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Покров на Пресвета
Богородица

Македонско
магаре

Дойде време да се изпробва лафът, че ма-
гаре не разбира от военна музика. Когато
магарето е македонско, казусът става дос-
та по-сложен. Въпреки всичко магарето си е
магаре, а музиката военна. Вчера на консул-
тациите при президента политиците бяха
единодушни като никога - македонците ще
видят Евросъюз и НАТО, ако престанат да
се правят на ударени и спазват договора.
Поставиха им се условия, при неизпълне-
нието на които ще има бая да си чакат на
опашката за еврочленство. Удар в десетка-
та. Моментът е исторически. Дойде време
да разберем разбира ли македонски политик
от условия или не се разделя с магарешкия
си инат. Ако македонците вдянат за какво
иде реч, може и в историята да влязат. Те и
сега са в историята, но в българската.
Тяхната история е доста крадлива работа,
та ако не се поправят, ще си останат на ев-
ропоправителен.

Наистина, дали нашите политици съзна-
ват каква услуга правят на братята от
Северна Македония. Точно както го каза
Симеон - да им сменят чипа. Веднъж сме-
нен, той вече може да работи на други
обороти. Вярно, на магаре чип се сменя
трудно, но опитът си заслужава. Както
досега ни бяха взели историята, сега да ни
вземат и условията. Историята пак ще е
тяхна, не като досега магарешка.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 270

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

Предимно
слънчево

Тя приключи първото полугодие в по-добре в сравнение с 2018 година
Силвия ГРИГОРОВА

Финансовото по-
ложение на МБАЛ"Ра-
хила Ангелова" в края
на първото полуго-
дие на тази година и
към момента е ста-
билно. Това увери ди-
ректорът на здрав-
ното заведение д-р
Анатоли Митов.

 Той поясни, че към
момента пернишка-
та болница няма
просрочени задълже-
ния към доставчици.

"Не само, че нямаме
просрочени задълже-
ния към наши дос-
тавчици, но и ус-
пяхме да намалим
още дълговете, кое-
то се отразява бла-
гоприятно върху об-

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg
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Застрахователна и
презастрахователна компания

щото финансово
състояние на болни-
цата. На фона на то-
ва ръководството
положи усилия  тази
година и актуализи-
ра, съобразно финан-
совите възможнос-
ти на здравното за-
ведение, трудовите
възнаграждения на
персонала, с което
ги мотивира още по-
вече да повишават
качеството на
здравното обслуж-
ване на нашите па-
циентите.

На фона на това,
със съдействието
на Министерството
на здравеопазването
и народните пред-
ставители от ГЕРБ в
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Иззеха 13 000 къса
цигари без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха голямо количес-

тво контрабандни цигари. Акцията е проведе-
на на 28 септември от служители на сектор
"Противодействие на икономическата прес-
тъпност" при Областната дирекция на МВР в
Перник. Спецполицаите проверили частен
имот в брезнишкото село Садовик, собстве-
ност на 75-годишен мъж, който е с постоянен
адрес в Перник. От къщата му са иззети бли-
зо 13 000 къса цигари без акцизен бандерол.
Това е поредната акция, при която от този
имот се изземват нелегални цигари.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

региона, се стараем
да модернизираме
оборудването, с кое-
то работят нашите
медици с цел отново
да повишаваме качес-
твото на предлага-
ното здравно об-
служване", заяви д-р
Митов.

Той допълни, че
2019 г се очертава
като успешна за бол-
ницата най-вече за-
ради реализираните
основни ремонтни
дейности във Второ
вътрешно отделе-
ние, което беше офи-
циално открито
през април тази го-
дина.

"Това, което ме
радва е, че са отпус-

ЦСМП очаква още две нови линейки
Силвия ГРИГОРОВА

Без тежки инциден-
ти е преминала измина-
лата седмица за спе-
циалистите от Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ. Това ин-
формира директорът
на ЦСМП- д-р Валери
Симеонов. Той поясни,
че за този период не се
наблюдава увеличение
на заболелите от ос-
три респираторни или
такива с усложнения. В
границите на предви-
димото- около 300 за

цялата седмица, са и
извършените амбула-
торни прегледи във
филиалите на ЦСМП в
областта.

"В момента приключ-
ваме с подготовката
на линейките за рабо-
та през зимния сезон.
Тази зима ще ни бъде
малко по-леко по отно-
шение на линейките. С
подкрепата на Минис-
терството на здра-
веопазването  Линей-
ките са готови за зи-
мата, вече имаме и ед-

на нова и имаме твър-
дото обещание, че ще
получим до края на та-
зи година още 2 линей-
ки, които да са висо-
копроходими. Това ще
ни позволи безпроб-
лемно да осигуряваме
спешна медицинска по-
мощ в населени места
на общините Трън, Зе-
мен, Брезник и други.
още 2 до нова година
чакаме и ще облекчи
значително работата
на спешните ни екипи",
поясни д-р Симеонов.

нати средства отно-
во от Министерс-
твото на здравео-
пазването за ремонт
на Отделението по
хемодиализа и Пси-
хиатрично отделе-
ние. Получихме средс-

тва и за основния ре-
монт на скенера, кой-
то използва болница-
та, с което ще се
удължи значително
експлоатационния му
период", допълни
още д-р Митов.



Съперник2 1 октомври 2019 г. ОБЛАСТТА

Âúçìîæíîñòè çà ðåàëíî åëåêòðîííî íàáëþäåíèå
Това бе темата на работна среща между полиция и служба "Изпълнение на наказанията"

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

Представиха проучване по
проект за преодоляване на

демографската криза
Любомира ПЕЛОВА

Институтът за изучаване на населе-
нието и човека при Българска академия
на науките (ИИНЧ при БАН)  представи
отпечатания сборник материали по
проекта "Мерки за преодоляване на де-
мографската криза в Република Бълга-
рия".

Сборникът се състои от 6 тома, резул-
тат от комплексното изучаване на тен-
денциите в демографското възпроиз-
водство и взаимодействието между от-
делните процеси, осъществено от шес-
тте работни групи към проекта:

I.  "Раждаемост и семейни политики";
II. "Смъртност, стареене и качество на

живот";
III. "Миграции и национална идентич-

ност";
IV.  "Демографско развитие и трудови

ресурси";
V. "Уязвими етнически и религиозни

групи и общности";
VI. "Демографска политика в Бълга-

рия през периода 1879 - 1989 г.".
"Това е един от най-значимите трудо-

ве, по които ИИНЧ работи в последните
години - този за оптимизиране на де-
мографското възпроизводство в стра-
ната", заяви при представянето проф. д-
р Антоанета Христова, ръкводител на
проекта.  "Резултатите, до които стиг-
нахме в просеца на работа, развенча-
ват някои от най-апокалиптичните мито-
ве за българите и България, като твър-
денията, че неселението ни се топи
необратимо, че изчезваме от картата на
Европа и сме обречени.

Без да омаловажаваме тенденциите
на спад в раждаемостта и засилена
миграционна динамика, проучванията
ни доказват, че всеки процес може да
бъде овладян и всички тенденции да
бъдат обърнати, ако има воля за бързо
прилагане на предложените от нас мер-
ки.

Истината е, че предлагаме действия,
които няма да дадат ефект утре, нито
дори след година. Но ако има съгласие
в обществото и сред политическите си-
ли, в историята ще останат имената на
хората, превърнали кризата в устойчиво
развитие и високо качество на живот",
допълни тя.

Проектът "Мерки за преодоляване на
демографската криза в Република Бъл-
гария" беше възложен на ИИНЧ при
БАН от Министерски съвет на Републи-
ка България. Целта беше да се извърши
цялостен преглед върху развитието на
населението в България и да бъдат
предложени конкретни мерки за пром-
яна на негативните тенденции в демог-
рафското развитие на страната.

В резултат от дейността на шестте ра-
ботни групи бяха набелязани конкретни
мерки за преодоляване на съществува-
щите проблеми в съответната демограф-
ска област. Окончателният материал бе
публикуван в 6 тома (по един от всяка
работна група). Обобщените в това мно-
готомно издание материали са изключи-
телно актуални и от първостепенно зна-
чение за формирането на ефективна,
стабилна и устойчива демографска по-
литика на Република България.

Перник активно участва в
кампанията "Капачки за бъдеще"
Светла ЙОРДАНОВА

Деца от подготви-
телна за училище гру-
па в ДГ "Родолюбче"
бяха отличени в нацио-
налния конкурс "Пъте-
шествие във време-
то".  Постерът на на-
шите малчугани е сред
20-те финалисти на
конкурса, в който бяха
подадени 156 проекта
от цялата страна.

Малките учени
представиха своя
проект в Софийския
университет "Св.
Климент Охридски"
във   Европейската
нощ на учените. В
рамките на програма-
та "Учен за един ден"
се представиха  отли-
чени проекти в кон-
курсите за деца "Пъ-
тешествие във вре-

С чужда пита...
Уважаема редакция,
Обръщам се към вас, за да алармира-

м за едно негативно явление, което те-
зи дни се наблюдава в пернишкото се-
ло Мещица. Досегашният кмет Деян
Станимиров, избран с листата на социа-
листите през 2015 година, който отново
се бори за управленски мандат, си поз-
волява, както казва една българска по-
говорка, с чужда пита помен да прави!

Става дума за въпросните 300 лева,
които държавата отпуска за обеззараз-
яване на стопанствата, в които има из-
клани заради африканската чума по
свинете прасета. Според разпоредбите,
кметовете на населените места трябва
да направят списъци на всички дома-
кинства с изклани животни, за да им бъ-
де издължени парите.

При нас обаче картинката е по-раз-
лична. Деян Станимиров, познавайки
"своите" хора, които са гласували или
евентуално ще гласуват за него, включ-
ва първо тях в списъка, обещавайки им
бързо да си получат тези триста лева.
Останалите просто трябва да чакат.

Вярно е, че сме в предизборна кампа-
ния, ама да агитираш за себе си по този
начин, мисля, че е недопустимо! И гроз-
но. Защото бедата няма политическа
окраска, тя засяга стотици домакинс-
тва и дискриминация на базата кой за
кого ще гласува е повече от неприемли-
ва!

Жител на Мещица, който по обясним
причини, запазва анонимността си
Бел.ред. Редакцията на "Съперник"

не се ангажира със споделеното мне-
ние в изпратения ни сигнал. Готови сме
да дадем думата и на ответната страна
в спора.

Любомира ПЕЛОВА
Работна среща меж-

ду ръководството на
полицията и предста-
вители на Областна
служба "Изпълнение

на наказанията" - Пер-
ник се проведе вчера.

Работна среща, от-
насяща се до еле-
ктронното наблюде-
ние като форма на

контрол върху место-
нахождението, движе-
нието  и поведението
на лица се проведе
днес в сградата на ОД-
МВР - Перник. На нея
присъстваха директо-
рът на дирекцията
старши комисар Дими-
тър Попов, заместни-
кът му комисар Сашко
Христов, началниците
на отдели "Разследва-
не" комисар Ани Гато-
ва и "Охранителна по-
лицая" комисар Васил
Василеви, началници-
те на Районни управ-
ления  и цялото ръко-
водство на Областна-
та служба "Изпълне-
ние на наказанията" с
началникът й главен
инспектор Елена
Станчева. Гости-лек-
тори бяха служители
от Областна служба
"Изпълнение на наказа-
нията" - Благоевград,
които разясниха зако-
нови, нормативни и
практически дей-
ствия.

Целта на форума бе-

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

мето" и "Технологии-
те на бъдещето", вир-
туалната обиколка
"Космически рейнджъ-
ри", играта "Можем
ли без математика?" и
модул "По динозавър-
ските стъпки".

Децата от ДГ "Родо-
любче" са възпитани-
ци на учителите  Оля
Асенова и Силвия Бо-
рисова.

Деца от Перник - учени за един ден
Светла ЙОРДАНОВА

Деца от подготви-
телна за училище група
в ДГ "Родолюбче" бяха
отличени в национал-
ния конкурс "Пътешес-
твие във времето".
Постерът на нашите
малчугани е сред 20-те
финалисти на конкурса,
в който бяха подадени
156 проекта от цялата

с т р а н а .
Малките учени пред-

ставиха своя проект в
Софийския университе-
т "Св. Климент Охрид-
ски" във   Европейската
нощ на учените. В рам-
ките на програмата
"Учен за един ден" се
представиха  отличени
проекти в конкурсите
за деца "Пътешествие

във времето" и "Техно-
логиите на бъдещето",
виртуалната обиколка
"Космически рейнджъ-
ри", играта "Можем ли
без математика?" и мо-
дул "По динозавърски-
те стъпки".

Децата от ДГ "Родо-
любче" са възпитаници
на учителите  Оля Асе-
нова и Силвия Борисова.

ше запознаване с въз-
можностите за реално
изпълнение на еле-
ктронното наблюде-
ние - технически средс-
тва, възможности за
комуникация и ефе-
ктивност на контрола.
Бяха дискутирани зако-
нови и нормативни раз-
поредби във връзка с
възможността за при-
лагане електронния мо-
ниторинг като форма
за контрол при лица, из-
търпяващи наказание
"пробация" и такива с
наложена мярка за про-
бационен надзор, както
и с "домашен арест".

Участниците бяха
запознати със систе-
мата за електронно
наблюдение, включва-
ща електронна гривна
за глезен, устройство
за персонална иденти-
фикация и станция,
както и с предимства-
та на електронното
наблюдение.

Електронното прос-
ледяване е значително
по -евтино в сравне-

ние с изпълнението на
ефективното наказа-
ние и намалява необхо-
димостта от нови
места в затворите.
То се насърчава като
алтернатива на лиша-
ването от свобода в
редица Препоръки на
Комитета на минис-
трите към Съвета на
Европа като средс-
тво, което допринася
за рехабилитацията,
подпомага ограничава-
но на рецидива и оси-
гурява защита на об-
ществото. Този ме-
тод може да бъде по-
лезно допълнение към
съществуващите со-
циални и психологичес-
ки похвати за управле-
ние на хора, извърши-
тели на престъпле-
ние.

Бяха уточнени зако-
новите и практически
форми на взаимодей-
ствие между двете
институции, за аде-
кватно поведение при
електронното наблю-
дение.

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.

Перник Ви уведомява, че поради неотложни ремонтни дейности на
01.10.2019г. (вторник) от 07.00ч. (сутринта) ще бъде спряно водопо-
даването за гр.Перник, ЦГЧ, кв.”Твърди ливади”, кв.”Могиличе”,
кв.”Рудничар”, кв.”Ралица”, кв.”Драгановец”, кв.”Проучване”,
кв.”Клепало”, кв. „Стара чешма”, кв. „Радина чешма” и селата:,
Витановци и Дивотино.

Аварийните екипи на „В и К“ Перник ще работят до отстраняване
на авариите, след което водоснабдяването ще бъде възстановено.

„В и К“ дружеството се извинява на потребителите си за причи-
неното неудобство .

От Ръководството "
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Промяната на Пер-
ник трябва да про-
дължи, а това става
само с работа. Имаме
ясен план и цели за
развитие. Това заяви
в емоционална реч
при откриването на
предизборната кам-
пания кандидатът
за кмет на Перник
от ГЕРБ д-р Вяра Це-
ровска. Тя изтъкна,
че се гордее със своя
отбор, в който има
познати обществе-
ни личности и спе-
циалисти в различни
сфери, които ще
носят ясната отго-
ворност в управле-
нието на общината.
Тя определи като
ключов приоритет
развитието на ин-
фраструктурата.

"Намаляването на
трафика с модерен
градски транспорт и
нови кръгови кръс-
товища е един от го-
лемите ми приорите-
ти в момента. Ние
сме си поставили ед-
на голяма цел - да
променим хоризонта
за Перник. Започнах-
ме с кръговото кръс-
товище в кв. "Из-
ток". Направихме

проектиране и ще за-
вършим кръговото
движение в кв. "Хумни
дол". Предстои из-
граждане на пътна
връзка "Марина бара"
- една изключително
важна предпоставка
за изнасянето на дви-
жението на превозни-
те средства от цен-
търа на града", заяви
кандидатът за кмет
на Перник. Церовска
припомни, че преди
години е правен
проект за воден ци-
къл, който обаче не е
стигнал до своето

реализиране. "Днес
Община Перник има
договор с Министерс-
твото на околната
среда и водите за реа-
лизиране на водния
цикъл, за да може вър-
ху него да се случи та-
зи инфраструктура
на улиците и тротоа-
рите, която е необхо-
дима за нормалното
преминаване и за голе-
мия транспорт в на-
шата община", отбел-
яза д-р Церовска и из-
тъкна, че ще продъл-
жи изпълнението на
започнатите проек-
ти, които и в момен-
та са в ход - ул. "Со-

фийско шосе", "Палма"
и "Граово", улиците в
малките квартали на
Перник.

"Това, което пред-
стои е промяна в
транспорта и цялос-
тната транспортна
схема. Този проект ще
реализираме заедно с
транспортните фир-
ми в Перник. Имаме
спечелен един голям
проект, чрез който
ще бъдат закупени 13
нови екологични ав-
тобуси, ще бъде из-
градена станция за за-
реждане и ново тран-
спортно звено", от-
беляза Церовска.

Предстои изгражда-
не на Индустриална-
та зона - 360 декара,
за която заедно с На-
ционална компания
"Индустриални зони"
си сътрудничим за
привличане на инвес-

тиции и за изгражда-
не на индустриални
паркове. "Доказателс-
твото за това, че
Перник е един желан
град за инвестиции,
са построяването на

нов квартал на из-
точния вход на града,
изграждането на
голям търговски цен-
тър с 4 кино салона и
отварянето на мага-
зин от голяма тър-
говска верига", отбел-
яза тя.

Вяра Церовска беше
категорична, че ще
продължи работата
по Европейските
проекти, която оче-
ртава големи перспек-
тиви за града.

По програмата "Ре-
гиони в растеж" пред-
стои довършване,
проектиране и сани-
ране на 18 блока. Ще
продължи изгражда-
нето на Социалните
жилища в кв. "Тева", с
капацитет 42 апарта-
мента. Ще бъдат из-
градени 3 социални
центъра за грижа за
лица с различни фор-

ми на деменция, с пси-
хични разстройства,
за хора с увреждания
и възрастни хора в
евъзможност за са-
мообслужване.

Работи се по изпъл-
нението на програма
за подмяна на 4000 ос-
ветителни тела,
част от осветител-
ната мрежа, които ще
повишат енергийна-
та им ефективност.

В областта на спор-
та предстои реализи-
ране на проекта за но-
во осветление и ре-
монт на лекоатлети-
ческата писта на
"Стадиона на мира".
Съвместно с Българ-
ския футболен съюз
се работи за създава-
не на по-модерни усло-
вия за стадион "Ме-
талург". Част от
спортната програма
за следващ мандат
включва проектиране
и изграждане на
скейт парк и тенис

Местна коалиция АБВ (ГЕРБ) в Ковачевци
откри предизборната си кампания

Със среща-дискусия местна коалиция
АБВ (ГЕРБ) откри предизборната си кампа-
ния в Ковачевци. Десетки граждани се съб-
раха в най-малката община в пернишко, за
да видят и чуят кандидатите за кмет и об-
щински съветници на коалиция "Бъдеще за
община Ковачевци".

"Аз не искам Ковачевци да остане само
спомен и история. За съжаление общината
е в дългогодишен застой. Нужна е промяна
в модела на сегашното управление, при
което интересът на група хора се поставя
над интересите на обществото. Община Ко-
вачевци има потенциал да привлече инвес-
тиции, дори и чуждестранни", обърна се
към присъстващите Марияна Миленова -
кандидатът за кмет на Ковачевци, издигнат
от АБВ (ГЕРБ). Тя беше категорична, че се
изправя пред своите съграждани, за да
поиска и тяхното доверие и заедно да из-
вървят пътя на промяната и надеждата за
Ковачевци - за една по-красива и развива-
ща се община. "Това е битка, която един чо-
век не може да води. Тя ще е успешна, ако
имаме здрав и сплотен отбор", каза още тя.

Областният координатор на ГЕРБ в Пер-
ник д-р Вяра Церовска определи Марияна
Миленова като личността, която може да но-
си отговорността за промяната и развитието
на община Ковачевци. "Да излезем от стра-
ха, да излезем от цитаделата Ковачевци.
Време е хората тук да могат да говорят спо-
койно, да мислят спокойно, да живеят спо-
койно. Време е след всичките години на
предоха нещо положително да се случи в
тази красива община. Никой няма право да
взима свободата на хората да живеят и
мислят различно. Демокрацията ни дава то-
ва право. Вярваме в Марияна. Тя е един от-
говорен, образован, достоен човек, когото
подкрепяме безрезервно", сподели лиде-
рът на ГЕРБ-Перник.

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Краси-
мир Велчев беше категоричен, че няма
място за страх, промяната е възможна, ко-
гато хората се обединят в общата кауза да
бъде променен моделът на управление.
"През всичките тези години ние сме били
силни и сме печелили доверието на хората,
защото сме били винаги близо до тях. Зато-
ва имаме силата да поискаме вашата под-
крепа, защото община Ковачевци се нуж-
дае от нова перспектива за развитие", спо-
дели народният представител д-р Алексан-
дър Александров.

Председателят на Жени ГЕРБ Ирена Со-
колова беше категорична, че силата на
ГЕРБ е в прекия контакт с хората. "Тук, в
Ковачевци, съмишлениците на ГЕРБ и АБВ
са хората, които имат визия за развитие. То-
ва са интелигентните и мислещите хора-
онези, които носят бъдещето. Във времето
назад Ковачевци беше емблема за автен-
тична красота и предоставяне на условия
за туристически бизнес. Днес Ковачевци не
просто запада, то не се развива, не нарас-
тва. Тук реално живеещите са под 800 ду-
ши. Трябва да спре поточната практика бъ-
дещето на местните  жители да бъде опре-
деляно от лица, които не живеят в Ковачев-
ци, а се регистрират покрай избори. Статук-
вото тук не се променя. Ние като хора, носе-
щи развитието, имаме силата да преборим
застоя тук", заяви Ирена Соколова.

Местна коалиция АБВ (ГЕРБ) ще се яви в
изборите за общински съветници и кметове
с номер 67 в интегралната бюлетина.

кортове.
Продължава пром-

яната на Централ-
ния градски парк с
преасфалтиране, но-
во осветление и нова
визия на мостовете,
които отвеждат
към него. Предстои
цялостно проектира-
не на алеите на Цен-
тралния гробищен
парк.

Общинският ръко-
водител на полити-
ческата сила в Пер-
ник Ирена Соколова
отбеляза, че за тези
4 години кметът
Вяра Церовска е ус-
пяла да даде на Пер-
ник надежда, добър
път на развитие,
добри решения и
реални резултати.

Народният пред-
ставител д-р Але-
ксандър Александров
определи изминалия

мандат като много
успешен. "Всички
знаем какво беше със-
тоянието на общи-
ната преди 4 години
и какво е днес - 15 ми-
лиона лева от задъл-
женията на община-
та са стопени благо-
дарение на финансо-
вите мерки и добра-
та финансова поли-
тика на община Пер-
ник", изтъкна депу-
татът и призова
гражданите да нап-
равят правилния из-
бор за Перник с бюле-
тина номер 43.

Лидерът на СДС в
Перник Юлиян Ситар-
ски изрази своята
подкрепа към кандида-
тът на политическа
партия ГЕРБ и призо-
ва всички дясномисле-
щи хора на 27 октом-
ври да упражнят пра-
вото си на глас, като
подкрепят човекът,
донесъл промяната в
Перник.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

М Е С Т Н И   И З Б О Р И    2 0 1 9

Кандидатът за кмет на община Перник Вяра Церовска: Промяната
на Перник трябва да продължи, а това става само с работа !

 43

 43

 43

 67
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Тя ще е полезна и за държавните институции

Силвия ГРИГОРОВА
Информацията от

тол системата ще
може да се ползва и
от други държавни
контролни институ-
ции. Това каза проф.
Олег Асенов, член на
УС на Агенция "Пътна
и н ф р а с т р у к т у р а "
пред участниците в
"Автомобилен форум
- 2019". По покана на
организаторите от
Научно-техническия
съюз по транспорт
проф. Олег Асенов
представи електрон-
ната система за съби-
ране на пътни такси
на база изминато раз-
стояние - тол, техни-
ческата й експлоата-
ция, принципите, на
които ще се плащат
пътни такси от пре-
возните средства с
обща технически до-
пустима максимална
маса над 3,5 тона, как-
то и практически съ-
вети за различните
начини, по които пре-
возвачите могат да я
ползват.

От 16 август 2019
г. тол системата е в
техническа експлоа-
тация като поетапно
се тестват различни

нейни функционалнос-
ти. В четири демонс-
трационни центъра в
страната - в София,
Пловдив, Варна и Русе
всеки заинтересован
може да се запознае с
начина, по който се
издава маршрутна
карта, както и т.нар.
тол калкулатор, с кой-
то може да се изчис-
ли, чрез примерна та-
рифа, за характерни
маршрути на типич-
ни товарни превозни
средства какъв би бил
тол разходът.

Проф. Асенов пред-
стави и възможнос-
тта стационарните
контролни точки да
събират информация
за осевото натовар-
ване на тежките ав-
томобили, както и за
баланса на съответ-
ния товар. "На базата
на този контрол в
системата се създава
т.нар. електронно на-
рушение, което ще се
предоставя на кон-
тролни органи, които
са от друга служба в
АПИ - тази, която се
занимава с контрол на
извънгабаритните
товари", даде пример
той.

Подобно сътрудни-
чество ще има и по
отношение на Агенци-
я "Митници", както и
на НАП. "Има възмож-
ност да бъде засечен
всеки курс на товарен
автомобил, който не
е деклариран. Ние мо-
жем да предоставим
панорамна снимка, а
служителите в НАП
по целесъобразност,
общо казано, да изпол-
зват тази информа-
ция", посочи предимс-
твата на тол систе-
мата проф. Асенов.
Мобилните групи мо-
гат да бъдат разполо-
жени и в района на ак-
цизни складове, напри-
мер, както и да се из-
ползват за контрол
на нерегламентирани
автобусни превози.
"АПИ предоставят
всеки ден карта с
координатите на мо-
билните контролни
екипи на "Пътна поли-
ция", така че да се
разпредели контро-
лът и да бъдем макси-
мално ефективни",
подчерта проф. Асе-
нов.

Засилен интерес от
страна на присъства-
щите на форума има-

ше към контролните
функции на система-
та, която от начало-
то на 2019 г. се прила-
га по отношение на
пътните такси на ба-
за изминато време -
винетка. "Темповете
на събиране на такси
от електронни ви-
нетки са значително
по-добри от тези при
хартиените стикери
през 2018 г. Миналата
година постъпления-
та бяха 357 млн. лв., а
към днешна дата са
продадени електрон-
ни винетки за близо
330 млн. лв. Анализи-
те ни показват, че
тези резултати се
постигат поради два
основни фактора -
първият е достъп-
ността на продукта,
възможността му да
бъде закупен, както
електронно, така и в
повече от 8 000 пун-
кта за продажба в
брой, разположени по
протежението на
пътната мрежа, в ур-
банизираните тери-
тории, както и на
ГКПП "Калотина", "Ку-
лата", "Капитан Ан-
дреево" и "Дунав
мост" при Видин, и
при Русе. Вторият е
ефективността на
контролната ни фун-
кция т.нар. тол кон-
трол. В него са вклю-
чени около 600 служи-
тели, които със 105
автомобила извър-
шват ежедневна кон-
тролна дейност.
Средният брой про-
верки на ден, които
прави той, е еквива-
лентен на броя про-
верки, които извър-
шват на ден при ак-
ция органите на път-
ната полиция - над 4

104 камери на тол системата
следят магистралите и
първокласните пътища

Любомира ПЕЛОВА

104 са монтираните стационарни кон-
тролни точки за събиране на тол такси и
винетки по автомагистралите и първоклас-
ните пътища, обяви регионалният министър
Петя Аврамова.

Общо 200 са новите и дооборудвани ста-
ционарни контролни точки, където от Еле-
ктронната система за събиране на пътни
такси вземат пари от шофьорите на база
време (винетка) и на база изминато раз-
стояние (тол).

"19 са новите съоръжения, които ще кон-
тролират за платена пътна такса на магис-
тралите.

По пътищата първи клас са монтирани 85
стационарни контролни точки, от които 23
са нови и 62 дооборудвани.

По второкласните пътища са разположе-
ни 64 рамки (36 нови и 28 дооборудвани), а
по третокласните - 32 контролни точки (22
нови и 10 дооборудвани)", се казва в тек-
ста.

От "Капш Трафик Солюшънс" ДЗЗД,
които са изпълнител на системата за тол-
такси предадоха на 16 август 2019 г. на
АПИ 200 стационарни контролни точки.
Съгласно договора, до 9 февруари 2020 г.
изпълнителят следва да дооборудва с ка-
мери още 95 съществуващи трафик рамки,
от които около 50 са на автомагистрали.

105 мобилни екипа следят от началото
на 2019 г. за платени електронни винетки.

Функцията на т.нар. портални рамки е
единствено контролна и информацията от
тях се използва за установяване на нару-
шителите. На рамките няма да се плаща
тол такса и няма да се продават маршрут-
ни карти.

След въвеждането на тол системата
АПИ ще предлага маршрутни карти по
познатите канали за продажба на еле-
ктронни винетки - на сайта www.bgtoll.bg, от
мобилното приложение, на терминали за
самотаксуване и на около 50 гишета (в об-
ластните пътни управления и на ГКПП "Ку-
лата", "Калотина", в близост до "Капитан
Андреево" и "Дунав мост" при Русе и при
Видин), на които ще се плаща в брой.

Маршрутни карти ще се предлагат и в
пунктовете за продажба на националните
и европейски доставчици на услуга с отчи-
тане на изминато разстояние, с които АПИ
има договори.

Проект на дигитална карта с тестовото
покритие на пътища с тол такси е предста-
вена на членовете на Обществения кон-
султативен съвет по въвеждане в експлоа-
тация на електронната система за таксува-
не на база време и изминато разстояние
към министъра на регионалното развитие и
благоустройство.

След като Министерският съвет одобри
покритието на пътищата, за които ще се
плаща тол такса от камионите, дигиталната
карта ще бъде предадена на националните
и европейски доставчици на услуги на ба-
за изминато разстояние - тол, които имат
договори с АПИ, се казва в отговора на
МРРБ.

000 броя", каза проф.
Асенов.

 На въпрос какво ще
стане с тези служи-
тели, когато започ-
нат да функционират
стационарните кон-
тролни точки на тол
системата, проф. Асе-
нов поясни, че тол
покритието, за което
ще плащат такса само
пътните превозни
средства с обща тех-
нически допустима
максимална маса над
3,5 тона е едва 6 000
км при 20 000 км ре-
публиканска пътна
мрежа в страната.
Стационарните рам-
ки ще се "грижат" ос-
новно за тол покри-
тието, докато мобил-
ните групи ще бъдат
разположени в други
зони. В АПИ има разра-
ботен математичес-
ки модел, който ще
покаже къде мобилни-
те групи ще са най-
ефективни. На базата
на статистически
данни има изработени
"карти", които показ-
ват зони с насищане
на различни типове
нарушения.

Най-вероятно мо-
билните екипи ще бъ-
дат насочени към
трети клас пътища, в
определени региони с
много голям риск от
липса на таксуване.
Ще се пренасочат и
към граничните кон-
тролно-пропускател-
ните пунктове, къде-
то служители на Аге-
нция "Митници" имат
право да контроли-
рат за платена пътна
такса напускащите
границата превозни
средства. Така рабо-
тата им ще бъде об-
лекчена.

Образованието в България трябва да се подобри
Светла ЙОРДАНОВА

Усилията на Бълга-
рия да осъвремени об-
разователната систе-
ма продължават, но
подобряването на ка-
чеството и приложи-
мостта на пазара на
труда остават пре-
дизвикателство. Това
сочи оценка на Евро-
пейската комисия.

Д е м о г р а ф с к и т е
тенденции и увелича-
ващият се недостиг
на умения показват,
че България трябва
да вложи повече в
обучението на граж-
даните.

Нуждата от пови-
шаване на уменията
на възрастните е гол-
яма, но участието в
обученията за въз-
растни е слабо, се до-

пълва в документа.
Престижът на пре-

подавателската про-
фесия у нас е нисък, а
преподавателите зас-
таряват, допълва ЕК
и препоръчва увеличе-
ние на заплатите в
тази област.

Данните за нашата
страна показват, че
за последното десе-
тилетие броят на на-
пусналите преждевре-
менно училище е на-
малял с две на сто, но
все още остава малко
над средното в ЕС.

Значително по-сла-
бо е участието на
българите (2,5 на
сто) на възраст 25-64
години в учебни дей-
ности спрямо остана-
лите граждани на ЕС
(11,1 на сто).

Сред нуждите,
посочени от
б ъ л г а р с к и т е
учители, е при-
добиването на
умения за препо-
даване с по-тех-
нологични средс-
тва.

За ЕС комисия-
та препоръчва
да бъдат привле-
чени качествени
учители и те да
получат необхо-
димото, за да ос-
танат в систе-
мата. Отчита се, че
все още финансиране-
то на образованието
остава под равнища-
та от преди икономи-
ческата криза от
2007-2008 година.

Делът на младите
хора с диплома за вис-

ше образование в ЕС е
нараснал от 32,3 на
сто през 2009 г. на
40,7 на сто през 2018
година. Делът на де-
цата, които ходят на
училище от ранна
възраст, е нараснал
от 90,8 на сто през

2009 г. на 95,4 процен-
та през 2017 година.
Всеки пети 15-годи-
шен европейски уче-
ник все още не може
да реши прости зада-
чи, свързани с четене
и смятане, се отчита
в доклада.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85 м2, ет. 1, ТЕЦ - по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
9. Двустаен, Изток, 69 м2, нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет.1, ТЕЦ, 1 тер., ремонт, с обзавеждане - 53 000 евро
13. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
14. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
16. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 84 000 лв.
18. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ, ч.обзаведена - 75 000 евро
21. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
22. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
24. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
25. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 87 500 лв.
27. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП:70 м2,
      двор:283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, Ковачевци, 2 етажа, двор 1 дка. равен, ток, вода, канал - 56 000 лв.
11. Къща, Радомир, РЗП: 140 м2, двор: 460 м2, ток, вода, канал - 28 000 лв.
12. Къща, Панчарево, 250 м2, двор: 685 м2, тх - 328 999 евро
13. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
14. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
15. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
16. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
17. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
18. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 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!

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

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
 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 - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с. Повалиръж, Софийско, къща (етаж и полуетаж),
    ЗП: 40 м2,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.
8. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
9. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
10. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2 - 16 000 лв.
11. Вила,с. Ръждавец, 3 етажа, 105 м2, двор: 1000 м2, гараж,
      ток, вода, канал, на асф. път, обзаведена - 20 400евро
12. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2, двор: 380 м2 - по договаряне
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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

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

ПРОДАВА
1. Гарсониера, Тева, ет.1, ново строителство - 36 000 лв.
2. Гарсониера, ет.1 - 31 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, след осн. ремонт, 3 тер., едната усвоена - 43 000 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 5, ЕПК, 2 тераси - 74 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
7. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 3, ново строителство, 76 м2 - 42 000 евро0
9. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 6 - 52 000 лв.; 62 000 лв.
10. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
11. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
12. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
14. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
15. Самостоятелна къща над автогарата, тухла, плоча - 33 000 лв.

ул.”Търговска” 42,
 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

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

- 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

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

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

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"

"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.

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com.
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОБЯВЯВА

две свободни места за

медицински сестри

Заплата: 1000 лв.
За контакти:

тел. 076/ 60 11 32
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
“Менпауър Груп” търси

машинни оператори за
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
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".
Търсим продавач-косултант

за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов
Печатница търси

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
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
Фирма АСФ Сървис ЕООД

търси да назначи
електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885 525
211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма спешно набира

шофьори за работа с
категория D, трудов договор,
добро заплащане. Тел.: 0889
279 727

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

обективи за смартфони с
щипка (широкоъгълен, макро
и обектив рибешко око, и
телеобектив HD12X Zoom).
Тел. : 088 594 9293

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

0887 884 095

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:

Двустаен, Изток,
2 тер., ет. 8,

саниран, ПВЦ,
асансьор
50 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

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

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

РЗП:50 кв.м., двор 320 кв.м.
с градина и гръцка чешма,

мазе, две бани, WC, ток,
вода, добри съседи.

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево,
3 етажа, РП 150 м2,

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000 км
2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895
725 609ажна,

Продавам разработен биз-
нес с промишлени стоки в
центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и
депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник,

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897 951
954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам гарсониера в

Центъра. Тел.: 0898  666 216
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна,
санирана, ЗП: 52 м2, 1 етаж,
цена по договаряне. 0893 702
592
Купувам гарсониера в

Перник. Тел.: 0898 611 444
Продава се, дава се под

наем кафене с РЗП:48 кв.м., в
ЦГЧ на Перник, без
посредник. Тел.: 0898932998,
0897962840, 0897948848

Давам под наем луксозни по-
мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885
Давам под наем търговски

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия Минен
гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ
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Не яжте ябълки вечер!
Въпреки, че е един от най-

вкусните и сочни плодове, мно-
го диетолози предупреждават,
че не е добре ябълката да се яде
вечер.

Този плод, който укрепва иму-
нитета, не трябва дори да се яде
по всяко време на деня, а само
сутрин. За тази препоръка са из-
броени конкретни причини.

Според някои изследвания се
препоръчва ябълката да се кон-
сумира рано сутрин, защото е
богата на диетични фибри и пек-
тин, намиращ се в нейната кора,
пише македонският портал Арт
кухня..

Повечето хора имат проблеми
с храносмилането поради не-
достатъчен сън или лоши храни-
телни навици, така че яденето
на ябълка сутрин, веднага след
събуждане, е добра идея. На за-
куска ябълките могат да стиму-
лират храносмилането ни по-
добре от всички други плодове,
казват диетолозите.

Освен това пектинът в ябълки-

те може да помогне да се отър-
вете от токсините, тъй като води
до елиминиране на канцероге-
ните в организма.

Ако ядем ябълки късно вечер-
та или през нощта, този агреси-
вен плод може да се обърне
срещу нас и да натовари нашите
чревни функции. Това означава,
че ябълката през нощта ще ни
поддуе и ще изпитваме диском-
форт в стомаха през цялата нощ.

Също така, намиращите се в
ябълките органични киселини
могат да увеличат отделянето на
стомашна киселина, което също
може да ускори движението на
чревното съдържание.

Така че, според специалистите
по хранене, най-добре е да яде-
те ябълки веднага след като сте
станали или между храненията,
за да извлечете от тях максиму-
ма хранителни вещества, да ус-
корите процеса на загуба на тег-
ло, да имате красива и здрава
кожа, отлично храносмилане и
т.н.

Забравянето може да е доса-
ден недостатък на ума, но загу-
бата на памет е необходима за
добре функциониращия мозък.
Както показва ново проучване,
мозъкът има специализиран на-
бор от неврони, които работят
активно, за да забравяме, като с
това премахваме ненужната ин-
формация, която събираме през
деня.

Според публикация в списа-
ние „Science“, хората забравят
по време на специфична фаза
на съня, наречена „бързо дви-
жение на очите“ (или REM) чрез
специфичен набор от неврони,
скрити дълбоко в мозъка.

Клетките са известни като кон-
центриращи меланин невронни
хормони, или MCH за кратко. Те-
зи мозъчни клетки по-рано бяха
известни с производството на
стимулиращ апетита хормон, но
сега се смята, че те също кон-
тролират активното унищожава-
не на спомените по време на
REM, уникалната фаза на съня
при бозайници и птици, която е
свързана с ярки сънища.

Изследвайки мозъка на миш-
ки, екипът от учени е открил, че
мнозинство (над 52%) MCH клет-
ки се активират, когато мишките
са преминали REM фазата, в
сравнение с 35%, когато мишки-
те са будни. В съчетание с това
се оказва, че MCH клетките из-
пращат съобщения до хипокам-

пуса, мозъчния център на памет-
та.

„Някога се чудите защо забра-
вяме много от мечтите си?“, Каз-
ва в изявление Томас Килдуф,
директор на Центъра за невро-
науки на SRI International. „На-
шите резултати показват, че
включването на определена
група неврони по време на REM
фазата на съня контролира дали
мозъкът запомня нова информа-
ция след сън“, добави той.

„Тези резултати предполагат,
че MCH невроните помагат на
мозъка активно да забравя но-
ва, но вероятно, маловажна ин-
формация“, добави д-р Килдуф.

„Тъй като се смята, че сънища-
та се случват предимно по вре-
ме на REM фазата, етапът на сън,
когато MCH клетките се включат,
активирането на тези клетки мо-
же да попречи съдържанието на
съня да се съхранява в хипо-
кампуса - следователно сънят
бързо се забравя.“

Ролята на съня и паметта, не-
зависимо дали става дума за
забравяне и припомняне на спо-
мени, все още не е напълно
изяснена. Въпреки това се надя-
ваме това изследване да проп-
рави пътя към проучвания, кои-
то задълбочават нашето разби-
ране за състояния, свързани с
паметта, като болестта на Ал-
цхаймер.

Откриха защо човек забравя
Вашето мило, спокойно и ус-

михнато хлапе изведнъж е ста-
нало капризно, нервно и наму-
сено?

Нормално, първият ярко из-
разен критичен период в дет-
ска възраст е, когато малчуга-
нът стане на 3 години.

Как да действате?
Някои деца проявяват про-

мените в поведението си пове-
че вкъщи, други – в детската
градина, но инатът – най-вече
на неутрален терен.

Например хлапето се тръшва
в магазина и изпада в исте-
рия. Настоява на своето, пов-
таря „Няма! Не искам!“ даже
за неща, които са обичайни
или дори любими във всекид-
невието му.

Протестите са нормално яв-
ление в тази възраст, успокоя-
ват детските психолози.

Но каква е задачата на роди-
телите в този етап от развитие-
то на рожбата им?

Ясно и твърдо да определят
границите за това какво може
и какво не бива,  по какви
въпроси сте склонни да напра-
вите компромис и по какви ня-
ма да отстъпите ни крачка.

Бъдете наясно, че малчуга-
нът ще проверява всеки ден
каква е „трайността“ на думите
ви, доколко сте твърди в усло-
вията, които сте поставили.

Най-важното и основното
във вашето „не“ трябва да е
свързано с безопасността на
детето – необходимо е катего-

рично да забраните всичко,
което може да навреди и/или
нарани тригодишния малчу-
ган, както и хората или пред-
метите около него.

По всички други въпроси мо-
же да правите „предоговаря-
не“.

Много родители се притесня-
ват да не разглезят детето, ка-
то му отстъпят от вече поста-
вени ограничения.

Напразно, стига да се спазва
мярката и да се отчитат инте-
ресите на двете страни в рав-
на степен, успокояват психо-
лозите.

Като спорите и разисквате
различни ситуации, вие разви-
вате умението на детето да за-
щитава своето мнение и да во-
ди дискусии.

Често се случва дори да се
учудите, че тригодишното ви
хлапе може да извади „вода
от три кладенеца“, само и само
да стане на неговото.

При всички разговори и спо-
рове има още едно основно
правило: не повишавайте тон
и не позволявайте детето да
ви крещи.

Ако емоциите излязат извън
контрол, спокойно кажете на
тригодишния си „опонент“ да
отиде в стаята си да се успо-
кои, или пък вие напуснете
„бойното поле“.

Когато ситуацията прекипи,
със сигурност ще намерите
най-добрия вариант в полза
на двете страни.

Кризата на тригодишните или първи „пубертет“
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Плодовете и зеленчуците не
стигат за всички по света
В света не се произвеждат

достатъчно плодове и зелен-
чуци, необходими за обе-
зпечаване нуждите на цяло-
то населени на света от
здравословно хранене, ус-
тановиха учени от универси-
тета в Гуелф, Канада.

Изследователите са из-
числили колко земеделска
площ е необходима за обе-
зпечаване на плодове и зе-
ленчуци за цялото човечес-
тво.

Резултатите показват, че в
днешно време прекалено много от обработваемата земя се използва за произ-
водство на зърнени, маслодайни или технически култури, което води до недостиг
от плодове и зеленчуци.

"Резултатите показват, че в света има свръхпроизводство на зърно, масла и
захар. В същото време производството на плодове, зеленчуци и в известна сте-
пен на белтъчини е недостатъчно, за да удовлетвори питателните нужди на насе-
лението", твърди един от авторите на изследването Айвън Фрейзър.

Учените са на мнение, че глобалната система за производство на селскосто-
панска продукция следва да се преразгледа. Важно е да се намали производс-
твото на хляб, зърно, масла и захар и в същото време да се засаждат повече
плодове и зеленчуци.

"Осигуряване храната за следващото поколение е една от най-важните задачи
пред 21-вия век. Нашите предвиждания показват, че при постоянно растящо на-
селение, единственият начин за осигуряване на балансирано хранене е да се
съкратят пасищните площи и да се намалят парниковите газове. Трябва да се
произвеждат и консумират повече плодове и зеленчуци и да се премине на диета
с по-голямо съдържание на растителни белтъчини", обяснява Фрейзър.

Зрънцето за милиони и
неговите полезни свойства

Неслучайно на-
ричат елдата
"зрънце за милио-
ни", защото освен
че е богата на ви-
тамини и минера-
ли, се оказва и
подходяща храна
за активно спорту-
ващите и тези,
поддържащи фи-
гурата си.

Обикновената
елда е позната
още като гречка,
наименование,
произлизащо от

Русия. Смята се, че родината на полезните зрънца е Индия, но пък в Русия те са
най-популярни.

За първи път хората започват да я отглеждат още преди 6000 години в Югоиз-
точна Азия. В Индия наричат елдата "черен ориз", а в другите страни е известна
като "черна пшеница". След старта на масовото й отглеждане, тя бързо си спе-
челва славата на една от най-разпространените храни за по-бедните обществени
слоеве.

В 100 г продукт се съдържат протеини (14%), захар (2-2,5%), мазнини (3%), фиб-
ри (1%), витамините А, В, Е и РР, желязо, калций, йод, фосфор, бор, цинк, магне-
зий, както и органични киселини (лимонена и ябълчна).

Елдата е богата на аминокиселини, а липсата на глутен я превръща в подход-
яща храна за диетичен режим. Освен на каша – елдата е удачна добавка към
супи, ястия с месо, риба, зеленчуци, десерти, мляко и плодове. Най-често в мага-
зинната мрежа се предлага елда в разфасовки от 500 г. Избирайте елда с по-
блед цвят, защото тази с червеникав оттенък най-често е преминала през термич-
на обработка, съветват от Edna.bg. Ако при отварянето на гречката, усетите мириз-
ма на плесен, значи тя е негодна за употреба. Съхранявайте въпросната зърнена
храна в стъклени или керамични съдове.

Здравословни ползи
Високото съдържание на белтъци в елдата способства за увеличаване на мус-

кулната сила и издръжливост, което я превръща в подходяща храна за активно
спортуващите. Богата на флавоноиди, тя ефективно се бори с процесите на ста-
реене на клетките. В една купичка елда количеството магнезий е около 86 мг, а
той важен за профилактиката на сърдечносъдовата система, високия холестерол
и хипертонията. Консумирането на елда подхранва кожата, косата и ноктите за-
ради комплекса от витамини и минерални вещества в нея.

Несъмнено елдата е много ефективна при хора с нарушена перисталтика (зара-
ди съдържанието на фибри и пектин) и такива, подложили се на редуциращ ре-
жим на хранене. Богатото количество желязо и лецитин подобрява функционал-
ното състояние на черния дроб и панкреаса и повишава съпротивителните сили
на организма.Трябва обаче да се отбележи и фактът, че консумирането на елда
понякога води и до появата на алергична реакция.

Лилавите храни, които трябва
да включим в менюто

Пурпурните продукти дават енергия, сила и великолепно настроение през есента,
сочат експертите.Те са доказали, че лилавият цвят е физиологически по-силен от всеки
друг цвят - забавя дишането и увеличава продължителността на издишването;- може
да забавя и контролира пулса;

- увеличава издръжливостта на сърцето и съдовете;- психологически потиска рацио-
налното мислене, пробуждайки вместо това интуицията, пък твърдят психолозите;- уве-
личава работоспособността;- подобрява съня;

В страните от Европа и Америка, където царят са логиката и рационализмът (и затова
любим е синият цвят), лилавото се смята за непрестижно. В страните от Азия и Африка,
които са по-склонни към емоционалност и мистика, уважението към този цвят е значи-
телно по-голямо. Уважението в Африка и Азия към лилавия цвят е до такава степен, че
на тези континенти вече се консумират лилави храни, произведени по природен начин
или така наричаните био продукти, които стават все по-популярни и в Европа, най-вече
през есенния и зимния период.

Лилавите храни съдържат витамини и минерали, които са от жизненоважно значение
за доброто здраве, сочат експертите. Плодовете и зеленчуците в лилав цвят са богати на
флавоноиди - те са познати като мощни фитохимикали, полезни за здравето на сърцето
и намаляващи риска от появата на сърдечносъдови заболявания. Това са патладжани-
те, лилавото зеле, както и лилавият лук, лилавите картофи и лилавите чушки, лилав
карфиол и други.

Лилавите храни предотвратяват преждевременното стареене.
Те дължат своя красив цвят на пигмент, наречен антоцианин. Той е мощен антиокси-

дант, който може да помогне за намаляване на риска от появата на рак, подобрява
паметта и се грижи за общото здраве, определят диетолозите. Специалистите препо-
ръчват да се консумират следващите няколко храни с лилав цвят:

Патладжан
В него се съдържат много хранителни вещества, част от които са фибри за здравос-

ловно храносмилане. Например, калият, който е необходим за регулирането на кръвно-
то налягане, също се среща в патладжана. Освен това зеленчукът е богат на калций,
магнезий, витамин С и витамин А.

Грозде
Среща се в различни цветове, но лилавите са едни от най-добрите сортове за дегуста-

ция. Лилавото грозде също така съдържа изобилие от витамини и минерали - желязо,
калий, фосфор и витамин К.

Лилав карфиол
Той е изключително здравословна алтернатива. Карфиолът е от кръстоцветните зе-

ленчуци, за които някои проучвания са установили, че са свързани с превенцията на
рака.

Карфиолът има високо съдържание на калций, калий, фосфор, витамин С, витамин К и
много други витамини, които безспорно засилват имунитета и предпазват от респира-
торни заболявания през есента и зимата.

Сливи
Съдържат здравословни въглехидрати, калий, фибри и витамин А. Дори и сушени, те

са много полезни и дават на организма необходимите вещества за борба с настинките.
Лилаво зеле
В него се съдържат фибри, както и калций, желязо, калий, витамин С, витамин К и B.

Лилавото зеле помага изключително много при бронхити, фарингити и ларингити. При
спаднал глас си направете салата от лилаво зеле и гласът ви ще се възвърне, съветват
специалистите.

Къпини
Те са богат източник на фибри, калций, калий, витамин С и витамин А.
Лилави чушки
Те са витаминозно средство с висока хранителна стойност, съдържат малко и "неж-

на" целулоза. Богатото съдържание на витамин С и на каротин ги прави ценна прибавка
към всяко диетично хранене. Лилавата пиперката стимулира отделянето на стомашен
сок, подобрява храносмилането и възбужда апетита. Оказва благоприятно въздействие
на стомашно-чревния тракт и тонизира организма, разказват диетолозите.

Лилавите аспержи
Познати са от Нова Зеландия и Австралия. Те растат като зелените аспержи над зем-

ята. Подобно на зелените не се белят. На вкус са малко по-сладки от другите видове. Те
губят лилавия си цвят след като се сварят. Известно е, че аминокиселината аспарагин в
аспержите всъщност стимулира бъбречната функция.

Лилави картофи
От векове са наричани храна за боговете. Според специалисти картофите в по-тъмни

цветове имат в пъти повече антиоксиданти от останалите. Те са добър източник на въгле-
хидрати, калий, витамин С и фолиева киселина.

Има и билки, обагрени в лилаво, които носят много ползи за здравето.
Например лавандулата. Ароматът на лавандуловото масло действа и успокояващо,

намалява безсънието, безпокойствието, мигрената, депресията, акнето, псориазиса и
други. (Във видеото горе вижте 7 билки, които можем да отглеждаме у дома).
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Препоръчва се, по сто пъти да обмисляте ду-
мите и постъпките си, за да не направите
грешки. Обстоятелствата няма да са във ваша
полза, но не трябва да сте тъжни за това. Има
една поговорка - "всичко, което става е за
добро." Страхотен ден за тези, които се зани-

мават с умствена работа.

Ще започнете да извличате изгода от всичко,
с което се сблъсквате. Дори, ще си спомните
за стари дела, които могат да ви донесат до-
ходи. Бързите запознанства и романтичните
срещи, няма да ви донесат нищо добро. Е, ако
искате да разстроите нервите си, вървете

след съблазните. Но след това, не се оплаквайте.

Очаква ви светъл ден, който ще помните през
целия месец. Ако наберете търпение, тогава ще
дочакате обаждането на човек, който е много
скъп за вас. В колектива, трябва повече да
давате, отколкото да спорите. Освен това,
мнозина няма да слушат вашето мнение, а шефът

ще реши да убие грандиозните ви идеи.

Лесно може да се справите с всякакви проб-
леми, ако правилно подходите към тях. Основ-
ното нещо е, успокойте се вътрешно и след то-
ва анализирайте всичко. Здравословните амби-
ции, ще бъдат от полза за тези, които кроят
глобални планове. Вечерта е идеална за отдих

с приятели, пътуване и романтична среща.

За съжаление, не ви очаква безоблачен ден,
а облаците могат да дойдат от напълно непред-
сказуема страна. Въпреки че с много от проб-
лемите, ще може да се справите. Не се притес-
нявайте, ако чакани пари закъсняват, както и
не харчете повече, отколкото печелите. Малки

проблеми ви чакат вечерта, свързани със здравето.

Трябва да изчакате до по-подходящ момент,
за да може бързо и безпроблемно да решите
най- спешните проблеми. В любовната сфера,
всичко е отлично, но не трябва да забравяте
за вашата чувствителност и романтичност. Ос-
вен това, връзката ви с любимия, е започнала

точно на такава основа. Не сваляйте летвата.

Днес са възможни сериозни финансови пробле-
ми, големи разходи и покупки, които не са би-
ли включени в плановете ви. Но ако от сутрин-
та, се заемете с творчество, това ще ви по-
могне да се предпазите от ненужни харчове.
През деня, може да се наложи да помогнете на

близък приятел с преместване или ремонт.

Предстоят ви много разговори и комуникации,
но непознати хора, по-добре избягвайте. В
противен случай, може да ви вкарат в недора-
зумения и приключенски ситуации. С паричните
преводи внимавайте, за да не се обвинявате
след това за небрежност и безразсъдство. До-

бър ден за тези, занимаващи се активно със спорт.

Очаква ви ден, за какъвто отдавна мечтаете.
Всичко ще съдейства за осъществяване на пла-
новете ви, което ще доведе до успех и финан-
сова печалба. В личната сфера, по-добре се
откажете от признания и изясняване на вашата
позиция. Ако цените връзката си, тогава мъл-

чете. По отношение на здравето, укрепете имунитета си.

Днес, ще имате такова отвратително настрое-
ние, че ще е по-добре никой да не се прибли-
жава до вас. Дори любимия човек ще избяга,
когато види киселото ви лице. Денят е благоп-
риятен за почивка, уединение и занимания с
вашето хоби. Ако имате желание, може да посе-

тите закрит басейн или фитнес зала.

Очаква ви натоварен ден, когато не само ще
нервничите, но и ще имате спорове с роднини.
Креативните, могат да реализират проекти,
по-бързо от обичайното и да получат одобре-
ние от шефовете. В любовта, трябва да се из-
разявате по-ясно, така че любимият ви, да не

интерпретира изкзаните фрази по свои начин.

Очаква ви труден ден, но доста богат на съ-
бития в личната сфера. Трудности във финан-
совате сфера са възможни, ако сами позволите
да ви манипулират. Бизнес партньорите ви,
може да не са много надеждни, което да дове-
де до огромни загуби. Вечерта може да посе-

тите козметичен салон и да актуализирате гардероба си.
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И полският „Миньор” е на 100 години

ВТОРА ЛИГА
10-ТИ КРЪГ

Резултати:
Пирин (Благоевград) - Монтана 1921

(Монтана)              1:1
  [1:0 Мартин Динов 31', 1:1 Атанас Илиев

54']
29 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч / X

кръг:
в Несебър, Градски стадион:
Поморие (Поморие) - Спартак 1918

(Варна)                  2:0
  [1:0 Димитър Законов 18', 2:0 Георги

Д.Петков 38']
Струмска слава 1927 (Рад) - Локомотив

Сф 1929 (София)     0:2
  [0:1 Александър Ив.Александров 45',

0:2 Светослав Диков 61']
Кариана (Ерден) - Нефтохимик 1962

(Бургас)                4:1
  [1:0 Ангел Бастунов 21', 2:0 Цветомир

Тодоров 45'+1', 3:0 Реджеб Халил 50',
   4:0 Владимир Мичев 78', 4:1 Галин

Димов 87']
30 септември 2019 г., понеделник, 17:00

ч / X кръг:
Септември (София) - Лудогорец 1945 II

(Разград)           отложен
30 септември 2019 г., понеделник, 18:00

ч / X кръг:
Локомотив (Горна Оряховица) - Спартак

(Плевен)
Черноморец (Балчик) - Хебър 1918

(Пазарджик)
1 октомври 2019 г., вторник, 17:30 ч / X

кръг:
Литекс (Ловеч) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Класиране:
1. ФК ЦСКА 1948 24:4    24   т.
 2. Локомотив  (Сф)      15:5    21
 3. Септември 18:12   21 [-]
4. Монтана 16:7    18
 5. Кариана 14:9    15
 6. Нефтохимик 15:13   13
 7. Пирин 13:11   13
 8. Хебър 1918 11:9    13
 9. Ботев 10:14   12
10. Литекс  16:9    11
11. Лудогорец  II  10:10   10
12. Локомотив (ГО)            9:17    9
13. Спартак 1918 (Вн)      4:16    8
14. Поморие       7:15    7
15. Черноморец       4:11    7
16. Струмска слава       8:19    6
17. Спартак (Пл)                   3:16    2
--. Верея     Изваден

Шиникова вече е втора
ракета на България

Изабелла Шиникова вече е втора раке-
та на България, сочи обновената ран-
глиста на WТА. Българката спечели тит-
лата на турнира по тенис на твърди кор-
тове в Калдаш да Раиня (Португалия) с
награден фонд 60 хиляди долара и полу-
чи 80 точки за ранглистата, които я из-
стреляха от 213-о на 171-о място със
сбор от 358 пункта.

Шиникова замени Елица Костова като
втора ракета на България, а Виктория
Томова остава най-добре класираната
родна тенисистка. Тя отпадна на четвър-
тфиналите в Калдаш да Раиня и заема
143-о място с 432 точки.

Ашли Барти (Австралия) остана начело
на световната ранглиста с 6446 точки, а
зад нея са Каролина Плишкова (Чехия)
с 6125, Елина Свитолина (Украйна) с
5320 и други. Единствената промяна в
топ 10 е придвижването на Симона Ха-
леп (Румъния) от шеста на пета позиция,
която заемаше Бианка Андрееску (Ка-
нада).

Интересно писмо се
получи на страница-
та на „чуковете” във
Фейсбук.  То е от Пол-

ша. Оказва се,че там
също има миньорски
отбор, който играе с
жълто-черни фланел-

Момиче от СК „Металик” –
второ на „Млад Олимпиец”

10 годишната Нина Николова от Спортен клуб по тенис на маса "Мета-
лик" е Вицешампионка до 12г. Завърши първият етап от НТ"Млад Олим-
пиец" до 12г. в гр.Момчилград.Вицешампионка стана Нина Николова от
СКТМ"Металик "-Перник.Тя излезе от своята  предварителна група с две
победи.На четвътфинал успя да отстрани с 3:0 Елица Аспарухова от "Ди-
геста"(София) ,а на полуфинал победи талантливата състезателка на
"Стоянстрой"(Пловдив) с 3:0 Любомира  Стоянова.На финала Нина загуби
с 3:2 гейма от Селен Мустафа от "Родопи"(Момчилград).Добро представя-
не и класиране за следващия етап в гр.Варна успяха да направят Борислав
Митов и Ива Атанасова.С треньори :Емил и Емилия Михайлови.

ки и има свирепи фе-
нове. Пислото е пока-
на за контакти и само
от фенклуба на перни-
чани зависи дали те
ще се осъществят,
първо в социалните
мрежи, а после може
би на живо. Ето пис-
мото без редакторска
намеса:

„Здравейте.
Може би ще се изне-

надате от тази нови-
на, но се надявам, че
ще я прочетете и на-

пишете. Аз съм при-
върженик на отбора
Radzionkom, който
има много общо с ва-
шия отбор и с ваша-
та агитка. Ние сме от
Полша. Ние също иг-
раем като вас в ниска-
та лига, ние сме мин-
ьорски отбор и иг-
раем с жълто-черни
цветове и сме създа-
дени през 1919.

За съжаление, тъй
като сме малък мес-
тен клуб(дори сме иг-

рали в първа лига), но
поради финансови
проблеми изпаднахме
от елита. Разбира се,
ние също имаме орга-
низирано фен движе-
ние, което набляга на
приспособяването на
ултрасите и ходим на
всички мачове. Имаме
и свои местни враго-
ве, с които се бием по
улиците, дори те да
са по-малко от нас. С
най-добри пожела-
ния.”

„Ëîêîìîòèâ” íàääåëÿ íàä „Ñëàâàòà” â Ðàäîìèð
Софиянци не срещнаха проблеми при извоюването на победата

В неделния късен
след обед около 500
зрители се събраха на
стадион „Христо Ра-
дованов” в Радомир,
за да наблюдават дву-
боя между третия в
класирането на Втора
лига „Локомотив” и
борещия се да не из-
падне „Струмска сла-
ва”. Още в началото
на двубоя гостите се
хвърлиха в атаки с цел
установяване на голо-
во предимство. В тре-
тата минута бързо
тяхно нападение за-
върши с удар на
Илиян Стафанов в

десния ъгъл,избит с
мъка от Драгомир
Петков. В 12-та мину-
та Светослав Диков и
Неманя Иванов се раз-
минаха с центрирана
топка на пет метра
от голлинията на вра-
тата. През първите
двайсетина минути
натискът на гостите
продължи, но без осо-
бени опасности пред
вратата на Петков.
Постепенно радомир-
ци изравниха играта,
но тредно стигаха в
близост до противни-
ковата врата. Белята
обаче стана секунди

преди по-
чивката,
к о г а т о
з а щ и т а -
та проспа
една цен-
трирана
т о п к а
към Алек-
с а н д ъ р
А л е к с а н -
дров и ро-
деният в
Н о е в ц и
бивш мин-
ьорец от-
близо с
глава от-

кри резултата. В на-
чалото на втората
част старши-треньо-
рът на „Струмска
слава” Влади Димит-
ров пусна в игра Лю-

бомир Танев и Калоян
Евгениев за усилване
на позициите в среда-
та на терена. Още
първата атака на до-
макините носеше го-
лова опасност. Бого-
мил Христов центри-
ра към Борислав Нико-
лов, който от десети-
на метра с плонж на-
сочи топката под гре-
дата, но Ивайло Васи-
лев изби. За съжале-
ние, това си остана
най-чистото положе-
ние на „Славата” до
края на мача. Гости-
те, ръководени от
друг бивш миньорец
,Евертон Джилио Том,
се разпореждаха в сре-
дата на терена както
си искат. В 61-та ми-

нута четирима от
тях останаха срещу
Димитър Буров и вра-
таря на „Славата” ,
но Цветомир  Вачев
се засуети при удара
и Буров с тяло преп-
речи пътя на топка-
та към вратата. Две
минути по-късно оба-
че Александров наме-
ри Диков непокрит и
ударът му към врата-
та беше неспасяем за
2:0 за „Локомотив”.
До края на мача не се
случи нищо интерес-
но и софиянци си
тръгнаха с трите
точки, усложнявайки
още повече задачата
на „Струмска слава” в
борбата и за спасе-
ние.

Резултат: Струмска слава – Локомотив(София) 0:2
Голмайстори 0:1 45-та Александров, 0:2 63-та Диков
Състави: Струмска слава: Др.Петков,Петров,  Н.Николов, Костов

(46 Танев), Д.Петков, Буров, Попов (46 Евгениев) , Христов, Матадос
(72 Тасев), Б.Николов, Калдерон

Локомотив: Ив. Василев, Да Силва, Иванов, М.Василев, Орачев,
Семерджиев, Том(84 Д.Георгиев), Вачев, Стефанов (69
Траянов),Александров, Диков

Жълти картони: Н.Николов, Петров(Стр.слава), Орачев,
Семержиев, Диков(Локомотив)

Съдии: Главен съдия Владимир Вълков, асистенти: Светослав
Енчев, Илиней Бодуров

Стадион „Христо Радованов” – Радомир – 500 зрители
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Отборът ни е трети в отборното класиране

НЕ Е НА ХУБАВО ДА СЕ
ГОРДЕЕМ, ЧЕ ПЕРНИШКИ
ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ Е ВТО-
РИ НА НАЦИОНАЛНОТО

СЪСТЕЗАНИЕ "Пътен полицай на годи-
ната". Пътните полицаи не са любимците
на народа, особено на тая част, която кара
коли. А щом като нашенец се е издигнал
толкова много в класацията, това значи
още един предупредителен знак за шо-
фьорите. С две думи - ще се вдигне летва-
та на отговорност по пътищата. Не може
да имаме сребърен медал на този прести-
жен турнир, а после да си правим каквото
ни е кеф зад волана. Трябва да сме дос-
тойни за отличието и като водачи, и като
пешеходци. Иначе срам и резил. За тая
награда - толкова. С нетърпение обаче ча-
каме  друга - да ни признаят призово
място по пътна инфраструктура, примерно.
Или по изграждане на паркоместа. Или по
град с най-малко катастрофи. Нещо тако-
ва вдига самочувствието повече от един
добър пътен полицай.

МАСА ПЪТИЩА В ГРАДА И ОКО-
ЛНОСТИТЕ СА НАРЯЗАНИ И ПОД-
ГОТВЕНИ ЗА РЕМОНТ. ПОХВАЛНО.
Вървят обаче питания дали това е заради
задаващия се Ден на града, когато тради-
ционно с нещо трябва да се подновим,
или заради почналата предизборна кам-
пания. Правилният отговор е:"И заради
двете." Не може преди избори да не се
опъне малко асфалтец, да не се поизкър-
пи някоя и друга дупчица, да не се тегли
една баданарка по олюсканите фасади.
Денят на града е просто идеално съвпаде-
ние на тия традиционни процеси, по които
народът разбира, че нещо важно се зада-
ва. Когото и двете неща са важни, радос-
тта е двойна. Тя ще стане и тройна, ако по-
бързат да запълнят изрезките с асфалт, че
някой може да си потроши колата и после
да съди общината за нанесени щети. Пре-
ди избори това не е никак здравословно.

ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В
ПЕРНИК ТРЪГНА ЛОШО. НИКОЙ НЕ
ГОВОРИ ЗА ПАРИ. КАНДИДАТИТЕ
КОМАЙ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ГОЛЕМИ
СКРЪНДЗИ. Избирателят вече е претен-
циозен. Знае си цената от преди четири
години и чака поне същото, ако не и гор-
ница заради инфлацията. А те го ударили
на толерантност. Щели да водят позитив-
на кампания. От парите по-позитивно има
ли? Да не си въобразяват, че някой ще
им гласува заради фукните, дето ги
ръсят на килограм. Да си потърсят стари-
те спонсори и да кешират процеса, че
времето лети...

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките служи-

тели на реда се пред-
ставиха много добре
в надпреварата "Пъ-
тен полицай на годи-
ната".

Румен Евтимов от
ОДМВР - Перник  ста-
на втори в надпрева-
рата. Пернишкият
отбор е трети в от-
борното класиране.

Класиралият се на
второ място в тазго-
дишния конкурс Ру-
мен Евтимов е служи-
тел в сектор "Пътна
полиция" при ОДМВР -
Перник. Изпревари го
само Мартин Кондов
от добричката Об-
ластна дирекция на
МВР, който грабна
първото място. След
Евтимов на трета по-
зиция остана Иван
Иванов от ОДМВР -
Ловеч.

В отборното класи-
ране първи са служи-
телите от ОДМВР-

43-годишен мъж
загина при ПТП на

разклона за Дивотино
Любомира ПЕЛОВА

43-годишен мъж е загинал вчера сут-
ринта при пътнотранспортно произшес-
твие.

Инцидентът е станал около 7,10 часа на
разклона за пернишкото село Дивотино.

По първоначална информация се удари-
ли лек автомобил "КИА", шофиран от 43-
годишен мъж от Дивотино и бус, управл-
яван от 39-годишен шофьор. В резултат на
сблъсъка е загинал водачът на киата. Шо-
фьорът на буса и 19-годишен негов спът-
ник са били закарани в здравно заведе-
ние за преглед.

Извършен е бил оглед на местопроиз-
шествието от служители на Областната ди-
рекцияь на полицията в Перник.

Движенето е било регулирано от пътни
полицаи.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

НС прие: Без съкратено
съдебно следствие при
тежки престъпления

Любомира ПЕЛОВА
Парламентът прие на първо четене проме-

ни в Наказателно-процесуалния кодекс за
отпадане на съкратеното съдебно следс-
твие при тежки престъпления.

Депутатите одобриха три идентични зако-
нопроекта за изменение на НПК, внесени
от "БСП за България", "Обединени патрио-
ти" и "Воля". Промените предвиждат сък-
ратеното съдебно следствие, което води до
намаляване на присъдата, да не се прилага
при умишлено причиняване на смърт или
тежка телесна повреда.

В залата присъства и министърът на пра-
восъдието Данаил Кирилов.

"Хората искат бързо наказване на винов-
ника и затова предлагаме въвеждане на
диференцираната процедура по съкратено-
то съдебно следствие. ПГ на ГЕРБ ще под-
крепи промените, защото ние дължим това
на нашето общество", заяви депутатът от
ПГ на ГЕРБ и председател на Правната ко-
мисия Анна Александрова от трибуната на
Народното събрание.

Според нея обаче тези промени биха
представлявали стъпка назад.

"Дискусията за въвеждането на съкрате-
ното съдебно следствие започва още 2006
г. Евентуалното премахване на института
при определени видове тежки престъпле-
ния ще доведе до забавяне на процеса и
ненаказване на дееца", допълни Алексан-
дрова и посочи, че в доклад се отбелязва,
че делата продължават с години. Според
нея отпадането му ще засегне именно
близките на засегнатите от тежки престъп-
ления.

Павел Шопов от "Атака" каза, че трите
законопроекта, свързани със съкратеното
съдебно следствие са недостатъчни.

"За мен и трите закона са недостатъчни,
за да върнем нещата на мястото им. Да се
върнем към времето, в което наказателната
репресия има за цел генералната превен-
ция. Не друго и това може да стане само с
отпадането на тази привилегия, защото и
при трите закона привилегията продължа-
ва, но в по-малки размери, но не дотам, до-
където беше до този момент. Рано или къс-
но считам, че отново ще стигнем до старото
положение", допълни той.

Добрич, след тях са
представителите на
ОДМВР-Шумен, а на
трето място е отбо-
рът на ОДМВР-Пер-
ник.

Пернишкият пътен
полицай Румен Евти-
мов е трети и при
надпреварата за май-
сторското управле-
ние на мотоциклет
отново е Румен Евти-
мов от Перник.

Конкурсът се про-
вежда за 27-и път. В
него мериха сили 64
състезатели от 29
отбора от всички об-
ластни дирекции на
МВР, като плевенска-
та дирекция домакин
се представи с два
отбора.

Сред участниците
имаше и 6 дами. Те не
сформират отбор, но
сред тях най-добре се
представи и бе отли-
чена Деница Господи-
нова от ОДМВР-Русе.
След нея в индиви-

Две бързи производства
срещу пияни шофьори
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи производс-
тва са започнати през
почивните дни, съоб-
щиха от пресцентъра
на Областната дирек-
ция на МВР в Перник.

 С 2,11 промила алко-
хол в кръвта е шофи-
рал автомобила си
"Ауди А3" 27-годишен
перничанин. Младе-
жът бил проверен
днес, около половин
час след полунощ, в Ра-

домир. Вероятно съз-
навайки, че е нарушил
закона, шофьорът от-
казал кръвна проба за
химичен анализ и бил
задържан за 24 часа с
полицейска мярка.

На 28 септември,
около 20,30 часа, е по-
даден сигнал за нас-
тъпил пътен инци-
дент между два авто-
мобила. Катастрофа-
та е станала на улица
"Юрий Гагарин" в пер-

нишкия квартал "Из-
ток". При изпробване
на водачите на коли-
те за употреба на ал-
кохол с техническо
средство, са отчете-
ни 2,46 промила в из-
дишания въздуха на
единия от тях - 34-го-
дишен мъж от облас-
тния град. Първона-
чално е бил задържан
в полицията, но по ле-
карска препоръка е
бил освободен.

дуалното класиране
при жените се подре-
диха Победа Карараде-
ва от ОДМВР-Сливен
и Невена Копанкова-
Бечева от ОДМВР-Ру-
се.

Наградите на побе-
дителите бяха връче-
ни в неделя вечерта
на церемония в Пле-
вен.

На нея присъстваха
зам.-ректорът на АМ-
ВР комисар доц. д-р
Добромир Доков, ди-
ректорът на ОДМВР-
Плевен старши коми-
сар Красимир Начев,
зам.-председателят
на Държавната аге-
нция "Безопасност на
движението по пъти-
щата" Анжелина Тоте-
ва, изпълнителният
директор на ИААА
инж. Бойко Рановски,
зам.-генералният ди-
ректор на БЧК д-р На-
дежда Тодоровска и
Светослав Кръстев
от СБА.

Пак горя кола в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Оше един лек авто-
мобил е изгорял в Пер-
ник.

Огънят тръгнал на
28 септември, около

12,30 часа. Колата,
марка "Фолксваген
Голф", пламнала на
кръговото кръстови-
ще в пернишкия квар-
тал "Изток".

Причината е тех-
ническа неизправ-
ност.

Голфът е изгорял
напълно, няма пос-
традали хора.
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