
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВРЕМЕТО
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ВАЛУТИ

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

Èçêëþ÷èòåëíî ïðèçíàíèå çà êìåòà Öåðîâñêà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.
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Св. вмчца
Христина

Кобра за
разцелуване

Да целунеш кобра сигурно не е добре. Да
те целуне Кобрата - също. Една целувка
стана историческа и същевременно май-
тапчийска. Тия американки се научиха да из-
карват пари от нищото. Нищо, че целувка-
та на Кобрата е нещо. Нещо за адвокатка-
та на оная капризна репортерка, чиито
сексуални права обиколиха планетата.

Ама край. Целувката на Кобрата вече е с
изтекъл срок на годност. Вече може пак да
целува с ръкавиците съперниците си на
ринга. Даже в Калифорния. Кобрата наис-
тина е за разцелуване след оная неадекват-
на и даже налудничава сага с целувката
пред камера. Щото на нецелувания люби-
тел на бокса беше втръснала глезотията
на оная фръцла, та ти иде да я целунеш с
шамар по нецелунатите бузи. Накараха
именития ни боксьор да се прави на палаво
пубертетче в дом за превъзпитание на по-
лови извратеняци. Властелинът на ринга
трябваше да играе в съдебна сапунена опе-
рета, толкова сапунена, че даже срамно
мръсна. Да се извинява като ученичка, че
повече така няма да прави. Да са кълне, че е
превъзпитан в най-светлите традиции на
американската семейственост. Да дава ин-
тервюта на репортерки през бронирано
стъкло. Свърши се! Върнаха му лиценза и
го върнаха на ринга, където целувките с
ръкавици ще продължат.

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 280

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно облачно,
слаб дъжд

Тя получи официална прокламация от кмета на Елк Гроув, връчена и от Емил и Диана Миланови
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Община
Перник Вяра Церовска
получи официална
прокламация от име-
то на кмета на пред-
градието на Чикаго -
Елк Гроув, Крейг Джон-
сън. Документът бе-
ше връчен от перни-
чаните Емил и Диана
Миланови, живеещи
там, във връзка с поб-
ратимяването на два-
та града.

В декларацията се
посочва реализиране-
то на съвместни ини-
циативи в областта
на културата, спорта

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

и икономиката. В нея
е изразено и впечат-
лението на Партън
Федър - член на Град-
ския съвет в чикаг-
ското предградие Елк
Гроув и Чарлс Уолш -
директор на полиция-
та в същия район за
удивителната атмос-
фера и топлото пос-
рещане при посеще-
нието им на "Между-
народния фестивал
на маскарадните игри
"Сурва" 2019.

"Истински се вълну-
вам, че Перник успя да
направи такова впе-
чатление и изгради те-
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СТР.2

СТР. 11
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Брезничанин хванат
да шофира дрогиран

Любомира ПЕЛОВА
Жител на Брезник ще отговаря за шо-

фиране на автомобил под въздействието
на наркотици.

На 16 юли тази година, в брезнишкото
село Велковци бил проверен лек авто-
мобил "Пежо", управляван от 21-годи-
шен брезничанин. При изпробването му
с техническо средство е отчетен поло-
жителен резултат за канабис. Привле-
чен е като обвиняем и работата продъл-
жава съвместно с прокуратурата в об-
ластния център.

“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

зи прекрас-
ни взаи-
моотноше-
ния. Изклю-
чително ми
е приятно
да стигнем
до тази сре-
ща, да изгра-
дим всички-
те тези
м о с т о в е ,
които ни
свързват,
за да го има
това голямо
с ъ б и т и е ,
което ще
бъде три дни, посвете-
но на футбола", споде-

Перник в трескава подготовка за
100-годишния юбилей на "Миньор"

Любомира ПЕЛОВА
Под пълна пара вър-

ви организирането на
събитията, посвете-
ни за 100- годишнина-
та на футбола в Пер-
ник. Правим всичко
възможно, за да може
градът ни да прежи-
вее нещо незабрави-
мо, сподели вчера
зам.-кметът Денислав
Захариев.

"Левски имаше своя-
та 100-годишнина, Сла-
вия имаше своята 100
годишнина.Това, което

ще видят феновете на
Миньор и гражданите
на Перник през тези
дни ще е много по-доб-
ро. Като начин на про-
веждане и като атмос-
фера. Левски игра с Ла-
цио, ние играем с от-
бор от Чикаго, който е
единственият българ-
ски, най-високо поста-
вен на световно ниво.
Това ще е един страхо-
тен мач", посочи Заха-
риев.

Той сподели и под-
робности около чес-

тването на юбилея.
"В петък ще бъде от-
крита изложба посве-
тена  на 100 годишни-
ната на футбола в
Перник. От неговото
начало до днешни дни.
След това ще има спе-
циално тържество,
където много заслу-
жили деятели на фут-
бола, както и фирми,
помагали за неговото
развитие ще бъдат
наградени.

На страница 2

ли с вълнение кметът
Вяра Церовска.

На страница 2
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Èçêëþ÷èòåëíî ïðèçíàíèå çà êìåòà Öåðîâñêà!
Тя получи официална прокламация от кмета на Елк Гроув, връчена й от Емил и Диана Миланови

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

На срещата при-

Семейство Миланови:
 "Гордeeм се с пернишката

общност в Чикаго!"
Любомира ПЕЛОВА

"Перник е първият град в България, който
вече е побратимен с американско кметство.
Много градове искат да установят подобни
отношения, но Перник е първият, който успя
да постигне подобен резултат. Той стана въз-
можен благодарение на общите усилия на
всички, които бяха свързани с  целия процес
- ние, живеещите за океана перничани, като
представители в Чикаго, екипът на кмета тук,
представителите на консулството. Това е ре-
зултат на 2-3 години къртовска работа и сре-
щи", сподели Емил Миланов, който е мени-
джър на футболен клуб "Миньор-Чикаго" и
един от основните "двигатели" на пернишко-
чикагските отношения в последните години.
Подкрепи го и съпругата му Диана.

Миланови не скриха задоволството си от
това, че след посещението на пернишката
делегация в Чикаго, с организираните проя-
ви там, за Перник и България вече се знае
повече. Дори зам.кметът на Елк Гроув е спо-
делил, че е планирал 15-дневна ваканция в
страната ни, за да се запознае с красотата й
и ще посети и Перник.

Емил Миланов е в родния град по повод
тържествата за 100-годишнината на Миньор
Перник. Както е известно за юбилея за орга-
низира приятелски мач между съставите на
Миньор Перник и Миньор Чикаго. Миньор Чи-
каго е най-добре представящия се български
футболен отбор извън България. За мача сре-
щу Миньор Перник в града ни ще пристигнат
25 футболисти от САЩ. Очаква се и една аги-
тка от около 150- 200 човека, която да под-
крепя състава. Обмисля се как да се предава
директно срещата, за да могат перничани и в
Чикаго да го гледат. Пернишката общност в
Чикаго е от около 1500 човека.

" Събираме се всяка година на своеобраз-
на пернишка вечер. В последните две години
срещите ни бяха благотворителни, като
средствата превеждахме за болни дечица
тук. Стараем се да сме добри посланици не
само на Перник, но и на България. Надяваме
се на много добри отношения не само в об-
ластта на културата, спорта, но и защо да не
се стигне изпълнение на инвестиции. Аз се
гордея с пернишката общност в Чикаго. За
мен мачът срещу Миньор Перник е една
сбъдната мечта. Иска ми се перничани да
дойдат и да видят това уникално шоу, което
се организира. Ние също сме подготвили
доста изненади, но ще ги запазим в тайна." -
каза още Миланов.

Б е з п р е ц е д е н т е н
брой - 60 златни и
сребърни значки на
Футболния съюз ще
бъдат връчени на
това тържество.
Може да сме във В
група, но ние рабо-
тим като отбор от
А група, затова и
отношението на хо-
рата от БФС към
нас е като към от-
бор от А група.

Подготвили сме
специален филм за
историята на ФК
Миньор. В съботния
ден програмата ще е
много наситена. Фе-
новете се събират
на уникално шоу. Те
се събират в градин-
ката при съда, къде-
то е било първото
футболно игрище.
Там са положени о
сновите на футбола
в Перник. Феновете
ще направя шествие
през целия град, за
да стигнат до ста-

диона.
Преди мача с Ми-

ньор Чикаго за доб-
рото настроение на
всички ще се погри-
жи Николета Ста-
нойкова, момичета-
та на "Виктория"
също подготвят
програма, ще има ма-
жоретки, много из-
ненади." - каза
зам.кметът.

В неделя, както ве-
че е известно на
всички тържествата
ще завършат с голям
концерт на стадиона
на мира, в който во-
дещата роля се пада
на Мирослав Илич.

Ето и пълната
програма на официал-
ното честване на
"100 години "Ми-
ньор", Перник"

26.07.2019 г. /пе-
тък/

15:30 ч. - Среща с
представители на
ФК "Миньор Пер-
ник", Чикаго в каби-
нета на Кмета /
връчване на юбилей-

Перник в трескава подготовка за
100-годишния юбилей на "Миньор"

състваха още зам.-
кметовете Денислав
Захариев и Севдели-

ни подаръци за 100
годишнината на ФК
"Миньор"/

17:00 ч. - Откриване
на тематична изложба
във I-во фоайе на ОК
"Дворец на културата
- Перник". Изложбата
се подготвя от РИМ -
Перник.

18:00 ч. - Официално
честване и връчване
на призове на бивши
футболисти, деятели
и ръководители на ФК
"Миньор" на сцената
на Общински драмати-
чен театър "Боян Да-
новски" /Гости, филм-
ретроспекция, връчва-
не на почетни знаци,
приветствия/

27.07.2019 г. /събо-
та/

16:30 ч. - Начало на
шествието на фено-
вете на ФК "Ми-
ньор" от Съдебната
палата. Продължи-
телност - 90 мин. с
пристигане на ста-
диона преди юбилей-
ния мач между "Ми-
ньор" и "Миньор

на Ковачева и кме-
тът на квартал "Из-
ток" Емил Костади-

нов.
"Перник може да се

гордее, това е първо-
то побратимяване
на български град с
американски град,
което е много важно.

Беше една къртов-
ска работа, за да пре-
дизвикаме интерес и
да стане това сът-
рудничество.

Радваме се за него-
вото популяризира-
не", коментира Емил
Миланов, който е ме-
ниджър и треньор на
футболния клуб"Ми-
ньор - Перник", Чикаго
.

Той не скри, че пред-
стоящият юбилеен
д е м о н с т р а ц и о н е н

"Неуловимите" служители на КЗП в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Представителите
на Комисията за за-
щита на потребите-
лите в Перник са
буквално неуловими,
алармират граждани,
които не успели да
намеря служители-
те, на които да пода-
дат своите сигнали,
нито на място, нито
по телефона.

Оказа се, че всяка
връзка с тях е "куза
пердута". До това
зцаключение стигна-
ли и представители-
те на РС на КНСБ,
които в продълже-
ние на дни се опи-
твали да се свържат
с тях , за да ги по-
канят за участие в
представянето на
националната ини-

циава "Сивото уби-
ва" .

След като не ус-
пяхме да се свържем
с тях по телефона,
отидохме на място,
но отново едарихме
на камък. Обяснение-
то, което получих-
ме, бе, че идвали са-
мо сутрин,  осле из-
лизали по проверки,
заяви председа-

18-годишен радомирец
отглежда канабис в двора

Любомира ПЕЛОВА
18-годишен радомирец е задържан за от-

глеждане на наркотични вещества, съобшиха
от пресцентъра на Областната дирекция на
МВР.

В понеделник, при проведена специализи-
рана полицейска операция от служители на
Районното управление на МВР в Радомир, в
дворно място били установени 4 стръка расте-
ния от рода на конопа. Имотът се обитава от
18-годеш младеж, който е задържан на място.
Наложена на му е полицейска мярка за срок
до 24 ч.

Започнато е бързо производство по чл. 354
"в", ал. 1 от Наказателния кодекс.

телят на РС на най-
големия синдикат в
България - КНСБ На-
таша Ангелова.  Спо-
ред нея това е недо-
пустимо и ксиндика-
листката иска съ-
действието на об-
ластния управител
Ирена Соколова, за
да се нормализират
нещата и в облас-
тния град да има

наистина действащо
звено на Комисията
за защита на потре-
бителите.  Не е нро-
мално повечето жал-
би да се изпращат
директно в центра-
лата в софия заради
неоткриваемите слу-
жители на КЗП в
Перник, смята и Ан-
гелова, и потърпев-
ши данъкоплатци.

Перник", Чикаго
18:30 ч. - открива-

не на спортната
част от честване-
то на стадион "Ми-
ньор"./кратка прог-
рама с изнасяне на
знамена, изпълнение
на Спортния клуб по
Художествена гим-
настика "Виктория"
и две певчески из-
пълнения на Николе-
та Станойкова/

18:45 ч. - Кратко

резюме за годишни-
ната и представяне
на отбора на ФК
"Миньор" за сезон
2019/2020 г., както
и състава на гости-
те.

19:00 ч. - Юбилеен
д е м о н с т р а ц и о н е н
мач между "Ми-
ньор", Перник и "Ми-
ньор - Перник", Чика-
го. / на полувремето
- мажоретен състав
на 6-то училище/.

от страница 1

мач с "Миньор" е ед-
на сбъдната мечта.
"Много искахме да
играем такъв прия-
телски мач. Миньор -
Чикаго е най-сил-
ният български от-
бор извън пределите
на България. Това ще
бъде едно прекрасно
шоу. Всичко това се
реализира с помощта
на кметския екип и
феновете", допълни
Миланов.  Спортно-
то събитие, посве-
тено на 100 години
футбол в Перник,
ще бъде 27 юли от
18.30 часа, на Ста-
диона на мира, вхо-
дът е свободен.

от страница 1
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До края на авгсут ще обработват основните пътни артерии и КГПП Стрезимировци

Жители на "Изток" втори
ден без вода заради авария

Любомира ПЕЛОВА
Разширява се обхва-

тът на мерките сре-
щу Африканската чу-
ма по свинете в цяла
Пернишка област. То-
ва са предписанията
на проведеното сед-
мично заседание на
Областната епизоо-
тична комисия с пред-
ставители - ОДБХ -
Перник, ОДМВР, ОПУ,
общините Перник, Ра-
домир,Брезник, Трън,
Земен и Ковачевци,
заедно със здравните
и социални медиатори
от ромските махали,
л о в н о - р и б а р с к и т е
сдружения, държавни
горски стопанства и
други отговорни ин-

Подобряват услугите
в ж.п.транспорта

Любомира ПЕЛОВА
Скоро ще заработи новата система за

онлайн резервация и закупуване на би-
лети за влак. В това увериха от "Хол-
динг БДЖ", след като читатели на
Actualno.com алармираха, че сроковете
за стартиране на платформата са изтек-
ли отдавна, а резултат все още няма. В
момента успоредно работят новата и
старата билетоиздаващи системи, по-
сочват от дружеството. А до края на
септември тази година е предвидено
въвеждане на надградена система до-
пълнително на 40 гари. След пълното
внедряване на новата програма, ще бъ-
де активирана и възможността за он-
лайн издаване на билети за всички вла-
кове.

До края на годината ще бъде пусната
и първата тестова машина за самооб-
служване при закупуването на билети.
През 2020 г. подобни устройства ще бъ-
дат закупени и внедрени на няколко
различни локации. Обхватът на биле-
тоиздаващата система към настоящия
момент обхваща всички параметри,
които са включени в заданието на
проекта, обявен през 2014 г. Системата
започна да се въвежда поетапно от де-
кември 2017 г., стартирайки по задание
на 15 гари. Впоследствие на етапи са
включвани нови гари и към момента
техният брой е 74.

През декември 2018 г. при преглед на
възможностите за надграждане на ре-
зервационната система така, че да поз-
волява избор на места, беше стартиран
проект по надграждане на системата.
Той следва стриктно предварително за-
ложения график, като до края на август
тази година всички нови функционал-
ности на платформата, свързани с ре-
зервиране на място, трябва да зара-
ботят, уточниха от дружеството. Реше-
нието да се модернизира системата бе
взето с идеята да се предостави на пот-
ребителите система с по-добро фун-
кциониране и с по-голяма устойчивост
и капацитет. За целта беше извършена
миграция на данни. Бяха модернизира-
ни и определени функционалности, за
да се оптимизира процесът по обмен на
информацията. Допълнителните въз-
можности, насочени към подобряването
на обслужването на пътуващите с БДЖ,
са във финални тестове. С внедряване-
то на новата система хората ще имат
възможност сами да избират местата
във влака, включително и в спалните
вагони, обясниха от пътническото дру-
жество. Планирано е на определени би-
летни каси за предварителна продажба
да бъдат монтирани нови модерни
двуекранни дисплеи, които да визуали-
зират местата във влака и по този начин
да улеснят избора на пътуващите. На
въпрос, относно размера на разходва-
ните средства, отделени за реализира-
не на идеята и начинът, по който ще бъ-
дат осигурени, от БДЖ отговориха, че
новите възможности за резервиране и
закупуване на билети онлайн се реали-
зират в рамките на гаранционния пе-
риод за поддръжка на системата. От
дружеството са категорични, че към то-
зи момент проектът се движи в рамките
на заложения график, не са просрочени
срокове и след неговото приключване
ще бъде направен обстоен анализ за
това. Припомняме, че през 2016 г. за
първи път бе съобщено, че ще бъде съз-
дадена Централизирана система за из-
даване на билети и резервации в реал-
но време, която ще замести вече остар-
ялата платформа. А през юни тази годи-
на министърът на транспорта Росен
Желязков заяви, че до края същия ме-
сец ще бъде анонсирана новата плат-
форма. По-късно изказването му поро-
ди реакции у пътуващите с национал-
ния железопътен превозвач, тъй като
до средата на юли то не се превърна в
реалност.

Силвия ГРИГОРОВА
Втори пореден ден

част от жителите на
най-големия квартал в
Перник- "Изток" са
без вода в летните
жеги. След като в по-
неделник, заради гол-
яма авария по главния
водопровод , на кръс-
товището за кв."Мо-
шино" причини спира-
нето на водата в
кварталите "Моши-
но" и "Изток", то във
вторник част от жи-
телите на кв."Изток"
отново останаха без
вода този път причи-
ната за безводието
бе авария на ул. "Воро-
неж". Това поясни уп-
равителят на "В и К"
инж. Иван Витанов.
Той увери, че аварий-
на група работи по
отстраняването на
повредата и по всяко
вероятност до към
15 часа най-късно во-
доснабдяването в за-
сегнатия район ще

бъде възстановено.
На въпроса- на какво
се дължат зачестили-
те аварии по водопро-
водната мрежа в Пер-
ник, управителят на
водоснабдителното
дружество поя-
сни:"На остарялата
врежа, която на мно-
го места е етернито-
ва и пука". Този отго-
вор още веднъж пот-
върждава колко е
необходимо реализи-
рането на мащабния

ституции.
Областният упра-

вител акцентира вър-
ху факта, че в област
Перник няма регис-
трирано огнище на
АЧС, но не бива да се
допуска подценяване
на темата. По думи-
те на Соколова забол-
яването претърпява
бързо развитие и в
национален, и в свето-
вен мащаб.

Пристанища, лети-
ща и гари са определе-
ни като рискови точ-
ки за проникване на
заразата. По отноше-
ние на тези зони са
издадени указания от
министъра на тран-
спорта Росен Желя-

зков за дезинфекцира-
не и събиране на от-
падъците от тир пар-
кинги и отбивки по
автомагистралите и
първокласните пъти-
ща в страната.

Служители на ГКПП
"Стрезимировци" ща-

телно проверяват ав-
томобилите, преми-
наващи през пункта
за нелегален внос на
хранителни продукти
от месо. Моторните
превозни средства се
обработват автома-
тично чрез струйно
впръскване на дезин-
фектант.

От Областно път-
но управление - Пер-
ник също извършват
дезинфекция на път-
ни артерии и тир пар-
кинги в областта. От
миналата седмица се
обработва автома-
гистрала "Струма",
Републикански път I-6
Перник - Кюстендил,
републикански път II-
63 Перник - Стрезими-
ровци. Всички участъ-
ци, както и 20 кило-
метровата отсечка
от ГКПП "Стрезими-
ровци" до трънскот-
ко село Филиповци,
ще бъдат непрекъсна-
то обработвани поне
до края на месец ав-

Над 30 медала спечелиха
наши математици от
състезание в Япония

Светла ЙОРДАНОВА
България със забележителни резул-

тати от състезания по математика в
Япония и Китай.

Ученици от София, Русе, Стара Заго-
ра и Бургас донесоха на страната над
30 медала и пребориха участници от
цял свят.

В надпреварата са участвали над
1900 деца.

С 4 диамантени награди и 28 медала
нашите ученици се завърнаха от оли-
мпиадата по математика в Япония, къ-
дето се изправиха срещу 1900 състеза-
тели от 25 страни.

През изминалата седмица в Хонг
Конг се проведе и 22-то Световно мате-
матическо състезание за ученици до 13
години, в което взеха участие 36 отбо-
ра.

България беше представена от учени-
ците от Столичната математическа гим-
назия, 125-о Средно училище "Боян Пе-
нев" и Природо-математическата гим-
назия в Бургас.

А след седмица друг отбор на Мате-
матическата гимназия в София ще за-
мине за Южна Африка за ново оспорва-
но състезание.

густ.
"Общините в об-

ласт Перник следва
да провеждат актив-
на информационна
кампания чрез кмето-
вете на кметства и
населени места, как-
то и да бъдат в го-
товност да посрещ-
нат динамично разви-
тието на заболяване-
то. Кметовете на об-
щините трябва да
разполагат с актуал-
на статистика за
броя на прасетата
тип "заден двор", как-
то и да определят
места и техника за
изкопаване на загроб-
ни ями в случай на
необходимост.

С цел по-широко за-
познаване и информи-
раност на ловната об-
щност в региона,
предстои провежда-
нето на серия от обу-
чения във връзка с ус-
ложнената епизоо-
тична обстановка",
информира Соколова.

воден проект за Пер-
ник заради отдавна
амортизираната во-
допроводна мрежа и
огромните загуби на
вода, които дости-
гат до над 70%.

По информация на
инж. Витанов, във
вторник аварийните
екипи на "В и К" са от-
странявали повреди
още на: ул. "Самара" в
кв. "Мошино", в кв.
"Караманица" и в село
Кралев дол.
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Изложба "Илюстрацията и комиксът в съвременната детска книга"

Светла ЙОРДАНОВА
Интересно предло-

жение за младите хо-
ра от Перник е от-
критата вчера в
столицата изложба
на илюстрации и ко-
микси.

От вчера юли до 5

нът на нибелунга"
(текст Елена Павло-
ва) е първата създа-
дена в България
книжна поредица,
която приковава
вниманието на мла-
дия читател с по-
мощта на т.нар. "до-
бавена реалност"
(augmented reality).

В изложбата ще се
телепортират сим-
патични гости от
други планети и све-
тове - отскорошни
любимци на малки и
големи. Чапек Първи
е лицето на нова
детска поредица за
роботски приключе-
ния - забавна гърм-
яща смес от хумор,
познание и въобра-
жение в текст, илю-
страция и комикс.
Към компанията на
робота - причудливи
създания със смеш-
ни имена - се присъе-
динява синьорина
Мортина, любимата
й хрътка албинос
Скръбен, семейство
и приятели от ита-
лианската поредица
за славните приклю-
чения на едно малко
момиченце зомби.

За втори път то-
ва лято мистич-
ният свят на древ-

август в Градската
градина на София
може да се види  су-
ровия приключенски
свят на нибелунги-
те, претворен в
илюстрация и ко-
микс от художника
Петър Станимиров.

Поредицата с ро-
ботски приключения
на Чапек Първи и
премеждията на сим-
патичната синьори-
на Мортина са дру-
гите два акцента
от пъстрата вселе-
на на хубавата съв-
ременна детска кни-
га.

Изложбата  пред-
ставя избрани ав-
торски илюстрации
от албумната тет-
ралогия на ИК КИБЕА
"Пръстенът на ни-
белунга", създадена
по либретото на
Вагнер специално за
възрастова аудито-
рия 10+.

Уникалните рисун-
ки на Петър Стани-
миров зрелищно пре-
създават перипе-
тиите на героите
във фентъзито за
митичната сила на
властелина Пръс-
тен, покваряващ
света на джуджета,
валкирии, богове, ве-
ликани и дракони.

Ако изтеглите
приложението KI-
BEA, ще видите гол-
яма част от илю-
страциите в трииз-
мерна или двуизмер-
на проекция. Тетра-
логията "Пръсте-

Отчетоха изпълнението на стратегията
за регионално развитие на България

Любомира ПЕЛОВА
Положителна промяна се отчита на

ключовите макроикономически индика-
тори в социалното и икономическото
развитие на България през периода
2012-2017 година, съобщиха от прес-
центъра на кабинета. Това се дължи ос-
новно на общата динамика на развитие-
то на страната след 2012 г., изразяваща
се в нарастване на БВП с темпове по-
бързи от средните за ЕС, които, макар и
частично, възстановяват в известна
степен растежа от преди 2009 г.

Това сочи анализът на резултатите от
междинната оценка за изпълнението на
Националната стратегия за регионално
развитие на Република България
(НСРР) за периода 2012-2022 г., одо-
брена от Министерския съвет.

НСРР е основният документ, който оп-
ределя стратегическата рамка на дър-
жавната политика за постигане на ба-
лансирано и устойчиво развитие на ра-
йоните на страната и за преодоляване
на вътрешнорегионалните и междуре-
гионалните неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближа-
ване и постигане на интелигентен, ус-
тойчив и приобщаващ растеж.

Анализът на изпълнението на НСРР
2012-2022 г. показва, че определената
в нея рамка на политиката за регионал-
но развитие на страната като цяло се
изпълнява, като основен принос имат
инструментите на политиката за сбли-
жаване и съответното национално съфи-
нансиране.

Отчита се постигнат напредък над
планираното по реализация на два от
приоритетите - икономическо сближава-
не в европейски, национален и вътреш-
норегионален план чрез развитие на
собствения потенциал на районите и
опазване на околната среда, както и со-
циално сближаване и намаляване на
регионалните диспропорции в социал-
ната сфера чрез създаване на условия
за развитие на човешкия капитал, чрез
реализираните проекти за изграждане
и реконструиране на сгради и обекти на
културата и обекти и инфраструктура за
професионален спорт и спорт в свобод-
ното време.

 Наблюдава се и изразен напредък в
изпълнението на мерки, свързани с по-
вишаване дела на населението, живее-
що на територия с реализирани планове
за интегрирано градско развитие, както
и напредък, свързан с изграждането на
нови пътища (автомагистрали и репуб-
ликански пътища I клас) и нарасналия
дял на домакинствата с достъп до ин-
тернет.

Анализът показва също, че определе-
ната рамка на политиката за регионал-
но развитие на страната като цяло се
изпълнява чрез инструментите на поли-
тиката за сближаване и съответното на-
ционално съфинансиране. Същевремен-
но е ясна необходимостта от по-кон-
кретно адресиране на бъдещите мерки
към специфичните икономически и со-
циални проблеми на районите, в контек-
ста на общите структурни предизвика-
телства пред развитието, свързани с
конкурентоспособността им и способ-
ността им да предложат привлекателна
и устойчива среда за предприятията и
местните жители - инфраструктура, ра-
ботещи институции, опростяване на биз-
нес средата.

За периода 2010-2016 г. се наблюда-
ва силно ограничен напредък в прео-
доляването на междурегионалните раз-
личия в страната. Сред шестте района
от ниво 2, на двата полюса на развитие-
то са Югозападния - на първо място по
всички разглеждани показатели, и Се-
верозападния - на последно.

ТУ- София продължава
да приема студенти

Светла ЙОРДАНОВА
Техническият университет в София про-

дължава да приема документи за попъл-
ване на ограничен брой места.

Това се случва дори след първия и вто-
рия етап на класирането за образовател-
но-квалификационната степен "Бакала-
вър", съобщиха от  пресцентър на ВУЗ-а.

Кандидатите трябва да носят оригинал
и копие на дипломата за средно образо-
вание.

За абитуриентите, които ще се дипло-
мират през август и септември, докумен-
тите се приемат със служебна бележка /
академична справка/ от училището с
оценките от дипломата.

Общини, НПО и фирми кандидатстват с
проекти за управление на отпадъците
Любомира ПЕЛОВА

Общини, юридичес-
ки лица със стопанска
цел и юридически лица
с нестопанска цел мо-
гат да кандидатс-
тват за европейско
финансиране за изпъл-
нение на демонстра-
ционни проекти в об-
ластта на управле-
нието на отпадъци-
те. Отворената за
кандидатстване про-
цедура е по Приори-
тетна ос 2 "Отпадъ-
ци" на Оперативна
програма "Околна сре-
да 2014-2020 г.".

Вчера тя беше пред-
ставена пред пред-
ставители на общи-
ните бизнвеса и дру-
ги заинтересовани от
възможностите на
процеидурата на
с8пециална информа-
ционна среща в Облас-
тния информационен
център в Перник.

Схемата е насочена
към управлението на
битови отпадъци, а
допустими за финан-
сиране са разходи за
строително-монтаж-

ни работи, машини,
оборудване и съоръ-
жения, осигуряване на
софтуер и лицензи,
разходи за информа-
ционни кампании.

Процедурата цели
формиране на общес-
тво с нулеви отпадъ-
ци и повишаване на
общественото съзна-
ние за спазване на йе-
рархията за управле-
нието на отпадъци-
те, прехода към кръ-
гова икономика в Бъл-
гария и подпомагане
постигането на ре-

циклиране на 50% от
битовите отпадъ-
ци.Общият бюджет
на процедурата е 9
779 150 лв.

Максималният раз-
мер на безвъзмездна
финансова помощ за
един проект е до 391
166 лв. (левовата рав-
ностойност на 200
000 евро). Максимален
срок за изпълнение е
18 месеца.

Крайният срок за
подаване на проектни
предложения е 26 ав-
густ 2019 г., 18:30 ч.

Търгуват данните от
НАП в хакерски форуми

Хакнатата база данни на НАП с ин-
формация за около 5 млн. български и
чужди граждани вече се разпростран-
ява по форумите, като потребител с
псевдоним Instakilla търгува достъпа до
нея срещу сума от около 2 евро.

Междувременно председателят на
Комисията за защита на личните данни
Венцеслав Караджов обяви, че в поне-
делник ще стартира проверката на ин-
ституцията в НАП, като посочи, че тя ще
продължи максимум месец. "Ще има
санкция и тя няма да бъде малка", об-
яви също така Караджов, но допълни,
че ще бъде взето предвид, че течът се
дължи на атака срещу системите на
приходната агенция. От 2006 до 2019 г.
много малко е направено за защита на
информацията, която се обработва. В
същото време той беше категоричен, че
ако институциите работят по правилата,
не е възможно да се злоупотреби с из-
теклите данни, като оспори съмненията,
лансирани през изминалите дни, че с
тях можело да се изтеглят бързи креди-
ти на чуждо име или да се извършват
банкови операции.

ния скандинавски и
старогермански епо-
с за злодеянията на
коварния Пръстен
ще превземе култур-
ното пространство
в култовата "гра-
динка пред Народ-
ния". Наскоро, в рам-
ките на фестивала
"Изкуството на рек-
ламата", креативни
ученици и студенти
представиха тетра-
логията "Пръсте-
нът на нибелунга"
чрез две разработе-
ни от тях игри. Тех-
ни връстници влязо-
ха в образ и се над-
преварваха да от-
крият скрития в
Градината Пръстен,
а после преминаха
през световете,
окичили вековното
Дърво на живота
Игдразил, в настол-
ната игра "По пътя
на Пръстена".

Изложбата "Илю-
страцията и комик-
сът в съвременната
детска книга" (23
юли - 5 август) и
фестивалът на от-
крито "Изкуството
на рекламата" в
Градската градина
са част от Култур-
ния календар на Сто-
лична община.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, обзав. - 49 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, подобр. - 55 000 лв.
5. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., с обзавеждане - 62 000 лв.
7. Двустаен,Мошино, ет:4(8), 2 тер, преустр., след ремонт, ПВЦ - 38 000 евро
8. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
9. Двустаен, Изток, ет:8(9), ЕПК, тец, 58 кв.м., тер:18 кв.м.,
    обзаведен, подобрения - 70 000 лв.
10. Двустаен,Изток, ет:7(8), 65 кв.м., тец, 2 тер., обзав., подобр.- 70 000 лв.
11. Двустаен, Изток, 69 кв.м., нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
14. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
15. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
16. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
17. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
18. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, Клепало, 2 етажа, РЗП:106кв.м., двор:117 м2 - 35 000 лв.
21. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
22. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
23. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
25. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
26. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
27. Парцел,Църква, 1128кв.м., с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
28. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
29. 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, 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 - Център - до 50 000 лв.
2. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 47 000 до 70 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

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

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

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03
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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

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София- по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600кв.м. - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с.Повалиръж, Софийско, къща(етаж и полуетаж),
    ЗП:40кв.м.,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.
8. Къща, с. Владимир, общ.Радомир, 2 ет., ЗП:50 кв.м.,
    двор:320кв.м., ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
9. Вила, с.Сирищник, 3 етажа, нова, двор:200кв.м.(облагороден)- 32 000 лв.
10. Малка къща, с.Слаковци, 2 стаи и веранда, двор:550кв.м. - 16 000 лв.

Купува веднага малка къща (може и за ремонт),
в селата около Перник - до 40 000 лв.
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 2, ет. 3, ет. 8,          - 56 000 лв.; - 60 000 лв.; - 42 000 лв.
2. Радомир, ет. 2, преустр.; ет. 5, за ремонт -12 000 евро; 25 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Кв.Рено, 72 кв.м., тх, тец, таван,мазе - 41 500 евро
3. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 50 000 лв.
4. Изток, ет. 3, панел, тец, за ремонт - 52 000 лв.
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
6. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
7. Радомир кв. Гърляница ет. 1, две тер. юг, добър вх. - 26 000 лв.
8. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.
6. Радомир, Автогарата, ет:1, 95 кв.м., панел - 38 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 120 000 лв.
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 70 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2        - по договаряне
9. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
10. ПИ, Драгановец, 330 м2 , на две улици - 10 000 евро
11. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

21. УПИ Дивотино, Център, под борова гора, 1350кв.м. - 33 000 лв.
22. Дворно място, 500 м2, Шевърляк, неурегулирано,
     ограда, вода, ток по улицата - 15 000 лв.
23. Кв. Рудничар, с/у Ремонтна база, 244 м2 за жил. стр. -   6 600 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж кв. Рено - 100 лв.
2. Помещение за бизнес, ул. Отец Паисий, партер, 33м2 - 220 лв.
3. Две помещения за бизнес, Соф. шосе    - по договаряне
4. Двустаен; Тристаен, Радомир, Автогарата, панел - 250 лв.; 350 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

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

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

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

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

0887 884 095

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

83 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ПРОДАВА ВИЛА,
С.КОНСКА, ЗП:45 КВ.М.,

ДВОР:800 М2 - 27 000 ЕВРО

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

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"

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА

"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.

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

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 СОТ

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

Купува веднага малка къща
(може и за ремонт), в селата
около Перник, до 40 000 лв.

0888 503 237



Печатница търси монтажистка,
може и пенсионерка. Тел.: 0898 704
678

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".

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

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

Продавам казани за ракия„ Тел.:
0886 928 101

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

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

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

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

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

Тел.: 0898 666 216

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

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

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

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

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

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

да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

Всеки от нас свързва с бабите
най-сладките си спомени от
детството. Бабите често позво-
ляват на внуците си нещата,
които най-строго са забранява-
ли на своите собствени деца и
не случайно самите те ги нари-
чат „отмъщението на родители-
те“, като са склонни да преска-
чат важни възпитателни прин-
ципи в контактуването си с тях.
Сигурно затова децата обичат
да са с тях във всеки възмо-

жен момент, а те са готови да им подарят незабравими мигове на
взаимност.

Всеки има поне една дузина причини да обича, цени и дори да
боготвори своите баби и да намира прилики и сходства с тях, а с
някоя дори повече от очакваното. Понякога е възможно да от-
крием много повече прилики с баба си, отколкото със собствени-
те си родители, както във външността, така и в характера. Често
тези прилики са по-лесно забележими за приятелите и останалите
ни роднини, които не са в непрекъснат контакт с нас, но вгледаме
ли се внимателно, много вероятно и ние самите с удивление да
открием сходства, за които доскоро не сме и подозирали.

Оказва се, че за тези сходства, и по-специално за приликите
във външността и в характера между децата и бабите по майчина
линия, има научно обяснение и то се корени в генетиката.

Според учените голяма част от генетичния материал, който де-
цата наследяват, е от родителите на техните родители. Именно то-
ва е причината за често срещаните прилики между баби, дядовци
и внуци.

Генните инженери твърдят, че най-много гени децата наследя-
ват от бабите по майчина линия. Те дори допускат, че чувствата,
които бабата изпитва по време на бременността на своята дъщеря
оказват влияние върху формирането на характера на бебето и са
важни за бъдещето му развитие въобще. Специалистите твърдят
още, че емоциите, преживяванията, поведението, добрите и ло-
шите навици, както тези на родителите, така и тези на бабите и дя-
довците се отпечатват върху характера на децата и се нареждат
веднага след генетичното наследство, което те получават още
със зачеването.

Разбира се, като всяко твърдение и това има своите изключения
и не е задължително децата да приличат само и единствено на
майките на своите майки. Голяма е вероятността едно бебе да
прилича преди всичко на своите родители, а много вероятно и на
родителите на баща си.

Децата взимат най-голяма част от
гените си от бабата по майчина линия

Алуминиевото фолио лекува
болка в гърба и врата

Ако изпитвате болки в гърба и раменете, коленете или на друго
място от тялото, поставете алуминиево фолио на болното място и
след определено време болката ще изчезне.

Според руските и китайските лечители, биопотоците, които ми-
нават през нашия организъм в биологична активна точка, се от-
разяват и се връщат обратно на меридиан, от където излизат. То-
ва много благотворно действа на болните органи, с който този
меридиан е свързан. По този начин лесно се отстраняват болките.

Как лекува алуминиевото фолио?
Взема се обикновено алуминиево фолио и се поставя на болно-

то място като превръзка. Лечението може да се прилага за всич-
ки видове болки на гърба, ръцете, краката, ставите, при ревмато-
доиден артрит и др.

По същия начин се лекуват и постоперативните белези, като фо-
лиото се поставя на мястото на хирургичната следа.

Китайската терапия за лечение с фолио се препоръчва през 10-
12 дни. Всеки ден трябва да закрепяте парче фолио на болното
място и да държите цял ден или цяла нощ. След това направете
пауза от една до две седмици и при необходимост повторете ле-
чението.

Защо девойките с големи гърди
са по-привлекателни

Големината на гърдите е не-
що по-различно от големина-
та на пениса, който е свързан
с удоволствието от секса и е
болна тема за много мъже.

Размерът на гърдите не е
решаващата съставка за до-
бър секс.

Гърдите са визуален стиму-
лант. Желанието за големи
гърди е свързано с кърмене-
то, което пък е свързано с
чувството за комфорт.

Освен това жените с голе-
ми гърди се смятат за здрави и плодовити. Смята се, че тези жени
са в състояние да се грижат за деца и са много добри партньорки.

Някои представители на силния пол предпочитат дами с големи
гърди, защото смятат, че са по-лесни.

Според психолози мъжете са обсебени от гърдите, защото те
крият това, което най-силно искат да гледат и докосват.
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Мадагаскар – островът, на
който мъртъвците танцуват
Мадагаскар е остров в Индий-

ския океан, намиращ се в бли-
зост до континенталната част на
Африка. Ако до този момент сте
си мислили, че най-чудатото не-
що, което отличава Мадагаскар
от всяко едно друго място на
света, са лемурите, то може би
грешите. Местните традиции и
обичаи със сигурност са много
по-интересни и необичайни от
сладките и чудати лемури.

Днес ще ви разкажем за една
от най-странните и дълго запазе-
ни във времето традиции на острова, позната като фамадихана. Век и половина
след пристигането на френските колонизатори и опитите им да наложат хрис-
тиянството като главна религия тази традиция не успява да бъде изкоренена.
Фамадихана е обичай, който представлява изравянето на труповете и останки-
те на починалите близки, обличането им в нови дрехи и танцуването с тях по
време на празника, който може да продължи цяла седмица.

17 от 18-те етнически групи на острова практикуват фамадихана. Всяка една
от тях има собствените си правила и организация на изпълняване на традиция-
та. Доминиращата етническа група, според чиито вярвания е наследница на
първите заселници на острова, дошли някъде от Малайзия, погребва мъртъв-
ците в огромни семейни гробници, които обикновено са частна собственост.

В Мадагаскар не съществуват обществени гробища. На всеки четири-пет го-
дини семейната гробница се отваря и се оставя 24 часа така, за да се проветри,
след което се вадят останките на починалите близки и започват празненства-
та, в които те понякога са главни участници. Колкото повече хора присъстват,
това означава толкова по-голям престиж за съответната фамилия. Труповете
се увиват в огромни чаршафи и се понасят върху ръцете на хората, участвайки
в техния танц. Единствено след едно подобаващо празненство, мъртвецът би
могъл да почива вечно в мир. В това вярва местното население. Това обаче е
само един от начините, по които се отбелязва фамадихана. Обикаляйки из стра-
ната, бихте открили още хиляди начини, по които местните изпълняват тради-
цията. Достатъчно, за да напишете цяла книга.

Електрически превоз за
гостите на Олимпиадата в Токио

Проектиран да превозва атлети, персонал и гости между различните спор-
тни стадиони и събития, APM е електрически „автомобил” с почти изцяло
отворен дизайн. Водачът седи отпред по средата, докато зад него има два
реда седалки. Тази конфигурация позволява на AMP да превозва до пет
човека.

Тъй като игрите ще бъдат посетени от огромно разнообразие хора, вклю-
чително възрастни хора и инвалиди, AMP е така проектиран, че влизането и
излизането с инвалидни колички да е много лесен. Вторият ред седалки се
сгъват напред, за да се отвори допълнително място за количка, докато дос-
тъпът се осигурява от рампа, която е вградена под пода. Освен пътническия
модел, ще има и вариант, наречен “Relief”. Той ще бъде оборудван с носил-
ка и място за две медицински лица.

По време на Олимпиадата ще се използват приблизително 200 бройки.
Всяка една от тях е с дължина 3,9 метра, широчина 1,6 метра и височина 2,0
метра. Toyota не казва нищо за задвижването, но се очаква пробегът да е
около 100 км, а максималната скорост на шатъла ще е 19 км/ч.

AMP е от т. нар. „last mile” автомобил. Той е разработен по програмата на
компанията Mobility for All. Това е поредното превозно средство, което се
създава по повод Олимпиадата. Toyota вече достави осем водородни Mirai
FCV на Международния олимпийски комитет. В миналато компанията също
е участвала активно в Олимпиадите на родна територия. През 1964 г- да
игрите в Токио доставя 95 автомобила, а за игрите в Нагано през 1998 г.
броят им вече е 1520.

„Цар Лъв“: Технологично чудо
и филмов капитализъм в действие

Когато излиза
през 1994 годи-
на, анимацион-
ният филм „Цар
Лъв“ бързо се
превръща във
втория най-пече-
ливш филм в ис-
торията дотогава
и печели две наг-
ради „Оскар“,
както и награда
„Грами“ за из-
пълнението на
“Can You Feel The

Love Tonight” от сър Елтън Джон. Ако сте си мислели, че лента с подобен списък от
успехи никога няма да получи съвременен римейк, значи сте трогателно наивни.
И все пак немалко хора подходиха с подобно враждебно отношение към новина-
та, че режисьорът Джон Фавро ще прави фотореалистичен, компютърно генери-
ран римейк на многообичаната анимация. Този безпочвен негативизъм си личи и
в редица от постъпилите отзиви за филма, които са много сходни с половинчатите
оценки за „Дъмбо“ и „Аладин“ от по-рано тази година.

Немалко от критиците за пореден път изпадат в логическия парадокс да обвин-
яват римейк в липса на оригиналност.  Да се обвини който и да е филм в липса на
оригиналност през 2019 година, е най-евтината, лесна и безпредметна критика,
която може да се отправи. В наши дни всички традиционни повествователни тро-
пи и модели в киното и в литературата са били използвани до смърт и комбинирани
всячески в търсене на така лесно изплъзващото се новаторско звучене. Но да се
обвини в липса на оригиналност преднамерено заявен римейк, чиято явна и са-
мопризната цел е да разкаже на ново поколение от зрители класическа история
посредством технологии, които не са били достъпни при последната ? екранна
интерпретация, е просто смешно. Не по-малко смешни са гръмките слова за това
как „Цар Лъв“ е илюстрация на корпоративната алчност на Disney и прочие дити-
рамби, сякаш излезли от манифест на комунистически лидер от миналия век.

Да, сред целите на филма е да бъде печеливш –каквато е и една от целите и на
всяко друго произведение на изкуството, създадено за масово разпростране-
ние. Нито другите американски студия, нито независимите продукционни компа-
нии за кино из Европа и света даряват приходите си за прогреса на пролетариата
или пък за безплатна храна за гладуващите деца в Африка. Disney не се ръково-
ди от по-различни цели, просто разполага с повече средства и повече интелек-
туални собствености, с които да работи. Проектите на студиото, включително ри-
мейковете на класическите му анимации, подлежат на критика по същите худо-
жествени критерии, по които и всички останали ленти по киносалоните.

А „Цар Лъв“ на Джон Фавро е именно страхотен римейк.Да, филмът ще ви трогне
в същите моменти от действието, в които сте плакали като малки деца и по време
на оригиналната анимация – каква изненада, а?! Но това не променя факта, че
сюжетът си остава хитро съставена комбинация от елементи от „Хамлет“ и от
библейските митове за Мойсей и Йосиф, поднесена от първокласни изпълнители.

Доналд Глоувър и Бионсе са съвършено поставени в главните роли на Симба и
Нала,а певческите им изпълнения са очаквано страхотни. Нежната им, тиха интер-
претация на хита “Can You Feel The Love Tonight” се отличава от гръмкото, величес-
твено изпълнение на сър Елтън Джон от 1994 година, а Глоувър оставя характер-
ния си музикален отпечатък и върху добре познатата песен “Hakuna Matata”.

Фактът, че актьорът запазва в гласа си като Симба определени младежки, поч-
ти тийнейджърски характеристики кореспондира на личността на самия персо-
наж, който дълго време бяга от отговорностите в своя живот. Бионсе заема проти-
воположения полюс от този своеобразен спектър и логично озвучава Нала с раз-
познаваемия си дълбок, чувствен глас в ролята на лъвица, която, за разлика от
Симба, е принудена да порасне твърде бързо.

Но от драматична гледна точка ничие вокално представяне не застава над
това на Чюител Еджиофор. Номинираният за „Оскар“ изпълнител на главната
роля в „12 години робство“ влиза в амплоато на Скар, Шекспировия злодей в
историята. Диапазонът му граничи от тихи размисли и изкусно поднесени лъжи
до драматични монолози и грандиозно изпълнение на песента му “Be Prepared”.

Що се отнася до комичните роли, Джон Оливър на свой ред окупира върха
сред звездния ансамбъл зад направата на лентата. Кийгън-Майкъл Кий и Ерик
Андре са забавни в почти всяка своя сцена като хиените Камари и Азизи, а Били
Айхнър и Сет Роугън в ролите на Тимон и Пумба не остават по-назад. Но британе-
цът Оливър в амплоато на приказливата птица Зазу сваля градуса на напреже-
нието по-ефикасно и носи повече усмивки в повече сцени от всички тях.  Но
безспорно най-отличителната характеристика на „Цар Лъв“,неговият най-голям
плюс и същевременно най-голям минус, е неговата екранна визия. Смайващият
фотореализъм на компютърно генерираните изображения на режисьора Джон
Фавро превръща лентата в най-забавния и музикален документален филм на
National Geographic, който някога сте гледали.

Това лишава образите от умиляващата експресивност, присъща на персона-
жите, създадени посредством класическа, ръчно нарисувана анимация. Някои
може да сметнат това за качество, а други – за недостатък, но именно новата
фотореалистична технология при създаването на „Цар Лъв“ е основната причи-
на за съществуването на филма, за добро или за зло.  Лентата е безспорен
комерсиален успех само след първия уикенд от своето излизане с регистрира-
ни приходи в размер над половин милиард долара. Дали ще отидете да го гледа-
те, или не, е изцяло ваш избор, но какъвто и да е той, се надявам да не е базиран
на нелепите аргументи, опровергани в първата половина от текста ми. Новият,
фотореалистичен „Цар Лъв“ ще ви накара да почувствате любовта не по-малко
от детския анимационен оригинал.
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Очаква ви суета, вълнения и работа. Ако по
някакъв начин се объркате в дадена ситуация, се
обадете за помощ на близък приятел. Заедно ще
разрешите проблема по-бързо и по-оптимистич-
но, ще погледнете на другите задачи. При бизнес-
мените, кариерата бързо ще набира скорост. Са-

мо не взимайте кредити и заеми.

Препоръчва се, да възстановите порядъка в ра-
ботата си, да промените отношенията си с
някои колеги и да се погрижите по-добре за здра-
вето си. Денят е благоприятен за тези, които
повече слушат и не дават съвети. Прекомерното
философстване в любовта, не ви позволява реал-

но да гледате на връзката си с избраника.

Ще бъдете изпълнение с вдъхновение, което ще
ви помогне да реализирате творческите си идеи.
Не чакайте изключителни постижения за кратко
време, просто изпълнявайте програмата си на
максимум. Постижения в любовта очакват тези,
който вече са се уморили от приятелските отно-

шения с избраника. Настройте се, за сериозна връзка.

Препоръчва се, да бъдете особено внимателни,
ако въпросът засяга финансите. Ако дължите на
някого голяма сума, по-добре платете. В проти-
вен случай процентите, ще се увеличават с бясна
скорост. Възможна е покана за събитие, от което
зависи по-нататъшната ви творческа кариера.

Ще успеете да се справите с всичко навреме.

Трябва първо да изберете правилен път, за из-
пълнение на плановете ви и след това да се захва-
нете с подходящите проекти. В противен случай
творческите ви идеи, ще са в противоречие с ва-
шите планове. Ако се съмнявате в нещо в любов-
ната сфера, първо проверете. В състояние сте да

решите проблемите, ако престанете да лъжете любимия.

Не се препоръчва да правите нещо, за което ще
съжалявате по-късно. Постъпките и грешните ви
действия, могат да се отразят неблагоприятно
на работата. Правилно разпределяйте личното
си време, така че прекомерната свобода, да не до-
веде до финансови загуби и на репутация. Денят е

добър за учение и решаване на проблеми свързани с имоти.

Трябва да използвате натрупания си опит за
реални, не за илюзорни задачи. Енергийният ви по-
тенциал е доста висок, така че не се плашете от
трудностите. В любовта, ще искате да се скрие-
те за известно време, което ще окаже отрица-
телно влияние върху отношенията. Удачно ще се

развиват, преговорите с бизнес партньори.

Препоръчително е да си поставите цели, от
които няма да искате да се откажете дори под
влиянието на обстоятелствата. Колкото по-ре-
шителни и уверени бъдете, толкова по-добре ще е
за бъдещата ви кариера. Финансовите проблеми,
ще останат на заден план, когато разберете, че

здравето е по-важно. Не пренебрегвайте задълженията си.

Не трябва да стоите на едно място, в проти-
вен случай проблемите в работата ще станат
още по-големи. Не е необходимо да започвате не-
що, което първоначално ви изглежда илюзорно.
Съществува риск от загуба на пари и попадане в
лапите на измамници. Проблемът е, че сте прека-

лено самонадеяни. Вечерта е подходяща за медитация.

Възможни са множество промени във всички об-
ласти на живота. Не предприемайте необмислени
стъпки, това може да доведе до пълно разочарова-
ние и негативни преживявания. Във вашата среда,
ще се появят нови и предприемчиви хора, които
ще ви помогнат да реализирате бизнес идеите си.

В личния живот, не сте достатъчно инициативни.

От вас, ще се изисква отговорен подход към
всички задачи - нови и стари. Не е изключено да
бъдете изпратени в командировка за дълъг пе-
риод от време. В романтичен план, се дръжте
съответстващо – наслаждавайте се и не поемай-
те върху себе си твърде много. Намерите сила, за

да разкриете истинските си чувства, на вашият избраник.

Очакват ви печеливши контакти, сключване на
сделки и значителна печалба. Въпреки че, по-чес-
то трябва да се оглеждате наоколо, за да не се
спънете. Пред вас, се отварят нови и перспек-
тивни възможности и успехът, вече чука на вра-
тата ви. Възможна е среща с човек, с когото

някога сте имали романтична връзка. Слушайте сърцето си.
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Това ще видят феновете в изложбата „От баща на син”

Страницата подготви Яне Анестиев

Деца спортуват
в Гигинския манастир

Спортен BeActive уикенд се проведе в Цър-
ногорския манастир „Св. Безсребреници Коз-
ма и Дамян”, организиран в партньорство от
Неделно училище към храм "Рождество Хрис-
тово" жк. Младост 3, Асоциацията на българи-
те боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АБ-
БА) и Асоциация за развитие на българския
спорт.Спортните активности и интерактивни
детски работилници се проведоха в рамките
на проект "HEalth Practices for Own Self-Im-
provement" (HEPOSI), който предвижда сът-
рудничество между неправителствени органи-
зации от Европа и Латинска Америка, насоче-
ни към посрещане на предизвикателството за
насърчаване на здравословната физическа
активност и практиките за консумация на хра-
на сред младите хора чрез методи на нефор-
мално образование.Дейностите бяха част от
втори детски летен лагер в манастира, след ус-
пешното първо издание през 2018. Над 25 де-
ца имаха възможността да се забавляват, да
учат заедно и да се насладят на един прекра-
сен летен ден, с множество спортни активнос-
ти."Стартирахме активните детски лагери в ма-
настири през 2018 година и сме щастливи, че
обратната връзка е повече от позитивна както
от децата, така и от страна на организаторите
на лагера. Религията и спорта не са изключва-
щи се една друга сфери на обществото ни, а
точно обратното. Прекрасните инициативи на
Германски и Гигински манастир за детски ла-
гери, които стартираха през миналата година и
ще продължават и през настоящата, създават
предпоставки за приближаване на децата до
ценностите и е уникална възможност да учат
нови знания и умения. Методологията, която
ние ползваме Обучение чрез спорт е един от
инструментите, с които децата се забавляват,
движат се, а в същото време учат и успяват да
работят в екип. Безкрайно щастливи сме за
поканата, която получихме за втора поредна
година да реализираме детски спортен праз-
ник в манастира и смятаме, че това е една
прекрасна социална иновация, която трябва
да бъде мултиплицирана" сподели Йоанна До-
чевска, председател на "Асоциация за разви-
тие на българския спорт". Участниците получи-
ха информация и за текущите активности по
Youth Sports Fair Chance, която имаше за цел
да анализира дейностите по проекта до мо-
мента и да обсъди реализираните в държавите
– партньори по проекта изследвания за наси-
лието в образователната система и спорта и
възможностите за превенция на тези негатив-
ни явления. Децата имаха възможност да се
насладят и на традиционни игри от Румъния,
Турция и Хърватска, които се популяризират в
България в рамките на проект "Традиционните
игри се срещат".Целта на проекта е все повече
деца и младежи да бъдат физически активни,
посредством прилагане различни традицион-
ни игри, играни в Европа. По време на проекта
ще бъдат направени проучвания и представя-
ния в партньорските държави, с цел ефективно
да бъдат мотивирани все повече млади хора
да спортуват по един лесен и забавен начин.

Пернишко попълнение на ЦСКА 1948
Бившият защитник на

ЦСКА Венцислав Василев
вече може да се счита за
футболист на ЦСКА 1948.
Василев е перничанин, ко-
гато „Миньор” беше в „А”
група, беше основен фубо-
лист в защитата. Опит-
ният играч позира пред
фотограф с екипа на "чер-
вените". Очаква се днес
или утре клубът от Вто-
ра лига да обяви официал-
но привличането му. Иг-
рал е в Кипър и „Етър”.За
последно Василев играеше
в Арда (Кърджали). По вся-
ка вероятност бившият
национал ще подсили от-
бора на ЦСКА 1948 още в
следващия кръг от вто-
рия ешелон.

Кешеру отива в Турция

Върнаха лиценза
на Кубрат Пулев
Спортната комисия на Калифорния

премахна забраната на Кубрат Пулев да
се боксира професионално на терито-
рията на щата.

Това се случи на насроченото събира-
не днес, на което самият Кубрат отгово-
ри на няколко въпроса на членовете на
комисията.

След думите на Пулев, който бе под-
тикнат да говори сам на английски без
преводач, влезе Дженифър Равало
заедно с адвокатката си Глория Oлред.

Те двете изчетоха предварително под-
готвени дълги изявления и се опитаха
да убедят комисията да накаже допъл-
нително не само Пулев, но и промоутъ-
рът му Боб Аръм.

С пълно единодушние 6-0 гласа обаче
членовете на Спортната комисия отсъ-
диха премахване на забраната на Коб-
рата да се боксира в Калифорния.

Условието бе, че при следващо такова
провинение лицензът на българина ще
бъде отнет доживот.

Голмайсторът на
Лудогорец Клаудиу
Кешерю е пред тран-
сфер турския Траб-
зонспор, твърди
Фанатик.

Турският клуб е
готов да изпълни
желанието на румън-
ския футболист и
да му предложи зап-
лата от 1,2 милиона
евро. Нападателят
влезе в последната
година от своя до-
говор с Лудогорец и
отпадането от
Шампионска лига го
е убедила да напусне
българския шам-
пион. Трабзонспор е
готов да плати 500

Изложбата е дело
на регионалния Ис-
торически музей.
Феновете ще видят
12 табла, които ще
бъдат експонирани
във фоайето на Дво-
реца на културата.

На тях ще се ви-
дят много снимки и
исторически факти,
посветени на 100-го-
дишнината на фут-
бола в Перник.

На нея ще бъде по-
казано знаменце, по-
дарено на Живко Ка-
радалиев от Пеле.

Това се случва 70-
те години, когато
Живко Карадалиев е
играл за национал-
ния отбор.

Карадалиев е роден

в Петрич, но се е
развил като утбо-
лист точно при „чу-
ковете”, а по-късно
им става и треньор.
България е  играла
срещу „Сантос” и
тогава Пеле подаря-
ва на Живко Карада-
лиев лично знаменце-
то на бразилския
отбор.

В специални вит-
рини ще бъдат пока-
зани още футболни
сувенири и предме-
ти, притежание на
пернишки футболис-
ти, отличия.

След тях са всич-
ките медали на Жив-
ко Карадалиев, кой-
то ги е подарил на
музея, архивът на

първия майстор на
спорта Павел Влади-
миров, на игралия в
Австрия и национал-
ния отбор бивш
треньор на „Мин-
ьор” Стефан Чумпа-
лов.

Ще се видят и ма-
териали на братя
Лозанови.

Н а й - и з в е с т н и я т
от тях, Михаил Лоза-
нов (Танка) и до ден
днешен си остава
единственият бъл-
гарин, който някога
е бил капитан на ев-
ропейския колос „Ба-
йерн”.

Изложбата ще бъ-
де открита на 26-ти
юли от 17,00 часа.

хиляди евро на бъл-
гарския клуб за 32-
годишния футбо-
л и с т . Р у м ъ н с к и я т
национал има 105 го-
ла във всички тур-
нири с екипа на Лу-
догорец, което го
прави топ реализа-
тор на тима през
последните осем го-
дини, след като клу-
бът влезе в елита
на България, където
се превърна тота-
лен хегемон.Напада-
телят се превърна
във водещ реализа-
тор на родното пър-
венството през пос-
ледните четири се-
зон с актив от 87

гола.
В тях два пъти

стана голмайстор
на Първа лига през
2017 г. и 2018 г.,  ко-
гато отбеляза
съответно 22 и 26
гола. Другите два
сезона пък беше
подгласник на Мар-
тин Камбуров през
2016 г., и Станислав
Костов през 2019
година. Първият
път с 15 гола, а ми-
налия сезон с 20 по-
падения. След пър-
вите два кръга на
този шампионат Ке-
шерю е лидер при
стрелците с четири
попадения.
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Присъдата за перничанина, предивикал ПТП-то е на магистратите от Монтана

РАБОТИТЕ С ЧИКАГО
ОТИВАТ НА ДОБРЕ. ЕДНО
ПОБРАТИМЯВАНЕ С ЕДИН
КВАРТАЛ НА МЕГАПОЛИСА

И ЩАСТИЕТО Е НЕОПИСУЕМО. Вчера
кметът на Перник получи прокламация от ко-
легата си, с което дружбата де факто е закре-
пена от векове и за векове. И всичко това по
случай тържествата за 100-годишнината на
"Миньор". Ето как спортът сродява народите,
вдига имиджа на града, а гражданството ли-
кува. От всички побратимявания на Перник
това ще ни излезе най на далавера. Напосле-
дък обаче покрай пернишко-чикагската връз-
ка твърде нашумя тимът на "Миньор" - Чика-
го. Даже вече ние, перничани, го имаме като
свой. Все едно играе в нашето първенство.
Тук е заровено кучето. Щом като хвалим до
бога миньорци от Чикаго, че са най-силният
български отбор зад граница, какво пречи да
го пуснем в нашето първенство на мястото на
пернишкия си адаш, който в момента едва
крета в трета дивизия, колкото да отчетем, че
имаме отбор. Щом "Литекс" може да стане
ЦСКА, защо "Миньор" - Чикаго да не стане
"Миньор" - Перник. Даже името няма да се
сменя. Една такава трампа може да се окаже
разковничето за излизане от футболната кри-
за, в която яко е затънал родният футбол. Ка-
то продължение от сделката пернишкият "Ми-
ньор" да отиде да играе в чикагското град-
ско първенство, та белким забрави що е това
недофинансиране. Нали сме побратими,
трябва да си помагаме. Тоя шум, дето се
вдигна около годишнината, трябва да се ма-
териализира. Оная прокламация да си заслу-
жи суперлативите. Феновете и без това рядко
вече реват: "Айде, Миньоро!!!" Нека им са да-
де шанс да пореват: "Айде, Чикаго!!!"

ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИ-
НЕТЕ СЕ ВЗЕМАТ КРУТИ МЕРКИ И
ПРАВИЛНО. НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ
СТРЕЗИМИРОВЦИ се действа като по уче-
бник. Защо обаче органите си мислят, че чу-
мата ще влезе през ГКПП-то? Досега никой
не е доказал, че коварната болест минава
през границата при вдигната бариера. Тя ми-
нава границата откъдето си иска. Още по-точ-
но - за нея не важат никакви граници и каран-
тини. Та нали преди време се вдигна бая ала-
рма за телената ограда, която да не дава
шанс на румънските диви прасета да минават
в Добруджа и да разнасят бацилите. Да, ама
комай пак от Румъния  дойде африканската
чума, а не от Африка. И не през Дунав мост, а
през полето. Затова Стрезимировци може и
да е идеалното място за борба с чумата, но
чумата на Стрезимировци не разчита. Тя има
други обходни пътища и пътечки, по които
влиза в промишлените свинеферми и вдига
косата на клиентите, наредили се за свинска
мръвка пред щандовете.

Любомира ПЕЛОВА
Окръжна прокура-

тура - Монтана е
постигнала осъди-
телна присъда
спрямо 38-годиш-
ният перничанин
В.Б., обвинен за из-
вършено от него
престъпление по чл.
343, ал. 4 от НК.

Подсъдимият при-
тежавал свидетелс-
тво за управление
на МПС със срок на
валидност до
31.01.2012 година,
след което не го
подновил.

Спрямо него мно-
гократно били изда-
вани наказателни
постановления във
връзка с констати-
рани нарушения на
Закона за движение-
то по пътищата.

На 03.01.2017 г.
В.Б. се намирал в
монтанското село
Благово, където
имал недвижим имо-
т.

Преди обед той
поканил на гости не-
гов познат, с кого-
то изпили по 200
грама ром.

 След 16 часа два-
мата продължили
консумирането на
алкохол в заведение
в центъра на село-
то, като на тръгва-
не подсъдимият си
купил още 50 грама
ром в пластмасова
чаша.

Въпреки нетрезво-

И девойка - съучастник
в кражба на мотоциклет

Любомира ПЕЛОВА
Трима се били задържани за кражба

на мотоциклет, съобщиха от полицията
Престъплението е било извършено в

понеделник през нощта, когато от имот
в областния град бил откраднат мото-
циклет "Хонда".

След подаден сигнал от потърпев-
шия, 42-годишен мъж, били предприети
действия за установяване на извърши-
телите.

Служители от пернишкото Първо ра-
йоннно управление на МВР провели
множество действия по разследването,
в резултат на което хондата е намерена
и иззета. Задържани са трима младежи
- две момчета на 23 и 17 години и мо-
миче на 20, чиято съпричастност към
деянието се изяснява.

Работата по започнато досъдебно
производство продължава.

то си състоянието
Б. се качил в ползва-
ния от него лек ав-
томобил "Волво" и
тръгнал от селото
към Монтана, като
управлявал с висока
скорост.

В района на язовир
"Чернила" той навл-
язъл в насрещното
платно, с което пре-
дизвиквал тежко
пътно-транспортно
произшествие с дви-
жещия се срещу него
лек автомобил "Лан-
чия". Въпреки пред-
приетата спасител-
на маневра от стра-
на на водача на дру-
гото МПС, с цел из-
бягване на челния
сблъсък, това се
оказало невъзможно.
Свидетел на инци-
дента подал сигнал
в полицията за слу-
чилото се.

При извършената
проверка на място
подсъдимия В.Б. от-
казал да бъде тес-
тван с техническо
средство за употре-
ба на алкохол, както
и да му бъде връчен
талон за медицинско
изследване на кръв-
та.

През цялото време
се държал грубо и
арогантно.

При транспорти-
ране за болнично за-
ведение пострада-
лият водач на лек
автомобил "Ланчия"
починал. Непосредс-

твената причина за
смъртта му е ос-
трата дихателна и
сърдечна недоста-
тъчност, развила се
вследствие на мно-
жествена черепно-
мозъчна и гръдно-
коремна травма.

Пътуващ с него
мъж получил корем-
на травма и счупва-
не на ключицата.

Съгласно заключе-
нието на изготвена-
та в хода на досъ-
дебното производс-
тво автотехническа
експертиза, в момен-
та на удара управл-
яваният от подсъ-
димия Б. лек автомо-
бил се движел със
скорост 128.04 км/ч,
при максимално до-
пустима 90 км/ч.
Другият автомобил
се движел със ско-
рост 82.60 км/ч.

По време на извър-
шеното от подсъди-
мия В.Б. деяние, от-
нело човешки жи-
вот, концентрация-
та на алкохол в
кръвта му била око-
ло 2,30 промила.

Окръжен съд -
Монтана му е нало-
жил наказание от
шест години "лиша-
ване от свобода"
при първоначален
общ режим.

Присъдата може
да бъде обжалвана и
протестирана пред
Софийския апелати-
вен съд.

Осъдиха за присвояване на чужди
пари пошенска служителка
Любомира ПЕЛОВА

Служител в пощен-
ска станция е вече с
наложено наказание за
присвояване на чужди
парични средства и
документно престъп-
ление.

Съдът е одобрил
споразумение, сключе-
но между Районна про-
куратура - Перник и
защитата на В.А., об-
винена за извършени
от нея престъпления
по чл. 205, ал. 1, т. 1, и
по чл. 311, ал. 1 от На-
казателния кодекс.

 В периода от 1
март до 28 април
2017 година, подсъди-
мата, в качеството
си на длъжностно ли-
це - служител в по-
щенска станция и по-

щенски раздавач в
пернишко село, прис-
воила чужди парични
средства. Общият им
размер възлиза на
5700,60 лева, пред-
ставляващи собстве-
ност на "Български
пощи" ЕАД.

Тя съставила 38
официални докумен-
та - дневни отчети
"Касова книга", в кои-
то удостоверила не-
верни обстоятелс-
тва относно размера
на касовата налич-
ност.

В графи "Наличност
от предходния ден"
(начално салдо) и "На-
личност в края на
деня" (крайно салдо)
били посочени неот-
говарящи на действи-

телността суми.
Подсъдимата се е

признала за виновна
за извършените от
нея престъпления и
се е съгласила да й бъ-
де наложено едно об-
що наказание "Проба-
ция", включваща след-
ните мерки: задължи-
телна регистрация
по настоящ адрес и
периодични срещи с
пробационен служи-
тел за срок от 18 ме-
сеца.

До приключване на
съдебното следствие
присвоените парични
средства са били вър-
нати от нея.

Определението на
съда има последиците
на влязла в сила при-
съда.

"В и К" ликвидира пожара в
пречиствателната станция

за отпадни води
Силвия ГРИГОРОВА

Както "Съперник" вече информира, при
проверка експерти на РИОСВ-Перник уста-
новиха, че причината за обгазяването на Ра-
домир са запалените депонирани утайки в
пречиствателната станция за отпадни води в
Батановци. Еко инспекцията издаде прото-
кол и заповед за изгасяването  на пожара.

От "В и К"-Перник, който е стопанин на пре-
чиствателната станция за отпадни води, ин-
формираха, че са предприети необходимите
мерки, за да бъде първо локализиран, а след
това и потушен възникналият пожар в пре-
чиствателната станция . " Вследствие на ви-
соките температури е станало самозапалва-
не на депонираните утайки в полетата за из-
сушаване. След като потушихме пожара сме
организирали денонощно пръскане с вода,
за да предотвратим евентуално повторно са-
мозапалване. В момента няма никакво об-
газяване, за което сме информирали своев-
ременно и РИОСВ", увери инж. Витанов. На
въпроса- не трябва ли натрупаните утайки в
полетата за изсушаване периодично да се
почистват, за да се избегне подобно самоза-
палване, шефът на водоснабдителното пред-
приятие отговори:"По принцип трябва да се
почистват тези полета, но на този етап няма
как".

Да се надяваме, че с реализирането на го-
лемия воден проект, който предвижда и ре-
хабилитация и на пречиствателната станция
за отпадни води, подобни инциденти няма да
се допускат.

Поредните пияни зад
волана засечени в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Двама пияни шофьори са установени в Пер-

ник. 45-годишен е шофирал автомобил с 2, 66
промила алкохол в кръвта.

В понеделник, около 11,30 часа, в перниш-
кия квартал "Тева" бил проверен "Пежо 407",
управляван от 45-годишен перничанин. При из-
пробването му с техническо средство за алко-
хол са отчетени 2, 66 промила. Мъжът отказал
кръвна проба за химичен анализ и бил задър-
жан за 24 часа с полицейска мярка.

С 1, 50 промила алкохол в кръвта е засечен
да управлява "Мицубиши Лансер" 61-годи-
шен перничанин. Той бил проверен на улица
"Русе" в областния център. Отказал кръвна
проба за химичен анализ. Образувани са бър-
зи производства и работата продължа.
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