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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

35-ãîäèøíà îòìúêíàëà 150 000 åâðî îò ñåñòðà ñè
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.

Четвъртък, 30 май 2019 г., бр. 99 /6688/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Преп. Исакий
Далматски. Св. Емилия

Мълчанието
е злато

Добрите вести нямат край. Едва се
бяхме нарадвали на резултатите от ев-
роизборите, и се посипа нов рог на изо-
билието- тутакси вдигнаха цените на
парното и топлата вода. Ако въобще
има някаква логика на процесите, които
се развиват в България, тук трябва да
ги търсим - в ценообразуването. Те ид-
ват точно навреме и винаги илюстри-
рат традиционния хепиенд, с който та-
ка добре сме свикнали. Безразличието, с
което бяха подминати изборните урни
се пренася и тук - на никого не му нап-
рави сериозно впечатление тактическо-
то изчакване на обявяването на новите
цени за една услуга, която винаги е била
твърде болезнена за народа. Днес обаче
болка няма. Който харесва и който не
харесва изборните резултати си мълчи.
С цените на парното и топлата вода -
пак така. Дреме му на народа, че някой
някъде е взел решение, засягащо пряко
джоба му. Общественото мнение е зас-
пало. Защо ли трябва да се буди, щом и
така може? Който и да е евродепутат -
все е тая. Каквито и цени да ни серви-
рат - пак  е все тая. Дискусията е сведе-
на до оцеляването пред телевизора. Къ-
дето доминира позитивизъм. И мълча-
нието е злато.

Валентин ВАРАДИНОВ

120 / 260

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

Предадена е на съд за кражба в големи размери
Любомира ПЕЛОВА 

Обвиняема за краж-
ба на 150 000 евро от
сейф в дома на нейни
близки в село Студена
е предадена на съд,
съобщиха от държав-
ното обвинение.  

Районна прокурату-
ра – Перник е внесла
за разглеждане в съда
обвинителен акт сре-
щу 35-годишната И.К.
за извършена от нея
кражба на парични
средства в големи
размери. Според нор-
мативната уредба
това престъпление
по чл. 195, ал.2 от На-
казателния кодекс.

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

Свидетелката К.Т. -
сестрата на обвиняе-
мата И.К., обитавала
заедно със съпруга си
и детето им къща в
пернишкото село
Студена. През про-
летта на 2017 година
семейството решило
да закупи имот в Со-
фия, като за целта ка-
парирало жилище в но-
востроящата се сгра-
да в столицата. След
като били уведомени
от инвеститора за
предстоящо издаване
на удостоверение за
експлоатация на имо-
та и скорошно прик-
лючване на сделката,

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

ÃÅÐÁ Â ÏÅÐÍÈÊ ÑÅ
ÏÎÕÂÀËÈ Ñ ÏÎÁÅÄÀÒÀ

ÁÅÑÀÐÀÁÑÊÈ ÁÚËÃÀÐÈ ÍÀ
ÏÐÀÇÍÈÊÀ “×È×Î ÑÒÎßÍ”
ÆÀÍÀ ÎÃÍßÍÎÂÀ ÑÏÐß ÍÀ
×ÅÒÂÚÐÒ ÔÈÍÀËÀ

„Треллеборг” откри нова производствена сграда

съпругът на К.Т. – А.Т.,
изтеглил от банкова
сметка сумата от
150 000 евро. Парите

Почерпен подкара багер
Любомира ПЕЛОВА

Поредното бързо производство за шофи-
ране след употреба на алкохол е започнато
в Перник.

Във вторник, около 19,30 часа на улица-
„Олег Кошевой“ в областния град бил про-
верен багер товарач, управляван от 45-го-
дишен перничанин. При изпробването му с
техническо средство за алкохол са отчете-
ни 1,62 промила.

Мъжът дал кръвна проба за химичен ана-
лиз, но по медицинска препоръка не е за-
държан за 24 ч. с полицейска заповед..

Работата продължава съвместно с Район-
на прокуратура – Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Община-

та Вяра Церовска
заедно с управителя

на Треллеборг Сийлинг
Солюшънс Александъ-
р Колев прерязаха лен-
тата на новата

производствена сгра-
да на фирмата в Пер-
ник. Компанията, коя-
то е част от глобал-

ния концерн
Trelleborg AB, е
специализирана
в производс-
твото на тех-
нически изделия
и течен сили-
кон. Новопос-
троеното раз-
ширение добавя
над 1000 кв.м.
производстве-
на и складова
площ към съ-
ществуващото
предприятие .
Към момента в

него работят 150 чо-
века, като през след-
ващите месеци се
предвижда да бъдат
открити още 60 нови
работни места. 

„За мен е чест да
бъда на откриването
на новите мощности
и възможности , кои-
то има Треллеборг в
Перник. Смятам, че
като Община бяхме
верен и сериозен
партньор на едно
предприятие, в което
дисциплината и отго-
ворността са голе-
ми“, посочи кметът
Вяра Церовска, и бла-
годари на управителя

Александър Колев, че
фирмата винаги е
участвала в общес-
твения живот на гра-
да.

„Днес се финализира
една сделка между Об-
щина Перник и фирма
Треллеборг , с която
възможностите й се
разшириха с още 7 дка.
За нас е привилегия,
че толкова сериозна
фирма с модерно
производство разгръ-
ща тук своите въз-
можности“, допълни
кметът и пожела ус-
пех.

На страница 2

На страница 12

били оставени на съх-
ранение в сейф, мон-
тиран в шкафа на бю-
рото в къщата в Сту-

дена. Достъп до него
имали само А.Т. и К.Т.
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Ñâúðøåíà å ìíîãî ðàáîòà îêîëî ÿçîâèðà â Ìåùèöà
Твърденията на кмета на селото, че водоемът е изоставен, са неоснователни

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

Любомира ПЕЛОВА
Язовир „Дружба” и в

момента изпълнява
функцията си по за-
щита от наводнения
на село Мещица и при-
лежащата инфрас-
труктура. Това заяви-
ха категорично кме-
тът на Община Пер-
ник Вяра Церовска и
ресорният замес-
тник-кмет Денислав
Захариев по повод
публично отправени
намерения за органи-
зиране на граждански
протест в селото.
Община Перник е спа-
зила цялата процеду-
ра по прехвърлянето
на язовира във владе-
ние на специализира-
ната държавна аге-
нция, която да го ре-
монтира и въведе от-
ново в експлоатация.
Ако това не се случи,
общината ще премине
към технически мерки
за ремонт със собс-
твени средства, кои-
то ще бъдат заложе-
ни в бюджет 2020-
та. 

Поясненията на
кмета и нейния замес-
тник са по повод из-

явлението на кмета
на Мещица, че мес-
тните жители ще из-
лязат на протест и
ще блокират главния
път за Брезник и
Трън. Причината, спо-
ред Деян Никифоров
е, че язовирът се ру-
ши от години, а об-
щинското ръководс-
тво не предприема ни-
какви мерки. Вяра Це-
ровска и Денислав За-
хариев опровергаха ка-
тегорично това
твърдение и подкре-
пиха думите си с доку-
менти, които показ-
ват, че за състояние-
то на язовира в този
мандат е свършена се-
риозна работа. Наша-
та оценка е, че освен
да служи за напоява-
не, водоемът може да
бъде и прекрасно
място за отдих, рибо-
лов и развлечения, ка-
за кметът Вяра Це-
ровска. 

Ресорният замес-
тник-кмет работи по
въпроса не само, за-
щото това е негово
задължение, а и защо-
то е лично свързан
със селото, допълни

Церовска. Денислав
Захариев припомни
хронологията на
проблема. Язовирът е
строен като защита
на селото и железо-
пътната линия от
преливане на река Кри-
вопадинска, и изпълн-
ява тази си функция
и до днес, тъй като
при нарастване на
речното ниво в следс-
твие на валежи и сне-
готопене, водата се
задържа в язовирно-
то езеро и се отточ-
ва в продължение на
седмици. През 2008-ма
водоемът е предоста-

„Треллеборг” откри нова производствена сграда
На събитието при-

състваха още зам.-
кметът на Община
Перник Денислав Заха-
риев, областният уп-
равител Ирена Соко-
лова, кметът на кв.
„Изток“ Емил Коста-
динов, както и Крис-
тиан Бок, президент
Глобални производс-
твени дейности Ела-
стомери на Trelleborg
AB. 

Трелеборг Сийлинг
Солюшънс е световен
лидер в областта на
инженерните поли-
мерни решения за уп-
лътнение и защита

при критични прило-
жения в тежки усло-
вия. Разполага с около
120 производствени
предприятия в 51
страни по света с над
24 000 служители. 

Компанията в Пер-
ник е специализирана
в производството на
технически детайли
от течен силикон. Ин-
вестицията е от клю-
чово значение както
за бъдещето разви-
тие на компанията,
така и за икономичес-
кото развитие на ре-
гиона. В предприятие-
то се произвеждат
уплътняващи изде-
лия, използвани в ав-

томобилостроенето,
медицинската и сани-

вен на концесия на
гражданско сдруже-
ние, през 2012 е склю-
чено допълнително
споразумение, а годи-
на по-късно в управле-
нието се включва
фирма, която през
2013-та поема изцяло
правата и задълже-
нията на гражданско-
то дружество. В ос-
новата на стената
от към въздушния
откос язовирът е из-
празнен далеч преди
сегашният кмет на
Община Перник Вяра
Церовска да встъпи в
длъжност. Концесия-
та не е прекратена,
но язовирът остава
празен и с концесио-
нер. В началото на
мандата на Вяра Це-
ровска с нейна запо-
вед концесията е
прекратена. 

В този период и
Деян Никифоров е
кмет на село Мещица,
подчерта Захариев. 

Установен по кате-
горичен начин е проб-
лемът, причинил фил-
трацията – основ-
ният изпускател в по-
голямата си част е
изгнил и пропукан, а
също и съпътстващи
неизправности. При
това положение об-
щината не може да
поеме отговорнос-

Забавни игри и атракциони за
децата в Перник на 1- ви юни

Светла ЙОРДАНОВА
Празнично шоу ще радва малчугани-

те в Перник в деня на детето 1 - ви юни.
Деца, родители, баби и дядовци ще мо-
гат да се забавляват в празничния ден
пред Двореца на културата, където ще
има много неща- арт работилница, ат-
ракциони, празнични концерти, забавни
изживявания за малки приключенци,
забавна игра-

“Не преминавай на червено” и още
много други игри.

Специално за децата в киното в театъ-
ра от 11 часа започват прожекциите на
детска аминация.От 11 часа- “Астерикс
и тайната на вълшебната отвара”, от
12,30 ч.- “Великото пътешествие” и от
14 часа- “Пепеляшка”. Киното в театъра
ще има прожекции в празничния ден и
за възрастните- “Снимка с Юки” от
15,30 часа, “Опърничавите” от 17,20 ча-
са, “Лошо момиче” от 19 часа и “Уют”
от 20,40 часа.

тта за напълването
на язовира, което
крие риск за живота
на хората.

За отстраняването
на проблемите е необ-
ходима много сериоз-
на сума от общинския
бюджет, затова е взе-
то решение община-
та да се възползва от
възможността, коя-
то предостави дър-
жавата със създава-
нето на специализира-
на агенция, която пое-
ма стопанисването
на критичната ин-
фраструктура, за да
я ремонтира и въведе
отново в експлоата-
ция. Цялата процеду-
ра е спазена и доку-
ментите са изпрате-
ни в министерство-
то, но засега още има
неясноти около при-
лагането на закона,
поради което не само
язовир Мещица, а
всички общински во-
доеми не могат да
влязат във владение
на държавата. Меж-
дувременно, само през
миналата година об-
щината е инвестира-
ла в язовира над 10
000 лв с цел защита
на населението, и е
осигурена 500 м про-
водимост на речното
корито след язовир-
ната стена. Ако зако-

новата въз-
можност за
прехвърляне
на язовира
към държава-
та не се осъ-
ществи, об-
щината ще
премине към
т е х н и ч е с к и
мерки за ре-
монт със
с о б с т в е н и
с р е д с т в а ,
които ще бъ-
дат заложени
в бюджета за
2020-та.

тарна техника и обо-
рудване, домакински

електроуреди , грижа
за бебетата и др.

от страница 1

Безплатен урок по
програмиране на
Деня на детето

Светла ЙОРДАНОВА
По случай Деня на детето /1 юни/,

Академията по Програмиране и роботи-
ка за ученици Слънчице ще подари
Безплатен демонстрационен урок по
Програмиране и роботика на всички де-
ца от 1 до 5 клас, които желаят да се
потопят във вълшебния свят на програ-
мирането.

По време на уроците децата ще се за-
познаят с най-бързия робот в света,  с
част от електронните елементи, ще раз-
гледат  някои микроконтролери и разби-
ра се, ще програмират.

Тези уроци са една чудесна възмож-
ност за всички, които се запалят по
програмирането и роботиката, след това
да се запишат в  Летен курс по Програ-
миране и роботика в Перник.

Демонстрационният урок ще се про-
веде на 01.06.2019 г. от 18.45 ч. до 19.45
ч. в пернишкия клон на Академията /на
улица Търговска 30 - розовият блок/.

В рамките на курса участниците ще:
- Придобият основни знания за прог-

рамирането, които впоследствие ще
надградят;

- Още от първия час сами ще започнат
да пишат програми;

- Създадат свои собствени компютър-
ни игри;

- Създадат собствени приключенски
анимирани истории;

- Научат основни закони на физиката
и електротехниката;

- Научат да създават собствени при-
ложения за телефони и таблети.

Летният курс по Програмиране и ро-
ботика е с продължителност до края на
месец юли 2019 г., като занятията в не-
го ще се провеждат веднъж седмично.
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Любомира ПЕЛОВА
Безапелационен по-

бедител в изборите
за членове на Евро-
пейския парламент в
област Перник е по-
литическа партия
ГЕРБ. Това обяви офи-
циално на пресконфе-
ренция областният
координатор на по-
литическата сила
Вяра Церовска. В сре-
щата взеха участие
още зам.-председа-
телят на ПГ на ГЕРБ
Красимир Велчев, на-
родният представи-
тел д-р Александър
Александров, лиде-
рът на Жени ГЕРБ
Ирена Соколова, об-
ластният mредседа-
тел на СДС Юлиан
Ситарски и общин-
ските координатори
на политическата си-
ла в областта.

Вяра Церовска из-
рази благодарност
към всички съмишле-
ници и приятели на
политическата сила,
които с работата си
допринесоха за голе-
мия успех.„Обръщам
се с думи на благо-
дарност към всички
граждани, които из-

лязоха да гласуват
до този момент. Бла-
годаря на избирате-
лите, които дадоха
своя глас за полити-
ческа партия ГЕРБ.
Благодаря на струк-
турите и на кмето-
вете, които дадоха
възможност евро-
пейските ценности
да стигнат до перни-
чани.

Благодаря, на всич-
ки, които работиха и
осигуриха изборния
ден да бъде спокоен
за гражданите на
Перник“, отбеляза
Вяра Церовска. Тя бе-
ше категорична, че
благодарение на пра-
вителството, наче-
ло с Бойко Борисов и
европейската соли-
дарност, на регио-
нално ниво се реали-
зираха много инфрас-
труктурни проекти,
които промениха гра-
да.

„Много блокове
промениха своя облик
благодарение на На-
ционалната програма
за енергийна ефе-
ктивност, облагоро-
дени бяха много меж-
дублокови прос-

Това заяви областният лидер на ГЕРБ д-р Вяра Церовска на пресконференция във връзка с евровота

Държавата измисли механизъм
за закриване на университети

Светла ЙОРДАНОВА
Механизъм, по който държавата да може

да закрива университети, беше предложен
от образователния министър Красимир
Вълчев. Той публикува във вторник за об-
ществено обсъждане проект на промени в
Закона за висшето образование.

Университет ще бъде закриван, ако два
пъти последователно не получи институцио-
нална акредитация от държавната Нацио-
нална агенция за оценяване и акредита-
ция, предвижда законопроектът.

Мярката е насочена срещу вузове, които
не дават добро качество на образованието.

Акредитация ще се отказва при оценка
на висшето училище под 4 при 10-бална
скала.

При първи отказ университетът ще има 18
месеца да се поправи и да поиска нова
оценка. Ако не го направи или втората оце-
нка също е под 4, ще се закрива, предвиж-
дат предложените от министъра нови тек-
стове в закона.

Отказът за акредитация съществуваше и
до този момент, но единственото последс-
твие от него бе, че държавата спира субси-
дията.

Институционална акредитация ще се из-
вършва на всеки 6 години. Досега периоди-
те бяха между 3 и 6 г. в зависимост от полу-
чената от всеки вуз оценка.

Университетите у нас са 51. Според ана-
лиз на правителството от 2017 г. страната
има нужда от не повече от 10 висши учили-
ща.

Университетът да има оценка от програм-
ната акредитация поне 8 в дадено профе-
сионално направление, за да открива нови
специалности в него, предвижда друга от
промените.

Въвежда се и мораториум за откриването
на нови факултети и филиали. Временната
забрана ще продължи, докато правителс-
твото изработи национална карта на висше-
то образование и тя бъде одобрена от пар-
ламента.

Картата ще посочва конкретно къде кол-
ко студенти се обучават в дадена специал-
ност, както и какви са нуждите на пазара от
такива кадри, става ясно от предложенията
на Красимир Вълчев.

Мораториумът бе предложен от Съвета на
ректорите. До този момент обаче не бяха
обсъждани варианти за закриване на уни-
верситети. За откриването на нов факултет
пък се предлага критерий - поне 3 катедри.

Ректорите вече ще работят на мениджър-
ски договори, сключени с образователния
министър, след като бъдат избрани от об-
щото събрание на вуза. Министърът ще им
поставя цели за изпълнение и ще получава
от тях годишни отчети. Ще утвърждава и
програма за развитие на всеки университе-
т.

Промените слагат край и на т.нар. летящи
професори. Едно хабилитирано лице вече
ще може да участва в акредитацията само
на един вуз. Досега всеки професор може-
ше да е акредитиран в два.

Общините, на чиято територия има уни-
верситети, ще имат свои представители в
настоятелствата им.

транства, обособени
бяха много паркове и
места за отдих. Ста-
раем се средствата
да стигнат до всеки
един гражданин. За
пръв път беше объ-
рнато внимание на
една от най-важните
сфери – училището и
учителите, които са
вътре, защото те
подготвят бъдеще-
то на България. Не
на последно място
искам да кажа, че то-
ва беше една лидер-
ска битка – нашият
лидер говори за рабо-
тата, перспективи-
те и възможностите
на България. Това до-
веде до нашата побе-
да, която е катего-
рична и ясна“, посочи
лидерът на ГЕРБ-Пер-
ник Вяра Церовска.
Тя обяви официални-
те резултати, къде-
то ГЕРБ печели 5 убе-
дителни изборни по-
беди, а именно: в Ра-
домир 43.44% срещу
26.43% за БСП, в
Брезник 39.56% сре-
щу 31.80%, в Трън
44.38% срещу
25.71%, Земен 36.64%
срещу 32.87% и Пер-

ник, където партия-
та се ползва с най-
голямото доверие -
36.61% за ГЕРБ срещу
25.55% за БСП.

„Резултатът ни е
толкова категори-
чен, заради работа-
та, която свърших-
ме, политиките, кои-
то изповядваме и Ев-
ропейската солидар-
ност, която стигна
до хората. Независи-
мо от опитите, кои-
то бяха направени,
тази кампания да бъ-
де провалена, да бъде
заменен диалогът за
Европа, ние разбихме
една огромна лъжа
„Асфалтът не се
яде“. Да, това е така,
но около него и ма-
гистралите, са раз-
положени индус-
триалните зони, в
които има дори сво-
бодни работни мес-
та. Те ни дават въз-
можност да имаме
по-добър туризъм.
Успяхме да покажем,
че България може да
бъде център, който
да работи не само за
нас.

Нашият лидер бе-
ше този, който нап-
рави приобщаване на
Западните Балкани
към Европейските
ценности“, коменти-
ра Вяра Церовска.

З а м . - п р е д с е д а -
телят на ПГ на ГЕРБ
Красимир Велчев от-
беляза, че в Перник
победата е особено
сладка, защото об-
ластта и общината
са в първата тройка
с най-добри резулта-
ти в страната. „Бла-
годаря ви, приятели.
Този успех ни задъл-
жава да даваме много
повече от това, кое-
то сме направили. Хо-
рата го очакват, и
затова ни гласуват
това доверие.
Вярвам, че ще го оп-

равдаем“, сподели
Велчев. Той отбеляза,
че предстоят не по-
малко важните и
тежки местни избо-
ри.

Председателят на
Жени ГЕРБ Ирена Со-
колова направи рав-
носметка на постиг-
натите резултати,
които показват уве-
личение на подкрепа-
та за политическата
сила. „Политическа
партия ГЕРБ показва
трайна и категорич-
на тенденция на
приобщаване към по-
литиките, които
партията провежда
и през европейската
перспектива“, кате-
горично заяви Ирена
Соколова.

„Огромна благодар-
ност на всички наши
съмишленици, които
направиха тази побе-
да реална. С тези ре-
зултати, ние не
просто показахме, че
сме първа политичес-
ка сила, но вървим
напред и нагоре и
всичко, което е обе-
щано, го вършим“,
сподели народният
представител д-р
Александър Алексан-
дров .

Областният лидер
на СДС Юлиан Ситар-
ски отбеляза екипна-
та работа в тежка-
та предизборна бит-
ка и изрази своята
увереност, че добро-
то

партньорство ще
продължи, то ще да-
де ефективни резул-
тати. „Силата на
ГЕРБ –Перник е в то-
ва, че нашите струк-
тури работиха през
целия мандат. Те има-
ха вътрешнопартиен
живот и социална ак-
тивност през

всичките четири
години“, заяви об-
щинския ръководи-
тел на ГЕРБ в Радо-
мир.

Няма сгрешени въпроси на матурата по английски
Светла ЙОРДАНОВА

Министерство на
образованието и нау-
ката потърсило неза-
висимо мнение от спе-
циалисти, неучаства-
ли в изготвянето на
изпитния материал,
във връзка с проведе-
ния държавен зрелос-
тен изпит по англий-
ски език, като пред-
мет по избор.

Това съобщиха от
Министерство на об-
разованието.

След детайлната
проверка на теста бе-
ше установено, че
няма сгрешени въпро-

си, а материалът е ор-
иентиран към ниво B2
от Общата европей-
ска езикова рамка и
съизмерим с труднос-
тта на останалите
изпити по чужди ези-
ци. Становището на
експертите е, че няма
допуснати правопис-
ни и граматически
грешки в изпитния
материал, твърдят
от МОН.

Всички текстове са
оригинални, създаде-
ни на книжовен език,
засягат широко тира-
жирани в медиите
съвременни или уни-

версални теми и не
изискват специализи-
рана подготовка в оп-
ределена област.

Прави впечатление,
че получените сигна-
ли в МОН засягат раз-
лични въпроси и няма
такива, които да се
повтарят във всички
жалби. Ясно става
още, че най-трудни за
зрелостниците са се
оказали текстовете
за слушане и за чете-
не с разбиране. Корек-
тно е да припомним,
че противно на нало-
жилото се очакване,
за да проявят тези

умения, от зрелос-
тниците се изисква
не просто да от-
крият в текста точ-
но възпроизвеждане
на питането, а да до-
кажат разбиране в
контекст, познаване
на синоними и езикови
конструкции. Точно
тези компетентнос-
ти са ключови и необ-
ходими и показват
езикова грамотност,
коментират още от
министерството.

В социалните мрежи
активно се коменти-
рат отделни въпроси,
които според зрелос-

тниците са двусмис-
лени или некоректни.
От просветното ми-
нистерство обещаха
да направят провер-
ка, но призоваха аби-
туриентите да из-
пращат до електрон-
ната поща на ведомс-
твото сигнали с кон-
кретни сгрешени въп-
роси от матурата.

На изпита по ан-
глийски език, който е
част от втората за-
дължителна матура
по предмет по избор
на учениците, се яви-
ха над 14 000 абиту-
риенти.
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Дивотино ще посрещне над 600 участници за феста

Светла ЙОРДАНОВА
Над 600 участници

ще участват в ХХ_I
Национален детско -
юношески фестивал
"Чичо Стоян", който
ще се проведе на 1-ви
юни в пернишкото
село Дивотино, кой-
то ще се проведе на

открита сцена пред
едноименното чита-
лище . Официалното
откриване от 10:30
часа.

Фестивалът има
своята тридесет и
три годишна исто-
рия. Време, през кое-
то се радва на инте-

КЕВР предлага по-високи
цени на топлоенергията

и тока от 1 юли
Силвия ГРИГОРОВА

Средно с 4.5% да поскъпне парното и
топлата вода предлага КЕВР от 1 юли
тази година. Окончателното решение за
поскъпването на топлото държавният
енергиен регулатор ще вземе в края на
юни месец.

Перничани ще плащат топлото с 1.77%
по-скъпо от новия регулаторен период,
който стартира от 1 юли.

Най-много ще скочат цените в Раз-
град- със 17%, а в Габрово- с 13%. Спо-
ред енергийните експерти в столицата
парното трябва да поскъпне с около
4%.. С около 7 на сто по-скъпо ще пла-
щат парното и топлата вода жителите на
Пловдив, Враца, Бургас и Велико Тър-
ново.

Единственият град, в който парното
ще поевтинее, макар и само с половин
процент, е Сливен.

С 3.48% да поскъпне токът от 1 юли
предлагат още експертите от  Комисия-
та за енергийно и водно регулиране.
Решението е взето от държавния ене-
ргиен регулатор на базата на предло-
женията, направени от трите  електро-
разпределителни дружества. Според
приетия доклад се очаква токът за
клиентите на ЧЕЗ да поскъпне с 3.46%,
за тези на ЕВН - с 3.59%, а за абонатите
на "Енерго Про" - с 3.38 на сто. Тези це-
ни се отнасят за битовите абонати и за
бизнеса на регулирания пазар.

Демократите готвят вътрешни
избори за листата за местния вот
Любомира ПЕЛОВА

"Разговорите, кои-
то водим са за един
много по-отворен де-
мократичен процес
както по излъчване на
кандидатурите, така
и по подреждане на
листите. Мислим в
посока открити вът-
решни избори за под-
реждане на листите
за местните избори."

Това заяви водачът
на листата на "Демок-
ратична България" за
изборите за Европей-
ски парламент Радан
Кънев по повод обяве-
ната готовност
дясното обединение
да остане заедно и да
се бори в такъв фор-
мат на изборите нае-
сен.

Припомняме, че ген.
Атанас Атанасов от
"Демократична Бълга-
рия" заяви, че обеди-
нението са много до-
бър отбор и с резул-
тата от изборите за
Европейски парламент
са отворили възмож-
ност за бъдеща рабо-
та на следващите из-
бори. От обединение-
то считат резулта-
та от евроизборите
за задоволителен и
такъв, че превръща
обединението в поли-
тически фактор, кой-

то ще влияе и върху
политическите про-
цеси в България.

Кънев подчерта
важността на мес-
тните избори и посо-
чи, че обединението
трябва да положи
усилия за максимално
силно представяне и
да спечели максимален
брой съветници, с
които да постигне
пробиви на кметски-
те избори. Радан Къ-
нев посочи, че София
ще е огромно предиз-
викателство.

"Ние трябва да оп-
равдаем доверието на
хората със силна кан-
дидатура за кмет и
силна листа", аргумен-
тира се адвокатът.

От "Демократична
България" обаче все
още нямат кандида-
тура кой да бъде из-

Депутатите от БСП се връщат
в пленарната зала на НС днес

Любомира ПЕЛОВА
Парламентарната група на "БСП за

България" ще участва в пленарното за-
седание днес. Решението беше оконча-
телно взето на заседание на групата в
централата на партията на "Позитано"
20 вчера сутринта. Така бойкотът им,
който беше част от стратегията на лиде-
ра Корнелия Нинова за спечелване на
евроизборите, приключва след три ме-
сеца и половина. Червените депутати
напуснаха на 17 февруари и не влязоха
отново въпреки многото призиви, вклю-
чително на президента Румен Радев.
След като тази идея обаче беше отчете-
на като една от причините за загубата
на вота, лично Нинова, след като пода-
де оставка, вчера предложи решението
за завръщане в парламента. Това е об-
лечение за част от нейните съпартийци,
които неофициално недоволстваха, че
са останали без заплати.

След заседанието вчера зам.-предсе-
дателят на ПГ Драгомир Стойнев комен-
тира пред журналисти, че ще искат ос-
тавката на министъра на финансите
Владислав Горанов заради дадените
по-големи субсидии (повече от 11 лв. на
глас) на политическите партии.

"Смятаме да търсим отговорност от
министър Горанов, защото това е из-
цяло по негова вина", коментира Стой-
нев. И подчерта, че никоя политическа
партия не е реагирала досега, което е
укоримо, но от БСП са готови да върнат
тези средства и отново повтори, че ви-
ната е изцяло на Министерството на фи-
нансите.

Стойнев добави, че с колегите си са
обсъдили законопроекти, свързани със
здравеопазването, социалната полити-
ка, а основният приоритет отново в пар-
ламента ще бъде борбата с корупцията.

Междувременно, късно веечерта във
вторник, Националният съвет на БСП
реши да проведе 49-ия конгрес на пар-
тията на 16 юни, а не на 15, както първо-
начално беше решено. Промяната се
наложи, защото на тази дата се пада
Задушница.

лъчен да представл-
ява партията на мес-
ните избори в София.

Радан Кънев не знае
дали може да се оча-
ква да има някакви из-
ненади в листата на
обединението за мес-
тния вот. Той лично
нямало да бъде, с кое-
то потвърди намере-
нието си да остане
евродепутат - място-
то, което спечели
вчера и в листата на
ДБ да няма размества-
ния.

На въпрос дали има-
т амбиция за следва-
щото Народно събра-
ние и дали можем да
видим представители
"Демократична Бълга-
рия" там, Кънев зая-
ви: "Абсолютно съм
убеден, но не знаем ко-
га ще е този парла-
мент."

Политолози: Корупцията е в
дневния ред на обществото

Любомира ПЕЛОВА
"Ако погледнем изборните резултати

назад във времето, винаги виждаме, че
ГЕРБ водят пред БСП с около 100 000
гласа, а понякога и с повече. Няма как
140 000 души да си променят намере-
нията за гласуване от БСП към ГЕРБ в
рамките на 7 дни, защото премиерът се
е включил в кампанията", каза полито-
логът Стойчо Стойчев в предаването
"Лице в лице" по бТВ.

Той определи изследванията на со-
циологическите агенции преди избори-
те като "димка". Според него се е на-
саждало фалшивото чувство за "рево-
люционна ситуация", а такава не е съ-
ществувала. "Ако имаше поляризация,
повече хора щяха да отидат да гласу-
ват, а те отидоха на почивка".

"Изборите се решиха от вота на твър-
дите ядра", категоричен е Стойчев.

"Ако се вгледате в реалните гласове,
които партиите спечелиха на тези избо-
ри, ще се окаже, че има една и съща
тенденция. Парламентарните избори
преди две години, наложени към тези
избори, запазват абсолютно съотноше-
нието на силите. Приблизително около
два пъти по-малко са гласовете на
всички партии, съобразно тогава",
смята политологът Христо Панчугов.

Според него мотивацията на гласопо-
давателите е била "стадна" -да дока-
жат, че могат да бият партията на кон-
курента.

"Видяхме политическа партия ГЕРБ,
която успя да прогони призрака на ко-
рупцията, но не успя да разсее съмне-
нията, че в нея има корупция. Прогони
призрака на корупцията в смисъл, че
вече той не я застрашава да падне от
власт", каза социологът Петър Чолаков.

"Сега "калинките" смятат, че над тях
е само небето", заяви Чолаков.

ресни участници и е
създавал традиции.
Тази година той ще
бъде с международно
участие. По покана
на кмета на Община
Перник  Вяра Церов-
ска гости и участни-
ци ще бъдат беса-
рабски българи -пев-

ци и танцов ансам-
бъл " Асорти" от се-
ло Горна Албота- Та-
раклийски район - Ре-
публика Молдова.

Главната цел на ди-
тория на възраст
от 6 до 18 години и
има конкурсен харак-
тер.

Участниците ще
бъдат оценявани от
жури с председател
Цветанка Атанасо-
ва - етнолог и члено-
ве доц. д-р Данка
Цветанова -музика-
лен педагог и дири-
гент , Славчо Чанев
-гл. експерт отдел
"ОКМДДР" Община
Перник, Милчо Геор-
гиев - етнохоролог и
фолклорист и Геор-
ги Жеков -хореограф
от гр. София.

В програмата ще се
включат участници
от общините - Пер-
ник, Радомир, Брез-
ник и София.

Представители на
шест детски гради-

ни, седем училища,
тринадесет читали-
ща, един общински
комплекс, два кул-
турни центъра по
изкуствата, един
клуб по спортни
танци и една музи-
кална школа уча-
стници в изпълни-
телския конкурс.

За литературния
конкурс участници-
те са от две учили-
ща, едно читалище и
едно литературно
студио. Общо 37
формации и индиви-
дуални изпълнители.

Организатори на
събитието са НЧ
"Чичо Стоян - 1927
г.", Кметство село
Дивотино и Община
Перник.

Бесарабските бъл-
гари от Молдова ще
се включат в прог-
рама и за Деня на де-
тето на 1 юни от
12,30 ч. пред ОК
"Дворец на култура-
та".



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
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 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

22. Дворно място, 500 м2, Шевърляк, неурегулирано,
   ограда, вода, ток по улицата - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ремонт, ет. 1, тх. ТЕЦ, обзаведен - 350 лв.
2. Двустаен, Могиличе, ет. 2, тх., с обзавеждане - 250 лв.
3. 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 iPhone 5C - 150 лв., iP-

hone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887 884 095
Продавам комплект обективи за

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

 камера HD 720-p 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".
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Интересно и забавно

Къде не пишат домашни, учат върху
 лодки и ходят на училище със самолет

Учебните практики в нашата страна са ни добре познати и има много
страни, в които образователната система е организирана по подобен на-
чин. Съществуват някои норми обаче, които със сигурност ще ви изнена-
дат. В текста по-долу ще разберете в коя страна децата не пишат домаш-
ни, къде ходят на училище с лодки и къде учат седем дни в седмицата.

Кои практики са полезни и кои не, преценете вие. В нашия списък ще ви-
дите страните, където средното образование се оценява като най-доброто
в света, както и част от държавите, в които голям дял от населението дори
няма достъп до образование.

Ах, тези финландци! Как все успяват да се доберат до челните места в
класациите за най-добро средно образование? Отговорът е прост. Лесна,
проста и организирана система, която работи за постоянни ефективни ре-
зултати и прогрес.

Въпреки че през последните години Финландия трудно успява да удъ-
ржи челната позиция от азиатските си съперници, тя си остава европей-
ската страна с най-добро средно образование. Във Финландия децата за-
почват училище задължително, след като са навършили 7-годишна въз-
раст, но не и по-рано. Да, в страната на Дядо Коледа  децата нямат домаш-
ни, нито оценки и типичните изпитвания под формата на тест, поне докато
не влязат в гимназия.

Учениците във Финландия прекарват най-малко време в класната стая в
сравнение с връстниците си от останалите европейски страни. При по-мал-
ките игрите се прилагат като основен метод за запаметяване и научаване.

Не се прилага разделение по какъвто и да е начин на децата по отноше-
ние на способностите им. Учениците, които привидно изпитват затруднения
с материала, остават след часовете за безплатни консултации.

Учителската професия във Финландия е една от най-престижните и добре
платени, а практиката за посещаване на частни уроци е почти неприложи-
ма.

На двете крайности в Азия
Азия е един от примерите за най-големите разлики по отношение на раз-

витието на страните в рамките на самия континент.
Докато Япония, Южна Корея, Сингапур и Хонконг оглавяват класациите

за най-високо качество на средното образование, в другия край са азиат-
ски страни като Афганистан, Бангладеш, Индия.

В Южна Корея например наблягат най-интензивно върху началното об-
разование, а учениците посещават занятия седем дни в седмицата. Стра-
ната отделя около 8% от бюджета си за развитието на образователната
система. Учителската професия е една от най-желаните и високоплатени,
а родителите са интензивно въвлечени в образователния процес, като от-
делят големи средства за доброто и качествено обучение на своите деца.

Моделът в Япония, Сингапур и Хонконг е подобен, а мотото на образова-
телната им система се синтезира в следното: „Учи по-малко, научавай по-
вече”.

В Япония се обръща особено внимание на дисциплината и високия мо-
рал, а децата сами помагат в приготвянето и сервирането на храната си в
междучасията за обяд. На другата крайност е Афганистан. Там делът на
грамотното население е около 30%. В повечето местности, където има
военни конфликти, децата се налага да учат в шатри и дори палатки.

В Бангладеш пък са принудени да се справят с тежките климатични ус-
ловия и честите наводнения. Много пъти се случва учебните занятия да се
провеждат върху лодки, прикрепени към брега на реките, които преливат
поради малката надморска височина.

Развитие не означава добро образование
Въпреки че в повечето случаи високото качество на образованието е

пряко или непряко свързано с икономическото развитие на съответната
страна, невинаги това е константа.

САЩ, Китай и Русия например се нареждат в средата на класациите за
качество на средното образование.

И все пак страните от Западна Европа се оказват сред едни от най-ефе-
ктивните по отношение на образователните си системи. Източноевропей-
ските страни изостават по този фактор. Като добри примери освен Фин-
ландия могат да се посочат Холандия, Германия, Естония, Норвегия,
Франция. Не навсякъде учебният процес и неговото осъществяване проти-
чат по начина, по който ги познаваме.

В Перу и Гватемала например честа практика е ходенето на училище с
лодка, ако сградата се намира на отсрещния бряг на реката. В някои ра-
йони на Филипините пък децата стигат до класните стаи с рикши.

Учениците от Кели Айлънд, Охайо и Оркни Айлънд, Шотландия се пре-
возват до училищата си със специални малки самолети. В Кения, поради
липсата на сгради, децата често буквално учат под дърветата.

В Иран съществува сегрегация в училищата на полова основа. До за-
вършване на гимназия момичетата и момчетата се обучават отделно. В
Бразилия пък разпространена практика е децата да се прибират вкъщи за
обяд, след което да се връщат в училище за продължаване на занятията.
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Замразените зеленчуци
по-полезни ли са от свежите?

Когато пазаруваме и
се стремим да напъл-
ним кошницата си с
колкото се може по-
здравословни храни,
естествено избираме
свежите плодове и зе-
ленчуци, а не замразе-
ните, скрити зад плас-
тмасови обвивки и
пластове скреж.

Свежо е равно на
здравословно, нали та-
ка? Не винаги.

Замразените и кон-
сервираните зеленчу-
ци и плодове могат да са много по-полезни от свежите.

Питате се как това изобщо е възможно?
В момента на откъсване на плода, полезните му вещества бавно започват да се

изгубват.Отделянето на плода или зеленчука от неговото дърво, храст или стъбло
прекъсва връзката с източника на хранителни вещества и той започва да се храни
от своите собствени вещества, за да оцелее.

Свежите зеленчуци, които купуваме в магазините, понякога пътуват с дни, до-
като стигнат до щандовете, а след това и нашите торби и купи. В този период те
претърпяват големи промени.

Друг важен аспект е фактът, че за да не се развали, преди да достигне желаната
дестинация, продукцията често се обира неузряла, така че тя съвсем не съдържа
всички полезни вещества, които би съдържала, ако се остави да узрее, плодът се
откъсне и изяде на момента.

Консервираните и замразените зеленчуци и плодове също могат да бъдат под-
ложени на топлина, която да отнеме от ползите им, но тези промени ще бъдат
минимални в сравнение с промените във веществата, които настъпват при „све-
жите“ им роднини, след като са били отделени от източника си на живот.

Обичайно при замразяване най-големи са загубите на витамините, които се раз-
тварят във вода, като витамин B и C. Проучване по темата посочва, че броколите
изгубват 13 процента от съдържанието си на витамин C за 21 дни в хладилника и
50 процента, когато са замразени.За сметка на това обаче други полезни вещес-
тва, в частност антиоксидантите, почти не се изгубват, когато плодовете и зелен-
чуците се замразят.

Що се отнася до плодове и зеленчуци е много по-важно количеството,което
изяждаме, отколкото под каква форма.

Ако предпочитате свежи – най-добрият вариант е да са прясно откъснати и вед-
нага консумирани. Този лукс обаче е далечен на хората в града, които нямат
градина. Тогава ви остава да си похапвате от тези в магазина, които няма да са
запазили сто процента от полезните си вещества, но все пак ще са в пъти по-
полезни от една вафла.Ако пък предпочитате замразени, е време да спрете да
вярвате, че те не са полезни, защото както става ясно, това съвсем не е така.

Защо усещаме глад, след
като сме се нахранили?

Сигурно ви се е случвало.Тъкмо сте се нахранили и само след половин час
започвате отново да изпитвате глад. Усещането е много неприятно, нали?

Не сте единствени. Този феномен е много често срещан.В текста долу ще
разберете кои са главните причини за появата на това усещане и как
можете да се справите с него.

Тази причина може и да ви се струва странна, но когато тялото е
дехидратирано, то започва да имитира признаци на глад.

Следващият път, когато ви се случи да изпитате глад малко, след като
сте се нахранили, изпийте една чаша вода и изчакайте 15 минути, за да
видите дали има ефект.

Случва се понякога да си хапваме нещо, защото ни е скучно, стоим си
вкъщи и посягаме към хладилника без наистина да сме гладни. Лошо е
обаче, когато това се превърне в навик.

Следващия път, когато ви се случи да отворите хладилника или шкафа с
лакомства, помислете си дали наистина сте гладни или просто ви е
скучно. Разходете се или почетете книга.

Ястие, богато на протеини и мазнини, е един от най-сигурните начини,
чрез които ще се подсигурим да останем сити през целия ден.

Пилешкото е отличен избор, а за вегетарианците – кисело мляко, яйца,
пълнозърнести храни, боб. Като източник на мазнини можете да използвате
шепа ядки, както и авокадо.

Храните се в неправилни интервали
Изпускането на обяда например съвсем вероятно ще увеличи апетита ви

многократно и на вечеря ще изядете повече, отколкото трябва.
Важно е да се храним през кратки интервали, като в режима ни присъстват

междинни хранения, закуска, обяд и вечеря. Препоръчва се закуската да
е най-богата и даваща енергия, а останалите хранения да са „по-леки”.

Вследствие на безсъние или неспокоен сън хормоните, които отговарят
за регулирането на усещането за глад, напълно се разбъркват.

Така че, ако усещате постоянна умора, тялото ще е в постоянно търсене
на източник на енергия (най-често захар), за да остане будно.

Опитвайте се да спите поне по 7-8 часа на нощ, така че организмът ви
да е отпочинал и всички системи в тялото ви да са в оптимално състояние.

Спортът е една от причините
да ядем по-здравослвовно

Хората, които тренират редовно, е по-вероятно да се хранят здравословно.
До това заключение стигат учени в ново проучване. Във всеки от нас се крие

активен човек. За експеримент към Университета Тексас в Остин, САЩ, 2680 ду-
ши, които обичайно не са физически активни и не спазват хранителен режим,
започват да тренират редовно за определен период от време.

Участниците, които преди експеримента са тренирали по-малко от 30 мин. на
седмица, започват да правят аеробни тренировки три пъти седмично в продълже-

ние на 15 седмици, без да
трябва да променят храни-
телните си навици.

Тренировката им включ-
ва 30 минути аеробни уп-
ражнения, специално под-
брани за възрастта и пола,
както и 5 минути загряване
и разгряване, съответно
преди и след нея.

Въпреки че участниците
са инструктирани да не

променят хранителните си навици по време на тестовите седмици, екипът уста-
новява, че те започват доброволно да избират все по-здравословни алтернативи
за своя хранителен режим, докато за сметка на тях нездравословните храни от
менюто им постепенно отпадат.

Конкретното проучване не изследва механизма зад осъществяването на пром-
яната, но предишни научни трудове по темата откриват, че редовните средно ин-
тензивни тренировки повлияват нивата на допамин в мозъка и намаляват предпо-
читанията към храни, богати на мазнини.

Други проучвания пък доказват, че има връзка между интензивността на трени-
ровките и нивата на хормоните, регулиращи апетита.

„Преходът към физическа активност повлиява хранителните ни навици. Това е
една от причините, поради които трябва да насърчаваме хората да са активни –
тренировките създават и други здравословни навици“, коментира Моли Брей, съав-
тор на изследването, професор и декан към Тексаския университет в Остин, САЩ.

Учени: Светът е изправен
пред нов потоп

Преди около 125 000 години по-голямата част от сегашните крайбрежни райо-
ни са били наводнени от разтапянето на ледници на Антарктида. Тогава средната
температура на Земята е била с около градус по-висока. А нивото на океаните, с
между 6 и 9 метра по-високо.

От края на последната ледникова епоха преди около 12 000 години, нивото на
океаните се повишава, но това става сравнително бавно.

Нови доказателства обаче предполагат, че огромната маса вода, която понас-
тоящем е заключена в ледения слой на Западна Антарктида, е на път отново да
се разтопи.

Именно тя, а не както по-рано се предполагаше, ледената шапка на Гренлан-
дия, е довела до потопа отпреди 125 000 години.

Тогава покачването на температурата на Земята е било резултат от леки проме-
ни в орбитата и наклона на оста на планетата. Сега обаче основният фактор за
глобалното затопляне е човешката дейност.

Проби от седиментите под ледника над Западна Антарктида, представени във
Вашингтон тази седмица от Американския геофизичен съюз, показват, че преди
125 000 години там за известно време не е имало лед.

А снимките на НАСА разкриват, че в момента огромни части от леда над Антар-
ктида се топят и то все по-бързо.

По-рано тази година стана ясно, че континентът е загубил около 3 трилиона тона
лед през последните 25 години.

Марешки не отива в Брюксел и той по-полезен тук
Веселин Марешки остана доволен от резултатите от евроизборите и обобщи, че

неговата партия "Воля" е препотвърдила позицията си от парламентарните избори.
Според него той не е събрал достатъчна подкрепа да стане евродепутат, тъй като
хората го считат за по-полезен в България.

Марешки отчете и че ниската избирателна активност показва, че хората са
отвратени от политическата схема. Той пресметна и че на практика управляващите
са събрали по-малък сбор от гласовете на хората, отколкото парламентарната
опозиция.

"Българите не се интересуват от евроизборите. Считат мен и моята формация за
много по-полезна тук и не искат нас да ни няма в България. В почти всички изяви
съвсем целенасочено ме питаха дали ще ходя в Европа. Трябваше да постъпя
като Борисов, да поставя друг човек и да обикалям и показвам какво съм
направил", заяви Марешки. По думите му той е единственият, който вижда
истинските резултатите от изборите. По негови сметки мнозинството е събрало
40%, а опозицията, заедно и с извънпарламентарната, има общ сбор 50%.

Той обвини управляващите и че истинската коалиция е ГЕРБ, ВМРО и ДПС.
"Ако доскоро министър-председателят си имаше любимци пуделчета, сега явно

се е пренастроил и преминава към прасенца", коментира лидерът на Воля, без да
уточни кои са те, но обясни, че прасето е едно.

Веселин Марешки сигнализира и за оказван натиск върху симпатизанти на
"Воля", които по думите му са били заплашвани да не участват в изборните
комисии. Той даде и пример, че съпруг на активистка на "Воля", който е полицай,
е заплашен с уволнение след изборите.



Съперник10    30 май 2019 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Днес трамплин в кариерното развитие, ще ста-
нат новите и мащабни проекти. Не губете бой-
ният си дух, дори да се сблъскате с пречки. Лю-
бовните приключения, ще завладеят онези, които
са самотни и необвързани. И това е добре, защо-
то в тълпата от ухажори ще може да откриете

човека, който ви е изпратен от съдбата.

Днес ще бъдете много работоспособни и това
със сигурност ще донесе награди или поощрения
от шефа. За пълноценна почивка, изберете море-
то, вилата или някъде сред природата. Ако реши-
те да отидете в чужбина, го направете само по
важни дела. Не тровете семейния живот с рев-

ност, това може да прекъсне отношенията.

Днес може да получите подарък или да си купи-
те нещо което отдавна желаете. Много от вас
ги очаква повишение в работата и доходоносни
договори. Романите и флиртовете на работното
място няма да бъдат сериозни. Опитайте се да
привлечете вниманието към себе си не с външнос-

тта, а с интелекта.

Трябва да укрепите имунната си система, зае-
мете се с пасивни спортове, правете слънчеви ба-
ни. Бъдете внимателни по време на тренировки,
следвайте изискванията на инструкторите. В
противен случай, са възможни наранявания и на-
търтвания. Точността при попълване на формул-

яри и документи, ще спести много неприятности.

Трябва да бъдете предпазливи, при разговори с
шефовете. Една погрешна или груба дума, може
да ви злепостави. Освен това, не по най-добрия
начин, ще се обърне репутацията ви. Ще трябва
да положите много усилия, за разрешаване на
конфликт с роднини. Работете върху себе си, не

бъдете прекалено агресивни и взискателни.

В никакъв случай не трябва да изкарвате на
близките си, раздразнението и лошото си нас-
троение от работата. Това незабавно ще повлияе
на вашите отношения. Отпуснете се, починете
си и се настройте положително. Ако се чувства-
те уморени, усамотете се някъде сред природа-

та.

Днес сами, ще си измисляте проблеми. Тази уни-
кална способност, ще ви води към грешки и разо-
чарования. Няма нужда да правите от мухата
слон, особено в отношенията с любимия. Сблъсъ-
ците, ще се неутрализират сами по себе си, ако
се държите нежно и правите компромиси. Вечер-

та е възможно изгодно предложение.

Пийте витамини, за да не се разболеете или
хванете някой вирус. И не забравяйте за правила-
та на хигиената, особено ако се занимавате със
земеделие или правите ремонт. Успех очаква те-
зи, които търсят нова работа. Това няма да се
случи изведнъж, но ще бъдете много доволни. С

дълговете, не се препоръчва да се разплащате вечерта.

Пред вас е лятото, а вие не сте подготвени ни-
то морално, нито физически за него. Време е да
се заемете с външния си вид, фигурата и разбира
се, да си купите модни дрехи. Изблиците на емо-
ции и гняв, не са най-добрият начин за решаване
на финансовите проблеми. Ако сами направили

грешка, не обвинявайте близките.

Днес на всяка цена, трябва да избягвате проти-
воречията с другите. Може да бъдете въвлечени в
конфликт, но се контролирайте. Въздържайте се
от големи покупки, само строгите икономии ще
ви помогнат да останете на повърхността. Боре-
те се с вредните навици, пийте лекарства, ако

сте алергични.

Трябва да се държите деликатно и сдържано при
общуване с възрастни роднини. Вие сте твърде
амбициозни, което води до отрицателни последс-
твия. Поддържайте топли взаимоотношенията с
приятели, не престъпвайте чертата на позволе-
ното. Плуването и активните спортове, ще спо-

могнат за укрепване на вашето здраве.

Днес може да получите изгодно предложение.
Не трябва да го разпространявате, защото още
не е време да празнувате победата. Парични пос-
тъпления се очакват в късния следобед. Ако сте
планирали пазаруване, не се колебайте да го нап-
равите. Не са изключени здравословни проблеми,

свързани с обостряне на хронични заболявания.
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Страницата подготви Яне Анестиев

Божинов смята, че „Левски”
заслужава  да е шампион

Големият герой за
Левски - Валери Бо-
жинов бе доста емо-
ционален след края
на срещата с Етър.
“Сините” победиха
своя опонент с 1:0 в
бараж за Лига Европа
и ще играят за вли-
зане в групите на
европейския тур-
нир. Божинов вкара
гол в 72-ата минута,
след като се появи в
игра минута преди
това. “Искам да поз-
дравя моите съот-
борници и всички
фенове на Левски.
Мисля, че Левски за
поредна година се
измъчи. Не заслужа-
ва това място да иг-
рае бараж. Това е
футболът. Ние за-
това сме тук, за да
върнем Левски, къде-
то му е мястото.
Надявам се всичко
да бъде така, както
трябва. Левски зас-
лужава да бъде шам-

пион. С тази публи-
ка, с тези футболис-
ти, които имаме… В
момента съм под
емоция, но мисля, че
Левски заслужено ще
играе в Лига Европа.
Феновете ни под-
крепиха. Моите
съотборници са не-
вероятни. Без
тяхната агресия и
желание нямаше как
да се получат неща-
та. Днес комбина-
цията се получи.
Живко има хубав и
мек глезен”, започна
Божинов.

"Неслучайно много
е асистирал. Сложи
топката на главата
ми. Най-важното е,
че този гол донесе
успех на Левски и
участие на отбора в
Лига Европа. Над-
явам се, че ще вле-
зем в групите. Няма
да е лесно, но се над-
явам с помощта на
новия треньор и но-

ви футболисти да
радваме нашите фе-
нове. Когато един
футболист отбеле-
жи гол, показва емо-
ция, напрежение и
стрес. Искам да по-
желая успех на Хуб-
чев с Левски. Над-
явам се с идването
му Левски да прогре-
сира и феновете да

Пернишката на-
дежда в бокса при
девойките Жана Ог-
нянова отстъпи на
рускинята Валерия
Линкова с 0:5 съдий-
ски гласа и остана
на крачка от медали-
те на първенство-
то на Еврепо в Га-
лац. Жана претърпя
поражение на чет-
въртфинала. Радос-
лав Росенов стана
третият български
боксьор, който си
осигури минимум
бронзов медал от
европейското. След
като Красимир Джу-
ров (52 кг) и Уилиам

Чолов (70 кг) се кла-
сираха на полуфина-
лите в категориите
си, същото направи
и 50-килограмовият
ни боец. Росенов се
справи с израелеца
Омар Лавабна, като
го победи катего-
рично с 5-0 съдийски
гласа. Така на полу-
финалите на 31 май
Радо ще се бие сре-
щу представителя
на домакините Юли-
ян Тироман.В катего-
рия до 66 килограма
загуба претърпя
Коста Симеонов,
който отстъпи с 2-
3 от Кирило Таран

(Украйна). Велислав
Пътов също отпад-
на от турнира при
най-тежките – над
80 килограма, след
като инкасира 0-5
от арменеца Хованес
Папазян.При двойки-
те Наталия Йорда-
нова (46 кг) падна
от англичанката
Шелби-Мари Лий във
втория рунд, В Га-
лац юношите ни са
водени от треньо-
рите Борислав Геор-
гиев и Роман Цвет-
ков. Треньори на де-
войките пък са Ан-
гел Тодоров и Свет-
лана Каменова.

Трета лига
Югозападна група
33-ти кръг
Резултати:
Сливнишки герой (Сливница) - Балкан

1929 (Ботевград)      4:0
Германея (Сапарева баня) - Септември

(Симитли)            0:3
Миньор (Перник) - Хебър 1918

(Пазарджик)                  1:2
Спортист 2009 (Своге) - Банско (Банско)

2:2
Беласица (Петрич) - Ботев 1937

(Ихтиман)                  4:0
Пирин 1941 (Разлог) - Чавдар (Етрополе)

0:0
Рилски спортист 2011 (Самоков) -

Надежда (Доброславци)    3:2
Марек 1915 (Дупница) - Велбъжд

(Кюстендил)                3:0
в Микрево: *
Вихрен 1925 (Сандански) - Оборище

(Панагюрище)            1:0
* - в Микрево заради реконструкция на

стадиона в Сандански.
  Класиране:
 1. Хебър 71:19   87 т. Влиза
 2. Оборище 59:27   72 [-]
 3. Вихрен 51:33   62
 4. Сливнишки герой 58:33   57
 5. Банско 56:33   57
 6. Миньор 53:37   55
 7. Пирин (Рз) 43:35   48
 8. Рилски спортист 42:41   46
 9. Беласица 42:37   43
10. Марек 35:36   41
11. Чавдар 54:46   40
12. Септември 32:34   39
13. Надежда 40:57   37
14. Спортист 43:58   37
15. Балкан 39:56   35
16. Германея 36:68   30
17. Ботев 32:73   29
18. Велбъжд 21:84    8

Женският национа-
лен отбор на Бълга-
рия не успя да пребо-
ри завършилия на ос-
мо място в първото
издание на Волейбол-
ната лига на нациите
Полша. "Лъвиците"
отстъпиха на "дру-
жина" с 1:3 (25:23,
21:25, 21:25, 17:25) в
почти двучасов мач

от група 8 на надпре-
варата, изигран в
Апелдоорн (Холан-
дия).

С е л е к ц и о н е р ъ т
Иван Петков заложи
на следния стартов
състав: Гергана Ди-
митрова, Мирослава
Паскова, Нася Димит-
рова, Мария Данчева,
Мира Тодорова, Лора

Китипова, Жана То-
дорова (либеро). В
първия гейм българ-
ките нямаха особени
проблеми и поведоха
в резултата. Следва-
щите две части бяха
под диктовката на
полските състеза-
телки, които обърна-
ха нещата в своя пол-
за.Четвъртият гейм

стартира чудесно за
"лъвиците", но опо-
нентките им набраха
инерция и успяха да
затворят след 25:17
и 3:1. Най-резултат-
на бе Гергана Димит-
рова със 17 точки (1
блокада). Мирослава
Пасквоа добави 14
точки (1 ас, 1 блока-
да). За Полша Малви-

Лалова срещу Дафне
Скипърс в Стокхолм
Ивет Лалова-Колио излиза на "диамантена-

та сцена" днес. Тя ще направи първия си старт
в Диамантената лига този сезон в Стокхолм.
Българката ще стартира на 200 м в компания-
та на олимпийската шампионка в дисциплина-
та Илейн Томпсън (Ям), световната Дафне Схи-
пърс (Хол) и европейската Дина Ашър-Смит
(Вбр). Британката е №1 в ранглистата на пла-
нетата за сезона с 22.26 сек. А Лалова-Колио
с 22.55 сек е втора след Ашър-Смит в евро-
пейската ранглиста за годината.

Волейболните националки паднаха от Полша
на Смажек се разписа
със страхотните 41
точки (1 ас, 4 блока-
ди). Наталия Мен-
джик се отчете със
17 точки (2 блокади).
Утре (29 май) са след-
ващите битки - Бъл-
гария играе срещу Хо-
ландия, а полякините
играят срещу Брази-
лия.

Изхвърлиха тенисистка до
живот за уговорени мачове

Украинката Eлена Плоскина, заемаща
821-во място в световната ранглиста, полу-
чи доживотно наказание да не играе тенис
и беше глобена с 20 хиляди долара заради
участие в уговорени мачове. Младата тени-
систка се е занимавала с незаконните дей-
ности през октомври 2016 година.Разслед-
ването показва, че Плоскина е "представи-
ла друга тенисистка на човек, занимаващ
се с уговаряне на мачове и той е предло-
жил индивидуално финансиране при съгла-
сие при участие в уговорени мачове."22-го-
дишната Плоскина е призната за виновна,
защото не е признала за корупционна дей-
ност и не е пожелала да съдейства на влас-
тите в разследване на уговорени мачо-
ве.Най-предното класиране на украинката
в световната ранглиста е 698-мо място през
2014 година.Плоскина е дъщеря на покой-
ния вече Владимир Плоскин - легенда на
одеския футбол от 70-те и 80-те години на
миналия век. Той има изиграни 419 мача и
51 гола за Черноморец (Одеса) в елита на
шампионата на СССР.

се радват на успехи-
те. Дойдох с надеж-
дата да помогна на
Левски и да играя
във всички мачове”,
допълни напада-
телят. “Имах доста
тежка контузия, но
когато работиш, ра-
но или късно успехи-
те в индивидуален
план идват. Надявам

се с идването на
Хубчев да влезем в
групите на Лига Ев-
ропа. Левски трябва
да се цели нависоко.
Няма да е лесно, но
можем да успеем
всички заедно. Мно-
го е важно зад нас да
бъдат феновете”,
завърши голмайсто-
рът.
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Предадена е на съд за кражба в големи размери

 НИЩО НЕ МОЖЕ ДА
УПЛАШИ УПРАЖНЯВА-
НЕТО НА ЗАНАЯТА.
ПИЯН-ТРЕЗВЕН, КОЙТО

ГО МОЖЕ, СИ ГО МОЖЕ. Няколко
дена поред все такива новини ни се
сервират - че пияни мераклии на вола-
на хич не си поплюват, когато рекат да
си направят кефа. Така и оня ден един
такъв амбициозен нашенец бил пипнат
от органите на реда да джитка багер
товарач. Какво точно значи багер това-
рач не е важно. Явно е нещо по-сложно
за каране от обикновена кола с екстри,
но именно затова и ефектът на алкохо-
ла не трябва да се подценява. Ката-
джиите също не го подценили и преус-
тановили мигом шантавото каране. В
тоя ред на мисли униформени трябва
да има на всяка строителна площадка.
Щото багериста товарач са го хванали
на пътя, а какво ли става по обектите,
където всякаква специализирана тех-
ника си бръмчи на воля?

РАДОМИР МОЖЕ И ДА ПОНАП-
РЕДНЕ В ЗДРАВНАТА РЕФОРМА,
АКО СЕ ОДОБРИ ИСКАНЕТО ЗА
СПЕШЕН КАБИНЕТ. Досега положе-
нието беше леко плачевно. Да потър-
сиш спешна медицинска помощ, значи
да палиш колата и да духваш за Пер-
ник. Ако имаш кола. Иначе чакаш до
другия ден да се усложни болежката и
положението да ти стане твърде спеш-
но. При изградена отдавна материална
база, това положение никак не се връз-
ваше с теориите за качествено и дос-
тъпно здравеопазване. А един сравни-
телно големичък провинциален градец
все пак трябва да предлага и социални
услуги. Въпросът е дали наесен, за ко-
гато е планирано откриването на бърза-
та помощ, всичко това няма да се изки-
лифинчи предизборно.

И ВЧЕРА НИ ОБЛЪЧВАХА С ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ЕДНАТА
ТРЪБА НА ЕДИН ОТ ТУНЕЛИТЕ НА
МАГИСТРАЛА ЛЮЛИН е затворена
наполовина, заради поредните ремон-
ти. Ако някой си води статистика на то-
ва шосе, ще бъде интересно да научим
дали повече от половината дни в годи-
ната то е изпълнявало функциите си
пълноценно, или е вярно точно обратно-
то - ако два дена няма проблем, в след-
ващите три се наваксва. Безспорно то-
ва е магистралата с най-много обясни-
телни табели, които да те направят раз-
ноглед.

Единствено те знае-
ли механизма на от-
варянето на сейфа
чрез два броя ключо-
ве и разположението
на едната ключалка
под пластмасова ка-
пачка.

Въпреки че издава-
нето на акт 16 се за-
бавило, А.Т. решил да
остави сумата за за-
купуването на апа-
ртамента в сейфа, за
да бъде на разположе-
ние за предстоящото
финализиране на сдел-
ката. Няколко пъти
сестрата на обвиняе-
мата К. отваряла в
нейно присъствие
сейфа, която стоейки
отстрани наблюдава-
ла действията й. По
този начин И.К. вид-
яла съдържанието му
и разбрала както меха-
низма на отварянето
му, така и мястото,
на което били държа-
ни ключове.

На 15 август 2017
година К.Т. помолила
сестра си да я закара
от София до Студе-
на. При пристагане-

Четири месеца затвор за
шофиране без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Четири месеца затвор за шофиране без

свидетелство за управление на моторно пре-
возно средство, са определени по споразу-
мение с Районна прокуратура - Радомир

Съдът е одобрил споразумение, постигна-
то между Районна прокуратура - Радомир и
защитата на подсъдимия Х.И., обвинен за из-
вършено от него престъпление по чл. 343в,
ал. 2 от  Наказателния кодекс.

Около 22 часа на 26 април тази година, в
района на кръстовището на ул. "Отец Паи-
сий" в Радомир, обвиняемият е управлявал
лек автомобил без шофьорска книжка, в ед-
ногодишния срок от наказването му по ад-
министративен ред за същото деяние.

Подсъдимият се е признал за виновен за
извършеното от него престъпление по тран-
спорта. Наложеното му наказание е четири
месеца "лишаване от свобода" при "строг"
режим на изтърпяване.

Определението на съда има последиците
на влязла в сила присъда.

то, обвиняемата И.К.
се възползвала от зае-
тостта й, взела клю-
човете за сейфа, от-
ворила го и извадила
намиращата се в него
сума от 150 000 евро.
След това изтичала
до собствения си ав-
томобил, където
скрила противозакон-
но отнетите от нея
чужди пари. Връщайки
се в къщата, на нами-
ращата там детегле-
дачка й направило впе-
чатление, че И.К. била
запъхтяна, притесне-
на и отбягвала погле-
да й.

Около 22 часа А.Т.
установил липсата на
парите в сейфа. Още
на следващия ден два-
мата съпрузи се опи-
тали да се свържат с
И.К., но тя отказвала
за разговаря и да се
вижда с тях. От съб-
раните по делото до-
казателства е видно,
че обвиняемата няма-
ла постоянна работа
и разполагала с огра-
ничени парични средс-
тва. След август
2017 г. обаче започна-
ла да купува скъпи ве-

Малчуганите от пернишкото
ДПУ закриха учебната година
Любомира ПЕЛОВА

Вчера малчуганите
от трети "г" клас на
ОУ "Св.Иван Рилски",
които тази година
участват в програма
"Детско полицейско
управление", закриха
първата от двете
учебни години, които
обхваща тя.

Инспектор Владис-
лав Шишков от дет-
ска педагогическа
стая припомни, че
инициативата е пред-
назначена за обучение
на деца от начален и
прогимназиален етап.

Идеята е забавл-
явайки се, малчугани-
те да получат знания
и умения за опазване
на своя живот и този
на приятелите си, как
да се справят в труд-
ни ситуации с различ-
ни предизвикателс-
тва в къщи, училище,
на улицата и в плани-
ната.

П о д р а с т в а щ и т е
научават своите пра-
ва и отговорности
пред обществото и
работа в екип, учат
се на уважение и то-
лерантност към чуж-
дото мнение и раз-

личните от тях.
Програмата се реа-

лизира от служители
на ОДМВР - Перник
от структурите на
"Охранителна и път-
на полиция" и "Крими-
нална полиция", пси-
холози от МВР, ек-
сперти от БЧК, Бъл-
гарски туристически
съюз и представите-
ли на Българската
православна църква.

В Пернишка област
са създадени пет
Детски полицейски
управления, всяко с
численост 20-25 деца
от трети клас. Две
от тях са на терито-

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

рията на община Пер-
ник и по едно в Радо-
мир, Брезник и Трън.

Малчуганите вчера
не скриха, че са научи-
ли много неща, но
най-интересни са би-
ли заниманията, в
които са участвали и
полицейски кучета. А
в последния учебен
ден по програмата,
те разгледаха най-но-
вите полицейски ав-
томобил. Мното емо-
ции им донесе въз-
можността да сед-
нат зад волана, да на-
тиснат клаксона, да
се почувстват като
истински малки поли-
цаи.

щи и да демонстрира
по-висок стандарт на
живот - наела чистач-
ка за дома си, започна-
ла основен ремонт на
жилището си, закупи-
ла скъпи електроуре-
ди, мебели и др.

Първоначално об-
яснявала, че средства-
та са от отпуснат й
банков заем, а впос-
ледствие променила
версията си, че креди-
тът бил предоставен
на фирмата на рабо-
тодателя й. И.К. дър-
жала документите за
собственост на заку-
пените вещи, както и
издаваните фактури,
да не бъдат на нейно
име, а предимно на
майка й и на мъжа, с ко-
гото живеела на съп-
ружески начала. Разпи-
тана в хода на досъ-
дебното производс-
тво, обвиняемата И.К.
не се признава за ви-
новна и не дава об-
яснения.

Предстои наказа-
телното производс-
тво за извършената
от нея кражба на чуж-
ди парични средства
да продължи в съда.

Деца огнеборци
влизат в надпревара

Любомира ПЕЛОВА
Днес в сградата на Районна служба "По-

жарна безопасност и защита на население-
то",улица "Граово" № 1А в Перник ще се
проведе XVII областно ученическо  състе-
зание "Защита при бедствия, пожари и из-
вънредни ситуации".

Организатор на напреварата е РД "По-
жарна безопасност и защита на население-
то" в партньорство с РУО на МОН и Облас-
тна администрация на област Перник.

Откриване на състезанието ще е в 10 ча-
са.

Право на участие имат отбори от по чети-
рима състезатели - ученици от шести и сед-
ми клас, и един ръководител - педагог от
всички училища на територията на област
Перник. В РДПБЗН-Перник са регистрира-
ни заявки за участие от три отбора.

Състезанието включва теоретическа и
практическа част.

Теоретическата част представлява про-
верка на усвоените теоретични знания за
действия при бедствия, аварии, катастро-
фи, пожари и оказване на първа помощ от
първи до седми клас чрез индивидуален
тест, съдържащ 30 въпроса, в който уча-
ства всеки състезател.

Практическата част е проверка на придо-
битите умения и навици за защита чрез
състезателни игри, в които участват по три-
ма състезатели на отбора. Осъществява се
в учебни центрове по теми и учебни въпро-
си. Учебните центрове са четири: "Защита
при бедствия", "Защита при промишлени
аварии, радиоактивно заразяване, хими-
ческо замърсяване и биологични агенти",
"Пожарна безопасност" и "Първа помощ".

Какво трява да се знае за класирането?
Първото място е предназначено за отбора,
получил най-много точки от сбора на точки-
те от теоретичната и практическата провер-
ка на знанията и уменията на състезател за
най-кратко време.

Резултатите от надпреварата и награжда-
ване на отборите ще е около 12 часа, точн-
яват организаторите.
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