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Парите
миришат
Някои казват, че парите не миришат, ама
не са прави. В България миришат. Често миришат и на оставки. Американците ни светнаха, че осемте изтребителя ще струват като начало 1,6 милиарда долара. Преведено по
курса на деня, това прави около 2,8 милиарда
лева. И това като начало. Значи по техни
сметки сделката отива към 3 милиарда наши пари. Военният министър Каракачанов
каза, че за нас максимално добрата сделка е
не повече от 2 милиарда лева. Останалото е
рекет. Така значи - американските бойни другари искат да ни прецакат с 1 милиард. И този милиард почва вече да мирише. Каквато и
конфиденциалност да обгръща преговорите, миризмата на "гущерите" се усеща. И
виртуално, и през носа на управляващите.
Демек, на всички нас, които идея си нямаме
откъде да им го дадем този пусти милиард,
който не е гласуван като рамка в Парламента. Не можем да го компенсираме с надвзетите партийни субсидии, дето сега ще ги
връщат в бюджета. Те са трохички на трапезата на богатите американци. И също миришат лошо, така че да замениш една миризма
с друга, значи да развониш цяла България.
Тепърва трябва да свикваме с миризмата
на парите за самолетите. В крайна сметка
ще ги изкихаме. А апологетите на сделката
могат да си сложат както синя каска, така и
противогаз. Също и оставка.
Валентин ВАРАДИНОВ
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e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

За поредна година детски усмивки греят от сцената на ОДК
Светла ЙОРДАНОВА
Над 380 млади актьори от страната и
чужбина ще се изявят
във фестивала на
театралното изкуство "Арлекин", който
се организира за шеста поредна година,
от 5 до 7 юни. Той беше официално открит от зам.-кмета
Денислав
Захариев,
който заедно със секретаря на Общината
Радослава Манова пожелаха успех на талантливите момичета и
момчета.
"Щастлив съм че
имам възможността
от името на кмета на
Община Перник г-жа
Вяра Церовска да открия прекрасния международен театрален
фестивал "Арлекин".
За поредна година сце-

ната на Обединения
детски комплекс ще
бъде изпълнена с много усмивки, красота и
настроение,
които
могат да се видят.
През тези три дни
перничани и гости на
града ще имат възможността да се насладят на творчеството и на таланта
ви. Желая успех и успешно
представяне
на всички театрални
трупи", сподели Денислав Захариев.
Тази година в рамките на фестивала ще
бъдат изиграни 22
представления, както
и два уъркшопа. Ще
гостуват
състави
от Република Сърбия,
а страната ни ще бъде представена от деца и младежи от София, Враца, Кнежа,

Банкя, Кюстендил, Благоевград,
Симитли,
Брезник и др. градове.
"Децата
харесват
този фестивал, той
няма конкурсен характер, гледат постановките, радват се на
постиженията на другите. Съревновават
се в хубавия смисъл на
думата - да са по-добри, но стават приятели, което е най-ценно
за този фестивал",
подчерта Ваня Михова, ръководител на
Детско-юношеския
театър "Мускетарите" към ОДК. Според
нея театърът учи децата на дисциплина и
отговорност и покани всички малки и големи почитатели на
Мелпомена да се забавляват на представленията.

Любомира ПЕЛОВА
Жител на пернишкото село Драгичево ще
бъде съден за шофиране на автомобил в
нетрезво състояние.
Нарушението на закона е установено на 19
април тази година. В пернишкия квартал
"Изток" бил проверен лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от 55-годишен
ъмж от Драгичево. Уредът отчел 1,5 промила.
Водачът е привлечен като обвиняем и работата продължава съвместно с Районна
прокуратура - Перник, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932
e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

www.sapernik.info
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Пиян шофьор ще
отговаря пред Темида

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД
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ÈÍÒÅÐÅÑÚÒ ÊÚÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÀ
“ÀÐËÅÊÈÍ” ÍÀÐÀÑÒÂÀ
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ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈßÒÀ Â ÁÎÐÁÀÒÀ

Двойно са се увеличили
болните от варицела
Силвия ГРИГОРОВА
През изминалата седмица в областта са
установени 10 случая на болни от варицела, при 4 за предходната седмица. 8 от болните са от Перник, 1 от Брезник и 1 от село
Банище. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник. От там
поясниха, че над два пъти са се увеличили
и заболелите от заразни заболявания. Констатираните болни през този период са 18,
при 8 за предходната седмица. От групата
на въздушно-капковите инфекции са установени 13 болни.
Регистриран е 1 болен от скарлатина от
Перник, който е хоспитализиран в Инфекциозното отделение на МБАЛ"Р. Ангелова".
През изминалата седмица са установени
2 болни, на които диагнозата е вероятна туберкулоза. Единият е от Батановци, а другият от Трън.

На страница 2

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0700 100 10
www.cez.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД

Перник 2303,
кв. Мошино
тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

гр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se
www.aqelectric.com

Застрахователна и
презастрахователна компания

♦товарни
превози
♦скални
материали
♦услуги със строителна механизация
♦бетонови и асфалтови смеси

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

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
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Спасовден в Радомир
Любомира ПЕЛОВА
По традиция днес жители и гости на Радомир ще се съберат в местността "Манастирчето" над града, за да отпразнуват Спасовден, съобщиха от общината. Организатори
на празника са община Радомир и черковното настоятелство при храм "Св. Димитър".
Спасовден по традиция в града ще започне
в 8 часа с празнична литургия. След това ще
бъде осветен курбан за здраве. В 10:30 часа
започва фолклорна празнична програма,
подготвена от самодейни състави и гости.
Общинската управа се е погрижила и за
транспорта до "Манастирчето". Осигурен е
безплатен превоз до мястото на празника.
От 9 часа, на всеки 15 минути ще има автобуси, които ще тръгват от Полигона, уточняват от местната администрация.
"Манастирчето" е свято място за местните
хора, които вярват, че оттук черпят сила и надежда. През 1994 година радомирци възстановили със собствени сили и средства
разрушавания неколкократно манастир.
Новата обител е наречена "Св. Възнесение Господне", а в напрестолния камък са
вградени мощи на Св. Харалампи с идеята
да предпазва града от лоши неща. Сега районът непрекъснато се облагородява. Монтирани са пейки, направен е нов заслон.

В ЮЗДП започна активно
производство на фиданки
Силвия ГРИГОРОВА
Близо 400 000 контейнерни фиданки вече
са произведени с новата автоматизирана поточна линия в горския разсадник на "ДГС София" край с. Локорско. Най-многобройни са
фиданките от черен бор, космат дъб, клек и
чинар, с които ще се възстановяват увредени
гори в зони от Натура 2000 на територията на
Югозападното държавно предприятие. Залесяването с първите контейнерни фиданки
се предвижда да се извърши наесен.
Първата в България
поточна
линия за
производство
на контейнерни фиданки за
горското
стопанство и съпътстваща инфраструктура са доставени по
програма LIFE 2016 на ЕК в рамките на проект
за възстановяване и подобряване на природозащитния статус на горите от мрежата НАТУРА 2000. Проектът се изпълнява от ЮЗДП и
Горска семеконтролна станция - София.
Модерната технология е с голям капацитет
от 1,4 милиона фиданки годишно. Контейнерната система има редица предимства - ускорен растеж на фиданките, по-кратък цикъл на
производство, по-добра адаптация и по-висок процент на прихващане (до 97%) спрямо
залесяването с фиданки с гол корен. Това
позволява бързо и ефективно възстановяване на горите след нарушения, свързани с
природни бедствия или човешка дейност.
Многократно увеличеният шанс за прихващане води и до намаляване на разходите за
отглеждане и попълване на младите насаждения. Залесяването с контейнерни фиданки
се предвижда да се извърши наесен.
ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семейството й търсят помощ. Малката Еда Хюсеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оперативни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворителната кампания се води от фондация "Надежда и Любов за Живот".
Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:
BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Съперник
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Статистиката отчита леко увеличение на посещенията на музеите в региона

Светла ЙОРДАНОВА
Макар и с малко са
се увеличили посещенията на музеите на
територията на пернишка област през миналата година, нараснали са и посещенията на чужденци в нашите музеи, това отчитат от Териториалната статистика в Перник, обобщавайки данните от изследването си за дейността на културните институции през
миналата година.
Изследването
обхваща музеите, театрите и музикалните

колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
МУЗЕИ
Към 31.12.2018 г. в
област Перник функционират 4 музея,
регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на
музеите в област
Перник са част от националното ни богатство и формират
музеен фонд, който
се състои от 57.0 хил.
фондови единици. В
сравнение с 2017 г.

техният брой се увеличава с 0.2%. Към
31.12.2018 г. броят на
цифровизираните
фондови единици е 2
517. Общата полезна
площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 024
квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2018 г. са
38.5 хил. и в сравнение
с 2017 г. се увеличават с 2.2% . В дните със
свободен вход са осъществени 58.8% от
посещенията в музеите. В сравнение с 2017
г. посещенията на

Животновъдите с месодайни
крави под селекционен контрол
получават 550 000 лева
Силвия ГРИГОРОВА
Животновъдите,
които
отглеждат
специализирани породи месодайни крави под селекционен
контрол
получиха
550 000 лева по държавната помощ de
minimis. Финансовата подкрепа за глава
добитък е в размер
до 80 лв. и се разпределя между 139 земеделски стопани. В
началото на април
Управителният съвет на ДФ "Земеделие" утвърди бюджет до 800 000 лева в помощ на сектор
"месодайното
животновъдство".
Подпомагането
се
предоставя съгласно Регламент (ЕС) №
1408/2013 на Комисията, изменен с
Регламент
(ЕС)
2019/316.
На
подпомагане

подлежат регистрирани
земеделски
стопани-животновъди,
отглеждали
през 2018 г. месодайни крави под селекционен контрол от
породите Абердинангус, Лимузин, Херефорд, Симентал,
Галоуей, Обрак, Шароле.
Животните
следва да са допустими за подпомагане в кампанията за
директни плащания
през 2018 г. по Схемата за обвързано
подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.
Помощта има за
цел да насърчи преодоляването
на
трудностите, които животновъдите
изпитват в сектора
на месодайното говедовъдство.
Очакваният ефект е
постигане на иконо-

мическа
устойчивост и стабилизиране на фермерските
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 стойност в отрасъла на
селското
стопанство.
Общият размер на
предоставените на
едно лице или предприятие помощи по
схемата de minimis
не може да надхвърля
левовата
равностойност
на
25 000 евро (48
895.75 лв.) за период
от три последователни бюджетни години (2017-2019 г.).

чужденци в музеите
се
увеличават
с
15.7%, докато изнесените беседи намаляват с 25.5%.
Общият
персонал
на музеите през 2017
г. е 43 души, или с
4.4% по-малко в сравнение с предходната
година.
СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
През 2018 г. в действащия 1 театър в
област Перник са организирани 14 представления, посетени
от 1 820 зрители. В
сравнение с 2017 г.
представленията намаляват с 39.1%, а посещенията са с над четири пъти по-малко.
Намалява и средният
брой посетители на
едно представление от 324 души през
2017 г. на 130 души
през 2018 година.
БИБЛИОТЕКИ
През 2018 г. в област Перник функционира 1 библиотека с
библиотечен
фонд
над 200 хил. библиотечни
документа:
книги, продължаващи
издания - вестници,
списания, бюлетини и
други.
Библиотечният фонд в област
Перник
към
31.12.2018 г. се състои от 298.3 хил. биб-

лиотечни документа,
като 95.6% (285.1
хил.) е зает от книги.
Регистрираните читатели са 2 547, което е с 6.7% по-малко в
сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 6.2% и
достигат 30.8 хиляди
през 2018 година. Заетият
библиотечен
фонд е 69.7 хил. библиотечни единици.
АУДИО-ВИЗУАЛНА
ДЕЙНОСТ
Аудио-визуалната
дейност включва филмовото
производство, дейността на кината, както и радио- и
телевизионната програмна дейност.
РАДИОПРОГРАМНА
И
ТЕЛЕВИЗИОННА
ДЕЙНОСТ
През 2018 г. на територията на областта
функционира една кабелна телевизия. Излъчените програми са с
обща
продължителност 2 483 часа, или с
6.5% повече в сравнение с 2017 година.
Основните показатели и обхватът на
изследванията са в
съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО,
уточняват от Териториалната статистика в Перник.

Двойно са се увеличили
болните от варицела
Регистрирани са
и 2 болни от чревни инфекции. Единият е болен от ентероколит от Перник , който се лекува стационарно в СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД- София. Другият е от гастроентерит, също от Перник.
Установен е 1 болен от хепатит А от
Перник. Хоспитализиран е в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Р. Ангелова" гр. Перник.
През седмицата са регистрирани и 2
случая на лаймска борелиоза от гр.
Перник. Хоспитализирани са в Инфекциозното отделение на МБАЛ "Р. Ангелова" гр. Перник. Случаите са проучени, обработени са огнищата и са взети
противоепидемични мерки спрямо болните, контактните лица и околната среда.
През изминалата седмица инспекторите на РЗИ - Перник са извършили 162
проверки. От тях 42 са свързани със
забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. По време
на проверките са издадени 5 предписания за отстраняване на констатирани
нарушения.
И през изминалата седмица здравната
инспекция продължи ежедневния мониторинг на питейните води в региона. Взети са 34 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната
от тях вода, ползвана за питейно-битови
нужди отговаря на Наредба №9. Взети
са и 10 проби от бутилирани води, за да
се установи дали отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.
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Проектът обхваща периода 2019 - 2021 година и се финансира от ОП "Добро управление"

Любомира ПЕЛОВА
На специална пресконференция вчера
бе дадено началото
на проекта "Функциониране на Областен информационен център - Перник
през периода 20192021 г.", финансиран
от
Оперативна
програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален
фонд.
На форума присъстваха
зам.кметът
Денислав
Захариев,
главният секретар
на общината Радослава Манова, ръко-

водителят на Областния
информационен
център
инж.Ирена Георгиева
и екипът, с който
тя работи, координаторът на проекта
Росица Симеонова и
счетоводителят Божана Искренова.
364 000 лв е стойността на разработката, а бенефициент на проекта е
община Перник, поясни ръководителят
на проекта инж.Иван
Искренов. През новият програмен период
натоварването на екипа на ОИЦ
ще е изключително
високо, добави той.

Инж.Искренов разясни общата цел на
проекта - да бъде
повишена информираността на гражданите, да се осигури
достъпност до информация и да се популяризират
възможностите за финансиране, които ЕС
предоставя
през
програмния период
2014 - 2020 година,
чрез осигуряване на
ефективно функциониране на ОИЦ-Перник през периода
2019 - 2021 година.
Инж.Искренов сподели, че амбициозната
програма на ОИЦ Перник
предвижда

провеждането на 18
регулярни информационни срещи в шестте общини на региона и по-големи
населени места. 21
ще са работните
срещи с различни
представители
на
общини,
институции, целеви групи,
браншови организации,
неправителствени организации
и други заинтересовани групи.
Предвиждат се и
шест
срещи
за
проактивна работа
с представители на
регионални печатни
и електронни медии,
чиято цел е да се
създаде и поддържа
с тях активно сътрудничество.
Пернишкият ОИЦ
ще участва и в три
национални инициативи на мрежата,
от която е част
той. През периода
2019 - 2021 година
екипът ще продължи да предоставя и
някои безплатни услуги като разпространение на обща
информация относно политиките на
ЕС, споразуменията
за
партньорство,
управление и изпълнението на ЕСИФ,
предоставяне
на

конкретна информация на потенциални
бенефициенти
за
възможностите за
кандидатстване по
програмите,
съфинансиране от фонда,
организирането на
мероприятия, популяризиращи
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти
и възможностите за
кандидатстване по
отворени процедури
и др. Експертите на
ОИЦ ще подпомагат
потенциалните кандидати и бенефициенти и при работа с ИСУН 2020. Отделено е внимание и
на осигуряването на
публичност и визуализация на проекта.
Прессъобщения ще
бъдат качвани на
сайта на общината,
ще се провеждат и
пресконференции
с
медиите. На първата от тях, проведена вчера, зам.кметът Денислав Захариев даде висока
оценка на работата
на екипа на Областния
информационен център от самото му създаване до
днес.

До 120 млн. лв. приходи имат контрабандистите на цигари
Любомира ПЕЛОВА
Криминалните приходи от нелегалното потребление на
цигари през 2018 г. се изчисляват от Института за
пазарна икономика в рамките на 90 - 120 млн. лв.
Приходите от облагането на тютюневите изделия в
България достигат над 3 млрд. лв. или 9.5% от всички
данъчни приходи в бюджета. По този показател страната
ни се нарежда на челните места в ЕС. Само приходите от
акцизи върху тютюневите изделия в България възлизат
на 2.5 млрд. лв. и бележат постоянен ръст след 2015 г.
През 2018 г. делът на незаконните цигари в България е
на рекордно ниски нива за страната - средно 5% от
цялото потребление или това са около 700 млн.лв.
незаконни къса. Въпреки ниския дял на нелегалното
потребление, то не е за подценяване, защото незаконните
късове цигари са чувствително повече както от цялото
потребление на тютюн, така и от набиращите популярност
бездимни тютюневи изделия, уточни Петър Ганев на
конференция на тема "Право и икономика на незаконната
търговия с тютюневи изделия в България", организирана
от ИПИ.
Близо 97% от приходите от облагането на тютюневите
изделия се формират от традиционните цигари.
Криминалните приходи от нелегалното потребление на
цигари през 2018 г. се изчисляват от Института за
пазарна икономика в рамките на 90 - 120 млн. лв.
Приходите от облагането на тютюневите изделия в
България достигат над 3 млрд. лв. или 9.5% от всички
данъчни приходи в бюджета. По този показател страната
ни се нарежда на челните места в ЕС. Само приходите от
акцизи върху тютюневите изделия в България възлизат
на 2.5 млрд. лв. и бележат постоянен ръст след 2015 г.
През 2018 г. делът на незаконните цигари в България е
на рекордно ниски нива за страната - средно 5% от

цялото потребление или това са около 700 млн.лв.
незаконни къса. Въпреки ниския дял на нелегалното
потребление, то не е за подценяване, защото
незаконните късове цигари са чувствително повече
както от цялото потребление на тютюн, така и от
набиращите популярност бездимни тютюневи изделия,
уточни Петър Ганев на конференция на тема "Право и
икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия
в България", организирана от ИПИ.
Близо 97% от приходите от облагането на тютюневите
изделия се формират от традиционните цигари.
Причините за ръста в приходите от акцизи върху
цигарите (694 млн.лв. повече през 2018 г. спрямо 2014 г.)
е спадът на нелегалната търговия след 2015 г. и
съответно възстановяването на легалното потребление,
както и покачването на акцизите след 2016 г., посочи
Ганев.
И през 2018 г. се откроява тенденцията към свиване на
незаконната търговия. През последното тримесечие на
2018 г. делът на нелегалните цигари достига 4.4% от
пазара. В различни изследвания и проучвания прави
впечатление постоянната поява на нови незаконни
"евтини бели цигари", които внезапно заменят
предишните масово предлагани цигари.
Ценовата достъпност на цигарите в България спрямо
останалите страни членки на ЕС остава ниска - в
България е 1.6-1.7 пъти по-негативна спрямо средните
нива за ЕС. През 2018 г. с разполагаемия нетен доход в
България могат да се закупят 5.8 кутии цигари, докато с
разполагаемия доход в ЕС - 9.3 кутии цигари.
"Хората нямат представа какво формира цената на
цигарите. 85% в цигарите са данъци, като по този начин
цигарите са най-тежко обложения продукт на пазара",
отчете Ганев по време на конференцията.
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До екипа
на МК "Свети Георги - Перник"
гр. Перник

Благодарствен адрес
от Първан Максимов Симон
с. Витановци, ул. "Секул Крумов" № 32
Уважаеми госпожи и господа,
На 06.06.2018 г. постъпих в кардиологичното отделение след поредния сърдене пристъп и благодарение на оказаната ми своевременна помощ и изключителния професионализъм на д-р Арабаджиев и д-р Кичуков аз сега се радвам на живота.
Изключително много съм трогнат от
вниманието и грижите на д-р Генчо Арабаджиев, който продължава да се грижи за моето здраве.
Благодаря за всеотдайността и професионализма!
Благодаря за човешкото отношение!
Благодаря за грижите, които положихте за мен!
Благодаря, че ви има!
Приемете моите най-сърдечни поздрави за радост, щастие и благополучие.
Бъдете благословени!
06.06.2019 г.
С огромна признателност и благодраност!

Създадена е организация във връзка
с очакваните значителни валежи
Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и възможността от
възникването на обилни валежи и наводнения, областният управител Ирена
Соколова изисква регулярно предоставяне на информация и наблюдение на
водните обекти и съоръжения в област
Перник.
Активирано е и 24-часово дежурство
на оперативните звена в Министерство
на околната среда, Басейновите дирекции - "Западнобеломорски район" и
"Дунавски район".
Данните се подават два пъти дневно от
дежурните по Общински съвети за сигурност на дежурния по Областен съвет
за сигурност и се докладват на областния управител.
Докладите включват, както обстановката за евентуално възникнали проблеми от обилни валежи с повишени водни
нива във водните обекти, така и наблюдение на язовирните стени с възникнали
аварийни ситуации там и на съоръженията към тях.
Наблюдава се състоянието на реките в
критичните им участъци, по дигите и укрепителните съоръжения.
По справка към 08:30 ч. вчера наличният обем на яз. Студена е 12 987 000
куб. м. при общ обем на водното съоръжение 25 200 000 куб. м.
Изпратени са уведомителни писма на
кметовете за предприемане на необходимите действия.
В информацията получена в 07:45 ч.
при дежурния по Областен съвет за сигурност от общините няма данни за възникнали проблеми заради повишени
водни нива в Перник, Радомир, Брезник,
Трън, Земен и Ковачевци.
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Ваня Михова - ръководител на ДЮТ "Мускетарите" при ОДК

Светла ЙОРДАНОВА
Театрални състави
от Сърбия гостуват
в тазгодишното издание на фестивала за
театрално изкуство
"Арлекин" в Перник,
който бе официално
открит вчера и ще
продължи
до
7-ми
юни. В рамките на
фестивала ще се иг-

раят 22 представления, ще има и два уъркшопа за младите актьори, които гостуват в града ни, съобщи ръководителят на
Детскоюношеския
театър "Мускетарите" Ваня Михова, който е домакин на събитието.
"Децата
харесват

Нормативните актове на МС
- с антикорупционен анализ
Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет прие изменения
и допълнения в устройствения си правилник, с които се предвижда задължение за вносителите на проекти на нормативни актове да включват в доклада
си и мотивите към законопроектите информация за предлагани от тях антикорупционни мерки, тяхната същност и
риска, срещу който са насочени.
Чрез тези промени ще се повиши публичността и ще съсредоточи фокуса
върху предлагани антикорупционни
мерки, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Мярката бе предложена на Националния съвет по антикорупционни политики, председателстван от заместник министър-председателя по правосъдната
реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и подкрепена
от него на заседание през март.
Изменение в правилника се прави и
по отношение на процедурата за съгласуване на законопроектите от Комисията за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобито имущество.
Комисията в 20- дневен срок ще извършва анализ на предлаганите законопроекти за наличието на корупционен
риск.
Предвижда се и задължение за вносителя, ако не приеме предложенията
на Комисията, да изложи аргументи за
това в съгласувателната процедура по
предложения проект преди приемането
му от Министерския съвет.
Това не освобождава вносителя от
задължението да уведомят в едномесечен срок Комисията по реда на Закона
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество за приетите мерки, както и за
неприетите и мотивите за това.

този фестивал, той
няма конкурсен характер. Тук децата и младежите стават просто приятели, гледат
постановките и се
радват на постиженията на другите"каза Ваня Михова. Тя
уточни, че на сцената
на ОДК в трите дни
на фестивала свои

спектакли
представят детски и младежки
театрални
трупи от София, Кнежа, Враца, Банкя, Кюстендил, Благоевград,
Симитли, Брезник и
други градове.
Според Ваня Михова
с всяка изминала година представленията,
които участват във

фестивала
стават
все по- добри, а участниците все повече.
"В началото участниците бяха 100, а
тази година те са
380. Това определено
говори, че има интерес към нашия фестивал.
Единственият
проблем за съставите от по- отдалечените градове е пътуването и липсата на
средства"- каза още
Михова
На сцената на ОДК
по време на фестивала преобладават смехът и усмивките. Има
и по- сериозни представления, но като
цяло преобладават комедиите.
Детско- юношеският театър "Мускетарите" се представя
на фестивала с две
постановки- "Приказка за Арлекин" по Джани Родари и "Спътникът на Алтеа", които
бяха играни във вчерашния първи фестивален ден.

КПКОНПИ с най-много отменени
откази за обществена информация
Любомира ПЕЛОВА
Броят на отказите
за достъп до обществена
информация
се увеличава. От 501
през 2016 г., две години по-късно те вече са над 1000. Паралелно с разширяващата
се
прозрачност се засилват и
негативните
практики, а тук контролът трябва да се
прилага от съдилищата, показва доклад
за състоянието на
достъпа до обществена
информация
за 2018 година.
Правото за достъп
до информация е едно от средствата за
борба с корупцията,
а
се
оказва,
че
КПКОНПИ, която е
антикорупционен орган, е с най-много като процент отменени откази за достъп
до обществена информация. Това заяви адвокат Александър Кашъмов, член
на правния съвет на
Програма
"Достъп
до информация" по
време на представянето на доклада на
пресконференция.
Правото на достъп
до
информация
трябва да остане гарантирано и незасегнато от засиления

режим за защита на
личните данни, убеден е адвокатът.
Според него в областта на законодателството се наблюдават
активни
усилия от страна на
цялата държавна машина да се изпълняват задълженията.
"За
съжаление
не
спират да работят
и тъмните сили",
заяви той. С непрозрачна законодателна
инициатива
в
правната
комисия
на парламента е внесена в последния момент поправка, с
която се отменя
цялата втора съдебна инстанция, даваща възможност за
подаване на касационни жалби, поясни Кашъмов.
Налага се въвеждане на общ модел на
интернет страниците поради слабите
търсачки и трудния
достъп до обществена информация
според изпълнителния
директор
на
Програма
"Достъп
до информация" Гергана Жулева.
Необходима и е актуализация на вътрешните правила в
институциите по изпълнение на Закона

за достъп до обществена информация.
По отношение задълженията за публикуване
изпълнителният директор
на ПДИ Гергана Жулева препоръчва да
се обърне внимание
на целта на секциите за достъп до информация. Не просто да се качва някаква информация, която няма отношение
към
заявителите,
каза още тя.
Проучване показва, че само 10% от
институциите
са
създали система за
работа с електронните заявления. Това са само 56 от 654
органи
на
власт,
уточни Жулева. Това
е особено важно по
думите й поради
факта, че вече е подготвена платформата за достъп до информация от страна на Министерския
съвет.
Необходим е орган
- информационен комисар,
който
да
координира и контролира
изпълнението на задълженията по изнасяне
на обществена информация, акцентира изпълнителният
директор.

Съперник

Губернаторът поздрави
"Да бъдем приятели"
за 19-тия рожден ден
Любомира ПЕЛОВА
Младежкият клуб "Да бъдем приятели" към
фондация П.У.Л.С. стана на 19 години. Губернаторът Ирена Соколова изпрати специален
поздравителен адрес до амбициозните млади
хора за празника.
"Вече 19 години Вие постоянно доказвате
своята професионализъм в себеотдаващата и
ангажираща работа, насочена към изграждане и установяване на ефективна програма от
грижи за деца и семейства преживели насилие.
Като областен управител се гордея с Вашата инициативност и социална отговорност,
всекидневно да оказвате психологическа,
правна, социална подкрепа и помощ на нуждаещите се хора!
Високо ценя съвместните ни дейности и
инициативи за подобряване на психологическата среда, в която живеем, както и за справяне със сексуалното насилие над деца в Югозападна България и прекратяване на порочния модел.
Желая Ви да развивате своята дейност и
широкия спектър от програми в полза на нуждаещите се и да бъдете добротворци, които
променят нашия свят със силата на професионализма, добротата и взаимопомощта! " се
казва в поздравлението на областния управител.

СДС хареса коалицията с
ГЕРБ и за местните избори
Любомира ПЕЛОВА
"Имаме потенциал да възродим СДС и се
надяваме той да бъде реализиран на предстоящите местни избори." На повечето места
най-вероятно ще бъдем с ГЕРБ на месните избори, защото това го искат и нашите структури, и структурите на ГЕРБ. Това заяви лидерът
на СДС Румен Христов на пресконференция в
централата на партията.
По думите му ГЕРБ и СДС са водили бегли
разговори по темата, но очевидно е, че когато
един съюз работи добре, той би могъл да се
развива.
Христов изтъкна, че евроизборите били много трудни. Той не е чул дебат за Европейския
съюз. Обсъждали се само вътрешнополитически теми, в които дебатите били тежки и
стартирали с превес на БСП, стана ясно от думите на Христов. Той видял една много организирана партия и включването на премиера
Борисов допринесало за промяна на тренда.
С такъв анализ излизат от СДС, след като
на изминалите европейски избори влязоха в
коалиция с ГЕРБ. Така от СДС в Европейския
парламент влиза един евродепутат - Александър Йорданов. Лидерът на СДС Румен Христов открои няколко посоки, в които ще работи
евродепутатът на СДС в Европейския парламент. Сините ще работят в групата на ЕНП за
повече интеграция, за обединена Европа, за
членството на България в Еврозоната и Шенген и европейски граждани с европейски доходи. По думите на Христова това би могло да
стане със запазване на средствата от кохезионна политика в България и тяхното разумно харчене. За СДС резултатът от евроизборите е успех, защото са успели "да спрат похода към властта на БСП". Румен Христов изрази задоволството си, че отново десницата
запазва своето преобладващо място в Европейския парламент. Той се похвали, че България ще даде повече десни депутати в ЕНП, отколкото дава Холандия например.
Александър Йорданов поздрави Радан Кънев за избирането му за евродепутат от "Демократична България". По думите на Йорданов, евродепутатът на ДБ иска или не, ще
трябва да работи със СДС и другите десни политически партии от България. Той увери, че
България ще има добра група в ЕНП и всеки
ще намери мястото, в което да представя България по най-добрия начин. От своя страна
главният секретар на СДС Илия Лазаров посочи, че от партията са много доволни от постигнатия резултат. Резултатът от евроизборите
заздравил организационно партията и кампанията била много успешна за сините.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Четвъртък, 6 юни 2019 г., брой 104 /6693/ година XХV

АГЕНЦИЯ

ул. Миньор-19, ет. 2

0888 503 237

Купува веднага
къща в селата
около Перник, до 46
000 лв. (може да е
за частичен ремонт)
АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
www.pernishkiimoti.imot.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на
НСНИ
и
РСНИ

0888/222 656

ПРОДАВА:
Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ
- 88 000 лв.
- 100 000 лв.
Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2
- 55 000 евро
Производствен цех, Караманица, 309 м2
Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
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.
- 62 000 лв.
13. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2
- 75 000 евро
14. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ
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,
- 65 500 евро
окачени тавани, латекс, 173 м2
- 41 000 лв.
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2
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,
- 150 000 евро
РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2
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,
- 183 000 евро
РЗП: 220 м2, двор: 720 м2
23. Къща, Радина чешма, груб строеж, 2 етажа,
- 50 000 лв.
РЗП:106 м2, двор:690 м2
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
- 89 500 евро
двор: 470 м2
25. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
регулация, водопровод
- 67 000 лв.
НАЕМ
- 350 лв.
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2
- 250 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ
- 2000 евро
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Тера

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2
(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Булгари

Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9
0884 32 47 03

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.
2
- 53 500 евро / 104 700 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м , ет. 4, тх./пл., ТЕЦ
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
2
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м
- 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

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД

Член на
НСНИ
и
РСНИ

ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/
www.intelekt_2000.imot.bg
Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

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

ИМОТИ
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Съперник

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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/

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,
обзаведена

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

- 55 000 лв.

36 м2, партер,
комуникативно място,
подходящо за различни дейности

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,
двор: 579 м2

- 42 000 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

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.,

КАНТОРА

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

Тел.: 0895 718 709

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,
2
масивен гараж, двор: 200 м
- 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
2
масивен гараж 21 м
- 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
2. Гарсониера, Изток или Мошино,
3. Гарсониера, Център
4. Гарсониера, Тв. ливади
5. Двустаен, Център
6. Двустаен, Тева
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център
8. Апартаменти, във всички райони на Перник
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство

- до 55 000 лв.
- до 45 000 лв.
- до 55 000 лв.
- до 45 000 лв.
- до 45 000 евро
- до 50 000 лв.
- до 70 000 лв.

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
2
нова сграда, ЗП:80 м , с 5 паркоместа
- 1000 лв.

РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

"ГАБИ-М" ЕООД

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

елефони:
15;;
Тел
ефони: 60 13 15
0898/680 417;
вечер: 076/60 52 68

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

Кантора
за недвижими
имоти

ет. 2, офис 3 /стария съд/

Орел “EООД”

Тел.: 0898/945 694

ул.”Търговска” 42,

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДВУСТАЙНИ:
Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт,
- 55 000 лв.
Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен
- 63 000 лв.
Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт
- 70 000 лв.
Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ
- по договаряне
Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр.
- 27 000 лвС. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2
- 5 200 евро; 8 500 лв.

1.
2.
3.
4.
5.

Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт
Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе
Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер.
Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро
състояние
Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане

ТРИСТАЙНИ:
-

78
37
59
32
87

000
000
900
000
000

лв.
евро
лв.
евро
лв.

КЪЩИ,
ВИЛИ,
ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м ,мазе, гараж
- 25 000 лв.
3. Къща, Клепало, 2 етажа, гараж, ПВЦ, подобрения
- 53 150 евро
2
2
4. Къща, Каменина, ЗП:70м , двор 400 м , 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.
2
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м , 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
2. Двустаен, Могиличе, ет. 2, тх., с обзавеждане
3. Гараж, кв. Рено, под Печатницата

- 350 лв.
- 250 лв.
- 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити
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

ИМОТИ

Съперник
РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

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
МАНОС - ЕООД

ПРОДАВАМ

Д-р Джунков

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

акушер-гинеколог

0887 884 095

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

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
2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м

- 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

2

2

15. Мошино, УПИ, 950 м

- 50лв./ м

16. Мошино, УПИ, 620 м2

- 60лв./ м2

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ÎÐÅË

Изпращайте
автобиография
с посочен
телефон за
връзка.

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,
обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А
Телефон:
0885525211
Fax: 076/688942

тел. 0898/ 945 694

ïåðíèøêè èìîòè

тел. 0888/222 656

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

тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,
две тераси - 53 000лв.

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

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

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

АСФ Сървис ЕООД
търси да
назначи:

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,
тераса, 65 000 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ПРОДАВА:

7

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

тел. 0895 718 709

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2
- 12 600 лв.; 13 650 лв.

град Перник, кв. Дараци,
бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

6 юни 2019 г.

ПРОДАВА:
ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

"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:
ШЛОСЕРИ
ЕЛЕКТРОМОНТьОРИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ 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.
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

Модно
ателие
С И М О Н А
(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18
(над химическото чистене)
тел. 0896 62 06 95
Силвия Седевчева

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ
Проектиране, доставка и
изграждане на сигналноохранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.
Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;
888/29 29 62

ПРОДАВА:
2-ст., Център,
60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28
600 евро

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"

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

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

Фирма “ДЛВ” набира:
- шофьори - категория С и С+Е надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
техника
- ел. монтьори
- автомонтьори
Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата
гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1
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МАЛКИ

ОБЯВИ

автомобили

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,
имоти

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеждане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник, Клепало с площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/запад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и околните планини. Тел.: 0897951954
Продавам масивна двуетажна
къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м. в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксозния и реномиран комплекс от затворен тип Делта Хил. Местоположението е уникално, представлява чудесно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442
наем

Давам под наем луксозни помещения, 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
работа

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

Съперник

“Менпауър Груп” търси машинни
оператори
за
международна
производствена
компания.
Предлагаме ви атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 - 1200
лв. и осигурен транспорт. Позвънете
на 0879 958 620 - Герасим Найденов
Търсим продавач-косултант за
нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане. Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси
да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
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

Интересно

и

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
разни

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти
175/70/14,
перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам iPhone 5C - 150 лв., iPhone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887 884 095
Продавам 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
Търсим охрана за офис сграда в
студентски град, заплата 600 лв.
Тел.: 0890527573, 0877694466

забавно

Витамин В12 – всичко, което трябва да знаете
Витамин В12, известен още като кобаламин, е един от осемте витамина от групата В. Витамин В12 е необходим за здравето и правилното функциониране на нервната тъкан, мозъчната функция и
червените кръвни клетки. Научете всичко за витамин В12 и защо
е толкова важен.
ПРИЕМАТЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО ВИТАМИН В12?
Ако искате да бъдете здрави, трябва да сте сигурни, че в организма ви има нужното количество от кобаламина, както още се
нарича витамин В12. Този витамин играе важна роля в много
процеси в тялото, а неговият дефицит може да доведе до редица
здравословни
проблеми.
Тъй като човешкият организъм не синтезира сам В12, вие
трябва да си го набавяте чрез храната или с помощта на хранителни добавки. А набавянето трябва да бъде редовно, тъй като
тялото не съхранява витамин В12 дълго време. Всяко излишно
количество пък се изхвърля заедно с урината.
ЗНАЧЕНИЕ НА ВИТАМИН В12
Витамин В12 играе жизненоважна роля за нормалното функциониране на мозъка, нервната система, както и при образуването на червени кръвни клетки.
Витамин В12 също така помага да се регулира и синтезира ДНК.
Освен това той подпомага абсорбирането на фолиева киселина и
улеснява освобождаването на енергия.
Недостигът на витамин В12 може да направи човек по-податлив
на инфекции.
ХРАНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ВИТАМИН В12
Витамин В12 се съдържа предимно в животинските продукти:
яйца, риба, различните видове месо, морски дарове, мляко, сирене, кисело мляко. В12 може да бъде открит и в някои хранителни
продукти от мая.
Веганите и вегетарианците могат да си набавят витамин В12
чрез хранителни добавки. Това е особено важно по време на бременност и кърмене. Задължителна е обаче консултацията с лекар

преди приема на каквато и да е добавка.
ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН В12
Най-точно дефицитът на витамин В12 може да бъде установен
чрез кръвен тест. Недостигът на този ценен витамин може да доведе до потенциално тежки увреждания, свързани най-вече с
нервната система и мозъка.
Дефицитът на витамин В12 може да причини и анемия. Дори и
по-ниските нива на витамин В12 може да накарат човек да изпитва депресия, да има проблеми с паметта, зрението и да бъде уморен.
Недостатъчното количество на витамин В12 в организма би могло да доведе още до: запек, загуба на апетит, отслабване.
По-сериозните симптоми включват неврологични промени като
изтръпване на ръцете и краката. Някои хора могат да имат затруднения и при поддържането на равновесие.
Дефицитът на витамин В12 по време на бременността може да
забави развитието на бебето.
ОТ КОЛКО ВИТАМИН В12 СЕ НУЖДАЕТЕ?
Отговорът не може да бъде еднакъв за всички хора, тъй като количеството В12, от което се нуждае човек, зависи от някои фактори като възраст,
хранителни навици, здравословно състояние,
прием на лекарства.
Препоръчителните дневни количества витамин В12, измерени в
микрограми (mcg), варират според възрастта:
Бебета до 6-месечна възраст: 0,4 микрограма
Бебета от 7 до 12-месечна възраст: 0,5 микрограма
Деца на възраст между 1-3 години: 0,9 микрограма
Деца на възраст между 4-8 години: 1,2 микрограма
Деца на възраст между 9-13 години: 1,8 микрограма
Тийнейджъри на възраст 14-18 години: 2,4 микрограма
Възрастни: 2,4 микрограма
Бременни жени: 2,6 микрограма
Жени, които кърмят: 2,8 микрограма

Изобретиха „изпомпващ сърдечен пластир“
"Изпомпващ" пластир, съдържащ милиони живи, биещи стволови клетки, може да помогне за възстановяване на щетите, причинени от сърдечен удар, според британски изследователи.
Пришит към сърцето, пластирът с размери 3 на 2 сантиметра, отглеждан в лаборатория от проба от собствените клетки на пациента се превръща в здрав и работещ мускул.
Той също така освобождава химикали, които възстановяват и
регенерират сърдечните клетки.
Изследванията върху зайци показват, че изобретението е безопасно, съобщиха експерти от "Империал Колидж" в Лондон.
Изследванията върху пациенти трябва да започнат през следващите две години, съобщи Би Би Си.
Сърдечен пристъп се случва, когато задръстена артерия блокира притока на кръв към сърдечния мускул, лишавайки го от кислород и хранителни вещества.

Това може да увреди изпомпващата сила на сърцето и да доведе до нелечима сърдечна недостатъчност.
Сърдечната недостатъчност засяга около 920 000 души във Великобритания.
Изследователят д-р Ричард Джабур заяви:
„Един ден се надяваме да добавим сърдечни пластири към леченията, които лекарите могат редовно да предписват на хората
след сърдечен удар.Можем да предпишем една от тези лепенки
заедно с лекарства на пациенти със сърдечна недостатъчност.“
Проф. Метин Авкиран, от Британската сърдечна фондация, която финансира изследването, заяви:
„Сърдечната недостатъчност е състояние на инвалидизация и
промяна на живота, която сега не се лекува. Ако можем да „закърпим“ сърцето и да му помогнем да се излекува, бихме могли
да променим перспективата за много хора."
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Големият коз на Китай Лаптоп с най-опасните вируси
във войната с Тръмп
продаден за 1,3 млн. долара
Китайският технологичен гигант „Хуауей” поиска САЩ да прекратят „незаконните си действия” срещу компанията. От дружеството предупредиха, че решението на американския президент Доналд Тръмп да постави „Хуауей” в черен списък
за търговия „създава опасен прецедент”, който ще навреди на милиарди потребители. „Политиците в САЩ използват силата на една цяла нация срещу частна
компания”, заявиха от „Хуауей”.
„Това решение заплашва да навреди на нашите клиенти в над 170 страни, включително повече от три милиарда потребители, които използват продукти и услуги
на „Хуауей” по целия свят”, подчертаха от компанията, която е най-големият в
глобален мащаб производител на телекомуникационно оборудване. „Спирайки
фирмите в САЩ да правят бизнес с „Хуауей”, правителството ще навреди директно на повече от 1200 американски компании. Това ще засегне десетки хиляди
американски работни места”.
От „Хуауей” подчертават, че няма никакви доказателства, произвежданото от
тях оборудване да представлява риск за сигурността и че са частна компания,
независима от китайското правителство. Забраната срещу китайския технологичен гигант обаче е само една стъпка от войната, която Тръмп обяви на втората по
големина икономика в света.
Действията на американския президент в много отношения приличат на политиките на Роналд Рейгън от края на студената война срещу СССР. В крайна сметка
икономическият натиск доведе до краха на Съветския съюз и утвърди позицията
на САЩ като неоспорим глобален лидер. Сега тази позиция е под заплаха от
възхода на Китай. И по-всичко изглежда, че най-острият сблъсък между двете
суперсили ще е в полето на новите технологии.
И САЩ и Китай имат своите козове в битката за глобално превъзходство. Американският пазар е най-големият в света. Силата на долара и финансовият сектор
на САЩ гарантират тази позиция. Китай се превърна през последните две десетилетия в най-голямата световна фабрика. Това обаче донякъде го прави уязвим,
тъй като всички контрамерки, които предприема срещу САЩ се отразяват негативно и върху китайската икономика.
В Китай се намират много от производствените вериги на американските технологични компании. И докато фабриките са китайски, повечето патенти са американски. Разчупвайки този модел със собствено технологично ноу-хау „Хуауей”
се превърна в заплаха за глобалната хегемония на САЩ. Пекин обаче държи още
един коз – ресурсите. Китай добива 70% от редкоземните метали в глобален мащаб. На практика във всеки чип, процесор или батерия има китайски материали.
А според държавни източници, „Китай сериозно обмисля ограничаването на
износа на редкоземните метали за САЩ”.
Заплахата е сериозна, тъй като при рафинирането на руди на редкоземни метали китайското превъзходство е още по-сериозно. През миналата година почти
90% от цялото световно производство се пада на Китай. Остатък се произвежда в
Малайзия от австралийска минна компания. Единственият рудник за редкоземни
метали в САЩ, който изпраща продукцията си в Китай за преработка, вече е под
натиска на 25% мито, наложено от Пекин в отговор на действията на Тръмп. Ограничаването на износа за Съединените щати, ако бъде наложено, би могло да окаже голямо влияние върху водещи американски индустрии на стойност трилиони
долари, които разчитат на редкоземните метали.

Учени: за мъжете е по-добре
да тичат, а не да карат колело
Мъжете трябва
да тичат или да
вдигат тежести,
вместо да карат
велосипед, за да
поддържат костите си здрави,
заявиха американски учени,
след като установиха, че остеопорозата е много
по-разпространена сред силния
пол, отколкото се
смяташе досега,
съобщи в. "Дейли
телеграф". Учени
от университета на Мисисипи измериха костната плътност на доброволци на възраст от 35 до 50 години и установиха, че 28 процента от мъжете имат признаци,
предшестващи остеопорозата, в сравнение с 26 процента от жените.
Резултатите са изненадващи, защото се смяташе, че тази осакатяваща болест
е по-разпространена сред дамите. Най-добрият начин да се поддържа костната
минерална плътност е с упражнения с натоварване с тежест, като ходене, бягане
и скачане. Вдигането на не много големи тежести също е полезно. Балансираното
хранене е важно, но хората са склонни да надценяват значението на калция за
здравите кости. Калцият е важен, докато костите се развиват, обясни д-р Бас от
екипа.
След това са по-важни упражненията за натоварване с тежест, за да се поддържат костите здрави.Това е една от причините, поради които трябва да насърчаваме хората да са активни – тренировките създават и други здравословни
навици“, коментира Моли Брей, съавтор на изследването, професор и декан към
Тексаския университет в Остин, САЩ.

Компютърните вируси са най-малкото
досадни, но могат да
причинят и доста
вреди. А когато
шест от най-опасните вируса са инсталирани едновременно на един компютър, то тогава той се
превръща в... изкуство. Хиляди тракери
постоянно следят
потребителите на
iOS. Поне така смята
артистът Гуо О Донг,
който е създател на
"The Persistence of
Chaos" ("Постоянството на хаоса"). Това е 11-годишен лаптоп на Samsung, който
работи с Windows XP и на него са инсталирани шестте вируса. Той е продал на търг
своето творение за сумата от 1,345 млн. долара, съобщава BusinessInsider.
Новият Android ще пази личните данни по-добре
Донг коментира, че вирусите, които са използвани в "арт инсталацията" са нанесли щети за общо 95 млрд. долара през годините на своето съществуване.
Вирусите са инсталирани в машината с помощта на компанията Deep Instinct, която ги е осигурила и също така е модифицирала компютъра, за да е безопасен.
Мрежовите контролери са деактивирани, както и възможността за връзка с интернет. Изключени са и портовете за свързване на устройства, за да не могат вирусите да бъдат разпространени към други машини. Разбира се, това няма да спре
човек с достатъчно познания лесно да си осигури достъп до зловредните кодове.
Затова купувачът се задължава да не използва вирусите за незаконна дейност, а
само за научни цели или като произведение на изкуството. Авторът не разкрива
кой е купувачът.
А ето и кои са шестте вируса в лаптопа:
ILOVEYOU - един от старите, класически вируси, който се разпространява по
имейл. Той заменя файловете в компютъра със свои копия и използва имейл клиента на потребителя, за да се самоизпраща до неговите контакти. Само през първата седмица на съществуването си е заразил над 500 000 системи и е нанесъл щети
за над 5,5 млрд. долара и общо над 15 млрд. долара за съществуването си.
MyDoom - разпространява се чрез прикачени файлове в имейли. Това е "червей", който създава пролука в компютъра и се използва най-вече за осигуряване
на канал за инсталиране на други вируси. Нанесените от него щети се изчисляват
за 38 млрд. долара.
SoBig - също се разпространява по имейл, като използва контактите на потребителя, за да се самоизпраща на още повече хора. Това е комбинация от "червей" и
"троянски кон", която може да блокира компютъра. Негови жертви са и големи
компании, като щетите се из1исляват за 37 млрд. долара.
WannaCry - Един от най-актуалните и известни вируси. Това е криптовирус, който криптира данните на жертвата си и иска откуп под формата на Bitcoin, за да
даде ключовете за декриптиране. Вирусът се разпространи ударно за часове
през 2017 г., като зарази над 200 000 машини по целия свят. Щетите са общо за
около 4 млрд. долара.
DarkTequila - Вирус, който се разпространяваше най-вече в Латинска Америка.
Неговата цел е да събира данни от жертвите си, включително потребителски имена и пароли. Няма точно изчисление за сумата на нанесените щети.
BlackEnergy - Първоначално е замислен като вирус за кражба на данни. В последствие обаче се изменя във вирус за атака на критична инфраструктура. Смята
се, че именно BlackEnergy е отговорен за кибератаката в Украйна през декември
2015 г., която доведе до спиране на електричеството до стотици хиляди жители на
страната.

Една пета от хората си
затварят очите пред изневярата
Милиони британци не биха напуснали партньорите си, дори и да се разбрали, че
са им изневерили, пише в. "Дейли експрес". Допитването е направено по поръчка
на правна фирма. То показва, че една пета от хората са склонни да си затварят
очите пред кръшкането на своите партньори. Шокиращо, 18 процента от анкетираните дори не считат сексуалния контакт извън връзката за изневяра.Данните
сочат още, че според мнозинството участници в допитването кръшкането не винаги предполага физически контакт.
Оказва се, че португалките не са склонни да изневерят на половинките си,
въпреки горещата кръв. Датчанките обаче не са толкова свенливи. Те са склонни
да изневерят на партньора си. Бронзът е за представителките на Норвегия. 39%
от представителките на Швеция нямат нищо против да изневерят на половинките
си. Внушителните 82 процента от анкетираните определят половинките си като
неверни, ако те изпращат съобщения, флиртуват или купуват подаръци за някого
извън връзката им. Очаквано мъжете са по-склонни да прелюбодействат - един
на всеки петима е готов на забежка по време на почивка. За сравнение - дамите,
които биха сложили рога на партньора си, докато почиват, са едва една на 14.
Алкохолът играе съществена роля в изневярата. Двадесет процента от анкетираните обаче смятат, че ако са били пияни, деянието им не се брои за кръшкане.Допитването показва още, че най-склонни да простят изневярата на партньора
си са жителите на Ливърпул, следвани от обитателите на Лийдс и Нюкасъл.

Може да видите вашите рекламни карета и на електроното издание на вестника www.sapernik.info
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Възпирайте своята импулсивност и ентусиазъм. В противен случай, ще направите нещо за
което по късно, ще съжалявате. Ако искате да
привлечете някой, който ви харесва, тогава действайте внимателно и без амбиции. Вечерта е
подходяща за разходка сред природата или в парка, в компанията на приятели.
Препоръчително е щедро да споделите идеите
си с онези, които винаги са ви разбирали. Не се
страхувайте, че може да изпаднете в зависимо
положение, то не ви заплашва. Едно пътуване, ще
ви донесе много емоции и нови запознанства. Но
да търсите нова работа, сега не е времето. Интуицията ви, може да се пробуди по време на важни преговори.
Добре е от време на време, да изоставяте своята естествена сериозност и твърдост. Бъдете
лекомислени и безгрижни, особено когато става
дума за любовни взаимоотношения. Ще имате
възможност да организирате малка почивка, екскурзия и пазаруване. Изберете това, което повече ви харесва. Вечерта може да посрещате гости отдалеч.
Препоръчително е, да се подготвите морално за
новите задачи, които ще ви бъдат поверени от
шефовете. Между другото, всичко ще премине
без натиск, което вече е окуражаващо. Благородно действие на любимия човек, ще ви изненада. Облаците могат да се сгъстят, във финансов план.
Опитайте се да отделите пари за „черни дни“.
Днес, ще се хващате за всичко което ви предложат. Такава безразборност може да доведе до загуби и проблеми. Не забравяйте, че няма да има кого да обвинявате, освен себе си. В любовните дела, също ще бъдете нещастни, ако започнете да
преследвате избраника си. Един добър ден за тези, които са планирали спортни събития и дълги пътувания.
Възможни са проблеми в професионалната сфера, които ще трябва да решите до края на деня.
Ако гледате на всичко по-просто и спокойно, ситуацията ще се промени. Необходимо е да възстановите силите си, за да внедрите нови неща в
работния процес. От мимолетни увлечения, е подобре да се откажете.
Трябва да бъдете по-резервирани в отношенията с хората. Оставете недоволството си настрана, защото никой не ви е длъжен с нищо. В личния живот, трябва да изберете позицията на слушател, при това със съчувствие и грижовност.
За постигне на финансовите ви цели, времето
още не е дошло.
Незабавно трябва да решите проблемите, свързани с продажбата на имот, апартамент или кола. Ако днес се появят изгодни оферти, разгледайте ги веднага. По-добре, се откажете от финансовите рискове. Ако решите да похарчите
малко пари за нуждите на семейството, тогава
разумността, няма да навреди.
Днес, ще бъдете нервни и раздразнителни и при
това без видима причина. Може би не сте си доспали? Опитайте се да приложите йога и дихателни упражнения, за повдигане на настроението.
Възможно е неочаквано обаждане от лице, което
не сте виждали от дълго време. Вечерта, е подобре да се откажете от алкохол и диви забавления.
Очаква ви съдбовен ден, когато спешно ще
трябва да взимате решения и да променяте плановете си. За да преодолеете всичко, вярвайте в
себе си. В края на краищата, природата щедро ви е
надарила с издръжливост, постоянство и духовна
сила. На работното място, слушайте съветите
на по-опитните от вас. Подкрепата, ще ви бъде от полза.
Днес може, както много да загубите, така и
много да спечелите. Това важи не само за материалните ценности, но и за отношенията с хората. Има шанс да се влюбите, толкова силно, че да
загубите ума си. За да постигнете личните си
цели, трябва да станете реалисти. В противен
случай, няма да може да се справите до края на годината.
Очаква ви вниманието и любовта на околните,
както и масови празненства и семейни тържества. Опитайте се навсякъде да присъствате, за
да съберете лаврите и почестите. Естественото ви излъчване, ще помогне да достигнете ново
ниво във взаимоотношенията с избраника. Не
всичко е толкова сложно, колкото е изглежда.

МОЗАЙКА

Съперник

СПОРТ

Съперник
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Кристин Петров от „Миньор” бе обявен за най-техничен състезател

Борците от пернишкото
спортно
училище „Олимпиец”
са безспорните фаворити в малките

теглови категории
при момчетата в
красическия
стил.
На
завършилото
държавно
първенс-

„Левски” си връща
Божидар Краев

тво по борба в зала
„Борис Гюдеров” в
най-леката категория до 35 кг.
Кристин
Петров

завоява поредната
си шампионска титла, като на финала
за по-малко от минута тушира противника си от „Спартак”(Плевен).
В същата категория след като отстъпи на полуфинала Кристиян Борисов беше безапелационен и спечели
бронзовия
медал.
Двама от борците
на Спортното останаха на крачка от медалите – Спартак
Валентинов и Владислав Славчев, но
пред тях има още десетки състезания, в
които могат да докажат класата си и
да оберат пловодете на своя труд,така и този на треньорите си Петър Лазов, Радослав Васи-

Голмайсторите на групата на „Миньор”
25 - Николай Гр.Иванов
23 - Христо Спасов
16 - Васил Тачев
14
13
12

Руслан Иванов
Георги Недялков
- Калоян Бонев
Мариан Хаджиев
- Благой Наков
- Калоян Йосифов

- Лъчезар Георгиев
10 - Иван Мишев
- Владимир Каптиев
- Борислав Мл.Борисов
До момента селекцията на Левски цикли.
"Сините" все още не са обявили нито едно
ново попълнение. Новият треньор Петър
Хубчев изрази надежда, че клубът ще успее да привлече поне трима класни чужденци.До момента няма индикации, че столичани са близо до нов играч, който да се
яви на първата тренировка от лятната подготовка на 10 юни.Вариант пред Левски е
Божидар Краев. Хубчев го викаше редовно
в националния отбор, докато бе селекционер. Офанзивният футболист е твърда резерва в датския Мидтиланд и най-вероятно
ще напусне.През миналия сезон изигра едва 12 мача, като само в 2 от тях бе титуляр,
пише "Тема спорт". Краев може да се завърне на "Герена" под наем.На първата тренировка се чака халфът на Септември Асен
Чандъров. "Сините" се надяват да се подсилят и със защитника на Ботев (Пловдив)
Кристиан Димитров.Новият треньор на столичани много харесва и съотборника му Тодор Неделев. Лично Хубчев се опитва да
убеди халфа да премине в редиците на 26кратните шампиони, но това изглежда трудно постижимо на този етап.

- Кристиян Ковачев
- Георги Стефанов
- Александър Якимов
9 - Симеон Вешев

- Чавдар (Етрополе)
- Банско (Банско)
- Оборище (Панагюрище)
/вкл. 7 гола за Беласица (Петрич)/
- Хебър 1918 (Пазарджик)
- Хебър 1918 (Пазарджик)
- Надежда (Доброславци)
- Сливнишки герой (Сливница)
- Беласица (Петрич)
- Миньор (Перник)
/вкл. 5 гола за Германея (Сапарева баня)/
- Оборище (Панагюрище)
- Чавдар (Етрополе)
- Септември (Симитли)
/вкл. 3 гола за Оборище (Панагюрище)/
- Спортист 2009 (Своге) /вкл. 1
гол за Надежда (Доброславци)/
- Балкан 1929 (Ботевград)
- Оборище (Панагюрище)
- Вихрен 1925 (Сандански)
- Банско (Банско)
/вкл. 4 гола за Чавдар (Етрополе)/

Български фен убит
в Англия след финала
на Шампионската лига
Български футболен запалянко издъхна
в британска болница, съобщава ВВС. 51годишният Венцислав Маргинов бил нападнат на улицата в Саутпорт (на 27 км северно от град Ливърпул) след финала на
Шампионската лига между Тотнъм и Ливърпул, игран в Мадрид на 1 юни. Нашенецът бил ранен с нож веднага след края на
мача, в който "червените" спечелиха шестата си европейска титла.Маргинов бил откаран в болницата , но докторите не успели да спасят живота му. Българинът бил
фен на Ливърпул и гледал финала с двамата си синове в местен бар. На прибиране
към дома тримата били нападнати в гръб
от футболни хулигани. Единият от синовете
на Венцислав също е приет в спешното. От
полицията са потвърдили пред местните
медии, че има заподозрян 31-годишен
британец, който е арестуван.

Григор се отказа
от Хертогенбош
Григор Димитров е отказал участие на
турнира на трева Libema Open в Хертогенбош (Холандия), обявиха организаторите на състезанието, което започва на
10 юни - ден след края на “Ролан Гарос”.Една от възможните причини за решението на най-силния ни тенисист би
могло да бъде желанието му да има повече време за подготовка на трева преди
участието му на турнира в “Куинс Клъб”
(Лондон), който пък започва на 17 юни.
Друго възможно обяснение може да се
търси в проблемите с рамото, които го измъчват от известно време, въпреки че в
Париж хасковлията сподели, че се чувства добре физически.Григор ще бъде заменен в основната схема в Хертогенбош
от италианеца Лоренцо Сонего. Очаква
се българинът да играе в “Куинс Клъб” в
английската столица, където трябва да
си партнира на двойки с аржентинеца
Хуан Мартин Дел Потро. Димитров е шампион в "Куинс" от 2014 година.

Кобрата договаря
мач с Луис В Лас Вегас
Кубрат Пулев е на път да се изправи
срещу новия световен шампион в тежка категория на IBF, WBA, WBO и IBO
Анди Руис през ноември в Лас Вегас.
Това обяви пред "Тема Спорт" Кобрата
от САЩ. Той призна, че вече са стартирани преговори в тази посока."Бих посъветвал Джошуа да не се хвърля на
реванш с Руис, защото ще загуби отново. При това още по-тежко. Видяхте, че
той бе наистина безпомощен. Има една
много хубава българска поговорка - не
си прави сметки без кръчмар. Говореха
за следващи срещи, влючително водиха преговори и с нас за мач през ноември на "Уембли". Не го брояха за жив,
държаха се надменно, но Господ гледа
и бе на друго мнение. Ние вече започнахме преговори с Руис. Не виждам
причина двубоят да не се проведе през
ноември. Говорим за Лас Вегас", сподели Кубрат, който е официален претендент на IBF.
Страницата подготви Яне Анестиев
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лев и Веселин Цветков..
Заместник-кметът Денислав Захариев закри първенството, като връчи
и двете купи за найтехничен ( Кристин
Петров „Миньор”) и
най-резултатен
Христо Нямов („Атлетик” – Пловдив)
състезател.
Заместник-кметът връчи и две
специални грамоти
за принос в организацията на състезанието на Иво Ангелов и Веселин Цветков и заяви,че е сигурен,че с такава качествена работа в
борбата Перник в
най-скоро време ще
се гордее със световен и олимпийски
шампион в този атрактивен спорт.

11

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”
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Те са от семейства на загинали и пострадали полицаи и пожарникари

Любомира ПЕЛОВА
За поредна година
Министерството на
вътрешните работи

осигурява безплатни
почивки за семействата на загинали и пострадали при изпълне-

Масирани проверки на КАТ за
дрогирани и пияни шофьори
Любомира ПЕЛОВА
От 3 юни започнаха масирани проверки по пътищата в страната за употребата
на алкохол, наркотични вещества и техните аналози от водачите на моторни
превозни средств Акцията ще продължи
до 9 юни.
Масираната полицейска операция се
провежда на територията България и на
всички страни членки на Европейската
мрежа на службите на Пътна полиция TISPOL. Според статистиката, една от
трите основни причини за възникване на
тежки инциденти по пътищата на Европа, с голям брой жертви, е точно управлението на моторно превозно средство,
след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.
По време на проверките пътните полицаи следят и за валидна задължителна
застраховка "Гражданска отговорност"
на автомобилистите, невръчени електронни фишове, както и за неплатени
глоби, наложени по ЗДвП.

СРЕЩА
на випуск 1979 год.
ПМГ “Христо Смирненски”
на 08.06.2019г. събота
в ресторант “Двореца”
от 19 часа
за контакти
тел: 0878362203

ние на служебния дълг
служители. Общо 42
деца и 26-има възрастни, техни родители
или настойници от
столицата и областите Перник, Бургас,
Варна, Велико Търново, Видин, Кърджали,
Кюстендил, Монтана,
Пазарджик, Пловдив,
Разград, Русе, Сливен,
София, Стара Загора,
Търговище и Шумен
ще летуват в базите
на ведомството в Несебър, Созопол и Долна баня.

Седемдневните ваканции са през месеците юни, юли и септември.
Националната благотворителна кампания за подпомагане на
децата на загиналите
и пострадалите при
изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР се провежда
целогодишно.
Средствата се набират чрез изпращане
на sms на номер 1866
за абонатите на Mtel,

Telenor и Vivacom или
чрез гласово обаждане на 090051866 за
абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1
лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане 0.99 лв. (без ДДС).
Средства могат да се
прeвеждат и по единната банкова сметка
с IBAN: BG71 BNBG
9661 3000 1462 01,
BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка,
Централно
управление.

Задава се ново поскъпване
на "Гражданска отговорност"
Силвия ГРИГОРОВА
Застрахователни
компании предупредиха, че предстои
поредно поскъпване
на задължителната
застраховка "Гражданска
отговорност". През миналата година тя скочи
с над 50% и средната й стойност в момента е между 250 и
300 лв. в зависимост от населеното
място. Увеличението
вероятно
ще
продължи и в идните месеци.
Една от причините за новото поскъпване са мерките,
които трябва да
предприемат
застрахователите,
след като от края на
2018 г. страната ни
бе поставена под
мониторинг по системата "Зелена карта" заради системно
неплащане от страна на определени
компании на щети
от катастрофи с
наши автомобили в
чужбина. Българското бюро "Зелена карта" бе наказано да
внесе гаранция, както и да сключи презастрахователен договор за целия пазар.
Гаранцията е от 5
млн. евро, съобщиха
в сряда от Асоциацията на българските застрахователи
(АБЗ). Оттам засега
отказват да посочат стойността на
презастрахователния договор, чието
сключване било на
финала.
Допълнителните
разходи,
които

трябва да направят
компаниите заради
това презастраховане, неминуемо ще повишат цената на полицата. В началото
на 2018 г., когато
отново заради неизплатени обезщетения за катастрофи
в чужбина международното бюро "Зелена карта" поиска от
българските застрахователи
извънреден депозит гаранция от 4 млн. евро,
"Гражданска
отговорност" бе увеличена средно с 12 лв.
Застрахователите
се оплакаха и от съдебни решения. Според тях съдилищата
продължават да присъждат високи обезщетения от десетки хиляди левове за
неимуществени вреди при смърт на
пътя.
В края на миналата
година в Кодекса за
застраховане
бе
фиксирана сума от
5000 лв. за компенсиране на болките и
страданията на подалечните роднини
на
загиналия
братя, сестри, баби,
дядовци и внуци.
Съдии обаче не се
съобразявали с този
лимит и определяли
неимуществени обезщетения за по-далечните роднини от
порядъка на 20-30
хиляди, дори 80-100
хиляди лева. Подобни
решения
вече
имало и на втора инстанция, като съдиите уважавали аргументите, че такова е европейското
законодателство,

както и че гледат
събития, възникнали преди поправката
в застрахователния
кодекс. Все още няма
решения на последната инстанция ВКС.
Лимитът от 5000
лв. за компенсиране
на по-далечните роднини бе приет като
временна мярка до
въвеждане на ясна
методика за определяне на неимуществените обезщетения към роднините
на загиналите при
автомобилни катастрофи.
Даденият 6-месечен срок вече изтича, но Гаранционният фонд още не е
готов с методиката. Фондът е наел
консултант, който
до дни ще представи доклада си пред
работната
група,
съобщиха от АБЗ.
Консултантите са
анализирали практиката в Германия, Испания, Румъния и
Франция.
Комисията по финансов надзор и другите заинтересовани институции ще изберат
най-подходящия
за
България
вариант.
Очакванията на застрахователите
са
тази методика да
бъде приета до края
на годината.
"Настояваме
за
широко обществено
обсъждане на методиката. Съдът ще
започне да я прилага
едва когато приеме,
че тя е справедлива", заяви
Светла
Несторова, председател на АБЗ".
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Обраха къща в Батановци
Любомира ПЕЛОВА
Кражба
от къща е
извършена в Батановци, информираха
от
пресцентъра
на
Областната дирекция
на
МВР
в
Перник..
За престъплението е сигнализирала
собственичката на дома, 53-годишна
жена. Та съобщила, че е разбит прозорец и са откраднати телевизор и компютър. Извършен е оглед от служители на
Първо районно управление на МВР и
представители на участък "Полиция" в
Батановци.
Започнато е досъдебно производство
и работата продължава.

АПРОПО
ЕДНО РУТИННО АДМИНИСТРАТИВНО
СЪЧИНЕНИЕ НИ ХВЪРЛИ В МУЗИКАТА ОНЯ ДЕН. ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО одобрили план - програмата на областната администрация за 2019 г. Където се предвижда нещата по пътищата да се оправят.
Впрочем, даже и това не го пише. Някакви
общи приказки, ама толкова общи и бюрократично усукани, че ти иде да се изокаш. Никаква конкретика, само дъра-бъра лакърдии
за нещо си. Даже за пътищата не става дума.
Нито за пътните знаци. Какъв е смисълът от
подобна безумна бумащина едва ли някой в
България знае. Впрочем тия, които вземат
заплати за тая работа, добре знаят. За пари е.
За много пари. На всичко отгоре това документче минава за добре свършена работа.
Щеше да е чудесно, ако доброволци вземат
да го раздават по кръстовища и светофари на
всички шофьори в областта, та да са наясно
какви колосални грижи се полагат за безопасното движение по пътищата на Пернишка
област. И благодарствени писма да пишат.
Стига да разберат какво точно пише. А истинският документ са самите пътища. Там черно
на бяло е написано всичко. И особено това
колко от катастрофите се дължат на калпава
инфраструктура, неправилно поставени знаци, липса на знаци, неокастрени храсти, изтрита маркировка, неработещи светофари,
пропаднали тротоари и особено - дупки, дупки и пак дупки. Които не можеш да напълниш
с безбройните план - програми за за безопасност на движението в Пернишка област. И не
само...
РЕПУБЛИКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО
ПО БОРБА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ, КОЕТО
СЕ ПРОВЕЖДА В ПЕРНИК, ВЪЗРОДИ
СТАРИ СПОМЕНИ за величието на този
спорт от едното време. Всички взеха да се
прехласват по спомените за купи и медали,
печелени и от представители на пернишката
борцова школа. Надеждите са славата пак
да ни споходи. Да, има го ентусиазма, но
пред полупразни трибуни голям спорт не става. Малките борчета се хвърлят на тепиха като за олимпиада, но го няма оня мощен възглас от трибуните, който караше залата да
трепери. Само единични провиквания на треньора и родителското тяло огласяха атмосферата около състезанията. Борбата не е това,
което беше. Трудно се преобръща значението на самата дума "борец", която се наложи
през 90-те години в съзнанието на българина
като зловеща символика на нещо страховито.
Днешната борческа радост на малчуганите е
може би ново начало. Дори само заради това
републиканското си струва.

