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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

Ñúäÿò ôàðìàöåâòêà çà äîêóìåíòíè ïðåñòúïëåíèÿ
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Св. Митрофан, патр.
Цариградски

Под
вода

Не само Пловдив беше под вода тия дни.
Под вода се оказаха и редица политици, на
които им предстои или да вземат скорос-
трелно шнорхел, или ще глътнат вода зави-
наги. Природата си играе лоши шеги. Край
не се вижда на облачните и дъждовни дни.
Гърми, трещи, святка - ум да ти зайде.. По-
топени сме в страх да не стане като в
Пловдив. Мнозина обаче се боят да не ста-
не като в София. Там политическият по-
топ също е коварен. Засмуква не не само
умели плувци, но и цели партийни лобита.
Цветанов уж се оттегли мирно и кротко,
уж постъпката му беше оценена като на ис-
тински джентълмен, а не спират разруши-
телните потоци, отприщени от негови ко-
леги съпартийци, партньори, опоненти,
анализатори и даже квартални врачки, кои-
то гадаят на боб какво чудо още има да се
случи след Цветанов. Него вече го няма, хо-
ризонтът е чист, небето над ГЕРБ е лазур-
но, обаче нагнетяването на градоносни об-
лаци продължава. Сякаш ги е яд, че Цвета-
нов ги остави да си развиват конспиратив-
ните теории без своето лично присъствие.

Същото при Нинова. Пое вината, даде ос-
тавка, вътрешната опозиция се изкефи, и
после тишина. 100 процента безалтерна-
тивна. Враговете й глътнаха вода и се зада-
виха. Затова казват, че в природата нищо
не се губи, а преминава в политиката.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 190

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

Облачно с дъжд с
гръмотевици

Над 1700 документа са обект на нарушението на закона
Любомира ПЕЛОВА

Районна прокуратура
– Перник е внесла за
разглеждане в съда об-
винителен акт срещу
Д.И., за извършени от
нея престъпления по
чл. 316 от НК.

През февруари 2014
година обвиняемата за-
почнала работа на
длъжност „ръководи-
тел аптека, фарма-
цевт-магистър“ в ап-
тека в Перник. През съ-
щата година между
фирмата, чийто тър-
говски обект била ръ-
ководената от Д.И. ап-
тека, и Национална
здравна каса бил склю-

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

чен договор за отпус-
кане на лекарствени
продукти, медицински
изделия и диетични
храни за специални ме-
дицински цели за до-
машно лечение, запла-
щани напълно или час-
тично от НЗОК/РЗОК.
С клаузите на договора
бил установен строго
определен ред, по кой-
то следвало „Изпълни-
телят“ да извършва
възложената му дей-
ност, да отчита про-
дажбите, както и та-
къв относно плащания-
та от страна на НЗОК
към дружеството.
Фирмата се задължава-
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ÁÅÇ ÀÂÒÎÁÓÑÈ ÏÎ ËÈÍÈßÒÀ
ÑÎÔÈß-ÄÐÀÃÈ×ÅÂÎ?

ÏÚÐÂÀÒÀ ÊÌÅÒÑÊÀ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀ Å ÍÀ ÑÄÑ
“ÌÈÍÜÎÐ” ÇÀÏÎ×ÂÀ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ 24-ÒÈ ÞÍÈ

380 млади актьори в театралния фестивал “Арлекин”

ла да въведе фиксирана
средна продължител-
ност на обработване в
изпълнение на договора

Риболовът от раснишкия
язовир  „Рашовец”забранен

Любомира ПЕЛОВА
Забранен е риболовът на язовир „Рашовец“

в пернишкото село Расник. Това информира
зам.-кметът Денислав Захариев. Той уточни, че
концесията на язовира е прекратена и  в мо-
мента се стопанисва от Община Перник.  

„Важно е да се отбележи за всички любите-
ли на този спорт, че съгласно националното за-
конодателство се прилагат правилата и в мо-
мента водоемът е забранен за практикуване
на риболов. Умолявам всички желаещи да из-
вършват тази дейност на язовира да го правят
съгласно нормите, тъй като контролните органи
от ИАРА Перник ще съставят актове и ще кон-
фискуват въдиците при установени нарушени-
я“, обясни Захариев.

Светла ЙОРДАНОВА
Започва театрал-

ният фестивал “Арле-
кин”. Три дни Перник
ще бъде домакин на VI-
тото издание на фес-
тивала, който ще се
състои от 5 до 7 юни.
Негови организатори
са Обединеният дет-
ски комплекс и Община
Перник.

Участие ще вземат
22 театрални съста-
ви от Враца, София,
Благоевград, Банкя,
Кнежа, Симитли, Кюс-
тендил, побратиме-
ния град Лесковац -
Сърбия и Перник. Об-
що 380 са гостите

участници.
В театралния салон

на ОДК ще се играят
22 спектакъла. Всички
колективи ще получат
грамоти и статуетки
за участие във фести-
вала.

Съпътстващи из-
яви са посещения на
пернишката истори-
ческа крепост и под-
земния минен музей.
Предвидени са и уър-
кшопове /театрални
работилници/, които
ще се водят от Йоана
Валериева-Сойка и Ан-
дре Сойка - майстори
на театър на движе-
нието;

Финансирането на
фестивала е осигуре-
но от Община Перник
и благотворителни
представления, изне-
сени от младите ар-
тисти на детско-юно-
шеския театър “Му-
скетарите”.

Логистична подкре-
па за провеждането
му оказва и Българска-
та асоциация на ама-
тьорските театри,
която е член на Меж-
дународната асоциа-
ция на аматьорските
театри.

Във  фестивала, кой-
то е без състезате-
лен характер, могат да

вземат уча-
стие детски,
юношески и
м л а д е ж к и
театрални ко-
лективи към
извънучилищ-
ни педагоги-
чески инсти-
туции, учили-
ща и читали-
ща. Подборът
на автор и заг-
лавие за теат-
ралната поста-
новка е свобо-
ден. Целта е да
се представи
разнообразие
от спектакли и да се
насърчат срещите

на една рецепта и от-
пускане на лекарствени
продукти, медицински
изделия и диетични

храни – 6 минути, а на
тези по протокол (с

между младите теат-
рали.

На страница 12
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Áåç àâòîáóñè ïî ëèíèÿòà Ñîôèÿ – Äðàãè÷åâî?
Предложението е направено на заседанието на пернишкия Общински съвет

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
Да се изпрати до

М и н и с т е р с т в о т о
на транспорта, ин-
формационните тех-
нологии и съобще-
ния предложение за
закриване на меж-
дуобластна авто-
бусна линия София -
Драгичево, реши Об-
щинският съвет в
Перник.

Съветниците гла-
суваха да бъде закри-
та градската авто-
бусна линия 20Е, пре-
возваща пътници по

околовръстната ма-
гистрала на Перник
от градската автос-
танция до Кралевски
път.

Те направиха про-
мени в маршрутно-
то разписание на
превозните средс-
тва до с. Планиница,
по автобусна линия
5, свързваща квар-
талите “Могиличе”
и “Клепало” и 4 до
централния гроби-
щен парк, одобриха
нова спирка по ли-
ния 7 между кварта-

лите “Могиличе” и
“Калкас”.

Пернишкият зако-
нодателен орган
одобри предложение
всички курсове по
линията Перник -
Трън да бъдат пре-
доставени за възла-
гане от община
Трън.

Промените се
приемат с цел ак-
туализация на тран-
спортната схема на
община Перник и не
са свързани с раз-
ходване на бюджет-

ни средства, поясни
кметът Вяра Церов-
ска.

Да бъдат закрити
м е ж д у о б л а с т н а т а
линия София- Драги-
чево и допълнител-
ната градска линия
в Перник с N 20Е,
предлагат от общи-
на Перник.

На последното си
заседание местният
ОбС одобри предло-
жената от кмета
Вяра Церовска ак-
туализация на тран-
спортната схема. Тя
включва също об-
явяването на общес-
твена поръчка за об-
ществен превоз на
пътници по авто-
бусните линии от
утвърдените об-
щинска, областна и
републиканска тран-
спортни схеми, как-
то и промени в мар-
шрутните разписа-
ния на някои от ли-
ниите.

Кметът мотивира
промените с постъ-
пилите в админис-
трацията предложе-
ния за премахване на
ненужни курсове,
създаване на нови и
промяна на часовете
на тръгване в някои
от маршрутните
разписания. Местни-

Животновъдите с месодайни
крави под селекционен контрол

получават 550 000 лева
Силвия ГРИГОРОВА

 Животновъдите, които отглеждат спе-
циализирани породи месодайни крави
под селекционен контрол получиха 550
000 лева по държавната помощ de mini-
mis. Финансовата подкрепа за глава до-
битък е в размер до 80 лв. и се разпре-
деля между 139 земеделски стопани. В
началото на април Управителният съвет
на ДФ „Земеделие” утвърди бюджет до
800 000 лева в помощ на сектор „месо-
дайното животновъдство“. Подпомага-
нето се предоставя съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013 на Комисията, изменен
с Регламент (ЕС) 2019/316.

 На подпомагане подлежат регистри-
рани земеделски стопани-животновъди,
отглеждали през 2018 г. месодайни кра-
ви под селекционен контрол от породите
Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Си-
ментал, Галоуей, Обрак, Шароле. Живот-
ните следва да са допустими за подпо-
магане в кампанията за директни пла-
щания през 2018 г. по Схемата за обвър-
зано подпомагане за месодайни крави
под селекционен контрол.

  Помощта има за цел да насърчи
преодоляването на трудностите, които
животновъдите изпитват в сектора на
месодайното говедовъдство. Очаква-
ният ефект е постигане на икономическа
устойчивост и стабилизиране на фер-
мерските доходи от производствената
дейност. Развъждането на чистопородни
животни от специализирани месодайни
породи и тяхната реализация води до
по-голям пряк икономически ефект по
отношение на брутната добавена стой-
ност в отрасъла на селското стопанство.

Общият размер на предоставените на
едно лице или предприятие помощи по
схемата de minimis не може да над-
хвърля левовата равностойност на 25
000 евро (48 895.75 лв.) за период от три
последователни бюджетни години (2017
г. – 2019 г.).

те заканотворци ре-
шиха, че по линия
№4 от квартал
кв.”Кристал до цен-
талния гробищен
парк ще се движат
автобуси от 6,30 до
19,30часа, като на
половинките возила-
та ще тръгват от
„Кристал” а на всеки
кръгъл час – от гро-
бищния парк. Според
промените обаче
точно в съботния
ден, когато гражда-
ните, не разполага-
щи със собствен
превоз разчитат на
обществения, мар-
шрутките ще се
движат само до 14
часа. А това именно
е денят, в който по-
сещаемостта на
гробщиния парк е
най-висока. В неделя
пък четворката изо-
бщо нямча да върви.
Междувременно в
редакцията на „Съ-
перник” има сигнали
за неспазване и на
старото разписа-
ние, когато возила
все пак в събота
трябваше да има и
след 14 часа.

Припомняме, че
транспортната схе-
ма в Перник не е ак-
туализирана повече
от 10 години.

190 800 лева за почистването
на коритото на Струма в Перник

Любомира ПЕЛОВА
На заседанието на минипарламента ми-

налата седмица кметът на общината Вяра
Церовска информира местния законодате-
лен орган, а чрез него – и перничани, че
има вече обявена обшествена поръчка за
почистване на коритото на река Струма,
която е за 190 800 лева, но процедурата
оше не е приключила. Предстои обявява-
нето на дата за предоставяне на ценови
предложения. Според обществената по-
ръчка ще се почистят общо 1700 метра,
разделени в три участъка.

Пояснението бе във връзка със зададе-
ния на сесията през април въпрос на об-
щинският съветник от БСП Валентин Пет-
ков какви са причините обществената по-
ръчка да се бави, след като коритото на ре-
ката, особено в района на Хумни дол и Мо-
шино, е силно затлачено и обрасло с храс-
ти. Какво ще правим, ако стане наводне-
ние, попита червеният законотворец, при-
помняйки, че срокът на „Басейнова дирек-
ция” за почистването на коритото на река-
та е изтекъл отдавна.

Въпросът за ледената пързалка
в Перник отново на дневен ред
Любомира ПЕЛОВА

Съоръжение, за кое-
то бяха дадени
500 000 лева, стои
неизползваемо и се
руши – и то в центъ-
ра на Перник. Ще има-
т ли перничани леде-
на пързалка, така как-
то беше планувано
или не? Монтирани
ли са изобщо съоръ-
женията за нея - то-
ва попита Общин-
ският Съветник Ми-
лан Миланов на пос-
ледната сесия на об-
щински съвет.

И н с т а л а ц и я т а
стои като „памет-
ник” вече четири го-
дини, гаранционният
срок изтича. Изтича
и кметският мандат,
заяви Миланов и на-
помни, че не за първи
път поставя този
въпрос. Съоръжение-
то, което през лято-
то е водно огледало,
през студените ме-
сеци трябваше да е
пързалка за децата
на града, но това та-
ка и не се случи. То е
най-сложната част
от проекта за зелена
и достъпна градска

среда, по който бе
обновена централна-
та градска зона на
Перник. В началото
на 2016-та година
Миланов за пръв път
повдигна проблема.
Припомняме, че гра-
доначалникът тога-
ва заяви, че пързалка-
та не работи, защо-
то около нея няма
поставени специални
ограждения, които
да гарантират безо-
пасността на децата
и младежите, които
биха я ползвали.
„Нужно е там да бъ-
де назначена и охра-
на, а всичко това
струва пари. При се-
гашното тежко поло-
жение на общината,
която е втора в
страната по зад-
лъжнялост с 30-те
милиона неразплате-
ни дългове, това са
разходи, които мес-
тната хазна не може
да си позволи на то-
зи етап.  Не мога да
си позволя да риску-
вам и да пусна подоб-
но съоръжения в ид-
еалния център на
града без охрана и ог-

рада. За тях  не са за-
ложени средства ни-
то в проекта, нито в
бюджета” заяви пре-
ди три години кме-
тът Вяра Церовска.
Тогава тя допълни,
че това вероятно ще
стане следващата зи-
ма, когато бъдат за-
ложени пари в бюдже-
та за 2017-та година.
Пързалката обаче не
заработи нито през
2017, нито през 2018
година, нито тази
зима.

Сега общинският
съветник Милан Ми-
ланов бе категоричен
-. такава ограда не
струва скъпо и може
да се направи, защо-
то перничани имат
интерес към пързал-
ката. Доказали са го
във времето, когато
в града ледена пър-
залка имаше.

Миланов очаква на
следващата сесия
кметът Церовска да
отговори предвижда
ли общинската упра-
ва да предприеме
някакви конкретни
действия в тази на-
сока.

ЮЗДП кани всички
дърводобивни фирми на среща
за новата нормативна уредба

Силвия ГРИГОРОВА
Ръководството на ЮЗДП ще проведе

днес, от  10.00 часа, в заседателната
зала в  Благоевград поредна работна
среща с дърводобивни фирми, извър-
шващи дейност на територията на пред-
приятието. Срещата е във връзка с
промяна на действащата нормативна
уредба, която регламентира условията
и реда за възлагане на дейности в гор-
ските територии – държавна и общин-
ска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски про-
дукти. Това е поредната среща с фир-
мите от сектора, която организира ЮЗ-
ДП, за да обсъди с тях действащата
нормативна уредба.„

Поканени да участват в срещата са
всички дърводобивни фирми, които ро-
ботят на територията, управлявана от
държавното предприятие и проявяват
интерес към тази среща.
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Ïúðâàòà êìåòñêà êàíäèäàòóðà å âå÷å ôàêò!
Тя е на д-р Адриан Симеонов от СДС, номинацията  е на младежката структура на синята партия в Перник

Двойните чинове в училище
отиват в историята?

Светла ЙОРДАНОВА
Двойните чинове в училищата ще бъдат

заменени с единични работни места от
учебната 2020/2021 година.

Това предвижда проект за наредба за
физическата среда и информационното
осигуряване в детските градини и учили-
щата.

Новите предложения са изпратени от
МОН преди дни на училищните директори.
Разпоредбата въвежда ергономични ра-
ботни места за учениците, нагласящи се
спрямо техния ръст. Необходимата площ,
полагаща се на един ученик е 2 квадратни
метра. Подовете в класните стаи трябва да
са от антибактериални винилови настилки.
Забранява се използването на гранитог-
рес и плочки, освен в лаборатории и около
мивки.

Наредбата налага иновативна визия за
класните стаи, като предвижда вместо сте-
ната между две съседни да се замени с
мобилна преграда. Тя ще позволява офо-
рмянето на зала, където учениците от дру-
ги да могат да работят заедно.

На фасадата ще е изградена тераса,
която да позволява уроци на открито, пи-
ше още в наредбата. Тя въвежда изисква-
ния и за цветовете. Те трябва да са съоб-
разени с възрастта на учениците. За тава-
ните, стените, плотовете, щорите трябва да
се използват само меки, пастелни цвето-
ве. Предвиждат се и мерки за по-добра
акустика в помещенията: системи за аку-
стичен таван, акустични висящи пана по
стени, висящи акустични панели.

Препоръчва се класната стая да е с Г-об-
разна форма с цел подобряване на креа-
тивността и комуникацията. Показани са и
схеми за разположението на учителите и
учениците. Преподавателите няма вече да
са отпред, до дъската, а по средата на
класната стая, между децата.

Камина е сред детайлите по обзавежда-
нето на кабинетите по химия и опазване на
околната среда. Тези по физика и астроно-
мия пък трябва да имат телескоп. Зоокът,
оранжерия, дендрариум, къщички за пти-
ци, са само някои от екстрите за децата в
школския двор.

Любомира ПЕЛОВА
До изборите за

местни органи на са-
моуправление има
близо пет месеца, но
вчера стана ясно, че
е налице пъпвата
кандидатура за гра-
доначалник.

Предизвикателс -
твото е на синята
партия, стана ясно
на специална прес-
конференция на
СДС.

Д-р Адриан Симео-

нов ще се хвърли в
битката за горещия
снол на градоначал-
ник.

"Приех номинация-
та на младежката
структура на СДС в
Перник да бъда кан-
дидат за кмет.

 Поемам личната и
политическа отго-
ворност за това си
решение.  Има какво
да предложа на гла-
соподавателите от
общшината.

До края на месец
юни ще се водят
разговори с патрио-
тичните структу-
ри в града, както и с
представители на
десни формации,
които да застанат
зад моята кандида-
тура и обединени да
тръгнем на избори-
те през есента" - ка-
за лидерът на мес-
тната структура
на СДС.

Симеонов е кате-
горичен, че трябва

да се даде шанс на
дясното. "Десният
сектор все още съ-
ществува, логично е
и патриотите да
бъдат с нас. Мисля
че трябва да бъдем
коректив на ГЕРБ, а
в бъдеще може и
партньор" - каза още
кандидатът за
кметското място в
Перник.

На пресконферен-
цията беше подчер-
тано, че от центра-
лата на СДС в Со-
фия са дали пълна
свобода на структу-
рите си по места да
решат дали да се
явяват самостоя-
телно или в коали-
ция на кметските
избори.

 Напомняме, че са-
мо преди дни облас-
тният лидер на СДС
Юлиян Ситарски об-
яви, че очаква с ГЕРБ
да работят заедно и
за местните избори
в Перник.

12-то училище грабна приза
в областно състезание
Любомира ПЕЛОВА

Под патронажа на
областния управител
Ирена Соколова се
проведе ХVII-ото об-
ластно ученическо
състезание "Защита
при бедствия, пожари
и извънредни ситуа-
ции".

В надпреварата,
включваща два етапа
- теоретичен и де-
монстративен, се
включиха 3 отбора.

Учениците демонс-
трираха уменията и
реакциите си за дей-
ствие в обособени
центрове за земетре-
сение, център произ-
водствени аварии,
който включва - хими-
ческа, биологична и
радиационна защита,

индивидуални средс-
тва за защита, ока-
зване на първа доле-
карска помощ на пос-
традали при бедс-
твия, наводнения и
гасене на пожари.

Заместник облас-
тният управител
Иво Иванов връчи ку-
пи, грамоти и медали
на отборите класира-
ли се на първите три
места:

Първото място с
общо 250,5 точки
грабна екипът на пер-
нишкото XII ОУ "Ва-
сил Левски". С 245
точки на второ
място се класира от-
борът на Осмо ОУ
"Кракра Пернишки", а
с 242,5 точки състе-
зателите на Десето

ОЕ "Алеко Константи-
нов" станаха трети в
надпреварата.

Организатори на
състезанието бяха РД
"Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението", РУО и Об-
ластен съвет на БЧК,
а наградният фонд бе
осигурен от Облас-
тна администрация -
Перник.

Отборът победи-
тел ще представи об-
ласт Перник на репуб-
ликанския кръг от
ученически състеза-
ния по "Защита при
бедствия, пожари и
извънредни ситуа-
ции", който ще се със-
тои на 26, 27 и 28 юни
2019 г. в Стара Заго-
ра.

Празник в Горно Драгичево
Любомира ПЕЛОВА

В един от най-паметните дни в българ-
ската история, в който се прекланяме
пред героизма на загиналите наши съна-
родници за свободата на Родината, де-
сетки жители и гости се събраха в Горно
Драгичево, за да отпразнуват традицион-
ния празник на населеното място.Съби-
тието уважиха кметът на община Перник
Вяра Церовска, народният представител
д-р Александър Александров, секретарят
Радослава Манова и кметът на квартал
“Изток” Емил Костадинов.

Всички жители и гости на селото бяха
приветствани с добре дошли от кмета на
населеното място Виктор Викторов. „Има
дати в нашата история, които българската
памет ще тачи, за да се знае, че там някъ-
де на земята има една малка страна с ве-
лики синове, дали живота си за нейната
свобода“, сподели Виктор Викторов.

Програмата продължи с невероятни из-
пълнения, които изпълниха сърцата и ду-
шите на всички присъстващи. Под звуци-
те на традиционния фолклор, на хорото се
хванаха и малки, и големи.

30-годишна перничанка
шофирала дрогирана

Любомира ПЕЛОВА
Перничанка е шофирала лек автомобил

под въздействието на наркотици, съобо-
щиха от пресцентъра на Областната ди-
рекция на МВР..

В неделя в Перник бил проверен лек ав-
томобил "Сангйонг Кайрон", управляван
от 30-годишна жителка на областния град.
При изпробването й с техническо средс-
тво е отчетен положителен резултат за
наркотични вещества. Провинилата се же-
на избегнала 24-часовия арест  по меди-
цинска препоръка.

Започнато е бързо производство.

Грозно!Дървета и стълбове
се превърнаха в агиттабла

Любомира ПЕЛОВА
За нарушение на Наредба 1 на община-

та алармира на последното заседание на
пернишкия минипарламент зам.председа-
теля на ОбС Милан Миланов. Агитационни
материали, плакати за какво ли не, обяви
за хамалски услуги, реклами за каквото
се сетиш, некролози - всичко това може
да се види накичено по дърветата в центъ-
ра на Перник. "Не може многогодишните
насаждения по основните улици - "Крак-
ра" и "Търговска", а и не само по тях, да
са целите в листчета и кабърчета. Не само
че е грозно, но и вреди на дърветата" - ка-
тегоричен бе Миланов.

Той попита градоначалника д-р Церов-
ска  кога ще започне да се изпълнява на-
редбата на общината, която забранява то-
ва.

Допълваме, че не само дърветата, а и
електрическите стълбове, както и тези на
несъществуващия вече тролейбусен тран-
спорт, са на същия хал. И тъй като в бол-
шинството от разлепените обяви и съоб-
щения не липсват телефоните на техните
"податели", няма да е трудно нарушители-
те на наредбата да бъдат санкционирани.
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Àíòèìàôèîòè øåòàõà è â Ïåðíèê
От "Киберпрестъпност" задържаха 10 български граждани, злоупотребявали с деца онлайн

Любомира ПЕЛОВА
Служители на спе-

циализирания отдел
"Киберпрестъпност"
при  ГДБОП задържаха
10 български гражда-
ни, злоупотребявали с
деца онлайн, съобщиха
от пресцентъра на
МВР. Задържаните на
територията на цяла-
та страна през месец
април и май тази годи-
на педофили оказвали
продължителен тор-
моз и арогантно сек-
суално изнудване и

46 проекта са номинирани
в "Посланици на здравето"

Силвия ГРИГОРОВА
46  проекта на ученици от 1-ви до 12-ти

клас от цялата страна са номинирани в XI-
то издание на Националния ученически
конкурс "Посланици на здравето" за уче-
бната 2018/2019 г.

 Конкурсът се организира от Министерс-
твото на здравеопазването в рамките на
Националната програма за превенция на
хроничните незаразни болести 2014-2020
г., в партньорство с Министерството на об-
разованието и науката, Министерството
на културата, Министерството на младеж-
та и спорта, Министерство на околната
среда и водите и Представителството на
Европейската комисия в България.

Националният ученически конкурс
"Посланици на здравето" се провежда в
три възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и
9-12 клас и включва две тематични об-
ласти: "Ограничаване на тютюнопушене-
то и злоупотребата с алкохол" и "Здра-
вословно хранене и физическа актив-
ност".

Съгласно регламента конкурсът проти-
ча в две фази: първа фаза (октомври-де-
кември 2018 г.), в рамките на която уча-
стниците кандидатстват с проектно пред-
ложение и втора фаза (януари-май 2019
г.), по време на която се отчита реализа-
цията на проектите.

В настоящото издание на конкурса за
учебната 2018-2019 г. проектите, отговар-
ящи на регламента, са

-  В I-ва фаза - 65, както следва: във
възрастова група 1-ви до 4-ти клас са до-
пуснати 13 проекта. Сред тях е проектът
"Спортът е здраве за всеки от нас", който
е изработен от ученици от Десето основно
училище "Ал. Константинов"-Перник, с
ръководител Лиляна Михайлова. Във въз-
растова група 5-ти до 8-ми клас - 29
проекта и във възрастова група 9-ти до
12-ти клас - 23 проекта;

-Във II-ра фаза - 46, както следва: във
възрастова група 1-ви до 4-ти клас са до-
пуснати 13 проекта; във възрастова група
5-ти до 8-ми клас - 18 проекта и във въз-
растова група 9-ти до 12-ти клас - 15
проекта.

ствия са намерени и
част от предоставе-
ните от децата свои
голи снимки на изнуд-
валите ги педофили.

Задържаните от на-
чалото на годината са
на възраст от 22 до
45 години, за реализи-
раните от тях прес-
тъпни деяния е пред-
видено наказание лиша-
ване от свобода до 6
години.

За последната една
година антимафиоти-
те от отдел "Кибер-
престъпност" на
ГДБОП са партнирали
на важно международ-
но разследване на над
60 държави, координи-
рано от Интерпол.
При провеждането на
международна опера-
ция "Черна китка" са
спасени над 50 деца,
жертви на блудствени
действия, които са би-
ли излъчвани онлайн в
интернет форум, кой-
то се хоствал на тери-

торията на страната
ни. След изземването
от страна на ГДБОП
на компютърно ин-
формационните данни
от форума и преуста-
новяване на неговият
достъп е установено,
че в него членували
над 60 000 потребите-
ли, които наблюдавали
онлайн блудствените
действия с жертвите.
Част от потребители-
те на форума били зап-
латили високи суми за
получаване на т.нар.
"ВИП" акаунт, който
им давал право да на-
реждат на лицата, кои-
то извършват блудс-
твените действия
какво точно да извър-
шват с децата по вре-
ме на онлайн наблюда-
ваните сексуални сце-
ни.

От ГДБОП апелират
за завишен родителски
контрол по време на
предстоящата лятна
ваканция.

Школски директори възмутени:
Балът три пъти по-скъп от сватба

Светла ЙОРДАНОВА
Колко струва един абитуриентски бал и колко излиза

една сватба? Кувертите за едното и за другото мо-
гат да имат три пъти разлика.

Това е установил директорът на столичното 53-то
средно училище Асен Александров, съпоставяйки цени-
те на столичен ресторант. В сватбеното меню цена-
та за едни и същи блюда е около 45 лева, а в абиту-
риентските - близо 150. Толкова са платили тази годи-
на абитуриентите на училището. В куверта влизат
безалкохолно, петдесет грама твърд алкохол и три бу-
тилки вина за осем души, като част от бутилките са
оставени неотворени, а сервитьорите на практика се
скрили, за да не би някой да ги помоли за тирбушон.

"В продължение на 20 минути търсихме сервитьор,
който да отвори бутилките. Обмислям да подам сиг-
нал до Комисията за защита на потребителите, защо-
то за едно и също меню цената е завишена три пъти.
Ще говоря и с мои колеги, които да направят също-
то", заяви Александров.

Неговият колега Диян Стаматов още преди дни, вед-
нага след бала на 119-то училище, написа пост: "5 часа
бал година храни". В него посочи, че заведението, кое-
то всъщност е четиризвезден ресторант, е спестило
13 000 лева от кетъринга, като не е сервирало нужно-
то количество безалкохолни и алкохол, договорени в
менюто. "Диджеят се пазеше да не отвори уста и да
поздрави някого", допълни директорът на 119 СУ.

Във Фейсбук школските директори организираха
опълчение, като коментираха в кои точно заведения
са се отнесли към абитуриентите им като към касич-
ки. "Имаше едно предястие, което не ставаше за нищо,
както и една жилава пържола. След края на бала видях
седем-осем момичета, които бяха дошли без кавалери,
и ги попитах къде отиват. Те отговориха: "Отиваме
да вечеряме", каза Асен Александров. Подобни неща на-
писаха и директори от други училища. "Нека да напра-
вим една Фейсбук група и да свалим реномето на онези
заведения, които подвеждат абитуриентите, като им
пробутват нищо за много пари", написа директор.

Според школските шефове причината да се стигне
дотам е, че учителите делегират на учениците да из-
берат сами мястото за бала и не искат да им се месят,
тъй като са пълнолетни. "Имали сме опит от предиш-
ни години, но оставихме избора на ученическия съвет.
Децата все още нямат опит и заради това избират за-
ведения, които могат да ги излъжат както в грамажа,
така и в цената", разказва Асен Александров. " В Слова-
кия например прощаването с училището се прави по

т о р м о з
с п р я м о
своите ма-
л о л е т н и
жертви /
български
деца от 7-
12г./. В хо-
да на про-
цесуално-
следстве-
ните дей-
ствия от
жилищата

на арестуваните са из-
зети електронни ве-
ществени доказателс-
тва, документиращи
престъпната им дей-
ност, както и огромни
количества /терабай-
ти/ на видео и снимко-
ви материали с насилс-
твени сцени над деца.
Сред част от файлове-
те били налични и та-
кива, в които възрас-
тта на сексуално мал-
третираните жертви
била под 3 години.

От началото на го-
дината служителите

от специализирания
отдел "Киберпрестъп-
ност" на ГДБОП и коле-
гите им от регионал-
ните звена в страната
са провели специализи-
рани операции за про-
тиводействие на он-
лайн сексуалната ек-
сплоатация на деца в
хода на които са уста-
новили и задържали  25
мъже. Задържаните са
извършвали основно
онлайн контакти с де-
ца чрез социалната
мрежа Фейсбук. Въз-
ползвайки се от дет-
ската наивност и до-
верчивост ги изнудва-
ли за срещи на живо.
Претърсвания и иззем-
вания, освен в Перник,
са извършени на тери-
торията на градовете
София, Кюстендил,
Благоевград, Варна,
Бургас, Враца, Пловдив,
Стара Загора и други
населени места. В рам-
ките на процесуално-
следствените дей-

Столичанка е загиналата
жена при катастрофата

край село Извор
Любомира ПЕЛОВА

45-годишна столичанка е загинала при
тежкото пътнотранспортно произшествие
в Радомирско, за което "Съперник" писа.

От пресцентъра на Областната дирек-
ция на мвр уточниха още, че инцидентът
е станал в събота, около 17,10 часа, на
разклона за радомирското село Извор.
Лек автомобил "Хонда Сивик", управл-
яван от 45-годишна жителка на столица-
та, предприела ляв завой в посока Радо-
мир, при което се ударила в движещо се
към Кюстендил "Ауди Q 7". В резултат
на сблъсъка е загинала водачката на
хондата, а возещите се в двете коли са
откарани за преглед в болнични заведе-
ния, където не са констатирани сериозни
наранявания. Причините за случилото се
са в процес на установяване.

Образувано е досъдебно производство.

друг начин - събират се родители, учители и ученици.
След това учениците изнасят културна програма

пред родителите и учителите и накрая отиват сами
да празнуват", каза той. В неговото училище един от
12-те класове отсега е заявил, че няма да прави бал и
предпочита да празнува на друго място. Причината
да се иска подобна информация още сега е свързана с
това, че и някои от заведенията искат плащането на
куверти още в началото на есента. "Не знам как въз-
намеряват да отпразнуват завършването си, но явно
този клас не се кани да го прави със скъпи тоалети",
казва Александров. Преди време децата от училище-
то отбелязаха изпращането по тениски, като дариха
заделените на тоалети пари на болни деца.

В същия ресторант са празнували и учениците от
Националната природо-математическа гимназия, кои-
то са останали доволни от диджея и атмосферата,
но цените са били прекалено надути. "Един човек, кой-
то ще отиде в същото заведение, няма да плати тези
цени, ако не е абитуриент", заяви директорът на
НПМГ Ивайло Ушагелов. "Повечето от ястията оста-
наха недокоснати от децата, но пък заведението ина-
че създаде атмосфера", допълни той.

На същото мнение е и директорът на 119 СУ Диян
Стаматов, който първи алармира в социалните мре-
жи, че за 120 лева абитуриентите на практика не са
получили нищо. Училището и в предишни години е
ползвало услугите на същия ресторант, но сега неща-
та са били в доста плачевно състояние. "Сервитьо-
рите бяха на възрастта на нашите ученици, но бяха
далеч от всякакъв вид учтивост", написа той в со-
циалните мрежи.  "Храната бе сервирана и отсервира-
на максимално бързо, така че десертът дойде още в
22 часа, което стана знак абитуриентте да си тръг-
ват", допълни Стаматов. По неговите думи далеч по-
добър вариант е абитуриентите да не купуват скъпи
тоалети и да не плащат куверти, а да отбележат
празника си с кетъринг в най-голямата и празнична
училищна зала, а след това да празнуват кой където
пожелае.

Директори, коментиращи в този чат, посочват, че
децата могат да изкарат по-добре и по-евтино в Гър-
ция и дори пътувайки из страната, вместо да пла-
щат прескъпи куверти и тоалети за бал. Част от
абитуриентите в последните години избират именно
вариант за пътуване в страната, вместо да купуват
скъпи тоалети. Въпреки това в сайта на директори-
те се появиха и оплаквания от "Слънчев бряг", както
и от "Арбанаси" до Велико Търново.



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”



Съперник 74 юни 2019 г.ИМОТИ

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



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 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 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".
Печатница търси монтажистка, може

и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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Интересно и забавно

Шест малко известни мистични
чудеса на древния свят

Мрежа от древни микронезийски
плаващи острови, подземен ана-
долски град издълбан изцяло във
вулканична скала и праисторичес-
ки финикийски район, състоящ се
от монументи от каменни блокове,
които са толкова големи, че остава
загадка как са били нарязани и
преместени, това са част от непоз-
нтите съкровища на древността.

Когато става въпрос за чудеса от
древния свят, има много какво още
да се види освен Петра, Ангкор Ват
и Колизеума, отбелязва Би Би Си
(BBC).

Мрежа от древни микронезийски
плаващи острови, подземен анадолски град издълбан изцяло във вулканична
скала и праисторически финикийски район, състоящ се от монументи от каменни
блокове, които са толкова големи, че остава загадка как са били нарязани и
преместени, това са част от непознтите съкровища на древността.

Под малкия град Деринкую, на 750 км югоизточно от Истанбул в провинция в
Кападокия, се намира най-голямата система от пещери построена от човешка
ръка – Деринкую, подземният град на Турция, който споделя името на по-тради-
ционния си надземен колега.

Построен между VII и VIII в. пр. н.е., подземният комплекс е изграден за защи-
та от вражески мародерски армии. Въпреки че е бил предназначен за временен
подслон, удобствата, които предлагал са впечатляващи: 600 врати, от които мо-
же да се влезе в подземния град, 15 000 вентилационни канали за осигуряване
на свеж въздух, както и няколко винарски изби, мазета и сложна мрежа от пъте-
ки, тунели и коридори.

Предвид възрастта му комплексът е запазен в отлично състояние, а посетите-
лите се съветват да вземат предвид факта, че посещението на Деринкую е свър-
зано с доста стълби. Построен около 1200 г., мисериозният плаващ град в Мик-
ронезия Нан Мадол се  състои от серия изкуствени базалтови островчета, разде-
лени с мрежа от канали. Разположен на територията на щата Понпей, на повече
от 3600 км източно от Филипините, насред Тихия океан, не е никаква изненада,
че това място е сравнително неизвестно.

„Нан Мадол очевидно е бил жилищен комплекс за елита, в който всяко остров-
че е служело на опредена цел, например строеж на кану, готвене, грижа за бол-
ните“, казва Тери Нюман, пътешественик, който два пъти е посещавал мястото.

Разположен в долината Бекаа, Източен Ливан, добре запазеният античен обе-
кт Баалбек е бил изграден преди около 9000 години, привличайки различни
древни народи, включително финикийци, гърци и римляни. Използван е предим-
но като религиозно място с монументални храмове, посветени на богове като
Бакхус, Венера и Юпитер.

„Само храмът на Бакхус е по-голям от Партенона в Гърция. В съседния храм
на Юпитер са останали само пет от 54-те му коринтски колони, но с височината

си от 22 м и обиколка от 2 м те са огромни и се твърди, че са най-големите в све-
та“, казва Ела Райън, която е посещавала мястото.

В основата на храма на Юпитер има трио от мегалити – едни от най-големите
индивидуални градивни елементи в света. Как всеки блок е бил отрязан и пре-
местен на мястото, все още е мистерия. Масивният заоблен купол Нюгрейндж
се издига от изумрудените равнини на графство Мийт в Ирландия и е като пок-
рита с трева летяща чиния. Построена преди повече от 5000 години, по време на
неолитния период около 3200 години преди Христа, това древно място е истори-
ческо за ирландския фолклор и е една от най-важните мегалитни структури в
Европа.

Самата структура е огромна могила, покрита с трева отгоре, изработена от ре-
дуващи се слоеве земя и камък и е част от световното културно наследство на
ЮНЕСКО. Вътре има камера, дълга 19 м, която завършва с три малки камери,
смятани за древни гробници. Тайната на тази древна структура е, че показва
времето със забележителна точност, тъй като е съобразена с изгряващото слън-
це. Разположени на около 30 км североизточно от град Аурангабад, индийските
пещери Елора се смятат за върха на индийската скална архитектура. 34-те пе-
щери са издълбани в каменното лице на хълмовете Чаранандри между VI и IX в.

Най-ценното на тези пещери са древните картини и скулптури, считани за ше-
дьоври на будисткото изкуство и се смятат за начало на класическото индийско
изкуство. Индийските археолози ги наричат „първите образци на индийско из-
куство, особено на живопис“. Елора е дом и на впечатляващия храм Кайлаша,
който е издълбан в една единствена скала. На 100 км североизточно от Елора се
намират пещерите Аджанта – зрелище, наречено от британския историк Уилям
Далримпъл „едно от най-големите чудеса на древния свят“. Огромни пещери са
издълбани в скалите между II и VII в., за да приютят будистки храмове, светили-
ща, молитвени зали и общежития.
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ЧЕЗ ЕЛЕКТРО СТАРТИРА КАМПАНИЯ„20 kWh ПОДАРЪК“
Всеки клиент, който се регистрира за електронна фактура

в периода 1-30 юни 2019 г., ще получи като подарък
себестойността на 20 kWh

От 1 до 30 юни 2019 г., всеки клиент на „ЧЕЗ Електро България“
АД, който заяви услугата „Електронна фактура“, ще получи като
подарък от компанията себестойността на 20 kWh електроенергия.

В кампанията могат да участват всички клиенти на „ЧЕЗ Електро
България“ АД, които не са регистрирани за е-фактура. Регистрация
за услугата може да се направи безплатно онлайн на www.cez.bg, в
Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД
или в каса на Изипей. Необходимо е клиентът да предостави
клиентски номер, оторизационен код и актуален имейл адрес.
Подаръка от 20 kWh клиентът ще получи под формата на
приспадната им себестойност от втората му електронна фактура,
издадена след регистрацията.

 20 kWh се равняват на консумирана електроенергия, необходима
за приготвянето на 4 363 еспресо кафета или на 88 часа използване
на осветление. 20 kWh осигуряват на всяко домакинство 50
изпирания с автоматична пералня. 20 kWh са достатъчни за 178 часа
видео игри или 81 часа от любимия семеен сериал.

Електронната фактура е напълно безплатна услуга. След
регистрацията клиентите могат да следят документите си както в
електронния архив на сайта cez.bg, така и на посочения от тях имейл
адрес. Електронната фактура гарантира защита на личните данни,
спестява време и дава възможност за лесно и практично
контролиране на разходите. Тя е валиден, електронно подписан
данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия.

Над 420 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД вече оцениха
удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната
фактура като с избора си спасиха от изсичане над 7 000 дървета и
намалиха използването на хартия с близо 10 милиона листа
годишно, с което всяка година спестяват 215 мегаватчаса
електроенергия, необходима за производството им.

Правилата на кампанията „20 kWh подарък“ са публикувани на
корпоративния сайт www.cez.bg.

Заявете своята електронна фактура, осигурете си удобство и
сигурност! Ще спечелите Вие, ще спечели и природата!

Пресцентър на ЧЕЗ България
е-mail: communications@cez.bg

Тръмп за кмета на Лондон: Абсолютен неудачник!
Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на тридневно държавно

посещение във Великобритания, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Преди да кацне на лондонското летище Станстед, Тръмп отново отправи

словесни нападки към кмета на Лондон Садик Хан, който критикува решението на
британското правителство да приеме Тръмп на държавна визита.

"Садик Хан, който по всякакви критерии се представя ужасно като Кмет на
Лондон, проявява безразсъдна неприязън към гостуването на Президента на САЩ,
който е със сигурност най-важният съюзник на Обединеното кралство. Той е
абсолютен неудачник, който би трябвало да обръща внимание на престъпността в
Лондон, а не на мен", написа Тръмп в Тwitter.

Вчера местен вестник публикува авторска статия на Хан, в която Тръмп е наречен
"един от най-ненадминатите примери на нарастваща глобална заплаха" за
либералната демокрация от страна на крайната десница, отбелязва Асошиейтед
прес, цитирана от БТА.

Хан често е критикувал Тръмп и разреши ползването на гигантски балон, който
изобразява президента на САЩ като пискащо бебе, на демонстрация близо до
парламента по време на миналогодишното посещение на Тръмп. Протестиращи
възнамеряват да използват отново балона при сегашната държавна визита на
Тръмп.

Поддръжниците на Хан наричат Тръмп расист заради нападките му над първия
кмет мюсюлманин на Лондон.

Редките метали и как станаха
част от войната САЩ-Китай?

"Не казвайте, че не сме ви предупредили“, заплашиха китайските власти пра-
вителството на САЩ. Следващата стъпка в търговската война между двете дър-
жави ще е ограничаването на износа на редки земни метали към Америка от

страна на Китай. Действие, което ще бъде кри-
тично за врага.

Но какво са редките земни метали?
Това са 17 елемента от периодичната таблица,

които имат уникални магнитни и електрохимич-
ни свойства. Те включват гладолиний, лантан, це-
рий и прометий и имат разнообразни приложе-
ния в лечението на рак, смартфоните и техноло-
гиите за произвеждане на възобновяема енерги-
я. Те са от изключително значение за индустрии-
те в САЩ, както и за националната сигурност.

Откъде се добиват редките метали?
Въпреки че наименованието им е "редки мета-

ли“, те далеч не са толкова редки, ала добивът
им е изключително труден, скъп и често заплашва чистотата на околната среда.
За сега Китай е най-големият производител и износител на металите, като държи
80% от пазара и 37% от всички запаси на Земята.

За какво се използват тези толкова важни елементи?
Редките метали се срещат както в националната отбрана, така и в потребител-

ските стоки. От тях се правят хирургически консумативи, пейсмейкъри, лекарства
за лечение на рак и такива за ревматоиден артрит. Можем да ги открием в телес-
копи, самолетни двигатели и дори в автомобилите си под формата на катализато-
ри.

Неодимът например се използва от военните за производството на мощни лазе-
ри, някои от редките метали биват прилагани в сензорите на ракетните системи.

Войната заплашва ли потребителите?
Редките метали правят смартфоните и компютрите по-леки, по-малки и по-ефе-

ктивни. Американската компания Apple е силно зависима от тях, за да може да
оборудва продуктите си с добри камери и звукова система. Материалите са труд-
ни за рециклиране. Всъщност е почти невъзможно те да бъдат възстановени, за-
щото са в изключително малко количество.

Металите също така се използват за производството на батериите на електри-
ческите коли, както и в телевизорите.

Има ли кой да замени Китай в износа?
Още през 2010 година различни държави по света опитаха да прекратят своята

зависимост от Китай. Въпреки че има мини в Малайзия, Бразилия, Естония и Ав-
стралия, те не могат да покрият дупката, която ще остави оттеглянето на Китай от
пазара. В САЩ има само една мина за добив на редки метали.

Оставка и в Германия заради катастрофа на евровота
Андреа Налес, лидерката на Германската социалдемократическа партия,

която влиза в състава на германското правителство, обяви днес намерението
си да подаде оставка след катастрофалното представяне на формацията на
европейските избори миналата неделя, предадоха световните агенции,
цитирани от БТА.

Налес напуска както председателския партиен пост, така и лидерския пост
на партийната фракция в парламента. Тя каза, че утре ще информира за
решението си партийното ръководство, а във вторник и партийната
парламентарна група.

На евроизборите социалдемократите останаха на трето място зад Зелените,
които за първи път излязоха на втора позиция за първи път на подобен вот. На
първо място се наредиха Християндемократическият и Християнсоциалният
съюз.

Допитвания показват, че подкрепата за социалдемократите е на най-ниските
си нива в историята на партията.

"Вече не разполагам с подкрепата да изпълнявам длъжността си", призна
днес Налес. В разпространеното днес нейно изявление се посочва, че утре тя
ще се оттегли официално от партийния лидерски пост, а във вторник от
председателския пост на парламентарната група на социалдемократите.
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Днес, ще бъдете толкова добродушни и искрени,
че други ще ви сметнат за Робин Худ. Опитайте
се да наблегнете на изпълнението на непосредс-
твените си задължения на работното място. Ако
някой се опита да ви включи в интрига, е по-добре
да се отдръпнете. Дори незначително изкушение,

може да бъде катастрофално за отношенията с избраника.

Днес трябва да сте старателни и прилежни, ка-
то ученици. Колкото по-уверено се заемете с
всичко ново и обещаващо, толкова по-бързо ще
напреднете в кариерата. Възможна е любов от
пръв поглед, която ще се случи далеч от дома.
Отдавна сте мечтали за подобна среща, че днес

няма да повярвате на това което се случва.

Очаква ви успешен ден, ако не започнете да по-
дозирате всички наоколо в лъжи и измама. Не
прехвърляйте финансовите си проблеми на други
хора. Вие сами може да си върнете това, което
сте разпилели на вятъра по време на развлечения
с приятели. Щастие чака онези, които неотдавна

са сключили брак. Възможно е скоро да станете родители!

Днес е препоръчително да избягвате съмнител-
ни операции свързани с пари. Но ако имате загуби,
те едва ли ще са значителни, така че не се при-
теснявайте. Има възможност да се запознаете с
лице, което ще ви хареса. Дългосрочни планове не
трябва да изграждате, но може да си помечтае-

те.

Креативните от вас, ще се впуснат в проекти,
които в близко бъдеще ще ги направят известни
и успешни. Лесно може да се измамите в любимия
човек, така че не правете предположения за това,
което за сега е само фантазия. Ако имате жела-
на цел в професията, тогава трябва да я постиг-

нете. Между другото, стар приятел ще ви помогне.

Откажете се от тежките и сложни задачи, осо-
бено ако силата и енергията не са ви достатъч-
ни. За да постигнете велики неща, трябва да нат-
рупате опит. Едно събитие, ще ви отвори очите
за някои неща, които не сте забелязвали преди.
Оказва се, че ръководите процесите прекрасно,

ако никой не ви дава инструкции от горе.

Ще събирате плодовете на упоритата си рабо-
та. Вашата естествена целеустременост, ще
ви помогне да решите много проблеми, както и да
привлечете интересни личности. Ако сте се ска-
рали с някого, трябва да направите първите
стъпки към сдобряване. В любовта, приятел ще

ви помогне, като по ваша молба, ще предаде нещо.

Вгледайте се добре в човека, когото наричате
"любим". Може би не трябва да бързате с предло-
жението за брак? Проверка на силата на чувс-
твата, на никого не е навредила. Просто не праве-
те сцени на ревност. Вечерта, ако ви предложат
нова работа, не е нужно да отказвате, но първо

добре обмислете предложението.

Ще искате да оставите на заден план всичко,
което някога е било приоритетно. Причината за
това поведение е елементарна-мързел и апатия.
Кога за последен път сте почивали и отделяли
време за себе си? В любовта, ще се държите
твърде независимо. Внимавайте, само избрани-

кът ви да не сметне, че това е отчуждение и безразличие.

Възможно е, леко неясно положение на работно-
то място. От една страна, всички ви уважават и
ценят, от друга - всички зад гърба ви обсъждат
личния ви живот. Поради невниманието си във фи-
нансите, може да попаднете в кризисна ситуация.
Но вечерта, ще берете плодовете от всичко, за

което преди време сте положили максимални усилия.

ОТрябва да оставите на заден план, своята гор-
дост и свободолюбие. Ако искате да укрепите
отношенията си с любимия човек, такова поведе-
ние е неподходящо. На работния фронт всичко,
ще е наистина войнствено. Но, новите задачи, ще
ви изглеждат толкова леки и лесни. Въпреки че да

получи за тях твърде бързо пари, не разчитайте.

Очаквайте, не просто събития, а истински сен-
зации в живота. Може да създадете силна и хар-
монична връзка с човек, когото отдавна виждате
като свой спътник в живота. Късмет, ще имате
на път, ако тръгнете рано сутринта. Необвърза-
ните трябва да бъдат по-взискателни в интим-

ните си отношения.
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Юри Васев е доволен от представянето на своите футболисти

Страницата подготви Яне Анестиев

Загубата на Джошуа
обърка плановете на Пулев

Анди Руис е новият
световен шампион в
тежка категория
след сензационната
му победа срещу Ан-
тъни Джошуа. Мекси-
канският боксьор
сътвори едно от
най-изненадващите
събития в спорта, а
AJ вече мисли за ре-
ванша и как да си
върне поясите. Спо-
ред британското из-
дание Mirror Руис мо-
же да се бие преди
втората си битка с
Джошуа и така дори
да загуби една от
титлите. И тук ста-
ва интересно за бъл-
гарските фенове на
бокса, тъй като се
спряга името на Куб-
рат Пулев. Той е за-
дължителен претен-

Старши треньо-
рът на Миньор (Пер-
ник) Юри Васев е до-

волен от финалния
спринт на "жълто-
черните", класирал

ги на пето място в
Югозападна Трета
лига. Тръгнал колеб-

27 точки на перничани
не стигнаха за победа

срещу Португалия

Мъжкият национален отбор на България,
воден от Силвано Пранди, записа втора
загуба във Волейболната лига на нациите.
"Лъвовете" отстъпиха на дебютанта Порту-
галия с 1:3 (21:25, 25:19, 26:28, 23:25) в
мач от група 2 на първия уикенд на турни-
ра, изигран в Мендоса (Аржентина). При-
помняме ви, че на старта родните състеза-
тели победиха Канада с 3:1 гейма, а във
втората си среща претърпяха поражение с
0:3 гейма от домакина Аржентина.  Ето на
кои стартови състави заложиха селекцио-
нерите Силвано Пранди и Уго Силва:

 България:  Георги Сеганов, Николай
Учиков, Тодор Скримов, Валентин Бра-
тоев, Светослав Гоцев, Алекс Грозданов,
Петър Каракашев-либероПортугалия: Ми-
гел Тавареш, Кайке Ферейра да Силва,
Филип Цветичанин, Алешандре Ферейра,
Марко Ферейра, Фелипе Мартинс, Жоао
Фидалго-либеро

Най-резултатен бе Розалин Пенчев с 15
точки (1 ас), с толкова се разписа и Нико-
лай Учиков. Светослав Гоцев завърши с
14 точки (3 блокади). Тодор Скримов ре-
гистрира 13 точки. З а Португалия Марко
Ферейра приключи с 21 точки (3 блокади),
18 добави Алешандре Ферейра (1 ас, 1
блокада).  В актива си момчетата на Сил-
вано Пранди имат 3 точки (1 победа, 2 за-
губи) и са трети в група 2. Лидер е Аржен-
тина с 6 точки (2 успеха), португалците съ-
що са с 3 точки. Следващата седмица бъл-
гарският тим играе срещу домакина Ки-
тай, Франция и Полша в група 5. Иберий-
ците са в група 6 в Уфа (Русия), заедно
със "сборная", Италия и САЩ.

дент за титлата на
IBF и трябваше да е
следващият против-
ник на Джошуа, но се-
га нещата са малко
по-различни и има
няколко варианта.

Ако Пулев не се бие
с Руис през есента,
то причината ще бъ-
де реваншът между
Джошуа и мексикане-
ца, който е заложен
от самото начало
между двамата в до-
говора.

Единственият ва-
риант Кобрата да се
бие с Руис е, ако от
IBF наредят да има
битка. Това обаче е
много малко вероя-
тно, което запазва
шанса на българина
за двубой с Джошуа,
ако в реванша победи

Руис. Все пак загуба-
та на британеца е
доста лоша новина
за Кубрат, тъй като
в последните седми-
ци значително се
увеличи шанса да се
насрочи дата за бой
с AJ. Дори бе сложен
за фаворит като
следващия опонент
на вече бившия све-
товен шампион. При-
помняме, че Кубрат
трябваше да се бок-
сира с британеца
през 2017 година, но
се отказа заради кон-
тузия. Сега българи-
нът е задължителен
претендент за шам-
пионската титла на
IBF, след като над-
деля над Хюи Фюри
пред родна публика в
края на октомври.

ливо в полусезона,
през последните 11
срещи тимът допус-
на само една загуба
от Хебър (Пазар-
джик).

Финалният мач
срещу Банско, завър-
шил 4:0 в полза на
перничани, е върхът
на усилията ни, каза
наставникът на "чу-
ковете". Миньор ус-
пя да запише десет
точки повече от ми-
налия сезон и фини-
шира с равен брой
точки с четвъртия
в таблицата - Слив-
нишки герой, но с
по-слаби показатели
в преките дву-
бои . "Ръководство-
то отчита и че за-
ради по-добрата иг-
ра на тима публика-

та е започнала да се
връща на стадиона.
Докато през есента
на мачовете идваха
по 70-80 привърже-
ници, сега на трибу-
ните има по 1000-
1500 души", каза Ва-
сев.

Той е доволен от
представянето на
отбора, който след
освобождаването на
12 играчи през зима-
та, реално е започ-
нал от нула и в но-
вия си състав е ус-
пял да се сработи.
"В лятната пауза ще
вземем още 2-3 нови
попълнения", споде-
ли старши треньо-
рът. Перничани ще
стартират подго-
товка за новия се-
зон на 24-ти юни.

Трета лига
Югозападна група
34-ти кръг
Резултати:
Балкан 1929 (Ботевград) - Вихрен 1925

(Сандански)         2:1
Оборище (Панагюрище) - Марек 1915

(Дупница)               1:0
Велбъжд (Кюстендил) - Рилски спортист

2011 (Самоков)      1:5
Надежда (Доброславци) - Пирин 1941

(Разлог)               0:4
Чавдар (Етрополе) - Беласица (Петрич)

0:1
Ботев 1937 (Ихтиман) - Спортист 2009

(Своге)              3:2
Банско (Банско) - Миньор (Перник)

0:4
в Брацигово: *
Хебър 1918 (Пазарджик) - Германея

(Сапарева баня)         2:0
* - в Брацигово заради започнала

реконструкция на ст."Георги Бенковски" в
    Пазарджик.
Септември (Симитли) - Сливнишки герой

(Сливница)          2:2
Крайно класиране
Сезон 2018-2019 година
 1. Хебър 73:19   90  т.
2. Оборище 60:27   75
 3. Вихрен 52:35   62
 4. Сливнишки герой 860:35   58
 5. Миньор 57:37   58
 6. Банско 56:37   57
 7. Пирин 47:35   51
 8. Рилски спортист 47:42   49
 9. Беласица 43:37   46
10. Марек 35:37   41
11. Септември 34:36   40
12. Чавдар 54:47   40
13. Балкан 41:57   38
14. Надежда 40:61   37
15. Спортист 45:61   37
16. Ботев 35:75   32
17. Германея 36:70   30   Изпада
18. Велбъжд 22:89    8    Изпада

Орачев отива в ЦСКА 1948
Отборът на ЦСКА 1948 привлече халфа

Михаел Орачев. Той е роден на 5 октомври
1995 година, преминава през школите на
Черноморец и Нефтохимик, после играе
професионален футбол в същите два
отбора, а за последно в Поморие."Не се
колебах изобщо, след като получих
предложението. Всеки мечтае да играе в
ЦСКА. Като млад футболист искам да се
развивам, а този клуб е идеалното място
за тази цел", бяха първите думи на Мишо.
Халфът е син на бившия национал Малин
Орачев, който направи успешна кариера в
Пирин, Нефтохимик и Локо София. "Татко
ми каза да слушам сърцето си. Знам, че
целта пред ЦСКА е директна промоция в
елита. Отборът има отлични футболисти и
треньори, убеден съм, че ще я постигне",
добави Орачев.

Адриан Андреев почна с
победа на „Ролан Гарос”
Адриан Андреев се класира за втория кръг на Откритото

първенство на Франция по тенис за юноши. Поставеният под
номер 4 Андреев стартира с успех над швейцареца Доминик
Щефан Щрикер с 6:3, 7:6 (2) за 97 минути.18-годишният со-
фиянец взе първия сет с ключов пробив в шестия гейм. Във
втората част той навакса ранен пасив от 0:3 и стигна до обрат
при 6:5, когато сервираше за мача, но допусна изравняване.
В последвалия тайбрек българинът направи серия от шест по-
редни точки, за да триумфира.Във втория кръг той ще играе
срещу 16-годишния квалификант Дали Бланч (САЩ), който
разгроми шведа Густав Стрьом с 6:0, 6:1.
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Над 1700 документа са обект на нарушението на закона

ИНИЦИАТИВНИ КОМИ-
ТЕТИ ПОЧВАТ ДА СЕ РОЯТ
КАТО КАНДИДАТИ ПРЕДИ
ИЗБОРИ. КОЛКОТО ПЪТИ-

ЩА В БЪЛГАРИЯ, толкова инициативни
комитети протестират срещу тяхното ка-
чество. Ако по римско време е имало при-
казка, че всички пътища водят към Рим,
сега е валидно, че всички пътища водят
към ремонтни дейности, за които любезно
са съдействали съответните будни гражда-
ни. Някакъв столичен инициативен коми-
тет, който си е вменил в дълг да отговаря
за южната част на градската инфраструк-
тура, се заяжда за ремонта на пътя Перник
- София в участъците около пешеходната
пътека над Владая и разклона за самата
Владая. Нещо не им харесват инженерните
решения да двата участъка, пешеходната
пътека била кофти поставена и твърде опа-
сна, а разклонът правел задръствания на и
без това задръстеното шосе. Може и прави
да са критиците. Ама сега да вземат да
преправят всеки път според личните жела-
ния на няколко души - идва в повечко.
Малко ли пари се потрошиха за тия ремон-
ти, за да се дават още? По тая логика все-
ки квартал, всяко село може да си направи
инициативен комитет и да иска до безкрай
пътища като по американските филми. Без-
спорна истина е, че пътищата са ни тежък
проблем, ама да се намират кусури само
заради идеята - идва възмножко. Оня, дето
го гледаме по телевизията да кара джипа
напред - назад из България, доста пъти е
минавал оттам и досега нищо не е казал.
От какъв зор го дразнят?

ФАКТ Е, ЧЕ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
ТРОПАТ НА ВРАТАТА, НО ПРИ НЯ-
КОИ КОМАЙ ПОТРОПАХА ДОСТА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО. Лидерът на пер-
нишкото СДС Адриан Симеонов се издиг-
на за кмет на Перник на есенните местни
избори и така дефакто даде стар на кампа-
нията. Няма лошо, рано пиле - рано пее. По
същото време в столицата обаче национал-
ният лидер на сините отправи друг апел -
наесен с песен отиваме на избори заедно
с ГЕРБ. Хитро - на гърба на ГЕРБ е лесно.
Ще те влачат като турист раница по нана-
горнището. И после почти е гарантирано да
се присламчиш на трапезата на победите-
лите. Виж, друго е неприятното - да се опъ-
лчиш на ГЕРБ. Твърда гаранция, че ще от-
несеш дървото. Ония в София добре са го
измислили. Като гърците узото. Дали пер-
ничани не прибързаха като пале пред май-
ка си? Или просто блъфират, за да кротнат
после под якия мускул на бате Бойко.

Броят на отчете-
ните рецепти пред
РЗОК - гр. Перник,
включително и тези
по протоколи, след-
вало да съответс-
тва на броя обрабо-
тени рецепти и про-
токоли съобразно
работното време и
броя на магистър -
фармацевтите в ап-
теката. За неспазва-
не на изискването за
средната продължи-
телност на обра-
ботването на рецеп-
ти (или протоколи)
и отпускането на
съответните про-
дукти, изделия или
диетични храни се
предвиждали сан-
кции.

Наред с това има-
ло и друго задължи-
телно условие за
"Изпълнителя" - бе-
зусловно същият
бил задължен да оси-
гури отпускането
на лекарствените
продукти, медицин-
ските изделия да се
извършва само в ап-
теката от магис-
т ъ р - ф а р м а ц е в т и ,
работещи в нея. В
този смисъл тази
дейност била забра-
нена за извършване
от лица, които зае-
мали длъжност "по-
мощник-фармацевт",
което съставлявало
гаранция за качес-
твото на дейнос-
тта.

Изискването за на-
личие на фиксирана
средна продължи-
телност за обра-

Осъдиха земенчанин,
шофирал с рекордните
4,19 промила алкохол

Любомира ПЕЛОВА
Съдът е одобрил споразумение, склю-

чено между Районна прокуратура - Радо-
мир и защитата на подсъдимия В.М., об-
винен за извършено от него престъпле-
ние по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния ко-
декс.

Около 17:20 часа на 27 април тази годи-
на, В.М. управлявал лек автомобил по
улица "Блашешничко шосе" в Земен,
след употреба на алкохол. При извърше-
на проверка по надлежния ред било уста-
новено, че концентрацията на алкохол в
кръвта на водача е 4,19 промила.

В.М. се е съгласил да му бъде наложе-
но наказание от пет месеца "лишаване от
свобода" с тригодишен изпитателен
срок. Подсъдимият е лишен и от право да
управлява МПС за срок от една година.

Определението на съда има последици-
те на влязла в сила присъда.

ботване и отпуска-
не на медикаменти,
заплащани изцяло
или частично от
НЗОК, довело до
необходимост от
наличие на по-висок
брой лица на длъж-
ност "магистър-
фармацевт", рабо-
тещи по надлежно
сключен трудов до-
говор към аптеката
в гр. Перник, респ.
включени в състав-
яните ежедневни ра-
ботни графици. Това
предполагало дей-
ствително наемане
на повече магистри-
фармацевти, респ.
увеличаване на раз-
ходите за труд и из-
плащане на задължи-
телни осигурителни
вноски.

С цел спестяване
на тези разходи на
аптеката, бил склю-
чен формален тру-
дов договор с Д.К.,
м а г и с т ъ р - ф а р м а -
цевт, която нито
ходила на това ра-
ботно място, нито
получавала възнаг-
раждение за това.
Целта била да се от-
чете симулативно
по-висок брой на
реално работещи ма-
гистър-фармацевти
в аптеката, за да
може да се обработ-
ват в съответс-
твие с договора по-
голям брой рецепти,
като същевременно
се правят икономии
от заплати и задъл-
жителни осигури-
телни вноски.

Р е ц е п т у р н и т е
бланки следвало да

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

бъдат обработвани
именно от назначе-
ния магистър-фар-
мацевт Д.К., като се
налагало те да бъ-
дат и попълнени ка-
то обработени пер-
сонално от самата
нея. Понеже това не
било възможно, с ог-
лед отсъствието й
от работното
място, обвиняемата
Д.И. намислила да
представя в РЗОК -
гр. Перник рецеп-
турни бланки, обра-
ботвани от името
на К. - с вписан ней-
ният УИН, с поло-
жен нейн подпис.

В периода от
15.09.2014 г. до
16.01.2015 г. тя съз-
нателно ползвала
пред Районната
здравноосигурител-
на каса множество
неистински офи-
циални документи,
които фактически
били представяни
чрез касиера на ап-
теката.

В редица докумен-
ти обвиняемата
с о б с т в е н о р ъ ч н о
имитирала подписа
на Д. К., полагайки го
в графата за магис-
тър-фармацевт, в
това число и на по-
пълнените по този
начин рецептурни
бланки.

Предметът на из-
вършеното от об-
виняемата престъп-
ление обхваща из-
ключително голям
брой документи -
над 1700.

Предстои делото
да продължи в съда.

Пожари през уикенда
Любомира ПЕЛОВА

Три пожара с нанесени от огъня мате-
риални загуби са гасени през почивните
дни.

На 1 юни през нощта, в трънското село
Бусинци са пламнали стопански сгради.
Пристигналите на място два екипа на по-
жарната от Брезник и Трън потушили огъня.
Унищожени са стопанска сграда и стая от
лятна кухня. В близост е имало и паянтова
къща, която е спасена от огнеборците. При-
чините за случилото се не са установени.
Извършен е оглед от служители на Район-
ното управление на МВР в Трън и е започ-
нато досъдебно производство.

В Перник е горял лек автомобил "БМВ".
Пожарът тръгнал около 4,45 часа на 2 юни.
Колата била пред жилищен блок в квартал
"Тева". Причината е късо ел.съединение.
Изгоряла е предната част на автомобила и
част от купето. Няма други материални ще-
ти и пострадали хора.

В пернишкото село Люлин пък е изгор-
яла малка къща. Пламъците лумнали на 31
май, около 8,40 часа. Причината е небреж-
ност при боравене с открит огън. Сградата
е унищожена напълно. Няма други мате-
риални щети.

Пиянска свада завърши с нож в
корема за един от скандалджиите
Любомира ПЕЛОВА

Брезнишки полицаи
разследват тежък би-
тов инцидент.

В неделя, 10 минути
след полунощ бил по-
даден сигнал за на-
мушкан в корема мъж
в брезнишкото село
Слаковци. Служители
на Районното управ-
ление на МВР в Брез-
ник реагирали неза-
бавно и на място за-
държали 41-годишен
мъж от исперихско се-
ло, Гастрольора и дру-
ги жители на Разград-
ско се занимавали с
отглеждане на жи-
вотни в района. Орга-
ните на реда устано-
вили, че между задър-
жания и 36-годишен

мъж с
постоя-
нен ад-
рес в
Перник,
к о й т о
също ра-
б о т е л
във въп-
росната
ф е р м а ,
възник -
нал скан-
дал и побой. Преди
това двамата с техни
компании празнували
и били употребили ал-
кохол. При свадата по-
младият бил намуш-
кан с нож в областта
на корема от опонен-
та си. Оказана му е
първа медицинска по-
мощ в пернишката

Хлапаци нарушиха закона
Любомира ПЕЛОВА

Точно на 1-ви юни - Международния ден
на детето, 12-годишен жител на село Диво-
тино създаде ядове на полицията и на се-
мейството си. Хлапакът е управлявал мото-
пед  без табели. Около обяд служители на
реда проверили мотопед "Балкан, управл-
яван от детето.

Возилото било без регистрационни табе-
ли. Уведомени са родителите на момчето и
по случая е образувано досъдебно произ-
водство. 19-годишен перничанин пък е шо-
фирал същия ден нерегистриран мотоцик-
лет. Около 19 часа на улица "Захари Зог-
раф" в пернишкия квартал "Калкас" бил
проверен мотоциклет "Малагути", управл-
яван от тийнейджъра. Органите на реда ус-
тановили, че возилото не е регистрирано по
надлежния ред в Република България.
Балканчето е било иззето е и по случая е
започнато досъдебно производство.

болница след което
бил преведен в сто-
лично лечебно заведе-
ние с опасност за жи-
вота. Причините за
случилото се са в про-
цес на установяване.

Образувано е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.
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