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

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Супер
сме!

Ако сами не се похвалим, няма кой. Така
навремето Тато се хвалеше с българската
нация - нация техническа, така и сега. От
вчера един суперкомпютър ни прави щас-
тливи, че сме номер едно в технологиите.
Е, компютърът още го няма, но ще дойде,
не ще и дума. И ще бъде супер. Като оня
на НАСА, ако не и по-ново поколение. С не-
го може и на Луната да кацнем, както го
направиха американците. И торнадо мо-
жел да  предвиди пустият му суперком-
пютър, даже земетресение. Е, точно от
това имахме нужда. Един суперкомпютър,
някакви си 12 милиона евро от наша стра-
на, и не ти трябват предсказанията нито
на Нострадамус, нито на баба Ванга. Та с
него можем да изчислим докога ще управл-
ява Бойко Борисов. Сигурно това е най-
лесната задача за гигантския му електро-
нен мозък. А местните избори наесен
няма нужда да ги провеждаме - компютъ-
рът ще разпредели мандатите с аптекар-
ска точност.

Проблемът е къде ще го монтират - в
Народното събрание или в Министерския
съвет? Къде има по-голяма нужда от мо-
щен изкуствен интелект? А може би
трябва да купим два - по един и за двата
центъра на власт. Ще бъде супер, ако ком-
пютърът може и сам да се хвали. Като Та-
то с нацията техническа...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

71 ухапани потърсиха съдействие от медиците в ЦСМП
Силвия ГРИГОРОВА

71 ухапани от кърле-
жи хора са потърсили
помощта на медиците
от Центъра за спешна
медицинска помощ в
рамките на 7 дни. Това
информира директо-
рът на ЦСМП-Перник
д-р Валери Симеонов.
Той поясни, че 30 от
регистрираните слу-
чаи на ухапани от кър-
лежи са посетили фи-
лиала в Радомир. Ос-
таналите пациенти са
от филиалите в Брез-
ник, Трън и Земен. "На-
ложително е да се
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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

предприемат бързи
мерки от страна на
общинските ръко-
водства за третира-
нето на тревните
площи срещу курлежи.
Вярно е, че по селата
навсякъде тревата е
избуяла след дъждове-
те. Затова хората
трябва да са предпаз-
ливи и да се обличат
подходящо, за да се
предпазят от ухапва-
ния. В случай, че от-
крият кърлеж по
тялото си, апелирам
да не се предприема
отстраняването му,

СТР.4

СТР.2

СТР. 11
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Нарушител на заповед за
незабавна защита в ареста

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задържан за нарушаване

на заповед за незабавна защита. В неделя
в пернишкото Първо районно управление
на МВР е  бил подаден сигнал от 49-годиш-
на жена, че в дома й се намира 58-годишен
мъж, срещу когото била издадена заповед
за защита от месец май тази година. Прис-
тигналите на място полицаи го задържали
и настанили за срок до 24 часа в местата
за задържане на Областната дирекция на
МВР в Перник. Започнато е досъдебно
производство и работата продължава.

защото е много въз-
можно част от него
да остане в тялото и
да причини възпале-
ние. Отстраняване-
то на кърлеж във фи-
лиалите на ЦСМП се
извършва напълно
безплатно и се прави
задължителна имуни-
зация", поясни дирек-
торът на ЦДМП-Пер-
ник д-р Валери Симео-
нов. Той допълни, че
през изминалата сед-
мица няма увеличение
на болните от остри
респираторни забол-
явания.

Дренчанин се опъна на полицаи
и се озова в ареста за 24 часа
Любомира ПЕЛОВА

Жител на Дрен е бил
задържан за неизпъл-
нение на полицейско
разпореждане и ока-

зване на съпротива.
Случката се е разиг-

рала на 15 юни, на пло-
щада в най-голямото
радомирско село. Око-

ло 1, 45
ч а с а
а в т о -
патрул
напра -
вил за-
бележ-
ка на
г р у п а
м ъ ж е ,
к о и т о
слуша-
ли сил-

но музика. Един от
тях, на 38-години, за-
почнал да обижда ор-
ганите на реда, да се
държи грубо и ароган-
тно с тях, използвай-
ки нецензурни думи и
псувни. При опит за
задържане скъсал
джоб на униформата
на един от полицаи-
те.

Настанен е в ареста
за срок до 24 часа и е
започнато бързо
производство по чл.
325, ал. 2 от Наказа-
телния кодекс.

Закопчаха рецидивист,
задигнал стока за

50 лева в голям магазин
Любомира ПЕЛОВА

Рецидивист е задържан за кражба от
голям магазин в Перник, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на
МВР.

На 15 юни, на горещия телефон 112 бил
подаден сигнал от служители на голям ма-
газин в центъра на областния град, че са
задържали мъж след касова зона, който се
опитал да открадне стоки за около 50 лева.

Пристигналите на място полицаи иденти-
фицирали стария познайник на органите на
реда. 61-годишният Р.Б. е познат с множес-
тво кражби. Бил е задържан първоначално,
но впоследствие освободен по лекарска
препоръка.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.
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Няма превишение на нормите в обследвания участък, заявяват от РИОСВ

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

Силвия ГРИГОРОВА
Излязоха резулта-

тите от водните
проби от река Стру-
ма. Те бяха взети на

12 юни след подаден
сигнал за пяна в кори-
тото на реката в
участъка от моста
на квартал  Мошино

в Пер-
ник. Не-
забавно
РИОСВ -
Перник
органи-
з и р а
съвмес-
т н а
провер-
ка с Ба-
сейнова
д и р е к -
ция "За-
п а д н о -
б е л о -
морски
район",
Община
Перник,
В и К

ООД - гр. Перник и
Регионалната лабора-
тория на Изпълни-
телна агенция по
околна среда - София.

Измерените показа-
тели на място - рН,
ел. проводимост, раз-
творен кислород и
температура не по-
казват превишение
на нормите за кате-
горията на водното
тяло в обследвания
участък от реката
съгласно Наредба
№4/2012 г. за харак-
теризиране на повър-
хностните води. Ин-
формация за резул-
татите от пълния
анализ на водните
проби ще бъде помес-
тена на интернет
страницата на ин-
спекцията.

С цел установяване
източника на замър-
сените води експер-
ти на РИОСВ - Перник
и Басейнова дирекция

На матурата за 7 клас:
“Богатствата на момъка”

на Георги Русафов
Светла ЙОРДАНОВА

Произведението за преразказ, което
се падна на 7 клас тази година, е при-
казката “Богатствата на момъка” от
Георги Русафов.

Над 61 000 ученици се явиха на изпи-
та по български език и литература след
7. клас.

В 7.00 часа тази сутрин в Министерс-
твото на образованието беше изтеглен
вариант номер 1 на изпита.

Миналата година задачата беше пре-
разказ на “Седем хайдути и едно мага-
ре” от Бранислав Нушич.

Тестът и преразказът днес бяха нео-
чаквано лесни, коментираха седмок-
ласниците след края на изпита. Негова-
та продължителност беше 2 часа и по-
ловина.

Тази година за първи път тестовете
ще се проверяват електронно.

На всеки от листовете за отговори
има индивидуален баркод.

Работите ще се сканират и затова е
необходима черната химикалка.

Тази година тестовете по български
език и по математика не се състоят от
два отделни модула, както беше досе-
га.

Те имат две части с обща оценка.
Първата част от теста по български

пак е от 25 задачи, но вече  има 18 със
структуриран отговор, 6 - с кратък сво-
боден отговор, и една - с разширен сво-
боден отговор.

Втората част е преразказ с дидакти-
ческа задача.

По математика също има промени.
Първата част е от 17 задачи със струк-
туриран отговор и 3 с кратък отговор.

Във втората част вече ще има 2 зада-
чи с кратък свободен отговор и три, в
които учениците трябва да аргументи-
рат отговора.

Тази година родителите ще подават
заявления за класирането само по еле-
ктронен път. Това става в специална
платформа, разработена от просветното
министерство по три различни начина:

При първия родителят сам подава зая-
влението с желаните паралелки от
всяко електронно устройство с достъп
до интернет.

Има възможност родителят да отиде в
училището на детето си и там да му съ-
действат да попълни заявлението еле-
ктронно.

Третият вариант - отива в училище-
гнездо, където специалист попълва зая-
влението, а родителят се подписва, че
това е неговият избор.

Любомира ПЕЛОВА
Жители и гости на

Големо Бучино се
събраха в неделната
вечер на площада в
селото за открива-
нето на традицион-
ния празник. Съби-
тието уважиха на-
родните представи-
тели Красимир Вел-
чев и д-р Александър
Александров, зам.-
кметовете  на Об-
щина Перник Владис-
лав Караилиев и Сев-
делина Ковачева, об-
ластният управи-
тел Ирена Соколова
и кметове на населе-
ни места.

С приветствени
думи към хората се
обърна губернато-
рът на Перник.
"Прекрасно е, че ед-
но толкова красиво
и плодородно село,
каквото е Големо Бу-
чино, е избрало голе-
мия християнски
празник Петдесет-
ница, за свой ден, в
който да събира ро-
да и семейството.
Добрите срещи, ху-
бавите български

традиции, фолклора,
са корените, които
ни правят силни",
сподели Соколова. Тя
отправи пожелание
за успех, плодородие
и берекет.

Пернишкият депу-
тат Красимир Вел-
чев изрази надежда-
та си за доброто
бъдеще на село Голе-
мо Бучино и на пер-
нишкия край, защо-
то народният дух и
националното само-
съзнание са живи.

"От сърце ви по-
желавам надежда и
вяра, нека да сме
заедно и само така
ще успеем" -  бе него-
вото послание.

"Там, където хрис-
тиянските и народ-
ни традиции са жи-
ви, са здрави родо-
вите корени и силен
- националният дух.
Село Големо Бучино
е един от примери-
те за това. Пожела-
вам на домакини и
гости да се нас-
ладят на неповтори-
мата атмосфера на
празничния ден, да

Много гости на празника в Големо Бучино Започна приемът на документи
за специалности в МУ-Варна

Силвия ГРИГОРОВА

Започна приемът на документи за реди-
ца специалности в МУ-Варна, съобщиха
от учебното заведение.

Документи ще се приемат за специал-
ностите "Медицина", "Дентална медици-
на", "Фармация, "Управление на здравни-
те грижи" (ОКС "бакалавър"), "Здравен
мениджмънт" (ОКС "бакалавър"), "Лого-
педия", "Медицинска сестра" и "Акушер-
ка" (във Варна и филиалите на МУ-Варна
в градовете Сливен, Шумен и Велико Тър-
ново), както и за специалностите в Меди-
цински колеж-Варна - "Медицински лабо-
рант", "Помощник-фармацевт", "Инспек-
тор по обществено здраве", "Медицински
оптик", "Зъботехник", "Рехабилитатор",
"Рентгенов лаборант" и "Медицински коз-
метик". Паралелно с това започна и прие-
ма на документи за направление "Военен
лекар".

Крайният срок за подаване на докумен-
ти за направление "Военен лекар" и спе-
циалностите "Медицина", "Дентална ме-
дицина" и "Фармация" е 26 юни 2019 г., а
за останалите специалности 15 юли 2019
г. (с изключение на специалността "Зъбо-
техник", за която крайният срок е 10 юли
2019 г.).

На 1 юли ще се проведе изпитът по био-
логия, а на 8 юли ще се състои изпитът по
химия за направление "Военен лекар" и
специалностите "Медицина", "Дентална
медицина" и "Фармация". Тестът по био-
логия за специалностите от Медицинския
колеж, както и за "Медицинска сестра" и
"Акушерка" ще бъде на 18 юли.

Изпитът по моделиране за специалност
"Зъботехник" е на 12 юли. За специалнос-
тта "Управление на здравните грижи"
(ОКС "бакалавър") изпитите са съответно:
писмен - 19 юли, устен - 23 юли. Специал-
ностите "Логопедия", "Здравен мени-
джмънт" (ОКС "бакалавър") и "Медицин-
ски оптик" са без приемен изпит.

се радват на здраве,
благополучие и къс-
мет",  сподели д-р
Александър Алексан-
дров.

Приветствие от-
прави и кметът на
населеното място
Александър Алексан-
дров. "Пожелавам на
жителите на Големо
Бучино да продължа-
ват да бъдат неу-
морни и в празник, и
в делник, за да  мо-
жем да сбъдваме
мечтите си", споде-
ли кметът. Той от-
беляза, че всичко
постигнато досега
по отношение обла-
городяване на село-
то и подобряване на
условията за живот
се случва благодаре-
ние оказаното нео-
ценимо съдействие
от Община Перник и
от нейния кмет
Вяра Церовска.

Жители и гости
посрещнаха с апло-
дисменти участни-
ците в богатата
фолклорна програма,
подготвена за праз-
ника.

"Западнобеломорски
район" извършиха
проверки на осем ин-
дустриални обекти в
района, през който
минава бетоновият
колектор. При една
от проверките - на
фирма с дейност
производство на коз-
метика, не е предста-
вен договор с ВиК-
оператор за отвеж-
дане и пречистване
на отпадъчни води.
Дадени са предписа-
ния на дружеството
и на ВиК ООД - Перник
за предоставяне на
информация и схеми
за отвеждането и
пречистването на
отпадъчните води,
формирани от дей-
ността на дружес-
твото.
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В онлайн търговията ще могат да участват фирми и граждани

Какво ще е лятото тази година?
Любомира ПЕЛОВА

Климатологът доц. Георги Рачев нап-
рави прогноза за предстоящото лято и
кога е най-подходящото време да иде-
м на море в България.

"Следващата седмица по морето се
очакват тропични нощи. Минималните
температури ще са над 20 градуса. В
края на седмицата пък ще има и тро-
пични дни с максимални температури
над 35 градуса", каза доц.Рачев. Той
допълни, че в Бургас максималните
температури до края на месеца ще са
между 27 и 30 градуса.

Минималните температури ще са над
24. Такава ще е и температурата на во-
дата.

"Лятото е най-дългият сезон в Бълга-
рия. По някои показатели лятото е нас-
тъпило още през май. На 23 юни ще
превалява в София и Западна Бълга-
рия. Това е типично време за юни", ко-
ментира доц. Рачев.

По думите му през юли ще има пове-
че валежи в Западна България от нор-
малното. В източната част по-малко.
По-хладно ще е в Северна България.
"Очаквам лято с нормални и по-високи
от нормалните температури, като над
Западна България валежите ще бъдат
повече", обясни още климатологът.

"От 2000 година насам не сме имали
студено лято", заяви още той и допъл-
ни, че времето все още е много влаж-
но. Именно за това посъветва възрас-
тните хора да си стоят вкъщи в часове-
те от 13 до 18 часа.

Приети са промени в оценката
на замърсяването на въздуха

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството прие Наредба за на-

маляване на националните емисии на
определени атмосферни замърсители, с
което се транспонира основната част от
изискванията на Директива (ЕС) 2016/
2284 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 декември 2016 г. за намал-
яване на националните емисии на някои
атмосферни замърсители.

В правителственото постановление се
залагат основните изисквания за съ-
държанието на Националната програма
за контрол на замърсяването на възду-
ха, в която ще бъдат заложени мерки за
постигане на определените за страната
цели за намаляване на емисиите на се-
рен диоксид, азотни оксиди, неметано-
ви летливи органични съединения, амо-
няк и фини прахови частици ФПЧ2.5) от
2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък (в
сравнение с приетата за базова 2005
г.). Намаляването на емисиите на вред-
ни вещества в атмосферата ще допри-
несе за намаляване на рисковете за
здравето на човека и околната среда.

Документът предвижда мониторингът
на отрицателните въздействия на за-
мърсяването на въздуха върху екосис-
темите да се осъществява въз основа
на мрежа от места за мониторинг, която
е представителна за наличните в стра-
ната типове сладководни, естествени и
полуестествени местообитания и горски
екосистеми, като се прилага икономи-
чески ефективен и основан на риска
подход.

Със Заключителните разпоредби на
правителственото постановление се из-
меня Наредбата за ограничаване на
емисиите на определени замърсители,
изпускани в атмосферата от средни го-
ривни инсталации, съобразно измене-
ния и допълнения на Закона за опазва-
не на околната среда и Наредбата за
реда и начина за организиране на на-
ционалните инвентаризации на емисии-
те на вредни вещества и парникови га-
зове в атмосферата във връзка с пром-
яна на статута на Националния институт
по метрология и хидрология.

МОН с чат за автори на учебници
Светла ЙОРДАНОВА

Просветното ми-
нистерство ще нап-
рави онлайн плат-
форма, която да
сформира екипите за
подготовка на уче-
бното съдържание,
обяви министърът
на образованието
Красимир Вълчев.

Така различните
специалисти ще мо-
гат да се свързват
един с друг и да об-
менят идеи като в
чат.

Министърът зая-
ви, че най-големи
затруднения при
съставянето на ак-
туални учебни пома-
гала има в сферата
на професионалното
образование, която
е най-динамична. Той
обясни, че разработ-
ването и адаптира-
нето им може да се
извършва по един от
модулите на нацио-
налната програма
"Модернизиране на
системата в профе-
сионалното образо-
вание". Тя е с обща
стойност 100 000
лв.

По нея могат да
бъдат финансирани
пилотно до шест
проекта за разра-
ботване на учебни
помагала. Размерът
на един проект може
да е до 20 000 лв.

В авторския колек-
тив пък трябва да
участват учители и
минимум по двама
представители от
бизнеса и един пре-
подавател в универ-

ситет. "Целта е в
проектите да уча-
стват екипи от вис-
шите училища, про-
фесионални гимназии
и представители на
бизнеса от съответ-
ния сектор на разра-
ботваното помага-
ло", обясни Вълчев.

Разширяването на
този модул пред-
стои и вероятно
следващата година
ще бъде оформен ка-
то самостоятелна
програма, уточни об-
разователният ми-
нистър. По нея ще
бъда направена плат-
формата, която ще
сформира екипите.
По думите на Вълчев
това е най-трудната
част от процеса на
създаване на едно
учебно помагало.
"Трябва да знаем по
всяка една дисципли-
на кои са специалис-
тите, за да ги прив-
лечем и сключим до-
говор с тях", обясни
той и уточни, че се-
га с това се занима-
ват издателствата.

Вълчев обясни, че

ще се финансира и
превод, там където
е уместно и не се из-
вършва механично.
"Има някои случаи, в
които преведени уче-
бни помагала могат
да се ползват ефе-
ктивно.

По този начин се
надяваме да се прео-
долее този недос-
тиг", каза още прос-
ветният министър.
Той уточни, че тези
помагала след това
трябва да се валиди-
рат от МОН.

Друг от начините
за създаване и спо-
деляне на образова-
телни ресурси е по
ОП "Наука и образо-
вание за интелиген-
тен растеж".

Със бюджет от
100 000 лева ще бъде
създадена платфор-
ма за споделяне на
образователни ре-
сурси. Съдържание-
то на дигиталния об-
лак ще бъде дело ос-
новно на учителите.
За всяка своя разра-
ботка те ще получа-
ват заплащане.

Любомира ПЕЛОВА
Новата Електронна

платформа за продаж-
ба на имоти-частна
държавна собстве-
ност е значителна
крачка към ефектив-
ното предоставяне
на услуги за граждани-
те и бизнеса, заяви

Областният упра-

вител на Перник Ире-
на Соколова информи-
ра, че предстои въ-
веждането в експлоа-
тация на Електронна
платформа за продаж-
ба на имоти-частна
държавна собстве-
ност. Тя ще се управл-
ява от Агенцията за
приватизация и след-

приватизационен кон-
трол (АПСК) като цел-
та й е да облекчи до-
сегашната процедура
по провеждането на
търгове.

"С въвеждането в
експлоатация на е-сис-
тема за провеждане
на търговете, правим
още една значителна
крачка към електрони-
зирането и прозрач-
ността на извършва-
ните административ-
ни дейности, към ефе-
ктивното предостав-
яне на услуги за граж-
даните и бизнеса. На
този етап предстои
избор на администра-
тор, съответно ком-
петентно оправомо-
щено лице от Облас-
тна администрация -
Перник, който ще ад-
министрира и поддър-
жа функционалности-
те за управление от

страна на нашата
част от платформа-
та.

Одобрен от АПСК е
и системният
проект, отразяващ
начина, по който ще
се изпълняват изи-
скванията по отно-
шение на реализация-
та на софтуерната
разработка за дейнос-
тите по проектиране
на електронната
платформа.", сподели
Соколова.

На новата функцио-
налност ще се об-
явяват за продан как-
то имоти частна
държавна собстве-
ност, така и такива,
които се притежават
от дружествата с
над 50 на сто държав-
но участие в тях, или
на техни дъщерни или
над 50 на сто участие
фирми.

Предвижда се и он-
лайн продажба на имо-
ти частна държавна
собственост, с да-
нъчна оценка до 10
000 лв., извършвана
от областния управи-
тел по местонахожде-
ние.

Промените ще уле-
снят търговията на
обществени имоти,
ще направят процеса
по-прозрачен, а обяви-
те и съпътстващата
информация ще дос-
тигат до по-широк
кръг заинтересовани
лица и бенефициенти.
Очаква се това да до-
веде и до по-високи
цени на продаваните
имоти и улесняване
на инвеститорите
при инвестиционни-
те им намерения.

В онлайн търговия-
та ще могат да уча-
стват и граждани.

Средната оценка от матурата
по БЕЛ е добър (4,06)
Светла ЙОРДАНОВА

Средната оценка на зрелостниците
от матурата по БЕЛ е добър (4,06). На
втория държавен зрелостен изпит, об-
що от всички предмети, оценката е до-
бър (4,67).

Това заяви зам.-министърът на обра-
зованието и науката Таня Михайлова
относно резултатите от майската сесия
на Държавните зрелостни изпити 2019
г.

"Най-висок брой точки са по предме-
тите, по които има по-малко ученици -
немски, френски и други", допълни тя.

"Най-ниски са резултатите по фило-
софия, икономика и география. Лоши
са оценките и по история, но добри по
английски език", разкри Михайлова.

"Все по-голям е броят на зрелостни-
ците, които пишат текст на последната
задача на матурата по БЕЛ. Все още
има и зрелостници, които само препис-
ват зададения текст. Намалява броят
на зрелостниците, които се справят с
резюметата", коментира Таня Михай-
лова.

"Най-голямо е желанието за явява-
нето на изпита по английски език", ка-
за още по темата Евгения Костадино-
ва, директор на дирекция "Образова-
телни програми и образователно съ-
държание" в МОН.

"Има предмети с незначима разлика
от матурите през 2018 г. като оценките
по математика", допълни тя.

Броят на зрелостниците с пълни 100
точки е 226, учениците с по две слаби
оценки са 973.

"Най-високи са резултатите по БЕЛ в
София-град, а най-ниски в Кърджали",
разкри тя.

"Броят на отличните оценки е значи-
телно повече от този на слабите оце-
нки", коментира Костадинова.

"Няма изненади в сравнение с 2018
г. за училищата с най-високи резулта-
ти", завърши Евгения Костадинова.
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То не е подходящо за местните избори, смята проф. Михаил Константинов

Любомира ПЕЛОВА
В Европа от 40 дър-

жави машинното гла-
суване го няма никъ-
де. Ако беше толкова
хубаво, щеше да го
има поне на едно
място. Това е стано-
вището на математи-
ка проф. Михаил Кон-
стантинов.

Опитът, който
имаме от 26 май с ма-
шинното гласуване, е

не да бъде премахна-
то.

Ще има много теж-
ка катастрофа, ако на
местните избори на
27 октомври и 3 ноем-
ври има машинно гла-
суване. Това ще бъдат
много тежки избори,
за които  този вид
гласуване не е под-
ходящ, смята проф.
К о н с т а н т и н о в .
"Няма как да не се
стигне до огромно ко-
личество грешки, по
наши оценки машин-
ният бюлетин ще е
дълъг няколко десет-
ки метра. Бих казал на
нашите депутати -
внимавайте какво
правите. Защото в
сравнение с това, кое-
то ще се случи, случи-
лото се преди в "Аре-
на Армеец" ще е като
детска игра!

Той прогнозира, че
БСП ще има по-добри
резултати на местни-
те избори, а при ГЕРБ -
леко отстъпление.
"Ако вземем евроизбо-

трагичен. При 40%
от машините имаше
грешка, 1200 устрой-
ства се издъниха. То-
ва заяви председа-
телят на Съвета на
директорите на "Ин-
формационно обслуж-
ване" проф. Михаил
Константинов.

Той смята, че проб-
лемите с устройства-
та за гласуване не са
се отразили на резул-

тата от европейски-
те избори. За мес-
тния вот ще се стиг-
не до катастрофа,
предвижда Констан-
тинов.

"На европейските
избори теглото на
един мандат е 115 000
гласа Местните избо-
ри са нещо съвършено
различно. Малките
кметове се избират с
разлика от един, два,
три гласа. Даже голе-
ми кметове на послед-
ните избори бяха из-
брани с разлика от
няколкостотин гласа.
Така че, ако този про-
цес продължи, катас-
трофата е гаранти-
рана, защото размина-
ванито между преб-
рояването на тради-
ционното и машинно-
то гласуване може да
окаже голямо влия-
ние", предупреди
проф. Константинов.

Той призива полити-
ците да се предприе-
мат радикални мерки
и машинното гласува-

рите, от БСП са пра-
ви, че имат успех, за-
щото от 4 скачат на
5 евромандата, и с 50
000 гласа повече в
сравнение с 2014 го-
дина, когато имаха  ка-
тастрофален резул-
тат. Сигурно и сега
ще отбележат успехи
на местните избори.
Тъй като през 2015
година  ГЕРБ взе ужа-
сно много кметове, т.
е. това е най-голе-
мият успех на местни
избори на ГЕРБ, и е
ясно, че сега ще има
отстъпление. Ясно е,
че този връх трудно
се задържа. Ще се пов-
торят евроизборите
- БСП ще покаже по-до-
бър резултат от
2015 г., просто защо-
то те нямат нито
един голям кмет. Това
показва, че те вече ще
вземат някои от голе-
мите кметове, време
е да вземат - да са жи-
ви и здрави", смята
Михаил Константи-
нов.

Провокация срещу българския
КИЦ в сръбския Босилеград

Любомира ПЕЛОВА
Билборд Пазете природата" върху сграда-

та на културно-информационния център на
сънародниците ни в Босилеград е бил свален
и скъсан през нощта срещу събота, съобщи
за директорът на центъра Иван Николов.

Както "Съперник" писа, Николов бе един
от основните докладчици на проведената
миналата седмица в Брезник Регионална
конференция

под надслов "Ньойският диктат и съдба-
та на хората от двете страни на Сръбско-
българската граница граница ²019-2019/"
Експозето му бе на тема:"100 години след
Ньой".

Докладът бе ишзключително емоциона-
лен и предизвика сълзи в очите на много
от участниците в конференцията, прежив-
яващи отново болката от съсипаните съдби
на цели български родове от Западните
покрайнини.

Сега Николов, алармирайки за поредна-
та провокация срещу сънародниците ни в
Сръбско, споделя, че билбордът е израбо-
тен по идея на ученици от гимназията в
Босилеград в рамките на проекта под наз-
вание "Предприятие за екологично само-
съзнание", подкрепен от тукашното сдру-
жение "ГЛАС".

Полицията в Босилеград е била уведо-
мена и вече работи по инцидента, напра-
вен е оглед на мястото. Според коментари
посегателството е реакция на оргинизира-
ните преди месеци протести в Босилеград
срещу замърсяванията на реките и възду-
ха в района от работата на мина за олово-
цинкова руда "Калиманица".

Деянието е умишлено, счита директорът
на културния център "Босилеград" Иван
Николов.

Както "Съперник" писа, Николов бе един
от основните докладчици на проведената
миналата седмица в Брезник Регионална
конференция

под надслов "Ньойският диктат и съдба-
та на хората от двете страни на Сръбско-
българската граница граница ²019-2019/"
Експозето му бе на тема:"100 години след
Ньой".

Докладът бе ишзключително емоциона-
лен и предизвика сълзи в очите на много
от участниците в конференцията, прежив-
яващи отново болката от съсипаните съдби
на цели български родове от Западните
покрайнини.

БДЖ купува нови вагони
Любомира ПЕЛОВА

БДЖ преговаря за купуването около 100
вагони, ползвани и поддържани от герман-
ските железници до 2019 година. Това
съобщи ръководството на дружеството на
обществено обсъждане, посветено на об-
новяването на подвижния състав за бъл-
гарската железница.

Мениджърите на компанията планират
ремонт на мотрисите "Сименс", който да
подсигури крайградските линии в следва-
щите 12-13 години. Предвижда се и капи-
тален ремонт на по 15 локомотива годиш-
но, като той ще включва модернизация за
скорост 160 км/ч. До края на годината
трябва да стартира поръчката за нов под-
вижен състав, но първите доставки ще са
възможни едва през 2023 година.

 Според първоначалните изчисления за-
купуването на ползвани и поддържани от
Дойче бан вагони ще изисква по-малка ин-
вестиция от ремонтирането и модернизи-
рането на собствените вагони, посочи
председателят на Съвета на директорите
на "Холдинг БДЖ" Григори Григоров. "То-
ва са 15-годишни вагони, които са повече
от два пъти и половина по-млади от наши-
те. Поддържани по всички стандарти в
Германия. Съвместими с нашите системи",
заяви Григоров.  Цената би била между 3 и
4 милиона евро, с които дружеството раз-
полага, добави Григоров.  До края на годи-
ната трябва да стартира поръчката за нов
подвижен състав, която ще осигури над
4000 места за пътуванията на средни и
дълги разстояния.

Намаляват данъчната
ставка на имотите в Рударци

Силвия ГРИГОРОВА
Дирекция "Местни приходи и такси" в

Община Перник започва да преоблага
имотите, намиращи се в курортното сели-
ще Рударци. Това информира директорът
на дирекцията Ивета Боянова. Това се на-
лага поради факта, че в началото на тази
година Конституционният съд отмени едно
от решенията в Закона за местните данъци
и такси, които настъпиха в края на минала-
та година. То касае курортните селища,
които са включени  в  Решение на Минис-
терски съвет №153 от 24 февруари 2012.

"Става въпрос за тези курортни селища,
които не са основно жилище или не са ре-
гистрирани по Закона за туризма. Тяхната
данъчна ставка можеше да бъде до 6.5
промила. В община Перник такова населе-
но място е Рударци. Налогът за имотите в
него беше определен на 4.5 промила. Това
решение, обаче, беше отменено.  След ка-
то Конституционният съд се произнесе
през април тази година, ние сме длъжни
да преобложим тези населени места и да
върнем данъчната ставка на 2 промила,
както беше преди това", поясни Боянова.
Тя допълни, че надвзетите суми ще бъдат
приспаднати на гражданите от данъчните
задължения за следващата година на те-
зи, които не са си платили. На тези които
са си платили, ще им се върне дължимата
сума.

ЧЕЗ с отличие за най-добри
социални придобивки за учениците
в дуална форма на обучение
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение
България получи "Наг-
рада за фирма с най-
добри социални при-
добивки за учениците
в дуална форма на
обучение" в рамките
на проекта ДОМИНО.
Наградата бе връчена
от заместник-минис-
търа на икономиката
Лилия Иванова на
официална церемония,
която се състоя на
12 юни в София.

"Осигуряването на
качествено образова-
ние в областта на еле-
ктроенергетиката е
от ключово значение
за такъв стратеги-
чески сектор за всяка
една държава какъв-
то е енергетиката.
Затова ЧЕЗ превърна
професионалното об-
разование в основен
елемент на своята по-
литика за корпора-
тивна социална отго-
ворност. Благодаря
на хората зад проекта
ДОМИНО за приноса
му в утвърждаване на
дуалната форма на
обучение в професио-
налното образование
в България. Очаквам
всички, които сме
част от него, да из-
ползваме възможнос-

тта и да продължим
да работим за налага-
нето на дуалната
форма на обучение,
която доказа, че в
най-висока степен
сближава нуждите на
образованието и биз-
неса", каза Евгения На-
кова, директор "Чо-
вешки ресурси", "ЧЕЗ
България" ЕАД.

ЧЕЗ е една от първи-
те компании в Бълга-
рия, които се включиха
в дуалното обучение
по електротехника в
страната . Тази година
в ЧЕЗ Разпределение
бяха назначени 12 уче-
ници от 11-ти клас,
които се обучават по
дуалната форма в про-
фесионална гимназия
по механоелектротех-
ника "Никола Й. Вапца-
ров" в София и Профе-

сионалната гимназия
по механоелектротех-
ника в град Плевен.
През 2020 г. предстои
да бъдат назначени и
ученици от 11-ти клас
от гимназия "Мария
Кюри", гр. Перник.
Сключвайки трудови
договори, всички те
ще могат да се възпол-
зват от социалните
придобивки, които са
достъпни за служите-
лите на ЧЕЗ. "Нашата
цел като работодател
е да осигурим подход-
яща среда и да дадем
възможности за про-
фесионално и личнос-
тно развитие на мла-
дите хора и специалис-
тите, за да ги задър-
жим в България и в
българската енергети-
ка", допълни Евгения
Накова.



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, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
6. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
7. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
9. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
11. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
12. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
13. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
14. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
15. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
16. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
17. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
18. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
     РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
21. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
22. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 89 500 евро
23. 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 - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 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. 2, ет 3, ет 8,          - 56 000 лв.; - 60 000 лв.; - 42 000 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 кв. Гърляница ет. 1, две тер. юг, добър вх. - 30 000 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        - по договаряне
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

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. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 70 000 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.
22. Кв. Рудничар, срещу Ремонтна база, 244 м2 за жил.
строителство, - 5 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж кв. Рено; гарсониера, Изток, - 100 лв; 180 лв.
2. Помещение за бизнес, ул. Отец Паисий, партер, 33м2 - 220 лв.
3. Две помещения за бизнес, Соф. шосе    - по договаряне
4. Магазин ул. Кракра 30 м2 партер, с офис, 25 м2 - 550 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

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

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

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

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

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

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

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

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

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

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

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

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

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., ТЕЦ, - 115 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -
52 000 лв.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

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

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

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

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

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

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

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА

СТАРЧЕСКИ ДОМ

търси

санитарки и

мед. сестри

0878 51 97 97



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.,
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 - 89 лв. Тел.:
0887 884 095

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

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

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

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

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам Еднофамилна къща с

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

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

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

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

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

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

да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
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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ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ
ГРУПАТА ЧЕЗ ПОЛУЧИ ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

Две от дружествата на ЧЕЗ в България грабнаха Зелените Оска-
ри в тазгодишното издание на конкурса "Най-зелените компании
в България" 2019 г., организиран от b2b Media

"ЧЕЗ Разпределение България" бе сред големите победители
в конкурса. Активната политиката за опазване на околната среда
на дружеството беше отличена с първо място в категория "Енерге-
тика, воден сектор". Журито оцени високо комплекса от мерки, кои-
то ЧЕЗ Разпределение прилага, както и сериозните финансови ин-
вестиции, допринасящи за подобряване състоянието на компонен-
тите на околната среда. Компанията спечели и първо място в кате-
гория "Зелен проект" с проекта си "Живот за птиците" (LIFE16 NAT/
BG/000612), който се изпълнява съвместно с Българското дружес-
тво за защита на птиците. Проектът е с бюджет 2,65 млн. евро.  ЧЕЗ
Разпределение инвестира в него над 800 хил. евро , както и човеш-
ки ресурс и усилия за неговото изпълнение. Финансиране от 1.85
млн. евро е осигурено от Европейската комисия по програма Life на
Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви
птици-електропроводи, изпълнявани в партньорство с БДПЗ, ще
продължат до края на 2022 г. Чрез реализиране на проекта ще бъ-
дат обезопасени около 4000 железобетонни и 1200 железорешетъч-
ни стълба, около 120 км въздушни електропровода и рискът от
сблъсък на птици в стълбове ще бъде намален с 90%. Дружеството
ще обезопаси 900 гнезда на белия щъркел на територията на Запад-
на България. Във връзка с проекта ЧЕЗ Разпределение участва в
разработването на безопасен за птиците стълб, от които 40 прототи-
па ще бъдат въведени в експлоатация до края на програмата.

ЧЕЗ Разпределение България получи и Голямата награда за

цялостно представяне.
Друго дружество от Групата ЧЕЗ в България - "ЧЕЗ Електро

България" бе отличено за най-добра ПР кампания с проекта
си We Do Green - инициатива на Дружеството за засаждане на
дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени мес-
та в Западна България. Една от целите на We Do Green бе попул-
яризирането на електронната фактура като удобен и сигурен на-
чин за получаване на месечните сметки, който дава и възмож-
ност за личен принос към опазване на природата.

По време на събитията от We Do Green през 2018 г. над 300 доб-
роволци засадиха 1 774 дървета на територията на Западна Бъл-
гария. Използващите електронна фактура клиенти на "ЧЕЗ Еле-
ктро България" АД спасиха от изсичане три пъти повече дървета.
Предоставяната от компанията възможност за електронна факту-
ра позволи на клиентите да намалят използването на хартия с 9
888 000 листа годишно, с което всяка година спестяват 211 мега-
ватчаса електроенергия, необходима за производството им.

През последните години устойчиво нараства броя на клиентите,
които предпочитат да получават сметките си по електронен път. 423
000 клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД вече оцениха удобство-
то, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура.

През 2018 г. отказалите се от хартиения носител на сметката за
електроенергия са 44 787. Близо 17 000 от тях направиха регис-
трацията си за електронна фактура по време на We Do Green.

15 ГОДИНИ С ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО, ПРИРОДАТА И
СЛУЖИТЕЛИТЕ

"Преди почти петнадесет
години ЧЕЗ дойде в Бълга-
рия с визията да наложи но-
ви стандарти не само в ка-
чеството и сигурността на
снабдяването с електроенер-
гия и обслужването на
клиентите в Западна Бълга-
рия, но и с разбирането, че
трябва да бъдем надежден
партньор на обществото и да
се ангажираме с обществено
значими каузи", заяви Карел
Крал, регионален мениджър
на ЧЕЗ за България. "Ние ус-
пяхме и днес сме утвърден
инвеститор, работодател и
член на обществото като сме
реализирали повече от 120
обществено полезни инициа-
тиви", допълни той.

Акцентите в политиката на
дружествата на ЧЕЗ в Бълга-
рия са насърчаване и подпо-
магане на професионалното
образование и на младите та-
ланти, опазване на природа-
та и развитие на околната среда и доброволчество.

ЧЕЗ ГРАБНА ЗЕЛЕНИТЕ ОСКАРИ



Съперник 918 юни 2019 г.ДАЙДЖЕСТ

Нови астрономически открития
вещаят бъдещето на Млечния път

Вглеждайки се назад в миналото, към галактики, чиято светлина
е пътувала към Земята в продължение на милиарди години, астро-
номите откриват нов клас квазари – нещо, което подсказва повече
за съдбата на собствената ни галактика. „Квазарите са най-ярките
обекти в цялата Вселена, излъчващи енергия колкото 10 трилиона
слънца”, казва Алисън Къркпатрик, астроном в университета в Кан-
зас. Квазарите също така се асоциират с присъствието на черни
дупки в центъра на най-големите галактики.

„Аз съм ловец на черни дупки, а квазарите са техните господа-
ри”, казва Алисън на срещата на Американската астрономическа
асоциация в Сейнт Луис, Мисури.

Подобни масивни черни дупки се получават при сблъсъка на две
галактики, в чиито ядра вече съществуват черни дупки.

Ето и как протича самият процес. Първоначалната фаза на сблъ-
съка акумулира голямо количество звезден газ и прах от двете га-
лактики, което се задвижва към техните ядра. След това газта и пра-
хът започват да се поглъщат от черните дупки и се задава начало-
то на процеса на сливане. „Започва едно скоростно „захранване”
с газта и праха наоколо”, обяснява Къркпатрик. „Това е фазата на
квазарите. Почти винаги образуването им е вследствие на такива
масови сливания на галактики”.

Захранването на черните дупки предизвика отделяне на голямо
количество рентгенови лъчи. Първоначално обаче тези рентгено-
ви лъчи са блокирани от космическата материя, която е поглъщана
от черните дупки в центъра на галактиките. „Рентгеновите лъчи са
блокирани и неуловими”, казва Къркпатрик. „Но нагретите газ и
прах не са невидими. Вместо рентгенови лъчи те излъчват лъчение
в инфрачервения спектър, забележим от земните астрономи”.

„Получаваме червеникав квазар с активна дейност на черна дуп-
ка, скрита от погледа”, казва тя. След това всичко се променя. Мощ-
ната радиация, която излъчва квазарът, надвива гравитационната
сила на привличане на космическа материя и започва изхвърл-
янето на газ и прах извън галактиката. Червените квазари са тол-
кова често срещани колкото и сините. До този момент обаче нико-
га не е била регистрирана подобна трансформация.

За да се натъкнат на откритието, Къркпатрик и нейният екип изу-
чават 1600 от най-активните познати квазари. Изучаваните кваза-
ри са сини, но такива, които все още излъчват остатъчно инфра-
червено лъчение и по външните им слоеве все още има нагоре-
щен газ и прах. И въпреки че тези обекти са редки, екипът на Кър-
кпатрик открива цели 22 подобни, всички на разстояние от 6 до 12
милиарда светлинни години от Земята.„Тези квазари са нов вид за
науката, а животът им е кратък”, обяснява Къркпатрик.

Тези квазари предопределят смъртта на прилежащите им галак-
тики, защото без звездния прах и газ създаването на звезди става
невъзможно. „Смятаме, че това е масивната черна дупка, която ги
унищожава”, казва Къркпатрик. И въпреки че проучването на Али-
сън и екипа ? се връща между 6 и 12 милиарда години назад, ре-
зултати от него дават отговори за бъдещето на нашата галактика –
Млечен път.

„В бъдещето на Млечния път съществува квазар”, споделя Кър-
кпатрик. Това твърдение е подкрепено от хипотезата за сблъсъка
на Млечния път с галактиката Андромеда, която в момента се нами-
ра на 2,5 милиарда светлинни години от нашата. И двете галактики
имат черни дупки в своите ядра. Нито една от двете черни дупки не
е показвала активност, но при техния евентуален сблъсък „разпал-
ването” им ще бъде драматично. „Това събитие ще озари нощното
небе”, споделя Алисън. „Ще бъде изключително ярко. Там където
лятото виждаме диска на Млечния път, ще се наблюдава сблъсъка
и сливането на двете черни дупки”.

Вследствие на това целият свободен реещ се материал в галакти-
ките ще бъде засмукан и формирането на планети и звезди ще прик-
лючи. „Съществуващите планети най-вероятно ще оцелеят. Ще оби-
калят около своите червени джуджета, докато те не изгаснат зави-
наги”. Евентуалният сблъсък ще се случи най-вероятно след 3-4
милиарда години. „Точно в този период се предполага, че Слънце-
то ще е стигнало фазата си на червен гигант, така че ще имаме дру-
ги проблеми, с които да се справяме”, казва Къркпатрик.

Община Брезник на основание Заповед  № РД_2-426/12.06.2019
г. обявява

1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП
на Горскостопански план на общински гори - Община Брезник:
ОБЕКТ: Гигинци, Непразненци,  Кошарево и ОБЕКТ  Красава.

1.1. ОБЕКТ: Гигинци, Непразненци, Кошарево - 406 куб.м. за 16
782.00 лв. начална тръжна цена, гаранция за участие-839.10 лв.;

1.2. ОБЕКТ: Красава - 186 куб.м. за 7 803.00 лв. начална тръжна
цена, гаранция за участие-390.15 лв.;

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА - 05.07.2019
г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Брезник.

3. Повторен търг: 23.07.2019 год. от 10.00 ч. в заседателната зала
на Общината.

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "най-висока
предложена цена".

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ТЪРГА / 5%/.
Документите за участие се закупуват на касата на Община

Брезник от 08.00 часа на 01.07.2019 г.  до 16.00 часа на 03.07.2019
г. включително и подават в дирекция ОСПО и ХД. Документите за
участие в повторният търг от 08.00 часа на 17.07.2019 г. до 16.00
часа на 19.07.2019 г.) включително.

До участие в търга се допускат български и чуждестранни
юридически лица - търговци по смисъла на ТЗ на Република
България или съгласно законодателството на държавата, където
търговецът е регистриран, които отговарят на следните условия:

- са регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от
Закона за горите;

- са внесли гаранция за участие за обекта;
- са подали заявление по образец, в което е посочен обекта, за

който се отнася.
Кандидатът или упълномощен от него представител подава

заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик, с
ненарушена цялост лично или чрез упълномощен представител.
Върху плика се отбелязва участника в търга, посочват се адрес
за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета
на търга.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.
         К М Е Т:
                     (В. Узунов)

Изкуствен интелект открива
манипулациите в снимките

Манипулациите на снимки чрез програми като Adobe Photoshop
са много популярни и все по-трудно уловими. Затова самата ком-
пания, заендно с учени от Университета на Калифорния Бъркли са
създали изкуствен интелект, който да открива тези манипулации,
съобщава Adobe в блога си.

Изкуственият интелект може да анализра снимките и да разпоз-
нава, когато е бил използван Photoshop, за да бъдат манипулира-
ни. При това алгоритъмът може да засича най-малките детайли, ка-
то промяна на формата на устата, очите и други характеристики на
лицето. Системата има и възможност не само да разпознае къде са
били направени промените, но и да ги махне, за да възстанови изо-
бражението до възможно най-близо до оригиналното.

Учените казват, че пълното възстановяване на изображението с
един клик все още е далече от реалността. "Живеем в свят, където
става все по-трудно да се довериш на дигиталната информация и
затова работата в тази сфера ще е много интересна", казва Ричард
Жанг, един от авторите на технологията.

По време на тестовете за нейната прецизност, тя е разпознала ус-
пешно модификациите в 99% отт снимките. За сравнение, същите
кадри са били дадени и на хора, които са разпознали само 53% от
манипулациите.

Въпреки това учените казват, че все още има много работа и въз-
можностите пред технологията тепърва ще се развиват.  Една от
целите им е постепенно подобни технологии да станат лесно дос-
тъпни, за да мо-
гат хората по-
лесно да про-
веряват досто-
верността на
кадрите, които
виждат. Стига
разбира се,
някой да не ус-
пее преди това
да направи сис-
тема, която да
покрива следи-
те от манипула-
циите.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК
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Трябва да се борите с леността, а не с конку-
рентите. Ако почувствате спад в своята актив-
ност, не обвинявайте за това целия свят. Ще по-
лучете истинско удовлетворение, от реализира-
нето на дългогодишни цели. И дори това да не е
вашият път, ще покажете ловко талантите си.

Във финансовата сфера, не бързайте да инвестирате.

Ще започнат да се преплитат, минали ситуа-
ции с възникващи проблеми. Идва време на пром-
яна, а вие не сте напълно готови за това. За да се
заредите с енергия, трябва да използвате лични
си опит. Новите знания няма да навредят, запи-
шете се на курсове и придобивайте ценна инфор-

мация. С роднините, по-често правете компромиси.

Леко объркан ден ви очаква, но това не е страш-
но. Ще се справите с всички проблеми, ако стане-
те по-упорити. Добре ще се развиват новите за-
познанства, ако те не вредят на работния темп.
В любовта, не се опитвайте да получите всичко
наведнъж, тук е необходима тактика. Укрепете

имунитета, не оставяйте на заден план спортните занимания.

Време е да влезете в обществото, за да завою-
вате професионалния Олимп. Изхвърлете гордос-
тта и предразсъдъците, те ще навредят на ваша-
та кариера. В личния живот трябва да пожертва-
те желанията си, в името на любимия човек. Но
това е хубаво бреме, нали? В материално отноше-

ние, всичко ще се окаже благоприятно.

Очаква ви не само активен, но и наистина поле-
зен ден. Само не се заемайте, с няколко неща на-
веднъж. Енергия ще бъде необходима на тези, кои-
то се занимават с личен бизнес. Тук всякакви за-
бавяния и грешки, могат да бъдат катастрофал-
ни. Продължителното излагане на слънце, може да

се отрази негативно на вашето здраве.

Днес на дневен ред, ще е финансовият въпрос.
Жалко е, че упорито сте работели, а други обира-
т реколтата. В комуникацията с любимия, ще из-
плуват някои минали тайни. Но не трябва да им
отдавате особено значение, първо се разберете в
себе си. За да осъществите целите си, се нуждае-

те от значителни средства, намерете ги в резервите си.

Днес може да "убиете" отношения, които сте
изграждали години наред. Това се отнася не само
за приятелството, но и за любовта. Бъдете вни-
мателни, не прибързвайте с думите и помнете за
компромиса. Финансови проблеми и големи загуби
не ви заплашват, така че може спокойно да харчи-

те пари за себе си и подаръци за близките.

Ще има много причини, да създадете нов твор-
чески проект. Станали сте известни, постигна-
ли сте целите си, но най-важното, не сте изпъл-
нени с оптимизъм. Депресивно състояние се оча-
ква вечерта, когато някой от роднините ще реши
да поговори сериозно с вас. Не възприемайте

грешно ситуацията, под въздействие на бурните си емоции.

Днес не рискувайте нито с думи, нито с дела.
Това може сериозно да засегне, всички области в
живота ви. Отношенията с любимия, ще бъде
драматично засегнати, затова бъдете сдържани.
Перфектен ден за пътуване, ремонт и почивка
извън града. За да запазите бюджета си стаби-

лен, трябва да намерите изгоден бизнес.

Отървете се от всичко старо, спомнете си че
сте млади, влюбете си. Особено ако очарователни
особи витаят около вас, а вие сте потънали дъл-
боко в работата. Прекрасен ден за релаксация, за-
познанства и пътувания. Всичко, което заплани-
рате, ще се реализира. Внимавайте с хранаата,

възможно е натравяне и обостряне на заболявания.

На този ден, като магнит, ще привличате вни-
манието. Дори и враговете ви, ще станат по-
близки и меки в общуването. От финансовите
проблеми може да се изолирате по един единстве-
н начин – правете се, че не ги забелязвате. Успо-
койте се, не бързайте да си правите изводи и си-

туацията ще се нормализира.

В никакъв случай не трябва, да се увличате от
алкохола. Особено ако сте поканени на гости или
на тържествено събитие. Помете, че след пар-
тито ще ви бъде не само лошо, но и неудобно. По-
лучените допълнително пари, е по-добре да похар-
чите за себе си и пазаруване за дома. Успех чака

тези, които отиват на командировка в чужбина.
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„Ñëàâàòà” ïðèâëå÷å ìëàä ãîëìàéñòîð
Октай Юсеин от „Локо” (Пд) идва под наем в Радомир

Страницата подготви Яне Анестиев

Голмайсторът Ок-
тай Юсеин ще играе
във Втора лига, инфор-
мира. Талантът от
школата на Локомотив
(Пловдив) ще бъде пра-
тен под наем в тима на
Струмска слава. През
миналия сезон Юсеин
се скъса да бележи в
Елитната група до 19
години, на която стана
реализатор №1. Мла-
дият талант от шест
години е в школата на

Томова с втора
победа в Бирмингам
Виктория Томова постигна втора победа в

квалификациите на силния турнир на тревни
кортове в Бирмингам, който е от категория
WTA Premier. Най-добрата българска тенисис-
тка се наложи с 6:4, 7:6 (3) над представител-
ката на САЩ Катрин Макнали в двубой, който
продължи близо два часа. Срещата не започ-
на добре за софиянката, която допусна про-
бив още в първия гейм. След светкавичен
рибрейк обаче Томова изравни резултата, а в
десетия гейм се справи за втори път с начал-
ния удар на опонентката си и си заслужи се-
та. През втората част двете си размениха по
два пробива, все в края на сета, след което
логично се стигна до тайбрек. В дългия гейм
Томова запази концентрация и след успех
със 7:3 точки се поздрави с крайния успех. В
третия финален кръг на пресявките Томова
ще премери сили с Габриела Дабровски (Ка-
нада) или Ана Калинская (Русия).

„Локомотив”(Плов-
див), а през последния
сезон вкара 22 гола,
въпреки че два месеца е
контузен.През 2018 го-
дина дебтира и в мъж-
кие отбор на „Локото”
под ръководството на
Бруно Акрапович сре-
щу отбора на „Черно
море”.От утре мла-
дият футболист ще се
включи в заниманията
на отбора от Радомир,
а "смърфовете" от

Пловдив ще следят раз-
витието му във вто-
рия ешелон.Това е вто-
рото сериозно попъл-
нение в атаката на
„Струмска слава”  след
Лионел Матадос. Мата-
дос е роден през 1997
година и бе сочен за
един от големите та-
ланти в школата на”
Левски”. Той ще трябва
да замени преминалия в
Литекс Александър Ас-
парухов.

I КРЪГ
20 юли 2019 г., събота:
Верея (Стара Загора) - Пирин (Благоевград)                анулиран
Септември (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Литекс (Ловеч) - Локомотив (Горна Оряховица)
Черноморец (Балчик) - Поморие (Поморие)
Кариана (Ерден) - Монтана 1921 (Монтана)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спартак 1918 (Варна)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спартак (Плевен)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив София 1929 (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Ботев (Гълъбово)

II КРЪГ
27 юли 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Ботев (Гълъбово)
Локомотив Сф 1929 (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Спартак (Плевен) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Спартак 1918 (Варна) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Монтана 1921 (Монтана) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Поморие (Поморие) - Кариана (Ерден)
Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Балчик)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)
Верея (Стара Загора) - Септември (София)

III КРЪГ
3 август 2019 г., събота:
Септември (София) - Пирин (Благоевград)
Литекс (Ловеч) - Верея (Стара Загора)
Черноморец (Балчик) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Кариана (Ерден) - Локомотив (Горна Оряховица)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Поморие (Поморие)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Монтана 1921 (Монтана)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак (Плевен)
Ботев (Гълъбово) - Локомотив София 1929 (София)

 IV КРЪГ
10 август 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Локомотив София 1929 (София)
Спартак (Плевен) - Ботев (Гълъбово)
Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Монтана 1921 (Монтана) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Поморие (Поморие) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Кариана (Ерден)
Верея (Стара Загора) - Черноморец (Балчик)
Септември (София) - Литекс (Ловеч)

 V КРЪГ
17 август 2019 г., събота:
Литекс (Ловеч) - Пирин (Благоевград)
Черноморец (Балчик) - Септември (София)
Кариана (Ерден) - Верея (Стара Загора)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Струмска слава 1927 (Рад)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Поморие (Поморие)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Монтана 1921 (Монтана)
Ботев (Гълъбово) - Спартак 1918 (Варна)
Локомотив София 1929 (София) - Спартак (Плевен)

VI КРЪГ
24 август 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Спартак (Плевен)
Спартак 1918 (Варна) - Локомотив София 1929 (София)
Монтана 1921 (Монтана) - Ботев (Гълъбово)
Поморие (Поморие) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Локомотив (Горна Оряховица) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Верея (Стара Загора) - Нефтохимик 1962 (Бургас)

Септември (София) - Кариана (Ерден)
Литекс (Ловеч) - Черноморец (Балчик)

VII КРЪГ
31 август 2019 г., събота:
Черноморец (Балчик) - Пирин (Благоевград)
Кариана (Ерден) - Литекс (Ловеч)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Септември (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Верея (Стара Загора)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Локомотив (Горна Оряховица)
Ботев (Гълъбово) - Поморие (Поморие)
Локомотив София 1929 (София) - Монтана 1921 (Монтана)
Спартак (Плевен) - Спартак 1918 (Варна)

VIII КРЪГ
14 септември 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Спартак 1918 (Варна)
Монтана 1921 (Монтана) - Спартак (Плевен)
Поморие (Поморие) - Локомотив София 1929 (София)
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Гълъбово)
Струмска слава 1927 (Рад) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Верея (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Септември (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Черноморец (Балчик) - Кариана (Ерден)

IX КРЪГ
21 септември 2019 г., събота:
Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Черноморец (Балчик)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Литекс (Ловеч)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Верея (Стара Загора)
Ботев (Гълъбово) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Локомотив Сф 1929 (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
Спартак (Плевен) - Поморие (Поморие)
Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921 (Монтана)

X КРЪГ
28 септември 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Монтана 1921 (Монтана)
Поморие (Поморие) - Спартак 1918 (Варна)
Локомотив (Горна Оряховица) - Спартак (Плевен)
Струмска слава 1927 (Рад) - Локомотив Сф 1929 (София)
Верея (Стара Загора) - Ботев (Гълъбово)
Септември (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Литекс (Ловеч) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Черноморец (Балчик) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Кариана (Ерден) - Нефтохимик 1962 (Бургас)

XI КРЪГ
5 октомври 2019 г., събота:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Пирин (Благоевград)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Кариана (Ерден)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Черноморец (Балчик)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)
Ботев (Гълъбово) - Септември (София)
Локомотив София 1929 (София) - Верея (Стара Загора)
Спартак (Плевен) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (Горна Оряховица)
Монтана 1921 (Монтана) - Поморие (Поморие)

XII КРЪГ
19 октомври 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Поморие (Поморие)
Локомотив (Горна Оряховица) - Монтана 1921 (Монтана)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак 1918 (Варна)
Верея (Стара Загора) - Спартак (Плевен)
Септември (София) - Локомотив София 1929 (София)
Литекс (Ловеч) - Ботев (Гълъбово)
Черноморец (Балчик) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Кариана (Ерден) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Програма Втора лига есен 2019
XIII КРЪГ

26 октомври 2019 г., събота:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Кариана (Ерден)
Ботев (Гълъбово) - Черноморец (Балчик)
Локомотив София 1929 (София) - Литекс (Ловеч)
Спартак (Плевен) - Септември (София)
Спартак 1918 (Варна) - Верея (Стара Загора)
Монтана 1921 (Монтана) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Поморие (Поморие) - Локомотив (Горна Оряховица)

XIV КРЪГ
2 ноември 2019 г., събота:2 ноември 2019 г., събота:2 ноември 2019 г., събота:2 ноември 2019 г., събота:2 ноември 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Горна Оряховица)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Поморие (Поморие)
Верея (Стара Загора) - Монтана 1921 (Монтана)
Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)
Литекс (Ловеч) - Спартак (Плевен)
Черноморец (Балчик) - Локомотив София 1929 (София)
Кариана (Ерден) - Ботев (Гълъбово)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Хебър 1918 (Пазарджик) - ФК ЦСКА 1948 (София)

XV КРЪГ
9 ноември 2019 г., събота:
ФК ЦСКА 1948 (София) - Пирин (Благоевград)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Ботев (Гълъбово) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Локомотив София 1929 (София) - Кариана (Ерден)
Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик)
Спартак 1918 (Варна) - Литекс (Ловеч)
Монтана 1921 (Монтана) - Септември (София)
Поморие (Поморие) - Верея (Стара Загора)
Локомотив (Горна Оряховица) - Струмска слава 1927 (Рад)

XVI КРЪГ
23 ноември 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Верея (Стара Загора) - Локомотив (Горна Оряховица)
Септември (София) - Поморие (Поморие)
Литекс (Ловеч) - Монтана 1921 (Монтана)
Черноморец (Балчик) - Спартак 1918 (Варна)
Кариана (Ерден) - Спартак (Плевен)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Локомотив София 1929 (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Гълъбово)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)

XVII КРЪГ
30 ноември 2019 г., събота:
Лудогорец 1945 II (Разград) - Пирин (Благоевград)
Ботев (Гълъбово) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Спартак (Плевен) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Спартак 1918 (Варна) - Кариана (Ерден)
Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец (Балчик)
Поморие (Поморие) - Литекс (Ловеч)
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Верея (Стара Загора)

XVIII КРЪГ
7 декември 2019 г., събота:
Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Септември (София)
Локомотив (Горна Оряховица) - Литекс (Ловеч)
Поморие (Поморие) - Черноморец (Балчик)
Монтана 1921 (Монтана) - Кариана (Ерден)
Спартак 1918 (Варна) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Спартак (Плевен) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Локомотив София 1929 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Ботев (Гълъбово) - Лудогорец 1945 II (Разград)
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Горяха дома и машините на арендатора Александър Величков

КАКТО ГО ПРЕДВИДИХ-
МЕ, ТАКА И СТАНА - ПЕН-
ЛИВАТА РЕКА СТРУМА СЕ
ОКАЗА ЧИСТА КАТО МОМИ-

НА СЪЛЗА. То бяха изследвания, то бе чу-
до. И накрая ни заляха с информация, от
която един нормален човек няма да разбере
нищо, но ненормален ще разбере всичко. А
именно - че въпреки пяната показателите на
водата са в абсолютните норми. Остава да
питаме рибарите силно ли кълве пъстървата.
Така е в Перник, тук екокатастрофи не ста-
ват. Виновници никога не е имало, няма и да
има. Водата може да е всякаква, но винаги
ще е чиста. Гражданите за нищо не трябва
да се безпокоят. Могат само да снимат от
брега на реката и да си правят фотоалбуми.
Тя и рибата сигурно е някаква особена поро-
да, щом издържа в стерилно чистите води на
Струма. Понеже в Перник предстоят гран-
диозни празници за 90-годишнината, може
и паметно лого да се направи, в смисъл "От
нашата пяна по-чиста няма" или нещо по-
добно.

ПОЛИЦАИТЕ, ДЕТО СА ОТНЕСЛИ
КАВГАТА В ДРЕН, ТРЯБВА ДА СВИК-
ВАТ. ЗАПОЧВА СЕЗОНЪТ НА СЕЛСКИ-
ТЕ СЪБОРИ и подобни сценки ще станат
ежедневие, по-точно - еженощие. И музика-
та, и бирата ще вървят в изобилие, спрямо
които органите на реда трябва да са доста
гъвкави. Няма да е лошо и да потренират
как гъвкаво се вие палката, когато някой ре-
че да се прави на бабаит по никое време. А
понеже последната ситуация се е разиграла
в Дрен, може да си помисли и за снабдява-
нето на дежурните с по някоя дряновица за
респект на любителите на нощната музика.

ТЪРГОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУ-
ЩЕСТВО ВЕЧЕ ЩЕЛИ ДА СТАВАТ
ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНА ЕЛЕКТРОННА
ПЛАТФОРМА, каквато вчера бе обилно
рекламирана от областния управител. Тази
реклама обаче едва ли се е понравила на
традиционалистите, особено на специалис-
тите в печеленето на обществени поръчки. Та
как ще стане така да се продаде нещо дър-
жавно без съответният чиновник да си каже
тежката дума. Даже процент да не каже, по-
не някаква уточняваща информацийка да
капне. Нещо за конкуренцията да спомене.
Едно кафенце с потенциалния инвеститор да
изпие. Да си разменят визитки, телефони и
прочие дипломатически способи за една ко-
ректна сделка, от която печелят и двете стра-
ни. А сега какво - някаква си бездушна
платформа ще ти решава съдбата на бизне-
са. Никаква човещина, никакво уважение
към честния частен бизнес, в името на който
бая дисиденти дадоха всичко то себе си.

Любомира Пелова
Неотдавна неиз-

вестни опожариха
дома и машините на
арендатор в трън-
ското село Неделко-
во. Пострадали при
нападението няма.
Както "Съперник"
писа, пожарът по-
гълна напълно обо-
рудвана работилни-
ца от около 150
квадрата, както и
осем работещи земе-
делски машини.
Цялата техника е
била залята индиви-
дуално със запали-
телна течност и
подпалена.

По същото време
пожар обхваща и къ-
щата на собствени-
ка на техниката,
който по това вре-
ме е на море. Някол-
ко часа по-късно зе-
меделецът се приби-
ра, за да види щети-
те. Пре една от на-
ционалните телеви-
зии той заявява:
"Виждам Чернобил,
за мен това е Черно-
бил. Нищо, нито мо-

же да се използва,
всичко трябва да се
изрине", каза Але-
ксандър Величков,
земеделски произво-
дител.

Записи от видеока-
мери показват как 2
часа преди огънят
да лумне, неизвес-
тни обикалят дома
на земеделеца.

"Обсипвано е с раз-
ни коктейли, всички-
те машини, поотдел-
но.

Палежът е станал
едновременно на
всичките машини,
което значи, че е
имало хора тук.
Всички машини са
паркирани на раз-
стояние една от
друга. Не е искано да
ни сплашат, просто
е искано да ни прик-
лючат", заяви Але-
ксандър Величков.

Мъжът допълва,
че има подозрения
кой е поръчителят
на палежа. Но отказ-
ва да ги разкрие.
Свързва атаката
срещу себе си с опи-

Кладничанин карал
кола с чужди номера

Любомира ПЕЛОВА

Жител на село Кладница ще отговаря за
шофиране на автомобил с чужди номера.

Престъплението е извършено на 31 януари
тази година, когато в селото бил проверен
лек автомобил "БМВ", управляван от 30-го-
дишен местен жител. Органите на реда кон-
статирали, че регистрационните табели на ав-
томобила са от друго моторно превозно
средство.

Сега водачъг на автомобила е привлечен
като обвиняем и работата продължава съв-
местно с Районна прокуратура - Перник.

Популациите на влечуги в Кресненското
дефиле ще се наблюдават

Силвия ГРИГОРОВА
Агенция "Пътна инфраструктура" стар-

тира обществена поръчка за провежда-
не на мониторинг върху популациите на
два вида сухоземни костенурки и два
вида змии в участъка на първокласен
път I-1 /Е-79/ София - Кулата, премина-
ващ през Кресненското дефиле. Четири-
те вида влечуги са Шипобедрена косте-
нурка, Шипоопашата костенурка, Иви-
чест смок и Леопардов смок.

Основната цел на мониторинга е да се
проследят популационните тенденции
на четирите вида влечуги и степента на
изолация на субпопулациите, ако има
такава, западно и източно от съществу-
ващия път Е-79.

Въз основа на тези данни ще се оцени
реалната ефективност на предвидените
дефрагментационни и преградни съоръ-
жения след въвеждането в експлоата-
ция на дясното платно на лот 3.2 Круп-
ник - Кресна от АМ "Струма", което ще
преминава по съществуващото в момен-
та трасе на път Е-79 през Кресненския
пролом.

Изследванията ще се извършват в
продължение на 4 години, като всяка го-
дина ще са в три периода - пролетен (15
март - 15 май), летен (15 май - 15 юли) и
есенен (1 септември - 31 октомври).

Индикативната стойност на обществе-
на поръчка е 288 хил. лв. с ДДС. Средс-
твата са осигурени от Оперативна прог-
рама "Транспорт и транспортна инфрас-
труктура" 2014-2020 г., която се съфи-
нансира от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и националния бюджет

Срокът за подаване на офертите е до
17:30 ч. на 15 юли т. г.

Поредни бързи производства
срещу нарушители на закона
Любомира ПЕЛОВА

В почивните дни
служители на реда в
Перник и Радомир са
започнали бързи
производства среи-
щу нарушители на за-
кона.

Около 3,30 часа в
неделя, на улица "Бу-
чински път" в облас-
тния град бил прове-
рен "Фолксваген Па-
сат", управляван от
45-годишен столича-
нин. При изпробване-
то му с техническо
средство за алкохол

били отчетени 1, 72
промила.

Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и бил задържан за
24 часа  с полицейска
мярка.

Друг софиянец е
управлявал лек авто-
мобил без номера. В
събота, около 11, 20
ч., в Радомир бил про-
верен лек автомобил
"Субару", шофиран
от 86-годишен жи-
тел на столицата.
Органите на реда
констатирали, че ко-

лата е без регистра-
ционни табели. Мъ-
жът е разпитан и ос-
вободен.

С 1,40 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фира автомобил мар-
ка "Пежо", 52-годи-
шен перничанин. Той
бил проверен на 15
юни, на пътя между
земенските села Елов
дол и Габров дол .
Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и действията по
разследването про-
дължават.

т за рекет, който
пресякъл преди го-
дини. Тогава негов
бус бил откраднат.
"Поискаха ни откуп
от 4 000 лв.  Свър-
зах се с полицията,
маркирахме парите,
предадохме част от
сумата, изкараха бу-
са на светло, взехме
си го, но арестуваха
и з в ъ р ш и т е л и т е "
сподели пред камери-
те Александър Ве-
личков и допълни, че
при ареста чул зап-
лаха: "Един ден ще
те запалим". Пос-
традалият земеде-
лец казва, че няма
неуредени отноше-
ния с никого. Не
вярва разследване-
то да доведе до по-
ръчителя и обмисля
да се откаже от биз-
неса си и да напусне
страната.

Повече от седмица
след палежа задър-
жани няма. Прокура-
тура и полиция ин-
формират, че раз-
следването е в нача-
лен етап.

Пожар в Ковачевци
Любомира ПЕЛОВА

Влязохме вече в сезона на повишена
пожарна опасност зараси високите лет-
ни температури.  Огнеброците многок-
ратно предупреждаваха да се внимава
повече при боравенето с огън на откри-
то. Въпреки това инциденти не липсват.

Подобен случай е регистриран в Кова-
чевци през уикенеда, където е пламна-
ла покривна конструкция на сграда.

Огънят избухнал в събота през нощта,
а причината е именно небрежност при
боравене с открит огън. Унищожена е
покривна конструкция около 50 кв. м.

За щастие пострадали хора няма, как-
то и нанесени други материални щети.

Над 100 живота годишно
спасяват предпазните колани
Любомира ПЕЛОВА

Анализът на ста-
тистиката показва,
че над 100 живота
можеха да бъдат спа-
сени за година в Бъл-
гария, ако шофьори-
те и пътниците бяха
поставили предпаз-
ните си колани. Това
обяви председа-
телят на Държавна
агенция "Безопас-
ност на движението
по пътищата" Мали-

на Крумова, съобща-
ват от агенцията.
Любопитен е фак-
тът, че лека катас-
трофа с непоставен
колан може да се
равнява на падане от
5-ия етаж.

Според научна ек-
спертиза при челен
сблъсък с автомобил,
движещ се с 40 км/ч,
пътник без колан би-
ва изстрелян напред
със сила 12 пъти по-

голяма от собстве-
ното му тегло, може
да се равнява на пада-
не от петия етаж.

Внимание заслужа-
ва още един проблем,
който става все по-
голям фактор за от-
клоняване на внима-
нието на шофьорите
от пътя - не просто
ползване на мобилен
телефон, но и на пи-
сане и четене на
съобщения на него.
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