но място и да заема не по-малко от 5 на сто
от общата площ на материала, а в аудио- и
аудио-визуални материали, излъчени по еле-
ктронните медии или в представяне пред
публика - веднъж в началото и веднъж в края
на материала или представянето.

Лицата, които провеждат допитване до об-
щественото мнение или социологически
проучвания и/или огласяват резултати от тях,
не могат да се позовават на служебна, тър-
говска или друга защитена от закон тайна,
за да не представят информация за възло-
жителя на допитването или проучването, за
организацията, извършила допитването или
проучването и за източниците на финансира-
нето му. Централната избирателна комисия
уведомява, че за нарушаване на разпоред-
бата на чл. 205 от ИК е предвидена глоба или
имуществена санкция в размер на от 2000 до
5000 лева. Наказанието се налага с решение
на ЦИК, уточниха от пресцентъра на институ-
цията.

от страница 1
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Промените в Назазателния кодекс внася в Народното събрание ВМРО

Любомира ПЕЛОВА
ВМРО внася проме-

ни в Наказателния
кодекс, с които
предлага по-високи
санкции за политици
за клевета и обида.
Това съобщи пред
журналисти зам.-
председателят на
ПГ "Обединени пат-
риоти" Искрен Весе-
линов. "Необходими
са законови мерки,
които да покажат,
че политикът
трябва да говори

истината, особено
за своите опоненти.

Още по-обидна е
ситуацията, когато
някои хора се над-
преварват, че са по-
патриоти, или по-
родолюбци от дру-
ги, защото патрио-
тизмът е идеоло-
гия, която обедин-
ява.  Фалшивите но-
вини, набеждаване-
то, хулите и откро-
вените лъжи, които
се изричат от хора
на водещи държавни

позиции превърнаха
политиката в евтин
цирк, който доведе
и до занижената
липса на доверие
сред хората, които
все пак имат отно-
шение към полити-
ческия живот.

За другите изобщо
и не гадаем как из-
глежда политическа-
та класа. Ето това е
причината за ниска-
та избирателна ак-
тивност.

Хората не вярват
на политическата
класа, защото измис-
лената такава се
превърна в провод-
ник на лъжи и без-
смислени атаки, кои-
то имат една еди-
нствена цел - прос-
то да станат цен-
тър на новинарския
поток, не за друго, а
за да очернят поли-
тическите си опо-
ненти", заяви той
на брифинг със
своите колеги от
ВМРО Александър
Сабанов, Милен Ми-

хов, Александър Си-
ди и Красимир Богда-
нов, които внесоха
предложенията за
промени. Веселинов
подчерта, че внасят
измененията заради
духа, в който се раз-
вива предизборната
кампания за европей-
ските избори.

От партията на
вицепремиера Краси-
мир Каракачанов
предлагат допълва-
не на НК, като се за-
пише, че за обида
или клевета, извър-
шена от народен
представител, член
на Министерския
съвет, на Европей-
ския парламент или
Европейската коми-
сия от Република
България, председа-
тел на политическа
партия, получаваща
държавна субсидия,
или негов замес-
тник, наказанието
да е лишаване от
свобода до 4 години
и глоба от 10 000 до
15 000 лева.

НЗОК ще раздели клиничните
пътеки за деца и възрастни

Телефон 112 вече и за хора със
слухови и говорни увреждания

Любомира ПЕЛОВА
Българската софтуерна компания "Пер-

си" ООД предостави четири сървъра, които
обслужват телефона за спешни случаи
112. Сървърите се ползват за софтуер, кой-
то работи с хора със слухови и говорни ув-
реждания. Те са с последно поколение 16
ядрени Intel Xeon Scalable. Около 100 000
българи със слухови и/или говорни увреж-
дания вече могат да подават сигнали до
спешния номер 112 чрез мобилно или уеб
базирано приложение. Това става чрез
текстови съобщения, които директно се ге-
нерират в системата, обясни Александър
Соломахин, CIO на фирмата.

До момента българите, които имат слухо-
ви проблеми, нямаха възможност да по-
търсят помощ ако изпаднат в беда, защото
системата не беше пригодена за тях. От
софтуера могат да се възползват и хора с
речеви проблеми. Приложението е достъп-
но както от смартфон и таблет, така и от
компютър. Подаването на сигнала става
чрез кликане върху иконата за бърза по-
мощ, полиция или пожарна. След което се
отваря панел, който съдържа предварител-
но дефинирани фрази, които с едно натис-
кане директно се изпращат към 112.

Освен това сигнал може да се подава и
чрез чат с оператор, в който се посочва ка-
къв е проблемът и се натиска бутон изпра-
ти. Сред възможностите за свързване със
спешния номер е и мигновеният чат, при
който всеки написан символ се изпраща
автоматично към оператора. Веднага след
приемане на информацията се изпраща и
необходимата помощ. Важно е обаче да
се остане на линия докато се хване джи-
пиес сигнал.

За да бъде ползвано приложението е
необходима регистрация, в която се по-
сочват трите имена, ЕГН, адрес, лице за
контакт, както и снимка, номер и дата на
валидност на ТЕЛК-ово решение. Попълва-
нето на имената и телефона на лице за
контакт не е задължително, обаче подпо-
мага, защото те могат да дадат допълни-
телна информация на медицинското лице
или полицията. В случай на инцидент те
ще могат да съдействат като отидат на
място. От Районните центрове на 112 орга-
низират срещи по места, на които оказват
съдействие на крайните потребители по
процеса на регистрация и използване на
приложението.

При подаване на неверни и заблуждава-
щи съобщения гражданите носят админис-
тративно наказателна отговорност от 200
до 20 000 лв. Софтуерът е разработен от
фирма, сключила договор с ДНС112-МВР
след проведена обществена поръчка. Той
е резултат от приетите през 2016 г. проме-
ни в Закона за Националната система за
спешни повиквания.

"Глобата е солена,
но тя е съобразена с
доходите както на
депутатите, така и
на евродепутатите,
и би следвало да ги
заболи, когато лъ-
жат, коментира Ве-
селинов. И добави,
че сега, след дълги
дела, се налагат гло-
би от порядъка на
3000 лева, които в
сравнение с депу-
татската заплата
са минимално наказа-
ние.

Той обясни, че се
предлага наказание-
то "лишаване от
свобода" да е до 4
години, за да се из-
бегне възможнос-
тта вместо лишава-
не от свобода, макар
и условно, съдът да
наложи администра-
тивна глоба, каква-
то е практиката
при по ниските въз-
можни присъди.

Според него проме-
ните не противоре-
чат на Конститу-
цията.

Силвия ГРИГОРОВА
Увеличение на цените на всички клинични пътеки,

свързани с педиатрията, както и на всички пътеки,
свързани с пулмология както за възрастни, така и за де-
ца, да бъдат повишени от 1 юни. Това са предложили от
Българския лекарски съюз (БЛС) на Надзорния съвет на
НЗОК и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев
след  проведена среща.

"На тази първа среща ние внесохме нашите конкретни
предложения за промени в сега действащото НРД.  Пред-
лагаме абсолютно всички пътеки, свързани с педиатрия-
та, както и всички пътеки, свързани с пулмология и за
възрастни, и за деца да бъдат повишени с определен
процент от 1 юни. Предстои изчисление от самата Каса
и от нашите експерти да се уточни с колко точно", каза
пред журналисти председателят на УС на БЛС д-р Иван
Маджаров. "Нека да видим какво ще покажат цифрите.
Не е въпрос да икономисваме или да надхвърляме тази
сума, а е въпрос на анализ.  Не можем да кажем точна
цифра, защото ще има двойно финансиране - веднъж от
резерва на Касата, който Надзорния съвет ще освободи
и втори път - от Министерството на здравеопазване-
то през Наредба 3", каза министърът на здравеопазване-
то Кирил Ананиев. Той уточни, че преобладаващата
част от това увеличение би трябвало да отиде за уве-
личение на заплатите на персонала

Предложено е също да има увеличение на шест пътеки,
които се работят предимно от общинските болници ка-
то остър и хроничен пиелонефрит, хронична сърдечна
недостатъчност, токсикология. "Има и  една малка част
от детската хирургия, която е на изключително високо
ниво - с малко случаи, но изключително голяма социална
значимост, защото касае малки деца с много тежки хи-
рургични проблеми. Те се лекуват само на две места - в
Пловдив и в София.  Там също предлагаме да има значи-
телно повишение на цените на пътеките, за да може та-
зи високоспециализирана дейност да бъда добре финан-
сирана", каза още д-р Маджаров. Той подчерта: "Клинич-
ните пътеки, които са били общи за деца и възрастни,
ще бъдат разделени и предлагаме те да бъдат финанси-
рани изцяло в пакет "педиатрия". Например неврологич-
ната пътека за лечение на коренчови заболявания, коя-

то в момента е една и съща и за деца, и за възрастни.
Разделянето на пътеките е политика, която цели да се
издигне педиатрията на ново ниво, за да може в бъдеще
да очакваме да се повиши интереса на колегите към та-
зи специалност", допълни д-р Маджаров. По думите му е
напълно възможно увеличените цени да започнат да
действат от 1 юни, тъй като дори да бъде разписан
анексът към НРД след тази дата, той може да влезе в
сила от 1 юни.

С промените в НРД за първи път пулмологията и пе-
диатрията ще бъдат изведени като приоритет. "Досе-
га лекарите настоявахме да не се дава превес на една
или друга специалност, но животът ни опроверга. Виж-
даме как в нашите среди има превес на едни специалнос-
ти, а други са на път да изчезнат. Това е изключително
опасно за цялото общество. Има региони, в които няма
педиатър, да не говорим за пулмолог. Има места, в кои-
то се затварят педиатрични и пулмологични отделе-
ния, поради липса на специалисти", каза д-р Маджаров. Т

ой допълни още: "Колкото до таксата за прегледи на
деца е въпрос, който Лекарският съюз е поставял вина-
ги, тъй като смятаме, че специалистите-педиатри са
дискриминирани. Всички останали имат право на потре-
бителска такса. Тази социална политика е добра, но не
може да се води за сметка на лекарите. Категорично ис-
кам да заявя, че не желаем родителите да бъдат нато-
варвани с допълнителни финансови средства. Би
трябвало заедно с държавата да намерим механизъм, по
който колегите педиатри да се чувстват оценени", за-
върши той.

Министър Ананиев коментира и готвената от минис-
терството методика за изчисление на работните зап-
лати. Той каза, че тя е готова, но са постигнали спора-
зумение с БЛС да бъде изпратена официално първо на
тях, а Лекарският съюз да изрази своето становище.

След това тя ще бъде представена на ресорния съ-
вет и едва след като всички страни изразят мнение-
то си, ще бъде представена публично.  "Нали трябва
да направим нещата както трябва?! Не трябва да се
фиксираме върху една дата. Ние искаме да направим
нещо добро за медицинския персонал", каза министър
Ананиев.



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, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
6. Двустаен, Дараците, ет: 1, тец, 2 тер. ( една усвоена),
   ремонтиран с обзавеждане - 72 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, Пазара, ет. 2, подобр. - 120 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
12. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
14. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
15. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
    РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 90 500 евро

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.

1. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
3. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
7. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
9. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
12. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА

1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Четвъртък, 16 май 2019 г., брой 90 /6677/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

1. Двустаен, гр. Радомир, жк Арката,

    65 м2, 2 тераси                - 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация                  - 28 000 лв.

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/

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Съперник6 16 май 2019 г. ИМОТИ

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. 3, ет. 6; ет. 8 - 60 000 лв.; 44 000 лв.; 43 000 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, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 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 - 78 000 лв.
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. Къща, Клепало, 2 етажа, гараж, ПВЦ, подобрения - 53 150 евро
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 - 62 000 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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7, обзаведена - 280 лв.
2. Двустаен, Център, ремонт, ет. 1, тх. ТЕЦ, обзаведен - 350 лв.
3. Двустаен, Могиличе, ет. 2, тх., с обзавеждане - 250 лв.
4. Гараж, кв. Рено, под Печатницата - 100 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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"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:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., ТЕЦ, - 115 000 евро

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

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Местопо-
ложението е уникално, представл-
ява чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух, спо-
койствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством
автомагистрала Люлин. Тел.: 0882
817 442
Продавам тристаен апартамент,

кв. Тева, без ТЕЦ, по спешност - 40
000 лв. Тел.: 0894 822 899

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам масивна двуетажна

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

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

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

Търся горски работници,
събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.: 0887
122 124
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
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.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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Интересно и забавно

Прието е, че външността при мъжете не е най-важ-
ното нито за успеха в кариерата, нито за този в лич-
ния живот. И за да се изкачва по стълбата на живота,
влияе не толкова ръстът, теглото му и цветът на коса-
та му. А в кое тогава се крие истинската мъжка прив-
лекателност? Кой мъж е по-търсен – красивият, бога-
тият или...?

РАБОТАТА ВСЕ ПАК Е В ПАРИТЕ
Дълго време учените бяха на мнение, че привлека-

телността се оценява преди всичко на основата на
личния вкус и аспектите на културното възпитание.
Само че проведени наскоро изследвания опроверга-
ха това предположение – оказва се, че всяка подоб-
на оценка носи доста различен характер и е резултат
на дълъг естествен подбор.Как се случва всичко то-
ва? Процесът на естествения подбор подразбира на-
личието на така наречения рилийзър – специален ме-
ханизъм, предизвикващ инстинктивно действие. В то-
ва определение попадат всички дразнители, пуска-
щи в действие вродените реакции на организма. В
козметологията например, за реализатори могат да
бъдат сочени веществата, отделящи се при овула-
цията при жената.

Колкото и да е странно представителката на неж-
ния пол се стреми да си създаде вид на младо моми-
че, носещо признаците на половото съзряване, и най-
важната задача на козметологията е да помогне на
потребителките да постигнат този желан ефект.Мъж-
ката привлекателност носи малко по-различен харак-
тер.Жената възприема мъжа от две гледни точки: фи-
зическа и статусна.

Първата го разглежда като носител на гените, спо-
собни да обезпечат здраво потомство, втората – като потенциален партньор,
който ще издържа семейството.Още Чарлз Дарвин отбелязва, че сексуалните
предпочитания на жените се определят от два основни фактора – от външната
мъжка привлекателност и от финансовия статус. Според предположенията на
учените физическата привлекателност се определя на нивото на естрогените в
организма на жената, а статусната – с нивото на прогестерона.

И В АРОМАТА
Привлекателността на мъжа е неразделно свързана с такива аспекти от живо-

та на жената, като избора на полов партньор. На нивото на инстинкта жените се
спират на спътник в живота на основата на антегенни различия между мъжете и
себе си. Това се прави, за да се избегнат близкородствени смесвания с всички-
те произтичащи последствия.При животните този механизъм се намира в отра-
жението на сигналите на миризмата, които носят информация за степента на
родството. Подобна е ситуацията и при хората – голямо значение за жените,
колкото и да е странно, има миризмата на мъжа. Но именно неговото собствено
ухание, а не на крема или парфюма.

Индивидуалните миризми на свой ред се появяват при мъжа за сметка на дей-
ността на коринобактериите. Това е един от трите вида бактерии, характерни из-

ключително за представителите на силния пол. Както по-
казват изследванията, коринобактериите са способни да
отделят особени феромони, които в периода на максимал-
на вероятност за зачатие, влияят особено силно върху по-
ведението на жената.

ПАЗЕТЕ СИ НЕРВИТЕ
Предпочитанията на жените се определят не само на

физическо ниво.
Понякога именно социалният статус оказва едва ли не

решаващо значение при избора на партньор. Защо? Отго-
ворът е достатъчно лесен – съществува взаимовръзка
между социалния статус на човек и продължителността
на живота му, а това означава, че „статусният“ човек е
по-подходящият партньор за продължаване на рода.

Редовите служители живеят по-малко от високопоста-
вените сътрудници на компанията.

Едно от обясненията е фактор, наречен от изследовате-
лите „сражавай се или падай победен“. Работата е там, че
напрежението, подплатено със стремежа към върха, да
съответстваш, да оправдаваш надеждите, често се отраз-
ява на хормоналния баланс, който влияе на здравето.
Възможно е жените интуитивно да разбират това, и, неже-
лаейки да остават сами, да предпочитат мъже с повисок
социален статус.

И ВСЕ ПАК ЗА ВЪНШНОСТТА
Здравето е важен фактор, оказващ непосредствено

влияние върху избора на жената. Гладката кожа, без бе-
лези и дефекти, свидетелства за устойчивост към бакте-
рии, инфекции и заболявания, червените бузи – за добро
кръвоснабдяване, а загарът – за високо ниво на албумин.

Има и много изследвания, посветени на идеалните про-
порции на лицето. При едно от тях на участниците предло-

жили да оценят няколко лица. В действителност това било едно и също лице, на
което с помощта на компютърна графика променили пропорциите: разстоянието
между очите, размерът на устата, формата на скулите и т.н.

Всички единодушно обявили за най-привлекателни две от предложените про-
порции, които изследователите започнали да наричат „златни“. Най-привлека-
телни се оказали женските лица, при които разстоянието от линията на очите до
линията на устните съставяло около 36% от дължината на лицето, а разстояние-
то между очите – около 46% от ширината на лицето. „Златни пропорции“ има
Леонардовата Мона Лиза. На италианската актриса Орнела Мути са 36% и 46%,
а на Анджелина Джоли – 35% и 48%, Мерилин Монро пък е с 50% и 47%.

МЪЖЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ... ЖЕНСТВЕН?
Що се отнася да привлекателността на мъжа и доколко той се превръща в же-

лан сексуален обект за жената, то това зависи от мускулите му, при което те не
трябва нито да присъстват прекалено много, нито да отсъстват съвсем.

Жената гледа на мъжете, тип културисти, като на доминантни типове, враж-
дебни, егоистични, агресивни, желаещи да контролират всичко. Затова съвре-
менният мъж се старае да маскира прекалените мускули, за което съществуват
немалко средства.

Кой мъж е по-търсен – красивият, богатият или...?



Сравняват български и чужди храни и напитки
Председателят на Комисия на защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов

обясни, че проектът за двойния стандарт при храните е концентриран в 5 държави
- Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария. Това заяви той на
пресконференция, посветена на оповестяване на резултатите от проведено
проучване на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в
Европейския съюз.

По време на проучването КЗП ще закупи спиртни напитки, макаронени изделия,
млечни продукти, сладкиши, подправки и консерви. От направеното изследване
ще се види дали има наличие на двоен стандарт на храните.

След приключване на изследването, ще бъде организирана национална кръгла
маса, на която ще бъдат предлагани мерки за разрешаване на проблема.
Предвижда се възможност резултатите да служат като доказателство пред съда,
когато се водят колективни искове на потребителите, пострадали от нелоялната
практика.

Маргаритов е категоричен, че няма риск за живота и здравето на потребителите
от изследванията на продуктите за двойния стандарт при храните. Той настоява да
има явно третиране на правата на потребителите.

По думите му има политическото поставяне на темата и политическата
аргументация проблемът да намери своето развитие и да се противодейства на
двойния стандарт при храните.

Предстои много експертна работа, която ще има за цел да бъде събрана
информация и доказателства според единна методология на анализ и оценка. По
този начин КЗП ще има възможност да приложи директивата за изменение на
нелоялните практики, поясни Маргаритов.

Той посочи, че в проучването е възможно да се установи, че съществуването на
двойния стандарт не е разделено по линията на държавите "запад и изток", а се
нарушават и потребителски права на гражданите от европейските държави.

Маргаритов отчете, че по-често срещаните нарушения са свързани с това, че
продуктите са коректно описани, но едно е тяхното съотношение в страните от
Западна Европа, а друго в България. Целта е с летящ старт и добре подготвени
КЗП да доказват и решават проблемите, за да може хората да имат равни права.

КЗП иска двойният стандарт да бъде прогласен
за нелоялна търговска практика

Трябва да се сложи край на двойния стандарт при храните, който да бъде прогла-
сен за нелоялна търговска практика и санкциониран с въвеждането на директива-
та за нелоялните търговски практики от 1 януари 2020 г.

За това настоя председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър
Маргаритов, след участието си на пресконференция, посветена на оповестяване
на резултатите от проведено проучване на пазара на храни и спиртни напитки и на
големите им дистрибутори в Европейския съюз.

В момента, в който влезе в сила закона, че двойният стандарт при храните е
нелоялна търговска практика, независимо в кой сектор бъде открита, тя ще бъде
санкционирана, обясни Маргаритов.

На въпрос на News.bg каква може да бъде санкцията - финансова или админис-
тративна, Маргаритов отбеляза, че за размера на санкциите няма как да коменти-
ра, тъй като зависи от законодателя, но със сигурност трябва да има такива.

По думите му трябва да бъдем достатъчно добре подготвени при извършване на
пълните лабораторни анализи. При наличие на резултати на разминаване в храни-
те, трябва да имаме достатъчно доказателства, за да може да се приложат сан-
кциите и законодателството.

Първите резултати от изследването на продуктите от петте държави - Португалия,
Испания, Германия, Гърция и Унгария, включително и България се очакват през
есента, за да се отчете мащабът на проблема и на какъв етап се намират приемане-
то на директивите и законодателството за нелоялната търговска практика.

Изследването ще се извърши в акредитирани лаборатории в България в София,
Русе, Варна, Бургас и Пловдив. Продуктите при всички случаи няма да се изслед-
ват само в една лаборатория.

Маргаритов посочи, че направените резултати и изследвания от БАБХ аргумен-
тират в достатъчно добра степен действия за разрешаване на проблема с двойния
стандарт при храните.

"Ако някой предлага под една или съща търговска марка на различни пазари от
държавите-членки стока с различно съдържание, но го е описала коректно в етике-
та, не е нарушение", поясни шефът на КЗП.

Маргаритов подчерта, че до момента са направени само изпитвания и изследва-
ния на хранителни продукти и не може да каже в кои сектори на пазара може да
има проблем с двойните стандарти при храните. По-скоро КЗП е длъжна да продъл-
жи да работи в посока разширяване на продуктовите групи и върху други стоки.

От КЗП алармират, че всеки би могъл да търси
оправдание тогава, когато срещу търговците е
образувано производство за нелоялна търговска
практика.

От своя страна д-р Любомир Кулински от БАБХ
коментира, че Агенцията няма претенции по от-
ношение на безопасността на храните и на етике-
тирането на храните. В различен процент от про-
бите обаче било установена разлика в съставите
на продуктите. Той даде пример с адаптирано
мляко за малки деца, при което макроелементи-
те калций, калий и фосфор в европейски аналог
били два пъти по-високи от българския.

Припомняме, че шефът на КЗП заяви, че храни
и напитки от Бъггария се сравняват с продукти от
други 5 страни. Това са Португалия, Испания, Гер-
мания, Гърция и Унгария.

От БАБХ пък установили, че феноменът двоен
стандарт на храните съществува.
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П О К А Н А
УС на ЗПК-Гигинци,

община Брезник кани
член  кооператорите на
годишно отчетно
събрание на 01.06.2019
г., в големия салон на
читалището.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на

ЗПК- Гигинци за 2018 г.
2. Приемане на

годишен финансов
отчет за 2018 г.

3. Текущи

Започват тестовете на тол системата
От 15 май започва първият етап от тестовете на тол системата, която ще

таксува тежкотоварния трафик на база изминато разстояние. Предвиж-
да се тестовете да стартират със симулации на данни за движение по
републиканската пътна мрежа, а не със събиране на реални данни на
терен. Целта е първо да се установи дали има добра свързаност между
отделните компоненти на системата. След като тази интеграция бъде ус-
тановена от екипите на Националното тол управление, ще се премине
към втори етап - тестове с данни от бордови устройства, монтирани на
транспортни средства. За да са ефикасни тестовете, не е необходимо да
има приета тарифа на тол таксите, нито окончателен обхват на покритие
от пътища, за които ще се плаща тол, посочват от Пътната агенция. Ек-
спертите на Националното тол управление ще правят "сухи тренировки"
за функционалността на системата и как се работи с нея на база тестови
тарифи и техническо, а не търговско покритие върху пътищата. От АПИ
уточняват, че техническото покритие е от 10 800 км, а тестовите тарифи са
от доклада на Световната банка от 2016 г. Поетапно през следващите
месеци ще се тестват 5-те базови компонента на системата:

- таксуване на базата на изминато разстояние - генериране на данни за
изминат маршрут, създаване на валидни тол декларации, обмен на дан-
ни по системната интерфейсна шина и фактическо определяне на таксу-
ващите записи, респективно цената за преминатия маршрут;

- правоприлагане - проверка чрез разчитане на регистрационен но-
мер на пътно превозно средство и отчитане на категорията на ППС за
валидни данни за таксуване в системата (подадени за това ППС валидни
тол декларации) и определяне дали текущото ППС е редовен потребител
на пътя или нарушител;

- обслужване на клиенти - регистриране на клиент/договор, продажба
на маршрутни карти през известните вече канали за продажба, промяна
на данни за клиент/договор, справки за състоянието на клиент/договор.

- плащане и управление на плащанията - баланс по клиентска сметка,
взаимодействие с издатели на платежни карти, в т.ч. издатели на карти
за гориво,

- информационна сигурност и устойчива работоспособност на систе-
мата

Проведено е обучение на експертите от екипа на Националното тол уп-
равление за провеждане на тестовете - обхват, задачи, планирани ре-
зултати, начини на оценка на резултатите. На тестовете ще присъстват и
експерти на Световната банка, които ще оценяват резултатите от тестове-
те.

Превозвачите не приемат цените за тол системата
Българският транспортен бранш и спедиторският бранш подкрепят

въвеждането на тол системата в България, но при ясни правила и с реално
обосновани цени. Това стана ясно на днешната пресконференция в БТА,
организирана от браншовите сдружения в сектор "Транспорт".

Във връзка с предстоящото начало на тестовия период на системата от
утре и предвиждането тя да бъде въведена от 16 август те представиха
няколко изисквания. На първо място настояха за стриктното спазване
на техническите изисквания на Пътната агенция и тестването на системата
в 6-месечен срок с цел доказване на ефективността й. За целта обаче от
бранша искат най-напред да бъде налична цялата инфраструктура и едва
тогава да започне тестовият период. ИТ консултантът и специалист в
областта на тол системата Мартин Димитров посочи, че системата у нас е
GPS базирана и при нея се използват бордови устройства и портални
рамки, чрез които се осъществява контролът. Въпреки че се предвижда
да бъдат изградени общо 420, до момента такива рамки все още няма. По
думи на Димитров това означава, че държавата няма как да проследи
кой действително декларира и кой преминава гратис и по този начин
голяма част от транзитния трафик няма да може да бъде контролиран.

От бранша са категорични, че ако тол системата бъде приета в сегашния
си вид, натоварването няма да е само върху транспортните фирми, но
голяма част от тежестта ще се поема и от крайния потребител. Те оспорват
твърдението на МРРБ, че българската тол система ще бъде една от най-
евтините в Европа. Причината е, че се предвижда у нас да се заплащат
65% от републиканската пътна мрежа, което означава, че преминаването
през километър всъщност ще бъде най-скъпото в Европа. Явор Пантелеев
от Националното сдружение на българските спедитори обясни, че към
момента превозвачите не могат да планират какви ще са разходите им
след средата на август. За целта е необходимо да знаем какъв е обхватът
на тол системата и колко ще заплащаме - това още не е ясно, а остават
броени месеци, посочи той. По тази причина той призова министерството
да даде яснота да предвиди достатъчно време, за да може икономиката
да се подготви, както и да се въведат такива тол такси, които да не доведат
до шоково поскъпване на продуктите, каквато опасност има в момента.

От своя страна председателят на Конфедерацията на автобусните
превозвачи Магдалена Милтенова бе категорична, че ако тол системата
обхваща и пътищата от 2-ри и 3-ти клас, тежестта ще се пренесе не върху
транзита, а върху българския бизнес. България отново ще бъде по-
европейска страна от всички европейски държави и за първи път в
България ще въведем тол такса за второкласни и третокласни пътища -
това го няма никъде в Европа, заяви тя. Милтенова посочи и че не е
нормално стойността на тол таксата да е по-висока от разходите за гориво
и придвижване, както би се получило, ако системата се приеме в
настоящия си вид. От транспортния бранш заявиха, че поради липсата
на диалог с МРРБ ще поискат и среща с премиера Бойко Борисов по
въпроса, за да го запознаят с исканията си. Те отново подчертаха, че
бизнесът подкрепя тол системата, защото тя е гаранция за по-добро
качество на пътната мрежа. При въвеждането й обаче трябва да се
поставят ясни и обосновани правила.
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Ще почувствате върху собствената си кожа,
че любовта е зла. Вие разчитахте на вечна и при-
казна връзка, но всичко се случи по различен на-
чин. Сега трябва да се концентрирате и да пре-
разгледате плановете си. Състоянието на пор-
тфейла ви, може да бъде и по-добро. Но ако скоро

сте имали големи разходи, това е разбираемо.

Очаква ви труден и непредвидим ден. Дори, ще
поискате да се обърнете за помощ към магове, за
откриване на бъдещето. Но е по-добре да работи-
те върху себе си и да станете по-оптимистични.
Пропастта в джоба ви, може да бъде още една
причина за отчаяние. Но вечерта е възможна пе-

чалба, от какво, засега е тайна.

Днес са възможни проблеми със здравето, до
толкова, че без медицинска намеса няма да мине-
те. Идентични "рани", ще се появят и в личния ви
живот, когато любимият, ще устрои скандал. Ре-
шавайте битовите проблеми без забавяне, ако
искате да запазите съюза. И, между другото, из-

разявайте интимните си желания по-скромно.

Възможни са финансови проблеми, но няма да са
критични. Парите не просто ще изчезват, а нап-
раво ще бягат от портфейла ви. Не се опитвайте
да вземате заеми от приятели или да купувате
нещо скъпо. Отношенията с любимия човек ще се
стабилизират, ако организирате съвместно пъ-

туване. Направете предварително резервация за почивка.

Трудно е някой да ви изкара от пътя, но днес
точно това ще се случи. Но това няма да бъде ко-
ла, а човек, който агресивно и безцеремонно, ще
се меси в личния ви живот. Опитайте се, дели-
катно да го поставите на място. И в бъдеще не
споделяйте, подробности за своите отношения.

Вечерта настроението ви, ще се повдигне от добра новина.

Днес е добре, временно да се оттеглите от ра-
ботата. В противен случай конкурентите ще ви
„разкъсат”. Радвайте се на слънцето, общувайте
с хубави хора и нито дума за пари и работа. Има
вероятност за романтична среща. Ще летите
от щастие, дори ако от детство се боите от ви-

сочини.

Очаква ви труден работен ден, когато ще ви
атакуват от всички страни и колеги и шефове.
Само не се оправдавайте, не сте виновни. В лю-
бовта, най-накрая ще получите дългоочакваното
"да" от симпатичен ухажор. Има шанс да сключи-
те сделка, за която отдавна мечтаете. Творчес-

ките импулси не крийте, те ще ви дадат сила и увереност.

Има риск да попадне под съкращение, затова
предварително се погрижете за финансовото си
състояние. Помислете и за бизнеса си. Здравос-
ловни проблеми не са изключени, ако имате нару-
шения в метаболизма и заболявания на стомаш-
но-чревния тракт. Ако отивате в чужбина, вземе-

те предпазни мерки, особено ако е екзотична страна.

Достатъчно сте се измъчвали от съмнения, по-
повод любимия човек. Време е да му направите
предложение за брак, така всичко ще си дойде на
мястото. Роднините ще ви устроят изненада,
може би празник. Само не седете на масата с ка-
менно лице, ще отблъсквате с мрачното си нас-

троение. Финансовата ситуация е добра.

Семейните ще преживеят, нов меден месец и
това е чудесно. Не бъдете твърде мнителни, дори
ако се случи нещо неочаквано. Ако не може да се
справите без специалист с битовите проблеми,
отделете прилична сума за ремонт. По отноше-
ние на пазаруването, не се ограничавайте в нищо,

напълно заслужавате покупките.

Не е желателно да се заглеждате прекалено
напред в бъдещето. Ако имате добра работа, за-
доволявайте се с нея. Но ваканцията си трябва да
планирате, лятото не е далеч. Финансовата си-
туация може да се подобри само по един начин -
чрез заем. Не прекалявайте с натоварванията

във фитнеса, грижете се за гръбнака и краката си.

Днес ще плувате в мечтите си, като в топло
море. Само не споделяйте какво се случва в душа-
та ви с приятели и колеги. Някой ще ви завиди и
след това ще страдате в догадки - къде е отлет-
яло вашето щастие. От лудите идеи във финан-
совата сфера се откажете. Ще загубите повече,

отколкото ще спечелите.
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Григор отстъпи
на Ян-Ленард Шруф

Григор Димитров отпадна на старта на
Мастърс 1000 турнира на червени корто-
ве в Рим. Най-добрият български тени-
сист отстъпи с 4:6, 7:6 (5), 3:6 пред Ян-
Ленард Щруф в двубой, който продължи
точно 2 часа.

Двубоят беше първи за Димитров (на
единично) под ръководството на чеха
Радек Щепанек, с когото Григор ще ра-
боти до края на сезона на червени кор-
тове.

Вчера българинът отпадна и на старта
на надпреварата на двойки във Вечния
град. Димитров определено има за как-
во да съжалява, тъй като във финалния
трети сет имаше пробив преднина, но
допусна срив в играта си, който му кос-
тва загуба на последните 5 гейма и
съответно на мача.

Следващият турнир, на който ще ви-
дим в игра Димитров е „Ролан Гарос“,
който започва в края на месеца.

Цветан Соколов стана
шампион на Италия

Националът Цветан Соколов и него-
вият Кучине Лубе (Чивитанова) триум-
фираха с титлата в италианската Сериа
А1. Волейболистите на Фердинандо де
Джорджи се наложиха драматично над
Сър Сейфти Конад (Перуджа) с 3:2
(22:25, 21:25, 25:12, 25:21, 15:10) в пос-
ледния, пети мач от финалната серия,
изигран в "Пала Бартон", приключвайки
с баланс 3:2 победи.

"Дяволите" пък останаха със сребро-
то. Соколов изигра поредния си чуде-
сен мач, като завърши с 19 точки (2 бло-
кади) и бе топреализатор. Османи Хуан-
торена добави 16 точки (2 аса, 2 блока-
ди) и бе обявен за MVP.

С толкова се отчете и Робертланди Си-
мон (7 блокади, 1 ас).

За Перуджа Уилфредо Леон бе над
всички с 20 точки (7 аса, 1 блокада).
Трофеят е пети в историята на Лубе -
след 2006, 2012, 2014 и 2017 г.

Божинов остава в
„Левски” и догодина
Нападателят на Левски Валери Божи-

нов твърдо остава в тима и през следва-
щия сезон. Опитният голмайстор на "си-
ните" е резерва на Станислав Костов, но
няма намерение да сменя клубната си
принадлежност.

Божинов има договор за още една го-
дина и смята да го изпълни. В мачовете
под ръководството на Георги Тодоров
Валери се изявява и като помощник тре-
ньор и мотиватор, като постоянно е бли-
зо до страничната линия и дава съвети
на играчите.

Възможно е нападателят да изучава
тънкостите на треньорската професия и
да обмисля вече планове за кариера на
скамейката след като спре с футбола. В
Левски оценяват ролята на Божинов в
съблекалнята и също са готови да го за-
държат и за следващия сезон.

Страницата подготви Яне Анестиев

Ãðàîâñêî äåðáè íà ôèíàëà â îáëàñòíîòî ïúðâåíñòâî
„Чорни” срещу „Черногорец” ще определят футболния първенец

Два кръга преди
края на първенства-
та  в двете групи на
областния футболен
шампионат на прак-
тика финалът е ясен.
В  група „А” 1 брез-
нишкият „Чорни”
след победата си с
разгромното 8:1 в не-
деля срещу „Вери-
ла”(Дрен) има седем
точки преднина пред
втория в подреждане-
то „Дружба”(Мещица)
и на практика, и на
теория е първенецът
в групата. В група „А”
2 ”Черногорец” от
Ноевци спечели гос-
туването си на
„Светля” с 1:0 и се
откъсна на пет пун-
кта пред втория „Ви-
тоша”, който напра-
ви 1:1 при визитата
си във Витановци на

местния „Китка”. Та-
ка в оставащите два
мача до края ноевчани
се нуждаят само от
точка, за да си гаран-

Българският шам-
пион и лидер в класи-
рането Лудогорец се
прицели в косовския
национал Мергим Вой-
вода, който носи еки-
па на Мускрон,
твърдят медии в Бел-
гия.

Потвърдиха победата на Кобрата
срещу Дину, пратиха го на курс

Областно първенство

ГРУПА „А” 1
20-ТИ КРЪГ

Резултати:
Дружба – Пирин 7:2
Чорни – Верила 8:1
Ботев – Студена 3:0
Класиране:
1. ФК Чорни 54-12 35 т.
2. ФК Дружба 38-16 28
3. ФК Металург 32-26 23
4. ФК Рудничар 35-34 22
5. ФК Пирин 27-35 21
6. ФК Верила 34-29 19
7. ФК Ботев 30-41 19
8. ФК Вихър 23-43 12
9. ФК Студена 6-43 4

ГРУПА „А” 2
Китка – Витоша 1:1

16-ТИ КРЪГ
Резултати:
Енерегетик –Ерма 0:2
Светля – Черногорец 0:1
Буря – Спортист 1:6
Китка – Витоша 1:1
Бенковски – Балкан  2:1
Класиране:
1. ФК Черногорец 50-13 42 т.
2. ФК Витоша 50-6 37
3. ФК Спортист 51-20 34
4. ФК Светля 2000 48-34 26
5. ФК Ерма 31-33 24
6. ФК Китка 36-39 21
7. ФК Енергетик 26 -38 16
8. ФК Буря 24-41 15
9. ФК Балкан 16-62 6
10. ФК Бенковски 13-59 5

тират първото
място в групата и
най-вероятно  ще я
вземат  още през уи-
кенда, когато прие-

мат на своя стадион
колебливо  представ-
ящия се отбор на „Е-
нергетик”. В послед-
ния кръг двата отбо-

ра ,”Черногорец” и
„Витоша”, играят
един срещу друг в
Долна Диканя, но това
ще бъде мач само за
престиж. Граовското
дерби на финала е по-
вече от сигурно, но
едва ли това ще дове-
де до нов участник
във „В” група от пер-
нишкия регион, тъй
като по традиция
първенецът или се
отказва от участие в
квалификациите, или
пък ги губи. Макар че
град като Брезник има
традиции в тази насо-
ка и нееднократно уча-
стие на „Чорни” в
третия ни футболен
ешелон. За да стигнат
до там брезничани
обаче първо трябва
да го заслужат с побе-
да на финала.

„Лудогорец” иска Войвода
Разградчани ще опи-

тат да привлекат в
редиците си 24-го-
дишния защитник,
който игра за нацио-
налния отбор срещу
България и се справи
добре с опазването на
Ивелин Попов.

Бранителят има 11
мача за националния
отбор на Косово и 7
за младежката форма-
ция на Албания. В Мус-
крон е от 2016 годи-
на, а до момента е
изиграл над 60 мача за
тима.

Атлетическата ко-
мисия на щата Кали-
форния наложи изне-
надващо бързо наказа-
ние на българския бок-
сьор Кубрат Пулев
във връзка с придоби-
лата широка популя-
рност целувка с ре-
портерката Джени-
фър Равало, популя-
рна още като Джени
Суши.

Очакванията бяха
комисията да реши до
48 дни, но тя вече из-
лезе с решение. От
спортния ръководен
орган на американския
щат решиха лицензът
на Кобрата в Северна
Америка да бъде от-
нет до 23 септември
или 6 месеца от дата-
та на прословутата
целувка. Дотогава
той има срок да за-
върши обучителен

курс във връзка със
сексуалните посега-
телства. Освен всич-
ко друго софиянецът
трябва да заплати
глоба от 2500 щатски
долара.

На 22 юли Пулев ще
трябва да се яви от-
ново пред комисията
и да представи дока-
зателства за прик-
лючването на наложе-
ния му курс и как му е
повлиял. Ако той се
справи успешно с та-
зи задача, 6-месечно-
то наказание може да
бъде намалено. Звез-
дата ни в професио-
налния бокс загуби из-
слушването в Атле-
тическата комисия на
Калифорния по жалба-
та на репортерката
Дженифър Равало за
сексуално посегателс-
тво и остана с отнет

лиценз, но все пак има-
ше и повод за радост.
Победата му над ру-
мънеца Богдан Дину
на 23 март беше пот-
върдена, след като
жалбата на боксьора
от северната ни съ-
седка и представите-
лите му за служебен
успех бе отхвърлена.
Дину претендираше,
че е получил неправо-
мерен удар в тила ми-
нути преди съдията
да обяви Пулев за по-
бедител в седмия
рунд.Според комисия-
та ударите на Кобра-
та не попадат в хипо-
тезата за умишлени
нарушения и затова
победата му остава.
Така статистиката
на българина след ма-
ча остава непромене-
на - 27 победи (14 с но-
каут) и 1 загуба.
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МВР очаква то да се приеме до края на годината

НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРА-
ТА Е ИНТЕРЕСНО МЕРОП-
РИЯТИЕ, В КОЕТО ОСВЕН

НОЩ, ТРЯБВА И ЛИТЕРАТУРА. Енту-
сиастите, дето са подхванали този
проект, са наистина възрожденци. Да-
ли обаче имат последователи и фено-
ве? Съмнително. Нощта идва неизбеж-
но и първият елемент от проекта е на-
лице. А къде е литературата? Сигурно
някъде там, както казват в ония фил-
ми за извънземни цивилизации. Че то в
интерес на истината няма кой да чете
през деня, камо ли през нощта. И защо
трябва да си вадиш очите да четеш на
лампа, като може да направиш това
доста по-приятно на дневна светлина.
Всички вече знаят, че четенето не е за-
дължително, освен в малките класове.
А и като си пропуснал първите седем
години - всички останали ти се губят
като буквите, когато си пиян. Затова
ентусиастите, дето четат нощем,
трябва със специален приз да ги наг-
радят. Даже една читалня на тяхно
име да кръстят. У нас нощите са и за-
това - със свещ да търсят читатели.

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТОЛ СИСТЕМАТА
ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПО-СТРАШНО ОТ ФАЛИ-
РАНЕТО НА БАНКА. Нададе се неистов
вой, че новата система на таксуване,
особено на товарните и автобусните
превози, си е живо дране на още една
кожа от крайния потребител, че и от
бизнеса. Пернишките представители в
браншовата асоциация са твърде ак-
тивно на тоя фронт. Има защо. Целият
град е на колела по пътищата за столи-
цата и всякакви допълнителни "ек-
стри" във финансово отношение са
тежка секира. И тук стана като с къ-
щите за гости - вдигна се шумотевица
след дъжд качулка. Системата вече се
тества, всичко е отработено теоретич-
но, остава само всеки да си изчисли
загубите. Особено постоянно пътува-
щите за работа в София. Дали тоя вой
ще има предизборен ефект? Твърде
възможно. Както е възможно и друго-
то, което си го знаем - ще се яви една
вечер по телевизора най-важният чо-
век от властта и ще каже, че е разпо-
редил системата да спре до второ на-
реждане, щото той мисли за народа и
не може да му се бърка в и без това
поизпразнения джоб. Поне една кожа
да му оставят за после.

Любомира ПЕЛОВА
Министерство на

вътрешните рабо-
ти се надява до края
на годината да се
приеме изцяло ново
законодателство по
темата пътна безо-
пасност.

Това обяви зам.-ми-
нистърът на вът-
решните работи
Красимир Ципов на
Международния фо-
рум по пътна безо-
пасност и иновации
на тема: "Нови тех-
нологии и добри све-
товни и европейски
практики".

През 2018 г. са
станали 6684 тежки
пътно катастрофи
в страната, 611 ду-
ши са загубили жи-
вота си, а 8466 са
били ранените.

Ципов отчете, че
през миналата годи-
на от служители на
"Пътна полиция" са
установили над 1
милион нарушения
на правилата на За-
кона за движение по
пътищата.

По думите му МВР
работи за намалява-
не на пътно тран-
спортния травма-
тизъм, подоборява-
не качеството и по-
вишаване капаците-
та на сигурността
и по-голяма отго-
ворност на собстве-
ниците на моторни
превозни средства.

Заместник-минис-
търът изтъкна, че
в началото на 2019
година са одобрени
мерки за ограничава-
не на пътно тран-
спортния травма-
тизъм до 2020 г.

Цацаров поиска от ДАНС всички
сметки, инвестиции и имоти в

чужбина на властимащите
Любомира ПЕЛОВА

Главният прокурор Сотир Цацаров изи-
ска всички банкови сметки, участие в оф-
шорни компании, притежавани недвижи-
ми имоти в чужбина и други инвестиции
от лица, заемащи висши публични длъж-
ности и недекларирани по съответния ред.

Цацаров поиска информацията с офи-
циално писмо от председателя на ДАНС
Димитър Георгиев. Такава информация се
изисква и за имущества, притежавани от
лицата, както лично, така и чрез свързани
или подставени лица.

В справката от прокуратурата се изи-
сква включително и информация от фи-
нансовото разузнаване за имуществото
на лица, заемащи висши публични длъж-
ности.

В писмото Цацаров подробно описва, че
в справката изисква да има:

* притежавани от тях /лично или чрез
свързани или подставени лица/ банкови
сметки в чужбина, недекларирани по
съответния законов ред;

* притежавани от тях /лично или чрез
свързани или подставени лица/ недвижи-
ми имоти и/или друго имущество на зна-
чителна стойност, недекларирани по съот-
ветния законов ред;

* участие /лично или чрез свързани или
подставени лица/ в търговски дружества
в чужбина, включително офшорни компа-
нии, без това да е декларирано по съот-
ветния законов ред;

* извършени /лично или чрез свързани
или подставени лица/ разходи и инвести-
ции в чужбина със средства, недеклари-
рани по съответния законов ред.

На финала на писмото от главния проку-
рор се казва, че наличната в ДАНС ин-
формация следва да бъде доставена без
забавяне и с максимална конкретика.

Във връзка с имотните скандали от пос-
ледния месец Цацаров вече възложи на
ГД "Национална полиция" документална
проверка за ползването им по предназна-
чение на всички къщи на гости на терито-
рията на страната, финансирани по Прог-
рама за развитие на селските райони
2007 - 2013 г.

По отношение на притежаваните (не
лично) имоти пък се разбра, че антикоруп-
ционната комисия е публикувала непълна
имуществена декларация на вече бив-
шия земеделски министър Румен Поро-
жанов. В качeния на сайта на комисията
вариант на документа липсваше инфор-
мация за апартаменти и земеделска
земя, които са били придобити от съпруга-
та на министъра.

Ще има допълнителни средства за
информационна сигурност на МВнР

Любомира ПЕЛОВА
На редовното

си заседание,
проведено вче-
ра, Министер-
ският съвет одо-
бри допълнител-
ни разходи по
бюджета на Ми-
нистерството на
външните рабо-

ти за 2019 г. в размер на 612 000 лв. Средс-
твата са предназначени за осигуряването на
мрежовата информационна сигурност на ве-
домството.

Допълнителните разходи имат за цел да га-
рантират поверителността, цялостността и на-
личността на трансферираната, обработвана и
съхраняваната информация в информацион-
ната и комуникационната инфраструктура на
МВнР като ключова държавна институция в
процеса по влизане на Република България в
Шенген, както и в областта на националната
сигурност.

През 2019 г. се
предвижда активна
работа по опазване
на живота и здраве-
то на хората на
пътя.

Ципов е уверен, че
цялото общество и
институциите ще
се придвижат по-
лесно за намаляване
на пострадалите от
катастрофи, изпол-
звайки добри евро-
пейски и световни
практики.

От своя страна
заместник-министъ-
рът на транспорта
Ангел Попов посочи,
че Министерството
на транспорта, ин-
формационните тех-
нологии и съобще-
нията (МТИТС) има
важна задача в една
част от пътната
безопасност и отго-
варя за подготовка-
та на младите вода-
чи.

Той настоява да се
промени психиката и
агресията на вода-
чите на автомоби-
лите.

Другата цел на
транспортното ми-
нистерство е кон-
трол над автомоби-
лите на пътя и
тяхната техническа
обезпеченост.

Предстои финали-
зиране на Законите
за движение по пъ-
тищата. Целта е
разширяване на об-
хвата на одитите за
пътна безопасност
върху всички репуб-
ликански и общински
пътища и регламен-
тиране на участие-
то на одитор по
пътна безопасност.

Очаква се тези про-
мени да бъдат вне-
сени за разглеждане
в Министерския съ-
вет до средата на
настоящата 2019
година.

МРРБ и АПИ въ-
веждат нови пре-
дупредителни знаци
на пътя, стана ясно
от думите на замес-
тник-министъра на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството Валентин
Йовев.

Те разработват
програма за обезо-
пасяване на непод-
вижните препя-
тствия в крайпът-
ното пространс-
тво.

Очаква се до края
на годината да се
предприемат мерки
за повишаване безо-
пасността по магис-
тралите, скорос-
тните пътища,
второкласната и
т р е т о к л а с н а т а
пътна мрежа.

Предстои катего-
ризиране на безопас-
ността на пътища-
та, за да прецизи-
рат методиката за
установяване на по-
рисковите участъ-
ци.

Новата Наредба за
о г р а н и ч и т е л н а т а
система по пътища-
та ще обхваща не са-
мо републиканските,
но и общинските пъ-
тища в страната.

Експерти под-
готвят Закона за
сервизите, чиято
цел е да гарантира
безопасността на
хората в автомоби-
ла.

Търсят убиеца от Костенец и в Пернишко
Един от първите

домове, претърсени
от криминалистите
още в петък, е на
близкия му приятел
Ангел. Мъжът обаче
не вярва, че Стоян е
посегнал на бившата
си приятелка. Оправ-
дава бягството му
със страх, защото е
криминално проявен и
осъждан. По думите
на Ангел, Стоян Зай-
ков няма и мобилен
телефон. Хвърлил го
в печката.

Хора в Костенец
разказват, че издир-
ваният не за първи
път се крие от поли-
цията. Имало случай,

при който Стоян
стоял 24 часа в бидон
в мазето на комшия,
за да се скрие от поли-
цаите. При друг слу-
чай полицията го
търсила два месеца, а
той се скрил на вто-
рия етаж в къщата на
съсед. Мъжът дори
не разбрал за присъс-
твието му.

Стоян бил брако-
ниер и познавал добре
гората. По прякор е
известен като Чане.
Твърди се, че е изтег-
лил всичките си
спестявания от бан-
ката ден след като е
убита фризьорката
Милена.

Разследващите са

поискали от местни-
те власти пълен спи-
сък на изоставените
сгради и постройки,
за да бъдат претър-
свани една по една.
Проверките вече об-
хващат район от 20-
30 км около Костенец,
но стигат и до Пер-
ник след няколко пода-
дени сигнала, че е за-
белязан там.

Зайков засега не е
обявен за междуна-
родно издирване, въп-
реки че е имал най-мал-
ко 12 часа преднина,
за да се опита да мине
границата. Причина-
та е че още от преди
години има заповед да
не напуска страната.
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