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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

Ùóðè çàáàâëåíèÿ â Èçòîê çà 1- âè þíè
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Св. Александър, патр.
Александрийски. Мчца

Теодосия девица

Анализирай
онова!

Започнаха се здрави анализи на изборните
резултати. Политиците се скъсват от ана-
лизиране. Преди изборите анализираха то-
ва, а сега онова. Досущ като в ония амери-
кански комедии с аналогични заглавия. Само
че лентите бяха хитови, а техните анализи
- хилави. От много анализиране няма да им
остане време да починат. Та нали у нас оби-
кновено денят за размисъл е след избори-
те.

Победители и победени са наточили но-
жове да се разправят най-напред с врагове-
те с партиен билет. Тази традиция от они-
я мрачни времена щяла да им обещае свет-
ло бъдеще. И Борисов, и Нинова почват да
режат живо месо, което мирише на развале-
но. После ще анализират миризмата, за да
стигнат до онова. А онова никак не е добро.
То е ясно и без анализ. Навсякъде из Бълга-
рия мирише на безразличие. Мирише, та чак
вони. И ако вземеш да го анализираш, така
ще се упоиш, че направо ще изпаднеш в ко-
ма. В каквато реално изпаднаха така нарече-
ните основни партии, които доскоро голям
го вадеха, а сега се радват на мижавите си
избиратели. От много анализиране може и
тях да загубят един ден.

Анализирането на онова може да ги дока-
ра дотам да се загубят в анализа. И да ста-
не като в американските комедии, че и по-
тъжно...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Празникът е под надслов “Една усмивка прави чудеса”
Светла ЙОРДАНОВА

По случай 1-ви Юни
- Ден на детето,
Кметство Изток ор-
ганизира празник под
надслов “Една усмивка
прави чудеса”. Тър-
жеството ще се про-
веде на площадката
пред Младежки дом -
Мошино и започва в
10:00 ч. На празника
ще можете да се нас-
ладите на алеята “Ме-
чтите са цветни”, къ-
дето ще откриете
шатри за рисуване на
лица, рисуване с тебе-
шир, машина за заха-
рен памук, машина за
сапунени мехури и

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

други творчески дей-
ности. За малчугани-
те ще има весели със-
тезания и томбола с
награди. Всички при-
състващи могат да
участват в засаждане
на цветя и в конкурс
за детска рисунка на
асфалт.

Децата ще се нас-
ладят на детска шоу
програма с анимато-
ри, игри, песни и тан-
ци. Кулминацията на
празника ще бъде по-
бедителят в телеви-
зионното шоу “Като
две капки вода” - Сте-
фан Илчев. Броени
дни след финала та-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÓÌÚÒ Ñ
ÀËÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎ ËÅ×ÅÍÈÅ

ÇÀÙÎ ÑÅ ÃÍÅÂßÒ
ÏÅÐÍÈØÊÈÒÅ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ
“ÑËÀÂÀÒÀ” ÑÚÁÐÀ
ÀÌÀÒÜÎÐÈ ÎÒ ÖßË ÑÂßÒ

За бум на кърлежи алармираха медиците от ЦСМП

лантливият изпълни-
тел ще гостува в
гр.Перник по случай
Празника на детето.
На площадката пред
Младежки дом - Моши-
но начало на тържес-
твото ще даде обича-
ната от всички ак-
триса Александра
Сърчаджиева. За кра-
сотата и стила в дви-
женията ще се погри-
жат балерините от
балет Анабел с худо-
жествен ръководи-
тел Лили Крумова. Мо-
дерно изкуство и
вдъхновяващи движе-
ния ще покажат и хип-
хопърите от Dance

Squad с ръководител
Илиана Росенова, а в
мистиката и в света
на фокусите ще ни

20-годишен ще отговаря за
съжителство с непълнолетна

Любомира ПЕЛОВА
20-годишен перничанин се изправя пред

правосъдието за съжителство с  непълно-
летна.

Младият човек е жител на областния
град. Младежът заживял с момиче, което
не било  навършило 16-годишна възраст от
месец март миналата година.

Започналото разследване установило по
безспорен начин престъпното деяние.
Привлечен е като обвиняем по чл. 191, ал. 1
от НК и работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Перник.

пренесат децата от
илюзионно студио
“Икар” с ръководител
Александър Луканов.

Силвия ГРИГОРОВА
Бум на ухапванията

от кърлежи устано-
виха през изминалата

седмица медиците от
Центъра за спешна

медицин-
ска по-
мощ в
П е р -
н и к . ” В
четири-
те ни
филиала
в облас-
тта- Ра-
д о м и р ,
Брезник
Трън и
З е м е н
имаме ре-
гистри -
рани 33
ухапани
п а ц и е н -

ти от кърлежи. Всич-
ки са обработени и
имунизирани. Това е
сигнал за необходи-
мостта от предприе-
мането на сериозни
мерки от страна на
общинските управи в
петте общини в ре-
гиона. Необходимо е
час по-скоро да се за-
почне косене на тре-
вата и сред това вед-
нага да започне тре-
тирането срещу кър-
лежи. Обилните вале-
жи и повишаването
на температурите
създадоха идеалните
условия за размножа-
ването на кърлежите.

Имайки предвид опа-
сността, която грози
ухапаните от кърле-
жи, наложително е час
по-скоро да се пред-
приемат мерки за бор-
ба срещу тях”, заяви
директорът на
ЦСМП- д-р Валери Си-
меонов. Той допълни,
че през отминалата
седмица се наблюдава
спад на болните от
остри респираторни
заболявания, за смет-
ка на болните от
чревни инфекции.
През трите почивни
дни няма констатира-
ни тежки случаи или
инциденти в региона.
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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

- Какво е  в момента
финансовото състоя-
ние на Специализира-
ната болница за про-
дължително лечение в
Перник.

-Мисля, че успях  да
стабилизирам болни-
цата дотолкова, че  не
допуснах тя да бъде
закрита. Това постиг-
нах чрез въвеждането
на нови дейности, най-
вече чрез обслужване-
то на пациентите по
пакети.

Въведох  няколко ва-
рианта на предлагани-
те  пакети: за пациен-
ти, които не се са-
мообслужват и за те-
зи, които се самооб-
служват,  с обявени
цени като сме регла-

ментирали какво
включват тези паке-
ти. Те се възприеха и
хората се възползват
от тях вече. Доброто
в моето предложение
е  не толкова да прив-
личаме повече пари за
болницата, за да може
тя да оцелее, колкото
да бъдем полезни на
хората. Ще дам при-
мер- клиничната пъте-
ка за мозъчен инсулт е
с продължителност 7
дни.  Това се отнася и
за фрактурите на кос-
ти.

Излишно е да зада-
вам въпроса- кой па-
циент може да се въз-
станови след мозъчен
инсулт за 7 дни, това
е практически  невъз-

можно. Предлагаме на
близките на хора пре-
живели мозъчен ин-
султ  възможност за
рехабилитация, имаме
възможности, имаме и
специалисти. Срещу
заплащане можем да
предложим тази услу-
га и мога да кажа, че
постигаме много доб-
ри резултати. Това е
първото ни постиже-
ние

-Какви други услуги
предлага болницата на
пациентите си.

- Отворихме и една
ниша за оцеляване- въ-
ведохме калолечение-
то от месец април сре-
щу скромните цени
от 5 и 10 лева. Наши-
те пациенти могат да

На 1-ви юни в библиотеката
ще бъде много интересно
Светла ЙОРДАНОВА

На 1-ви юни в биб-
лиотеката ще бъде
интересно. Специално
за децата на Перник
б и б л и о т е к а р и т е
предлагат куп инте-
ресни занимания в
детския отдел на Ре-
гионалната библиоте-
ка в празничния ден
тази събота. Желае-
щите могат да се
включат в игри с при-
казни герои на “актив-
ните карти” - децата

ще играят с Пинокио,
Снежанка, Палечка,
трите прасенца и мно-
го други любими ге-
рои. Предизвикателс-
твата включват лаби-
ринти, откриване на
разлики, търсене на
скрити предмети. Ос-
вен това малките по-
сетители ще могат да
се включат в слушане
на приказки и отгат-
ване -”Познай какъв е
краят на приказката”,
да опитат да бъдат

библиотекари - “Опи-
тай да си библиоте-
кар, да оцветяват
върху готов шаблон-
”Оцвети рисунката”.
Четящите деца, посе-
тили Детски отдел на
РБ “Светослав Мин-
ков” на първи юни по-
лучават книгораздели-
тел и поздравителна
картичка - дар от биб-
лиотеката. Забавле-
нията в детския от-
дел ще бъдат от 9 до
14 часа.

се възползват от то-
ва природолечение.
Торфеното блато
“Байкал” е наблизо и
доставката на торф
ни е гарантирана.  Мо-
га да кажа, че посте-
пенно хората се акти-
визират, защото
някои от тях са пол-
звали калолечение в
Сапарева баня и Кюс-
тендил, а сега им пре-
доставяме да го пол-
зват в родния си град.
До сега над 20 пациен-
ти са се възползвали
от новата ни услуга.
Нашето предимство
е, че имаме капаците-
та, легловата база и
възможността заедно
с провеждащата се
терапия, на  нашите
пациенти да предлага-
ме и калолечение.  За в
бъдеще имам намере-
ние да възстановим
парафинолечението и
на лазер-терапията, за
които е доказано, че
са полезни и безвред-
ни. В известна степен
парафинолечението
припокрива периметъ-
ра на действие на ка-
лолечението. Но има
ситуации, при които
единия метод е за
предпочитане пред
другия. Лазер тера-
пията върши перфек-
тна дейност при въз-
палителни заболява-
ния и травматични
увреждания на стави-
те. Това е нещо, което
в нашия окръг не се

Назначават учители като
сезонни работници  алармират

от КТ “Подкрепа”
Светла ЙОРДАНОВА

Правителството на България започва да
формира ефективна политика по доходите
на педагогическите специалисти, в резул-
тат на която през последната година са
увеличени заплатите на работещите в сис-
темата.

Средното увеличение на работната зап-
лата на учителите след последния анекс от
края на миналата година е с 18,4 процента
по данни на МОН. Увеличени са и някои от
допълнителните плащания, които от години
не бяха индексирани, съобщават от Синди-
ката “Образование” към КТ “Подкрепа”, с
председател Юлиян Петров.

По сигнали, пристигащи в Синдиката “О-
бразование”, някои от образователните ин-
ституции няма да могат да извършат тра-
диционното допълнително плащане за 24
май.

При последните увеличения на заплати-
те на работещите в отрасъла “Просвета” не
бяха увеличени средствата за материална
издръжка и капиталови разходи на обра-
зователните институции, което принуди
много директори да намалят драстично
или да спрат традиционните от 1998 г. три
плащания към българските учители.

Затова от Синдиката “Образование”
предлагат на правителството да увеличат
средствата за отрасъла до 6 процента от
БВП, за да се обезпечат образователните
политики, заложени в новия училищен за-
кон.

“Тревога буди и статистиката, че 10 про-
цента от работещите учители се назнача-
ват на срочни трудови договори за една
година, което ги приравнява на сезонни
работници”, заявяват от синдиката.

И посочват, че наред с борбата за по-
достойно заплащане на учителския труд и
издигане статута на професията, Синдика-
тът “Образование” оценява усилията на
българския учител и за осми пореден път
ще връчи наградата “Учител на годината -
Стоян Михайловски”. Най-високият приз
се присъжда за особени заслуги в облас-
тта на просветното, културното и синдикал-
ното дело.

4 600 декара с картофи
са засети до сега

Силвия ГРИГОРОВА
Сеитбата на картофите в областта е вече

на приключване, информираха от Облас-
тна дирекция “Земеделие” в Перник.

Към 24 май в областта са засети общо 4
600 дка с картофи. Първи с тази отговорна
задача се справиха стопаните от Брезник,
които засяха 380 дка. Земеделците от Зе-
мен също приключиха с картофите като
засяха 300 дка. Земеделските производи-
тели от Трън, които засяха най-много кар-
тофи тази година- 2 500 дка, също остави-
ха зад гърба си тази отговорна задача. В
сравнение с миналата година обаче, пло-
щите с картофи в трънско са по-малко. На
финалната права със сеитбата на картофи-
те са и радомирци. До момента от подгот-
вените 1 460 дка те са засели 1 420 дка.
При благоприятно време, тази седмица и
те ще приключат с картофите. Стопаните от
Ковачевци, които подготвиха 100 дка за
сеитба на картофи, очевидно се отказаха
тази гадина да сеят този зеленчук. Перни-
чани също пропуснаха тази година да сеят
картофи.

До момента земеделците от Брезник са
успели да наторят всички засети площи с
картофи. Радомирските земеделски
производители също подхраниха всички
засети  площи. Трънчани са успели да под-
хранят до сега 1 200 дка, като тези площи
те вече са третирали и с хербициди. Брез-
нишките стопани също третираха всички
засети площи, а в Земен са третирани по-
ловината от засетите 300 дка.

Пожар в Църква
Любомира ПЕЛОВА

Пристройка към къща е горяла миналата
седмица в пернишкия квартал „Църква“.

Сигнал в пожарната е подаден в четвър-
тък, около 6,30 часа сутринта. Пристигна-
лите на място два екипа огнеборци поту-
шили пламъците.

Унищожени са около 5 кв. м. покривна
конструкция на сградата и ламперия. Спа-
сена е къща и стопански постройки. Причи-
ната е късо ел. съединение. Няма постра-
дали хора.

прави. Все още обаче
ни трябва още време
за да обогатим инфор-
мацията си и да се
подготвим както
трябва.

-Значи ли това, че
вече не съществува
опасност отново НАП
да предяви иск и пак да
се стигне до опис на
Профилакториума.

- Ние с НАП в момен-
та нямаме никакво
конкретно  споразуме-
ние. Просто парите,
които изкарваме по
клиничните пътеки се
превеждат директно
по сметката на НАП.
Това означава, че пари
от клинични пътеки в
касата на болницата
не постъпват. Това ни
създава и сериозни
затруднения, защото
на практика, зарабо-
теното от нас като
услуги отива дирек-
тно в НАП.

-Как решихте въпро-
са с отоплението на
болницата.

-За сега временно
сме закупили, по съве-
та на специалисти,
няколко икономични
отоплителни еле-
ктроуреда, които са
по-икономични. Над-
явам се до зимата да
намерим по-кардинал-
но решение за отопле-
нието, защото сграда-
та е голяма.

Разговора води
Силвия ГРИГОРОВА
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Любомира ПЕЛОВА
Пернишките социа-

листи са сърдити за
съкрушителната за-
губа на евровота. И
търсят както на мес-
тно, така и на нацио-
нално ниво причини-
те за неуспеха не там,
където трябва. Заед-
но с лидера на БСП
Корнелия Нинова
търсят вината в
някакъв купен, корпо-
ративмен вот. Без
факти обаче. А и деца-
та знаят знаят, че
когато хвърляш в
публичното прос-
транство подобни
тежки думи, трябва
да си ги подплатил с
доказателства. Иначе
не само си смешен, но

и можеш преспокойно
да бъдеш обвинен в
клевета.

А истината е прос-
та. Истината е друга
- социалистите загу-
биха едни на първоче-
тене спечелени избо-
ри по много причини,
но една от най-важни-
те, поне за Пернишко,
бе лошата предизбор-
на кампания, в която
нямаше ясно и точно
дефинирани посла-
ния,така че да стиг-
нат до сърцето и ума
на всеки потенциален
избирател. Всъщност
имаше ли изобщо пре-
дизборна кампания на
БСП в истинския сми-
съл на това понятие?
Две по-големи изяви –

Загубата бе обусловена от ясни европослания и липсваща предизборна кампания

Корнелия Нинова
подаде оставка

Лидерът на БСП
Корнелия Нинова
подаде оставка. Тя
е изненадваща, тъй
като на брифинг в
централата на пар-
тията в деня на из-
борите лидерът на
БСП не излезе
пред журналисти, а
Корнелия Нинова
заяви, че няма да
подава оставка, но

ще започне процедура по избор на нов пред-
седател на БСП, т.е. своеобразен вот на до-
верие в партията.

БСП загубила балъшки сготвени избори.
Това беше позиция на редица социалисти
преди днешния пленум на столетницата.

Георги Пирински посочи, че пленумът се-
риозно коригирал Корнелия Нинова прена-
реждайки листата и издигайки Сергей Стани-
шев на предни позиции с преференциите.

Георги Гергов обясни, че шест месеца се
старал да не пречи, като не се появявал по
медиите с коментари. Дал възможност на ръ-
ководството да организира и проведе избо-
рите. Не съм доволен от резултатите, не съм
доволен от воаяжите, не съм доволен от схе-
мите, които се готвят да се направят, подчер-
та той. Гергов настоява да се спазва уставът
и да се носи политическа отговорност. Втори
път загубихме сготвени избори, каза бизнес-
менът.

Освен това според него и днешният пле-
нум бил грешен. Нямало окончателно резул-
тати от изборите, а левите щели да обсъждат
резултатите. Не трябвало да се прехвърлят
проблемите от болната на здравата глава и
да се сменят ръководства по места, каквато
идея вчера лансира Корнелия Нинова.Няма
как да останем еднолична партия, ядосан е
Гергов. БСП не можела да управлява на пар-
че. Имаме идеи и каузи, изтъкна той. Не ис-
каме да дъним партията, категоричен е Гер-
гов.

Според Атанас Мерджанов левицата зада-
ла много очаквания на избирателите. Объ-
ркахме много, е равносметката на социалис-
та. В крайна сметка бяхме наказани, допълни
той. Мерджанов иска оставки, защото пре-
дизборният щаб не си свършил работата. По
мнението му грешка било депутатите да из-
лязат от Народното събрание и сега му е ин-
тересно с какви мотиви Нинова ще предложи
завръщането им.

И Антон Кутев призна загубата. Според не-
го големият проблем е как БСП ще се проме-
ни, за да не загуби следващите избори по съ-
щия балъшки начин. Че трябва промяна за
мен е безспорно, отсече Кутев. За мен е важ-
но да има рязка промяна в начина, по който
работим, изтъкна червеният депутат. Левица-
та не можела да се управлява по същия на-
чин, което обаче не означавало, че не може
да се управлява от Корнелия Нинова.

откриването на кам-
панията в присъс-
твието на Елена Йон-
чева и среща с избира-
телите от квартал
«Изток» с участието
на депутата Валери
Жаблянов, са повече
от недостатъчни. Те
дори не са санитар-
ния минимум. И като
капак на всичко, под-
чертаваме, европей-
ските послания лип-
сваха. Липсваше им чо-
вешка, понятна за
всеки предизборна
кампания с ясни посла-
ния. Вместо да пог-
леднат към европей-
ските ценности, към
задачите, които ще
трябва да решават
заедно с колегите си

от останалите дър-
жави на Стария кон-
тинет бъдещите ев-
родепупати от Бълга-
рия, нашите червени
се втурнаха в крити-
ки към вътрешната
политика на страна-
та и говореха за анга-
жименти в европарла-
мента, които нямат
нищо общо със същ-
ността му. Социалис-
тите сгрещиха. Прос-
то сбъркаха кампания-
та за евровота, в коя-
то акцентът е или
поне трябваше да е
друг, с кампания за из-
бор на парламент, на
президент или на мес-
тни органи на самоуп-
равление. А когато
нямаш предизборна
кампания като хора-
та, когато пестиш
парите от каквото не
трябва, защо после се
сърдиш, че си загу-
бил? Дали социалисти-
те пък не забравиха
старата максима, че с
трици маймуни не се
ловят? Защото не мо-
жеш нищо да не дадеш
и да искаш да си раз-
познаваем. Няма как
да стане. Повярваха  в
собственото си вели-
чие и непогрешимост,
повярваха в предвари-
телно обявената от
някои социолози прог-
нозна победа. И загу-
биха. Думата си казаха
и вътрешнопартий-
ните боричкания не
само на национално,
но и на регионално ни-

во, а те вече не са
тайна за никого.

Червените подцени-
ха всички останали
политически сили,
подцениха парт-
ньортсвото  и си по-
лучиха урока. Вживяха
се в ролята на еди-
нствената опозиция
на управляващите.
Нека обаче им припом-
ним, че не са еди-
нствените. Изяви се
силно на политическа-
та карта Демокра-
тична България, коя-
то в лицето на Радан
Кънев има вече своя
евродепутат. Пред-
ставиха се силно неза-
висими кандидати,
които дават сериозна
заявка за следващи из-
бори. Така че БСП не е
единствената опози-
ция на ГЕРБ. Защото
времето на двуполюс-
ния модел мина. И сла-
ва Богу. Защото, как-
то каза Радан Кънев,
ако БСП е единствена-
та опозиция, ГЕРБ ще
управлява вечно и
безметежно. Днес оба-
че Татовото време
мина. А левите
трябва да направят
сериозен анализ на ис-
тинските причини за
загубата и най-вече
да си дадат ясна
сметка, че наистина
не са единствената
опозиция. И конкурен-
тите им в това отно-
шение вече гледат
към следващия вот и
се готвят за него.

Цацаров: Огласяването на данни в
изборния ден не влияе на избирателя
Любомира ПЕЛОВА

Излишно е да лице-
мерничим. Едва ли ста-
тистиката в деня на
вота ще повлияе в пос-
ледния момент на изби-
рателя. Убеден съм, че
99% от хората като
мен идват да гласуват
с ясно решение. И съм
сигурен, че тези, които
отидат до урните, не
се интересуват от оц-
ветените колонки. Хо-
рата мислят и не бива
да ги подценяваме.

Така главният проку-
рор Сотир Цацаров ко-
ментира забраната ме-
диите да публикуват
на социалните си стра-
ници екзитполове в из-
борния ден. “Гледам на
това като на законова
разпоредба, която
трябва да се спазва. Да-
ли обаче следва или не -
практиката е показала,
че ако се отворят ин-
тернет страниците на
различни издания, под

една или друга форма -
кулинарни рецепти,
природни и историчес-
ки забележителности,
т.е. под всякаква скри-
та форма съответни-
те прогнози се публику-
ват”, посочи Цацаров.

Той специално гласу-
вал за по-различна Евро-
па. “Дадох вота си за
български представи-
тели в ЕП, които биха
работили за по-различ-
на ЕВропа. Какво разби-
рам? Европа на европей-
ските столици и нейни-
те граждани, а не на
брюкселската бюрокра-

ция. И второ, Европа,
много по-ангажирана
със собствената си си-
гурност и антитрори-
зъм”, обясни избора си
Цацаров. Според него
темата с европейската
прокуратура е била “бе-
зжалостно, безогледно
и спекулативно изпол-
звана от някои полити-
чески лидери в хода на
настоящата кампания”.
Те дори не си направили
труда да прочетат рег-
ламента а европейска-
та прокуратура, а я
включили в агитацион-
ните си материали.

Започнаха матурите
по желание
Светла ЙОРДАНОВА

От вчера до 31 май ще се проведат
матурите по желание.

Вчера бе държавният зрелостен изпит
по желание по три предмета: биология и
здравно образование, физика и астро-
номия и философски цикъл.

Това е третата матура, която обаче не
е задължителна, на нея се явяват само
тези дванадесетокласници, които са ре-
шили да положат и трети държавен зре-
лостен изпит.

Изпитът продължава 4 астрономичес-
ки часа, а за зрелостниците със спе-
циални образователни потребности - 6
часа.

Днес,  29 май, са държавните зрелос-
тни изпити по желание по английски, ис-
пански, италиански, немски, руски и
френски език; по география и химия са
на 30 май, а по математика и история -
на 31 май.

Около 800 ученици са подали заявле-
ния за явяване на матура по желание.

Резултатите от държавните зрелостни
изпити ще бъдат обявени до 13 юни, по-
сочват от Министерството на образова-
нието.

Днес за два часа ще бъде
блокирано купуването на

електронни винетки
Силвия ГРИГОЛОВА

Закупуването на електронни винетки ще
бъде блокирано днес за два часа. Това ин-
формираха от Националното тол управле-
ние. От там поясниха, че поради планирани
актуализации и поддръжка на системата
за електронни винетки, от 17 ч. до 19 ч. на
29 май 2019 г. (сряда) услугите за купува-
не на електронни винетки няма да бъдат
достъпни. След приключването на опера-
циите по актуализацията на системата, за-
купуването на винетките ще бъде възста-
новено.

От Агенция “Пътна инфраструктура” пре-
поръчват на клиентите, които планират пъ-
туване, да си купят електронна винетка
преди този период, за да избегнат налага-
нето на евентуални санкции.
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Всеки кандидат ще се бори за едно място

Светла ЙОРДАНОВА
Тази година един

кандидат за висше
училище ще се бори за
едно място. Това е ре-
зултат от плановете
на държавата да нама-
ли приема в универси-
тетите и по този на-
чин да редуцира ве-
роятността от мина-
ли години кандида-
тът да се бори за це-
ли две места. Българ-
ските държавни уни-
верситети ще имат
правото да приемат
1700 бакалаври по-
малко, отколкото
през миналата година.
Общият план-прием
на първокурсниците
ще бъде 36 984, съоб-
щи просветният ми-
нистър Красимир Въл-
чев.

Той подчерта, че не
очаква всички предло-
жени места да се за-
пълнят - точно както
ставаше и в минали
години. В момента ви-
пускът е малко над 50
000 души, като част
от децата отсега са
приети в чужбина, а
други няма да канди-
датстват във висши
училища.

Така на практика на-
малените места в
у н и в е р с и т е т и т е

съответстват и на
намаления брой сту-
денти поради демог-
рафския срив.

Очакванията са при
тази намалена бройка
един зрелостник да
кандидатства за едно
свободно място, а ако
се добави и приемът
в частните универси-
тети, може да се ока-
же, че един младеж
разполага с място и
половина в универси-
тет. Въпросът е дали
то е в желаната от
него специалност.

Защото напоследък
държавата опитва да
регулира местата на
кандидат-студенти-
те, като обявява пре-
ференциален прием
там, където се очаква
да има търсене на слу-
жители. В същото
време се намаляват
местата в сфери, кои-
то са много търсени
от младежите, но в
които държавата в
близко бъдеще няма
да има нужда от кад-
ри - например иконо-
мика и администра-
ция. Все още част от
кандидатите не са
наясно с тази особе-
ност на регулацията,
която не е е сигурно
дали ще проработи.

Над 400 000 са диагностицирани
с остеопороза у нас

Силвия ГРИГОРОВА
В България 336 425 жени над 50 г. са

диагностицирани с остеопороза,  а  81
482 е броят на заболелите  мъже. Близо
420 000 са пациентите у нас, които са в
риск от развитие на заболяването, ста-
ва ясно от доклад, изготвен в сътрудни-
чество с Международната фондация за
остеопороза (IOF) и Европейска феде-
рация на фармацевтичните индустрии и
асоциации (EFPIA). Според прогнозата,
направена в доклада, населението над
50-годишна възраст до 2025 г. в Бълга-
рия ще бъде 2,9 млн. души, а общият
брой на очакваните фрактури ще се
увеличи с 4%.

Остеопорозата засяга много жени
след настъпването на менопаузата, тъй
като тогава се наблюдава нарушаване
на баланса между процесите на обра-
зуване и разграждане на костно ве-
щество. Това води до отслабване на
костите с течение на времето и увели-
чаване на риска от фрактури.

Смята се, че 1 от 3 жени над 50-го-
дишна възраст ще претърпи остеопо-
розна фрактура.  За пациенти с пови-
шен риск от фрактури се възприемат те-
зи, които след 50 г. са преживели поне
едно счупване. При хора, които вече са
имали счупване, свързано с остеопоро-
за, съществува 2 пъти по-голяма вероя-
тност да претърпят нова фрактура.

Световната здравна организация
официално обяви остеопорозата за
здравна заплаха за обществото, а Меж-
дународната фондация за остепороза
призова правителствата по цял свят да
поставят заболяването като основен
здравен приоритет.

Около 55% от жените в Европа на въз-
раст над 70 г. са в риск от развитие на
остепороза. Това сочат данни от проуч-
ване за първичната медицинска помощ,
проведено в 8 държави: Белгия, Фран-
ция, Германия, Ирландия, Полша, Сло-
вакия, Швейцария и Великобритания.

Изследването е проведено с 3 798
жени на 70 г. или по-възрастни по вре-
ме на посещенията им при лекуващия
лекар. Основната цел на проучването е
да се анализира процентът на пациен-
тите с повишен риск от фрактури, които
не са получили своевременно лечение
за остеопороза. Въз основа на статис-
тиката, близо половината дами са оце-
нени с висок риск от поява на фрактури,
а 75% от тях не са получили лечение.
Нещо повече, 85% от нелекуваните па-
циенти с риск от развитие на остеопоро-
за нямат поставена диагноза.

"Това проучване оценява моделите
на диагностика и лечение на остеопоро-
зата при първичната медицинска по-
мощ в Европа. Данните сочат, че е доб-
ре в бъдеще да се изработи стратегия
за повишаване на осведомеността на
обществото и улесняване на диагности-
цирането на пациентите в риск от раз-
витие на остеопороза, за да се подобри
лечението им и да се предотвратят бъ-
дещи фрактури", коментира проф. д-р
Юджин Маклоски от университета в
Шефилд, преподавател по костни за-
болявания при възрастните и директор
на Център за интегрирани изследвания
за артрита и мускулно-скелетното ста-
реене във Великобритания.

Проучването доказва, че ненавре-
менното диагностициране на остеопо-
розата в Европа е основен проблем при
лечението", обяснява д-р Дейвид М.
Рийз, вицепрезидент на биотехнологич-
на компания Amgen. "Фактът, че по-гол-
ямата част от пациентите с повишен
риск от фрактури остават нелекувани,
подчертава огромната необходимост от
своевременна диагностика на остеопо-
розата, за да можем да се справим с
тази обществена здравна криза и да
подобрим живота на милиони хора, кои-
то страдат от заболяването", допълни
още той.

Това е част от стра-
тегията на Минис-
терството на обра-
зованието да обяви
нулев прием в 16 про-
фесионални направле-
ния в различни уни-
верситети.

Това е в унисон с
постановление на ка-
бинета от миналата
година, съгласно кое-
то там, където няма
интерес и се приемат
под 15 студенти,
приемът трябва да
бъде преустановен.

Сред най-ощетени-
те вузове е Шумен-
ският университет,
където ще се закрие
приемът в четири
направления - общес-
твени комуникации и
информационни нау-
ки, икономика, тури-
зъм и национална си-
гурност.

В Аграрния универ-
ситет в Пловдив се
закрива икономиката,
във Великотърнов-
ския - политическите
науки и националната
сигурност. Админис-
трация и управление
се закриват в Лесо-
техническия, Военния
университет във Ве-
лико Търново и във
Висшето училище по
телекомуникации. Ру-

сенският университе-
т няма да приема та-
зи година студенти
по национална сигур-
ност. Специалността
няма да се учи още в
Шумен и Велико Тър-
ново. Сред порязани-
те вузове е и Алма ма-
тер, който няма да
обяви прием в спе-
циалност "Обществе-
но здраве".

Увеличава се прие-
мът в медицина и
фармация. Според ми-
нистър Вълчев, канди-
дат-студентите не
искат да учат в инже-
нерни професионални
направления, въпреки
че обявената заплата
и нейният прогнозен
ръст в следващите
години са сред най-ви-
соките.

Първо проверявали
дали се учи матема-
тика и ако я няма в
програмата, се запис-
вали. Страната ще на-
мали и приема в спе-
циалност психология,
за която кандидат-
студентите водят
най-лютата битка и
се кандидатства с
най-висок бал. Пара-
доксалното е, че Ми-
нистерството обяви,
че ще назначава все
повече психолози в
училищата, но на
практика намалява
бройките за тази спе-
циалност.

Държавата обмисля
и обявяването на не-
що като трета сти-
пендия за млади хора,
избиращи да учат хи-
мия, химични техноло-
гии, математика, фи-
зика, религия и педа-
гогика на обучението
по конкретен учебен
предмет в горните
класове. Младите хора

Надзорът на НЗОК увеличи цени на клинични пътеки
Силвия ГРИГОРОВА

Надзорният съвет
на Националната
здравноосигурител-
на каса одобри
проект на Договор
за изменение и до-
пълнение на Нацио-
налния рамков дого-
вор за медицинските
дейности между На-
ционалната здрав-
ноосигурителна каса
и Българския лекар-
ски съюз за 2018 г.
Това съобщиха от
НЗОК. Анексът от-
разява увеличението
на цените на значи-
телен брой клинични

пътеки с между 10-
30 %, като е обърна-
то особено внимание
на неонатологични-
те и педиатричните
пътеки.

Така например, в об-
ластта на неонато-
логията увеличение-
то на клиничните пъ-
теки е с 20-30% или
от 1440 до 1670 лв.;

Увеличението на
клиничните пътеки
за лечение на деца е
също с 20-30% или
от 840 до 2 400 лв.;

На сто процента е
увеличена клинична-
та пътека за септич-

ни (бактериални) ар-
трити и остеомиели-
ти при деца под 18-
годишна възраст -
2400 лв.

С 30% се увеличава-
т пътеките за диаг-
ностика и консерва-
тивно лечение на он-
кологични и онкохе-
матологични забол-
явания, възникнали в
детската възраст -
1300 лв.

Проектът на Анекс
към Националния
рамков договор за ме-
дицинските дейнос-
ти между Национал-
ната здравноосигу-

рителна каса и Бъл-
гарския лекарски
съюз за 2018 г. ще
бъде публикуван на
официалната интер-
нет страница на
НЗОК.

За да се обезпечат
финансово увеличе-
ните цени на клинич-
ните пътеки, Над-
зорният съвет реши
да се освободят
средства в размер на
50 млн. лв. от "Ре-
зерв, включително за
непредвидени и
неотложни разходи",
с които да се увели-
чат средствата за

здравноосигурител-
ни плащания за бол-
нична медицинска по-
мощ през 2019 г. за
извършване на про-
мените.

Няма да има пробле-
ми с отчитането на
изпълнителите на
болнична медицинска
помощ по сключени-
те им договори с
НЗОК, тъй като про-
мените, приети с
Проекта, ще бъдат
технологично обезпе-
чени в информацион-
ната система на
НЗОК, допълват още
от касата.

ще имат право на две
стипендии, които ще
получават, а трета-
та ще се състои в оп-
рощаване на семес-
триалната им такса.
Това обаче няма да се
случи от следващата
учебна година. Минис-
тър Вълчев приведе
пример с нежелаещи-
те да учат за свеще-
ници - миналата годи-
на едва 115 младежи
са се записали за тази
специалност при ут-
върден прием от 240.
Тази година план -
приемът ще бъде 179
души. В същото със-
тояние е и приемът
на математиците,
които са под 400 за
цялата страна.

При това заплаща-
нето на един матема-
тик е доста добро,
ако започне работа в
банка, но пада, ако спе-
циалистът по мате-
матика избере да пре-
подава в училище. С
опрощаването на так-
сата държавата дава
възможност да учиш
желаната специал-
ност, но се очаква
след това да сключиш
договор и да работиш
по специалността си
за определен период
от време.

Най-закрепостени в
тази сфера са млади-
те медици, които спе-
циализират в опреде-
лени сфери.

Здравното минис-
терство вече лансира
подобен документ,
чрез който младите
хора, специализирали с
държавни пари, ще
трябва да останат да
работят в България
за същия период от
време, колкото е била
специализацията им.



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. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
11. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
12. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
13. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
14. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
15. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
20. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
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, Радина чешма, груб строеж, 2 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2 - 50 000 лв.
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 90 500 евро
25. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 67 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

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
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 500 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 87 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 000лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА



Съперник6 29 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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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

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

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

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

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     ПРОДАВА:
1. Рударци, УПИ, 317 м2       - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2       - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2       - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2        - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2    - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2     - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2       - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2  - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2  - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2  - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2        - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2        - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2      - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2      - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2      - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,
РП 150 м2,  двор 550 м2 , канализация,
асфалт, бунар, ток, вода  - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Печатница търси монтажистка, може
и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678
Търся монтажник на паркет и

дюшеме, от 25 до 35 год. Хора с опит
са с предимство. Тел.: 0888 69 20 04
Търси барманка за нощна смяна,

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

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

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 088 594 9293
Продавам iPhone 5C - 150 лв., iP-

hone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887 884 095
Продавам Херметическа екшън

 камера HD 720-p 89лв.
 Тел.: 0887 884 095
Продавам пиана “Акорд” - по

споразумение. Тел.: 0884 998 642

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 Ланчия Дедра, всичко

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

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 гарсониера в Центъра.

Тел.: 0898 666 216
Продавам тристаен апартамент,

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

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

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

“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

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 АСФ Сървис ЕООД търси да
назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211 или
гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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Учените са наблюдавали диви шимпанзета с необичайна закуска - косте-
нурки, чиито твърди черупки те чупят срещу стволовете на дърветата, преди
да извадят месото, съобщава АП.

В статия, публикувана в четвъртък от списание Scientific Reports, учени от
Германия твърдят, че поведението, което са наблюдавали десетки пъти в гру-
па от шимпанзета в Национален парк Лоанго в Габон, подкрепя идеята, че да-
лечните братовчеди на човечеството развиват свои собствени различни кул-
тури.

Тобиас Дешнер, един от авторите на доклада коментира, че докато шимпан-
зетата и костенурките съществуват и на други места - и други примати като
бабуини и мандрили са известни с това, че се хранят с млади, меки сухозем-
ни костенурки - но учените никога досега не са забелязвали отворени черуп-
ки.

Едно от обясненията може да бъде, че районът на парка Лоанго има изоби-
лие от костенурки с твърди черупки, което кара някои предприемчиви шим-
панзета да пробват. "Те виждат, че това е обект с твърда черупка с нещо ин-
тересно вътре и трябва да го отворят". Те вероятно си казват, "ако мога да
направя това с плодовете и да имам същия проблем с твърдо животно с нещо
вътре, което искам да достигна, тогава мога да си кажа ОК, защо да не го
направим по същия начин", коментира Дешнер, изследовател на примати в
Института за еволюционна антропология в Лайпциг.

Някои учени оспорват идеята, че шимпанзетата са способни на този вид
психически скок, а още по-малко да предават този трик на други по такъв на-
чин, че да стане установена "културна практика" сред цялата популация от
шимпанзета.

Дешнер и колегите от Университета в Оснабрюк заявиха, че наблюденията
им в Лоанго показват, че това се е случило. "Всички те използват точно съ-
щия начин. Това подсказва, че те наистина гледат как другите го правят и
след това копират движенията."

Други изследователи се съгласяват, че "това се вписва в предишни наблю-
дения, които се тълкуват като традиционно поведение, което някои са широко
описани като култура", допълва Дитмар Зинер, зоолог от немския Център за
примати в Гьотинген.

Авторите също така отбелязват, че по-слабите шимпанзета често предават
своите костенурки на по-силни възрастни, които са в състояние да ги раз-
чупят и след това да споделят храненето между цялата група.

В един от случаите, мъжки дори е забелязан да яде половината костенурка,
след това я пъха в клоните и се връща на следващия ден, за да довърши ос-
татъците, което предполага, че шимпанзетата са способни да планират,
твърдят авторите. Дешнер коментира, че такива практики могат да бъдат за-
губени, ако групите от шимпанзета бъдат унищожени, дори ако зоната, в коя-
то са обитавали, се заселва отново по-късно.

"Виждаме шимпанзета да изчезват из цяла Африка поради разрушаването
на местообитанията и бракониерството. Това, което изчезва, не е само брой-
ка, но с всяка популация, която си отива, изчезва и уникална култура, която
се губи", допълва Дешнер.

Интересно и забавно

За първи път установиха диви шимпанзета,
които чупят костенурки за месо

Повечето американци използват басейните
като обществени бани за къпане

Лятото е почти тук, един от начините да се охладиш от жегата е да се потопиш в
басейна. Но колко е чиста водата в басейните, пита USA Today.

Ново проучване, представено от Съвета по качеството на водата и здравето, по-
казва, че 51% от американците използват плувните басейни като обществени бани
- използват басейна като алтернатива на вземане на душ или да се измият след уп-
ражнения или работа на двора. Въпреки че 64% от американците знаят, че химика-
лите в басейна не премахват необходимостта от душ, хората продължават да го
правят.

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-356/28.05.2019
г. за процедура по провеждане на търг с явно наддаване за
продажба на товарен автомобил.

I.Описание на  товарния автомобил предмет на търга  - ИВЕКО
ТУРБО ДЕЙЛИ – дизел, с Р№ РК5042АХ, с идентификационен
номер на превозното средство ZCFC3570002921585 и номер на
двигателя 814027R27821180817, година на производство 1990 г.
Начална тръжна цена  4 800.00 лв., без ДДС.

II. Вид на търга: С явно наддаване.
III. Начин на плащане: преди сключване на договора, след

приспадане стойността на депозита.
IV. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят

такива - да няма задължение към общината.
V. Дата, място и час на провеждане на търга: 12.06.2019 год. от

10.00 часа  в заседателната зала на Общината.
VI. Дата, място и час на провеждане на повторния търг:

18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.
VII. Специални изисквания към участниците - няма.
VIII. Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от

07.06.2019 год. до 16.00 часа на 10.06.2019 год.  на касата на
Общината или по банков път. За повторния търг - от 13.06.2019
год. до 16.00 часа на 14.06.2019 год.

IX. Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена.
Оглед на автомобила се извършва след предварителна заявка

на тел. 077512160, на 07.06.2019 год. и на 13.06.2019 год. от 10.00
до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.

X.  Други тръжни условия - за участие в търга следва да се
подаде заявление и депозитната квитанция.

Същите се подават в срока на подаване на депозита. На търга
се представя документ за самоличност или пълномощно.

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/21-60, Оля
Малинова, Иванка Василева.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник /П/

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК
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Акция срещу сърби в Косово, армията
на Сърбия в бойна готовност

Двама сърби са леко ранени при стрелба в северната косовска община
Зубин по-рано тази сутрин, когато специалните косовски сили РОСУ са прис-
тигнали в района, потвърди за агенция Танюг полицейски служител от място-
то на събитието.

Около 6.20 ч. е започнала престрелка между неизвестни лица и специал-
ните полицейски части, при която са изстреляни около 200 патрона.

След това са пристигнали и 15 бронирани коли на РОСУ и на полицията,
които са се разгърнали по пътя от мястото на престрелката, село Доне Вара-
ге, към Зубин поток и са съборили импровизирана барикада, поставена от
уплашените местни жители. Служителите на РОСУ са хвърляли и шокови
гранати. Хората са уплашени, а местното училище и детска градина смятат
да прекратят работа, каза източникът на Танюг.

Косовската полиция предприе операция в четирите северни общини с пре-
димно сръбско население.

Властите в Прищина съобщиха, че това е операция срещу организираната
престъпност. Операцията е предприета след няколкомесечно разследване
от страна на Специалната прокуратура на Косово. Според резултатите от
разследването организирана престъпна група, включваща полицейски слу-
жители, се е занимавала с нелегална търговия със стоки, злоупотреба със
служебно положение и даване на подкупи.

Премиерът на Косово Рамуш Харадинай потвърди тази сутрин, че специал-
ните косовски части са извършили арести в общини в Северно Косово, като
подчерта, че става дума за операция срещу контрабандата и организирана-
та престъпност.

 Харадинай написа в социалната мрежа Туитър, че операцията е насочена
срещу организираната престъпност и нейна цел са между другото и поли-
цейски и митнически служители. Косовският премиер призова гражданите
да запазят спокойствие. Сръбският президент Александър Вучич веднага
разпореди привеждането на всички части на сръбската армия в състояние
на пълна бойна готовност.

По-рано Министерството на вътрешните работи на Сърбия постави специал-
ните полицейски части в пълна готовност. Директорът на сръбската прави-
телствена канцелария за Косово Марко Джурич съобщи, че косовските спе-
циални части с оръжие в ръка са нападнали северно Косово „с цел да зап-
лашват и да предизвикат паника с арестите“. Той добави, че е имало изстре-
ли.

В северната част на град Косовска Митровица голям брой граждани се е
събрал на централния площад. Междувременно в Белград се провежда за-
седание на Съвета за национална сигурност, което свика сръбският прези-
дент Александър Вучич след като специалните сили на Косово арестуваха
в северните райони на страната сърби. Президентът започна интензивна дип-
ломатическа дейност, беше съобщено на Танюг от кабинета на Вучич.

Той е поискал от западните политически центрове да обуздаят Прищина и
е дал да се разбере, че Сърбия няма да позволи етническо прочистване в
Косово. От съюзниците Русия и Китай се очаква всякакъв вид помощ и под-
крепа.

Силите на НАТО в Косово (КейФОР) потвърдиха, че е в ход операция на
косовската полиция, която по нареждане на прокуратурата в Прищина се
извършва в рамките на борбата с престъпността на цялата територия на Ко-
сово, а не само в северните общини с предимно сръбско население.

Операцията не е насочена срещу сърбите, а срещу хора, обвинени в ко-
рупция и престъпност, каза за Танюг говорителят на КейФОР Винченцо Гра-
со. „Засега ние следим ситуацията, в контакт сме с властите в Прищина, но
сме отворени и за комуникация със Сърбия”, каза Грасо.

По неговите думи, става дума за полицейска операция, каквито е имало и
в миналото, и КейФОР само наблюдава ситуацията. „Това е обсъждано и по-
рано, ние не се намесваме в операции на полицията, докато не ни поискат
съдействие”, каза говорителят на КейФОР, коментирайки призивите на сръб-
ски представители КейФОР да направи нещо по въпроса за операцията на
косовските специални части в Северно Косово.

Новите евродепутати на Италия –
 без Мусолини, но с Берлускони

Кайо Джулио Чезаре
Мусолини, правнук на
италианския диктатор
Бенито Мусолини, не
успя в опита си да бъде
избран за депутат в
Е в р о п е й с к и я
парламент,  предаде
ДПА.

5 1 - г о д и ш н и я т
Мусолини се яви на
изборите в неделя в
листата на
крайнодясната партия
„Италиански братя”,
която спечели 6,5% от
националния вот на
евроизборите.  Той
получава 21 400 преференциални гласа в избирателния район „Южна
Италия”, които обаче не му стигнаха за място в ЕП, каза говорител на
кандидата.

Друг представител на рода Мусолини, правнучката на Бенито Алесандра,
също не успя да влезе в Европарламента. Тя беше европейски депутат в
досегашния състав на ЕП от „Форца Италия”, партията на бившия премиер
Силвио Берлускони.

Самият Берлускони беше сред успешните кандидати. Често забъркващият
се в скандали 82-годишен политик обеща да използва мястото си в ЕП, за
да настоява за по-голяма европейска икономическа интеграция като
противовес на увеличаващата се геополитическа заплаха от Китай,
отбелязва ДПА.

Досегашният председател на Европарламента Антонио Таяни, също от
„Форца Италия”, се очаква да се завърне в Брюксел, след като спечели 50
000 преференциални гласа в избирателен район „Централна Италия”.

Пиетро Бартоло, лекар, който лекува мигрантите на остров Лампедуза,
беше избран от листата на левоцентристката Демократическа партия заедно
с бившия прокурор от отдел „Антимафия” Франко Роберти и бившия министър
Карло Календа.

Най-много гласове получи италианският вицепремиер Матео Салвини,
който беше водещият кандидат на крайнодясната си партия „Лигата” във
всичките пет избирателни района на Италия. Той спечели общо 2,2 млн.
преференциални гласа, а самата „Лига” събра безпрецедентните 34% от
гласовете на национално равнище, но Салвини не се очаква да замени
сегашния си пост с място в ЕП.

Анализ на данните от вота в Италия обаче показва, че партията на Салвини
постигна пробив заради доминиращата си роля основно в малките градове,
но не и в големи, като Рим, Милано, Торино или Генуа, където остана на
второ място след Демократическата партия. В големите южни градове, като
Неапол и Палермо, пък спечели коалиционният партньор на „Лига” –
„Движение 5 звезди”, посочва Ройтерс. Най-големите градове, спечелени
от партията на Салвини, бяха Венеция, Верона и Падуа. Но нито един от тях
не е с население, превишаващо 300 000 души.

Прецедент във Виена –
Курц изгуби вота на недоверие
Преходното правителство остана в миналото: за първи в историята на Вто-

рата австрийска република управляващи правителство не преодоля вот за
недоверие. В понеделник следобед кабинетът на канцлера Себастиан Курц
(АНП) загуби гласуването в парламента, съобщава австрийският национа-
лен ежедневник Der Standard, цитиран от "Фокус"

Предложението, внесено от Социалдемократическата партия (СДП), бе
подкрепено от доскорошния коалиционен партньор на Курц – "Партията на
свободата на Австрия“. АНП и НЕОС гласуваха срещу него.

Предстои австрийският президент Александър Ван дер Белен да назначи
преходен канцлер, който ще ръководи политиката на Виена до национални-
те избори през есента. Успешното гласуване на вота e прецедент в история-
та на Австрия: от 1945 г. насам са направени 185 опити за сваляне на прави-
телство чрез вот на недоверие, но нито един от тях не бе успешен. Досега.

Австрийската народна партия (АНП) на Курц спечели вчерашните евроиз-
бори в страната само седмица, след като скандал принуди крайнодесния
вицеканцлер Хайнц-Кристиан Щрахе да подаде оставка и Курц отмени коа-
лицията между двете партии.

По-късно Щрахе подаде оставка като лидер на АПС, припомня Асошией-
тед прес. "Горд и удовлетворен съм от работата, която свършихме като пра-
вителство през последната година и половина", заяви преди гласуването
Курц. Той беше призовал за нови избори през септември, но опозиционна-
та Австрийска социалдемократическа партия внесе вот на недоверие пре-
ди това.

"Себастиан Курц е отговорен за цялата ситуация, в която се намираме в
момента", заяви Йорг Лайхтфрид, депутат от АСДП.

"Да искате да свалите цялото правителство, това е нещо, което никой в
страната не може да разбере", заяви Курц преди гласуването.
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Ще получите награда и отличие за работата,
която сте извършили по-рано. Най-накрая, ще ви
забележат и оценят. Активните действия в сфе-
рата на любовта, ще ви помогнат да намерите
изход от трудна ситуация. Връзката с любимия,
може да бъде укрепена чрез романтика и сюрпри-

зи, стига да не започнат да ви "притискат" финансите.

Очаква ви радостен и топъл ден. Приятните съ-
бития ще бъдат толкова много, че ще искате да
запеете от щастие. Основното нещо е да не е
прекалено силно, в противен случай шефовете ще
изпаднат в шок. На преден план нека да е работа-
та, а след това личните дела. В семейния живот,

ще трябва да се заемете с решаването на проблемите.

Предстои ви да преживеете, един сложен психо-
логически ден. Дори и прекрасното време, няма да
помогне да се отклоните от нахлуващите чувс-
тва и проблеми. Възможна е интересна следобед-
на среща. Човекът, с когото ще общувате, ще се
окаже единомишленик и приятел. Оптимистично

настроение, се очаква в личната сфера.

Очакват ви истински страсти, в личния живот.
Основното нещо е да не ги ескалирате, в проти-
вен случай ще избухне скандал. Дръжте се в ръце и
следете за думите си. Дългогодишен приятел, ще
ви помогне да се справите с финансовите пробле-
ми. Той ще ви обясни с примера си, как да съхрани-

те натрупаните средства.

Трябва да бъдете максимално великодушни, за
да съхраните връзката с любимия човек. Ако то-
ва е любов, тогава отстъпете пред капризите на
избраника си. В трудни ситуации, винаги има из-
ход, само ако сами не се откажете. Вечерта ще
се зарадвате от срещата с човек, който някога

ви е предлагал сътрудничество.

Днес сериозно преразгледайте личния си живот.
Ако е време да обърнете страница във взаимоот-
ношенията си, направете го. Не се придържайте
към чувствата, те могат да бъдат измамни. На
работа, трябва да избягвате конфликтите с на-
чалници. Особено, ако въпросите се отнасят до

документи.

Трябва да се движите уверено към вашата цел.
Ако внимателно слушате сърцето си, може да
направите правилен избор. Особено ако се става
дума, за финанси или нова работа. Ако връзката
ви с децата, се основава повече на обещания, опи-
тайте се да бъдете по-честни и откровени с тях,

за да не ви обвиняват в безотговорно поведение.

Препоръчително е да говорите открито с чове-
ка, когото обичате. Или пътищата ви, се раз-
делят или сте заедно в радост и скръб, трето не
е дадено. На работното място е време да разпре-
делите приоритетите си, за да не се изгубите в
подробности. С по-възрастните колеги, трябва

да се държите с уважение.

Има голяма вероятност, за големи разходи и
загуби. Дръжте всичко под контрол, не пръскай-
те пари на ляво и дясно. В личния си живот, се
дръжте предпазливо. В противен случай, ще се
сблъскате с проблеми. Не се опитвайте да прави-
те всичко наведнъж, в домашните задължения. Не

тръгвайте на път, ако състоянието ви не е добро.

Очаква ви, отлична ситуация във финансите.
Вярно е, че парите ще трябва да изразходвате за
битови нужди, но сумите ще са незначителни. Не
претоварвайте сърцето и бъбреците и бъдете
внимателни с храната. Има възможност за нат-
равяне и влизане в болница. Планираните козме-

тични процедури, е по-добре да отложите за края на месеца.

Препоръчително е да укрепите организма си,
като започнете да пиете витамини. Имунната ви
система доста е отслабнала, погрижете се за
нея. Ефективно ще се развиват събития, насоче-
ни към намиране на нова работа. Ще получите
точно такова предложение, за което сте мечта-

ли. Само не бързайте, веднага да подписвате договор.

Днес не планирайте нещо важно и дългосрочно.
Има вероятност да се объркате. В работата ид-
ва период на разнообразие, креативни решения и
нови проекти. Ако направите всичко правилно, ще
получите заслужена награда. Пътуване по лични
въпроси, ще премине перфектно. Само бъдете

внимателни при шофиране.
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Баражите за Първа лига –
в Пловдив и София

В сряда и четвъртък  ще се изиграят ба-
ражите, които ще определят последните
два участника в Първа лига гододина. Сеп-
тември и Арда (Кърджали) ще играят
сряда, 29 май, от 18:30 часа на стадион
"Локомотив" в Пловдив, а ден по-късно Ви-
тоша (Бистрица) приема Монтана в София.
Домакин на събитието, което започва в
20:00 часа, ще бъде стадион Славия.

„Ñëàâàòà” ñúáðà àìàòüîðè îò öÿë ñâÿò
Американци, канадец, испанци и французин тренират в Радомир

Страницата подготви Яне Анестиев

Три обвинения за
голмайстора на „Берое”

Голмайсторът на Бе-
рое Мартин Камбурoв
се сдоби с две обвине-
ния след скандала, в кой-
то се забърка в Плов-
див. Нападателят е
привлечен от Прокура-
турата като обвиняем
по бързо производство
за увреждане на три
скоби от ОП „Паркира-
не и репатриране”, как-
то и за непристойно
поведение. Както вече
стана ясно, Камбуров се
озова за 24 часа в аре-
ста на Трето районно в
града под тепетата.
Футболната звезда ще
напусне килията срещу
парична гаранция от
1000 лева, обявиха от
Прокуратурата.Съоб-
щението на Прокура-
турата в Пловдив:"Ра-
йонната прокуратура
привлече като обвин-
яем по бързо произ-
водство Мартин Кам-
буров, за това, че на 26
май в град Пловдив,
противозаконно е уни-
щожил чужди движими
вещи – три броя „ско-
би“ от система за ре-
патриране, собстве-
ност на ОП „Паркиране
и репатриране“ – прес-
тъпление по чл. 216 ал.
1 от Наказателния ко-
декс. На същата дата в

град Пловдив той е из-
вършил непристойни
действия, грубо нару-
шаващи обществения
ред и явно неуважение
към обществото –
престъпление по чл.
325 ал. 1 от Наказател-
ния кодекс.

Според събраните до
момента доказателс-
тва, на 26 май в град
Пловдив, на ул. „Полк.
Сава Муткуров“, лек ав-
томобил, марка „Фолк-
свагаген“, бил спрян
след поставен знак за
забрана за престой и
паркиране и допълните-
лен указателен знак за
репатриране с „Паяк“.
Покрай него преминал
специален автомобил
от ОП „Паркиране и ре-
патриране“ с трима
служители - водач, те-
келажник (прекачвач) и
полицейски служител
от „Общинска полици-
я“.Заради неправилно-
то паркиране на лекия
автомобил, марка
„Фолксваген“, били пос-
тавени три броя скоби
и предстояло репатри-
рането му. В този мо-
мент пристигнал об-
виняемият Мартин
Камбуров. Автомоби-
лът бил собственост
на негова позната. Кога-

то видял тримата слу-
жители, обвиняемият
започнал да ги обижда и
ругае по повод дей-
ствията им. Той хвър-
лил по унизителен на-
чин на земята пред тях
30 лева – една банкнота
от 20 лева и една бан-
кнота от 10 лева, за да
плати таксата за неп-
равилно паркиране. По-
лицейският служител
му поискал документ за
самоличност, но той
отказал да го предоста-
ви. Камбуров се качил в
автомобила и потеглил
с поставените три
броя „скоби“.След
няколко метра спрял,
като на място прис-
тигнали екипи на „Об-
щинска полиция“ и на
Трето РУ на МВР-Плов-
див. Установено е, че
„скобите“ са били пов-
редени по време на дви-
жението и не могат да
се използват повтор-
но. Мартин Камбуров е
бил задържан за срок
от 24 часа по Закона за
МВР. С постановление
на прокурор му е нало-
жена мярка за неоткло-
нение „Гаранция“ в раз-
мер на 1000 лева. Бързо-
то производство ще
приключи в законния
срок.

За първи път
Струмска слава ор-
ганизира камп с бъл-
гарски и чуждес-
транни играчи. От
вчера до 3 юни в Ра-

домир ще си дадат
среща футболисти-
аматьори, на които
ще бъде дадена въз-
можност да се до-
коснат до професио-

налния футбол. 16
души вече провеж-
дат двуразови тре-
нировки.

Сред тях има аме-
риканци, испанци, ка-

Голмайстори във Втора лига

29 - Георги Минчев          - Царско село 2015
(София)

20 - Андон Гущеров          - ЦСКА 1948
(София)

18 - Атанас Илиев           - Монтана 1921
(Монтана)

12 - Венцислав Христов      - Арда 1924
(Кърджали)

   - Денислав Александров   - ЦСКА 1948
(София)  /вкл. 6 гола за Лудогорец 1945 II
(Разград)/

   - Владислав Златинов     - Пирин
(Благоевград)

10 - Тонислав Йорданов      - Литекс (Ловеч)
 9 - Живко Петков           - Поморие (Поморие)
   - Валентин Йосков        - Черноморец

(Балчик)
 8 - Тони Тасев             - Монтана 1921

(Монтана)
   - Иван Митрев            - Литекс (Ловеч)
   - Цветомир Вачев         - Локомотив 1929

(София)  /вкл. 3 гола за Пирин (Благоевград)/
   - Методи Костов          - Ботев (Гълъбово)
   - Борислав Николов       - Струмска слава

1927 (Радомир)
 7 - Рангел Абушев          - Ботев (Гълъбово)
   - Николай Дичев          - Кариана (Ерден)
   - Николай Цветков        - Монтана 1921

(Монтана)
   - Реджеб Халил           - Несебър (Несебър)

ЦСКА отмъкна
желан в „Левски”
Италианецът Диего Фабрини, който уж

беше очакван в Левски, в момента е в
ЦСКА и минава медицински прегледи.
След това той ще подпише договора си и
няма да е изненада, ако до края на деня
или най-късно утре бъде представен с чер-
вения екип.Диего Фабрини игра за послед-
но в румънския Ботошани. Той е роден на
31 юли 1990 година. Бил е футболист на
Емполи, Удинезе, Палермо, Уотфорд, Сие-
на, Милуол, Бирмингам, Мидълзбро, Спе-
ция и Овиедо. Вижте, че офанзивният халф
има прекрасна визитка, след като е играл
не само в италиански, но и в английски от-
бори. Има един мач за националния отбор
на Италия. По време на престоя му в Ми-
дълзбро феновете го наричат Диего Мара-
дона.

Буш си тръгна от България
Нападателят на Левски Сержиу Буш об-

яви, че напуска Левски. Това той стори с
публикация в социалните мрежи. Румъне-
цът качи четири снимки, като интересното
е, че на две от тях е с екипа на ЦСКА. На-
падателят игра за “червените” през сезон
2014/2015, отбелязвайки 10 гола в 21 ма-
ча.“Времето да кажа сбогом дойде. Беше
чест да давам всичко от себе си за тези
цветове. В сърцето ми има място и за два-
та отбора! Благодаря”, написа Буш, като
текстът беше придружен от сини и червени
сърца.“Времето да кажа сбогом дойде.
Беше чест да давам всичко от себе си за
тези цветове. В сърцето ми има място и за
двата отбора! Благодаря”, написа Буш, ка-
то текстът беше придружен от сини и чер-
вени сърца.

надец, французин,
колумбиец и няколко
българи.

Очакват се още че-
тирима играчи, чие-
то пристигане се е
забавило по органи-
зационни причини.
Футболистите са
настанени в кварти-
ри в града, хранят
се организирано.

Планирани са
няколко срещи, след
което най-добре
представилите се е
възможно да полу-
чат предложение от
ръководството на
Струмска слава за
подписване на дого-
вор.

"От участниците
в кампа 2-3 да се впи-
шат в отбора, ще
бъде успех", смята
старши треньорът
на втородивизион-
ния тим Владимир
Димитров.

Ръководството на
клуба възнамерява

да превърне проява-
та в традиция и
ежегодно преди под-
готовката да съби-
ра аматьори от
страната и чужби-
на. Димитров е до-
волен от представ-
янето на отбора,
който завърши шес-
ти във Втора лига,
но никой от съста-
ва не трябва да се
чувства сигурен,
ако не се развива и
подобрява качества-
та си.

"Нито един фут-
болист не е застра-
хован, независимо
от удовлетворение-
то от играта им,
трябва да надграж-
даме", заяви настав-
никът на радомирци.
Той се надява уча-
стниците в кампа да
останат доволни и
всяка следваща годи-
на в Радомир да ид-
ват все по-добри
футболисти.

Мащабна акция в Испания
за уредени мачове

Няколко испански футболисти са арестува-
ни по подозрение за уреждане на мачове,
съобщиха медиите в страната.

От Футболната лига на Испания потвърдиха,
че полицията извършва мащабна операция,
която продължава и в момента.

Сред задържаните са популярни имена ка-
то бившите футболисти на Реал Мадрид Раул
Браво и Борха Фернандес, както и Карлос
Аранда, Иниго Лопес, Самуел Саис, прези-
дентът на Уеска - Агустин Ласаоса и лекарят
на отбора, съобщи Кадена КОПЕ.

В информациите се посочва, че Раул Браво
е заподозрян като главен организатор в прес-
тъпната група за уреждане на мачове.

Разследвани са девет мача от първа и втора
дивизия, като един от мачовете е загубата на
Уеска с 0:1 от Химнастик Тарагона в 41-ия
кръг на втора дивизия от сезон 2017/18, пише
Ел Паис. Съмнителни и са някои от последните
срещи в първите две дивизии този сезон.
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Инспектор Асен Стефанов от участъка в Батановци първи в Националния шампионат на МВР по шах

АКО ИМА НЕЩО ЗА ОС-
НОВНО РЕМОНТИРАНЕ В
ПЕРНИК, ТОВА БЕЗСПОРНО
Е УЛИЦА СОФИЙСКИ ШО-

СЕ. Чест и слава на общинската управа, че
най-после се захвана и с този въпрос! На ут-
решната сесия на Общинския съвет ще се
направят съответните документални врътки,
за да се осигурят пари за това изстрадало
шосе. Ама така си е. И други улици в града
не са прокопсали, но Софийското стана пос-
ловично. Поискаш ли да снимаш дупка в ас-
фалта с какъвто и да е размер - там ще я на-
мериш. Ако случайно я изкърпят - след три
дена си е пак същата, ако не и по-голяма.
Изобщо, пътят към София, както подобава на
улица с такова наименование, е осеян с доб-
ри дупки. Затова и шофьорите трябва да тръп-
нат в очакване на щастливия миг, когато
няма да се озъртат с четири очи в кой ендек
ще им друсне предницата. Между другото,
неслучайно около Софийско шосе са концен-
трирани по-голямата част автотенекеджийни-
ци, гумаджийници и по-специализирани сер-
визи. Друг е въпросът какво ще се получи ка-
то прекъснат за ремонт  улицата. По традиция
при пороен дъжда отгоре се стичат бая пъл-
новодни потоци, които затлачват площада
пред Автогарата и го превръщат в езерото на
ужасите. Едно разкопано Софийско шосе се-
га ще трябва да поеме цялата мръсна водна
маса и не ни се мисли за последиците. Ама
още отсега да плачем за Нероден Петко не
си струва. Въпросът е ремонтът да си струва.

И ЖИВОТЪТ НИ НЕ Е КАТО ХОРАТА.
МАЛКО СЕ ЖИВЕЕ В ПЕРНИК, КАЗВА
ПОРЕДНАТА СТАТИСТИКА НА СРЕДНА-
ТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. И жените, и мъ-
жете в Пернишко не го докарват до ония го-
дини, които се определят като средни за стра-
ната. Това според някои може и да не е толко-
ва лошо, щото колкото по-малко живееш, тол-
кова по-малко се мъчиш. Обратното засега
не е доказано. Впрочем, ето един жокер за
политиците, които търсят обяснение на непри-
лично ниската избирателна активност. Хората
не гласуват, за да не им се съкрати допълни-
телно животът. Една социологическа анкета
със сигурност ще го докаже. И още един жо-
кер - за следващите избори кандидатите да
обещават увеличаване на продължителнос-
тта на живота. Нали сега ги критикуват, че
кампанията им била негативна. Какво по-
приятно от това някой да ти обещае да жи-
вееш, докато той е на власт. При определени
обстоятелства това значи вечно. А при нас в
Перник поне така се очертава - вечна влас,
вечен живот. И да сменяме не системата, а
статистиката...

Любомира ПЕЛОВА
Асен Данаилов Сте-

фанов - полицейски
инспектор в участъ-
к Батановци към
Първо районно уп-
равление на МВР в
Перник, спечели пър-
во място индиви-
дуално при участие-
то си в Национален
шампионат на МВР -
републиканско пър-
венство по класичес-
ки шахмат. Турни-
рът е бил проведен в
Ямбол от 13 до 15
май.  Асен Стефанов
е успял да завоюва и
второ място в дис-
циплината ускорен
шах /блиц / от съ-
щият шампионат.
Това е поредната ус-
пешна изява на та-
лантливия шахма-
тист. Сега му пред-

Пернишка кримка
пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Криминално

проявен перни-
чанин се из-
правя пред Те-
мида за кражба.

На 22 май, във
Второ районно
управление е
бил подаден

сигнал за откраднати инструменти от лек
автомобил "Фиат Мереа". Колата е била
паркирана на улица "Владайско Въста-
ние". От возилото липсвали бормашини,
ъглошлайфер, зеге и други инструменти.

В резултат на започнатото разследване
и проведени множество процесуално-
следствени действия е установен и прив-
лечен като обвиняем извършителя - 43-го-
дишният жител на областния град Р.Г. Мъ-
жът е познат на органите на реда и му е
наложена мярка за неотклонение "задър-
жане под стража".

стоят му силни ре-
публикански и меж-
дународни изяви. То-
ва е поредното прес-
тижно представяне
на служител на реда
в Областната дирек-
ция на полицията в
Перник. Както "Съ-
перник" наскоро пи-
са, пернишките поли-
цаи се гордеят с ус-
пехите си на прове-
лия се в Благоевград
зонален турнир по
стрелба. Там те се
класираха на първо
място. Надпревара-
та се е състояла на
17 май и в нея са уча-
ствали отбори от
ОДМВР - Благоев-
град, Перник, Кюс-
тендил и Регионал-
ните дирекции "Гра-
нична полиция" Кюс-
тендил и Благоев-

Няма драстични нарушения на
закона в деня на евровота
Любомира ПЕЛОВА

12 досъдебни
производства е за-
вела прокуратурата
във връзка с евро-
пейските избори.
Нарушенията обаче
не са драстични, об-
ясни главният про-
курор Сотир Цаца-
ров. По думите му
до 18 часа на 25-ти
май са били заведени
147 преписки и 13
досъдебни произ-
водства, от които
едното е прекрате-
но. Що се отнася до
останалите 134 пре-
писки, по 94 от тях
са били постановени
откази по различни
причини и с аргумен-
та, че не представл-
яват престъпления.
Обвинител номер 1
бе категоричен, че
нарушенията не са
драстични. Примери
не можел да даде, за-
щото всеки случай

бил свързан с кон-
кретна политическа
сила.

За сравнение с
предходните избори
за ЕП, сигналите са
б и л и
над 500,
к а з а
още Ца-
ц а р о в .
С п о р е д
него ев-
р о в о -
т ъ т
п р о т е -
къл по-
вече от
нормал-
но. Във
всеки град и имало
дежурни прокурори,
които са били гото-
ви да реагират при
евентуални наруше-
ния, работейки съв-
местно с МВР и
ДАНС. "Схемите при
нарушенията, особе-
но за купуването на
гласове,  са вариации

С Р Е Щ А
на випуск 1979 год.

ПМГ “Христо Смирненски”
на 08.06.2019г. събота

в ресторант “Двореца”
от 19 часа

за контакти
тел: 0878362203

на досегашните.
Няма по-различни
модификации. Няма
и арестувани", посо-
чи Цацаров.

Той специално гла-

сувал за по-различна
Европа. "Дадох вота
си за български
представители в
ЕП, които биха рабо-
тили за по-различна
ЕВропа. Какво разби-
рам? Европа на евро-
пейските столици и
нейните граждани, а
не на брюкселски.

град. Пернишката
дирекция се е състе-
завала с три отбора
- два мъже и един же-
ни. Отборът в със-
тав Александър
Стоянов и Мартин
Малинов е завоювал
първото място. В
индивидуалната над-
превара Мартин Ма-
линов е първи. Вто-
рият отбор в със-
тав Кирил Кирилов и
Калоян Ефтов също
са се е представили
достойно. При дами-
те отново най-то-
чен е мерника на пер-
нишкия отбор. Але-
ксандра Атанасова и
Мария Вълчанова са
завоювали първото
място. Александра е
първа в индивидуал-
ното класиране, а
Мария втора.

Фадрома премаза
54-годишен мъж

Силвия ГРИГОРОВА
Фадрома е блъснала 54 годишен мъж,

работник в пернишка  фирма, която има
сключен договор за обслужване със "Сто-
мана Индъстри". В същата фирма работи и
синът на починалия работник.  Пострада-
лият В.К. е бил на площадката на ЕСДЦ, в
близост до 3-та пещ, когато движещата се
на заден ход фадрома го блъска, пояс-
няват очевидци. Работници от цеха
твърдят, че мъжът е починал на място.

Трагичният инцидент е станал в
понеделник около 11.30 ч. Веднага на
място са пристигнали експерти от Инспек-
цията по труда и ТП на НОИ-Перник, които
заедно с представители на полицията са
започнали разследването на причините,
довели до трагичния инцидент. До късния
следобед вчера комисията от експерти е
разпитвала очевидци на произшествието и
представители на фирмата, в която работи
пострадалият работник. От фирмата са ока-
зали пълно съдействие на разследващите
инцидента. Трупът на починалия човек е за-
каран за аутопсия в съдебна медицина, от
където се чака заключение.

"Арестуваха" автомобил без номера
Любомира ПЕЛОВА

Автомобил без но-
мера е задържан в Пер-
ник. В първия работен
ден от седмицата,
около 11 часа, на улица
"Отец Паисий" в об-
ластния град бил про-
верен лек автомобил
"Крайслер Гранд Воя-
джер", шофиран от
57-годишен пернича-

нин.
Органите на реда

установили, че
колата не е ре-
гистрира по над-
лежния ред в Ре-
публика  Бълга-
рия.

Започнато е
досъдебно произ-
водство по чл.

345, ал. 2 от НК и рабо-
тата продължава.
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