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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

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

Îòêðèâàò ïàìåòíèê íà ïúðâèÿ êîìåíäàíò îò Îäðèí
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.77 лв.
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Св. свщмчк Антим, еп.
Никомидийски. Преп.

Теоктист

Двете
каки

Вече няма игра на криеница. Манолова и
Фандъкова официално излязоха на ринга,
за да докажат, че още четири години Со-
фия ще се управлява от руса кметица. Две-
те каки обещават да си дадат зрелищна
битка за кеф на феновете около въжета-
та. Започна седмицата на истината за
местния вот. Увъртанията и недомлъвки-
те останаха в историята. Страстите поч-
ват да се нагорещават в непоносимата же-
га. Избирателите потриват ръце ако не за
пари, поне да успокоят сърбежа от пред-
стоящото политическо шоу. Столицата
може да расте, но ще продължи да се изру-
сява. Предизборната кампания обещава но-
ви нови ремонти на статуквото.

А че ще бъде шоу няма съмнение. Ако ед-
ната ще продължи да прави ремонт на ре-
монта, другата ще събира агитки на недо-
волните на безконечните ремонти. Ако ед-
ната ще се хвали с построеното през ман-
дата, другата ще вади на показ забатачено-
то от много мандати. Ако едната ще се
подпира на яките политически бицепси на
премиера, другата ще изправи срещу власт-
та унизените и оскърбени медсестри. Бит-
ката за София може и да бъде историческа.
Двете каки ще изкопаят от метрото без-
брой артефакти, с които да украсят и без
това миловидните си профили. Октомври
ще бъде май. Ноември също!

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 320

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

Той ще бъде позициониран в пернишкия квартал Църква
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва, заедно с кмета на
пернишкия квартал
"Църква" Румен Пет-
ров, инспектира фи-
налната завършеност
на новоизградения па-
метник на генерал-ма-
йор Ваклин Церковски
в центъра на населе-
ното място.

Монументът, нами-
ращ се пред сградата на
кметството, увекове-
чава за поколенията об-
раза на ген. Церковски.

По проекта са обла-
городени тревните
площи, поставена е
военна техника и три-
кольорен пилон, пред-

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

стои монтирането на
пейки.

"Още през юни 2017
г., на заседание на Об-
ластната комисия
"Военни паметници",
дадохме положително
становище и изпра-
тихме писмо до Ми-
нистерство на от-
браната за одобрение
и реализация на идей-
ния проект за изграж-
дане на паметник на
ген.-майор Церковски.

През септември съ-
щата година прави-
телството одобри
допълнителни тран-
сфери в размер на 22
000 лв. по бюджетите
на общините Перник и
Брезник. Финансиране

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÄÎ ÄÍÈ ÑÒÀÂÀ ßÑÅÍ ÁÐÎßÒ
ÍÀ ÑÚÂÅÒÍÈÖÈÒÅ Â ÏÅÐÍÈÊ

ÒÎÏËÎÔÈÊÀÖÈß Å ÃÎÒÎÂÀ ÇÀ
ÍÎÂÈß ÎÒÎÏËÈÒÅËÅÍ ÑÅÇÎÍ
ÖÑÊÀ 1948 ÐÀÇÁÈ
ÎÒÁÎÐÀ ÍÀ „ÑËÀÂÀÒÀ”

Поредният пиян шофьор
се изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин ще отговаря за шофиране на

автомобил в нетрезво състояние, съобщи-
ха от полицията.

На 24 август, на пътя от Перник към село
Дивотино бил проверен "Опел Корса", уп-
равляван от 31-годишен столичанин. Алко-
холната му проба се оказала над 1, 2 про-
мила. Анализът на кръвната му проба отчел
1,26.

Сега той е привлечен като обвиняем и
работата продължава съвместно с Районна
прокуратура - Перник.

“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

получиха три проекта
- възстановяването
на арката на входа на
5-и конен полк в гр.
Брезник, довършване-
то на военния памет-
ник в с. Драгичево и
изграждането на па-
метник на генерал-ма-
йор Ваклин Церковски
в кв. Църква, община
Перник.", сподели гу-
бернаторът.

Ген.-майор Ваклин
Церковски е роден
през 1858 г. в с. Цър-
ква, заради което и по-
лучава тази фамилия.
За бойните си заслуги
е носител на Ордени
за храброст от 5 вой-
ни - Сръбско-турската
от 1876 г., Руско-тур-

Снимат биографичния филм за Наим Сюлейманоглу в Двореца в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Дворецът на култу-
рата в Перник отново
стана декор на филм.
Този път в емблематич-
ната ни сграда се снима
очаквания с голям инте-

рес биографичен филм
за покойния легендарен
щангист Наим Сюлей-
маноглу. В неговата
роля  се превъплъщава
20-годишният актьор
Хаят Ван Ек, който е ро-

ден в Амстер-
дам в семей-
ство на хо-
ландец и тур-
киня.

Продуцент
на лентата е
Мустафа Ус-
лу, чийто
п о с л е д е н
филм за една

от звездите на турска-
та музика Мюслюм
Гюрсес бе гледан от ре-
корден брой зрители.
Режисьор на филма е
Йозер Фейзиоглу, а кон-
султант е братът на
Наим Мухаррем Сюлей-
маноглу, също щангист
и треньор, пръв помощ-
ник на брат си приживе.

В продукцията са ан-
гажирани известни
турски актьори. Рол-
ята на бащата на Наим
е поверена на актьора
Йеткин Дикинджилер,
известен изпълнител и

в турските сериали. В
ролята на майката на
Наим ще се превъплъти
Селен Йозтюрк. Ролята
на първия треньор на
Наим, роденият в Бъл-
гария щангист Енвер
Тюркилери, който се из-
селва в Турция през
1989 г., е поверена на
Гюркан Уйгун.

В лентата се снимат
още много известни
турски актьори, а сним-
ките са правени в Бъл-
гария, Турция и Азе-
рбайджан.

Бягството от Бълга-

рия, спортната кариера
в Турция, срещи и съби-
тия, личности, беляза-
ли живота на Наим Сю-
лейманоглу ще бъдат
пресъздадени на екрана.

В спортната си ка-
риера Наим регистрира
47 световни рекорда,
три олимпийски титли,
шест европейски и се-
дем световни титли.
Той ще в историята ка-
то единствения досега
спортист, успял да
вдигне тежест, над-
хвърляща три пъти
собственото му тегло.

ската освободителна
война от 1877-78 г.,
Сръбско-българската
от 1885-а, Балканска-
та - 1912 и Между-
съюзническата - 1913
г. Той е първият ко-
мендант на Одрин. За
всичко това и заради

още негови заслуги е
прогласен за "Герой на
Шумен", където е пре-
карал последните го-
дини от живота си.

Официалното от-
криване на монумента
ще се състои на 10
септември от 14:00 ч.
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Седмица без сериозни  произшествия
за медиците от ЦСМП-Перник

Ìàðèÿ-Ìàãäàëåíà ïîáåäè â äåòñêèÿ "Ïèðèí ôîëê"
15-годишната певица от Батановци омая домакини и гости

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

Отпадат задължителните посещения
в домовете на отсъстващи ученици

Светла ЙОРДАНОВА
Постановление 100 за функционирането

на механизма за включване в образова-
телната система на деца в предучилищна
и училищна възраст ще бъде променено.

От него ще отпаднат изискванията за
ежедневни и задължителни посещения в
домовете на ученици, които не посещават
учебните занятия.

Това съобщи министърът на образова-
нието и науката Красимир Вълчев

Министърът обясни, че битката обаче за
връщането в училище на децата от смесе-
ните райони и от семейства в риск ще про-
дължи.

Красимир Вълчев каза още, че в бюдже-
та за следващата година са предвидени
360 милиона лева за увеличаване на зап-
латите на учителите с близо 20 процента.

Радомир се готви за
Деня на Съединението

Любомира ПЕЛОВА
Радомир се готви да отбележи за 134-та-

та годишнина от Съединението на Княжес-
тво България с Източна Румелия.

Празникът ще започне точно в 10,30 часа
с откриването на изложба под надслов
"Българското  Съединение в изкуството".
Експозицията ще бъде подредена в из-
ложбената зала "Войнишко въстание" на
Общинския исторически музей.

От 11 часа радомирци ще могат да се
радват на празничния концерт, в който ще
участват  Ангелина Милева и танцова фор-
мация " Антик".

Цветя и венци пред паметника на подпо-
ручик Константин Цанков ще бъдат подне-
сени в 19,30 часа.

Празникът за Деня на Съединението ще
е на площад "Свобода" в града.

Човешка небрежност зад
98% от горските пожари

Любомира ПЕЛОВА
Миналата седмица в Радомирско изгор-

яха над 10 декара гора край хижа "Орли-
те" в планината Голо бърдо. В гасенето на
пламъците заедно с екипите на пожарната
се включиха много доброволци заедно с
кмета на общината Пламен Алексиев. Име-
нно съвместните им усилия предотвратиха
разрастването на пожара и спасиха други
горски масиви. От полицията обявиха, че
бедата е предизвикана от човешка неб-
режност - оставен без наблюдение огън на
открито. Картината е идентична в цялата
страна, в която само през август са въз-
никнали над 80 пожара в горските терито-
рии. Огънят е засегнал горски масиви на
площ от 950 ха, съобщиха от Изпълнителна
агенция по горите.

През август специализираните групи от
държавните горски стопанства, регионал-
ните дирекции по горите и държавните
предприятия са реагирали на 55 сигнала,
подадени на телефон 112 за възникнали
пожари в горски територии или в близост
до тях.

От началото на годината само 2% от гор-
ските пожари са причинени по естествен
път (мълния). За всички останали причини-
те са човешка небрежност.

Светла ЙОРДАНОВА
15-годишната Ма-

рия - Магдалена Йор-
данова от град Ба-
тановци   спечели
голямата награда в
детския престижен
фестивал Пирин
Фолк, който се про-
веде в град Сандан-
ски.

Нашето момиче се
представи с песен-
та "Горо закрилни-
це" на сцената на
"Детски Пирин
Фолк" Сандански
2019.

Третото издание
на фестивала "Дет-
ски Пирин Фолк"
предизвика взрив
от емоции за уча-
стници и зрители в
Летния театър на
град Сандански. Та-
лантът и перфек-
тното сценично по-
ведение на 20-те
участника на въз-
раст между 8 и 15
години от всички
краища на България
заслужиха нестихва-
щи аплодисменти.

Оспорвана бе над-

Строителни фирми оставиха
над 60 000 клиенти на

ЧЕЗ Разпределение без ток
Силвия ГРИГОРОВА

Над 60 000 домакинства и фирми на
обслужваната от ЧЕЗ Разпределение те-
ритория - Западна България - останаха
без електрозахранване в резултат на
скъсани кабели от строителни компании
от началото на летния сезон до средата
на август. Клиентите на дружеството са
били засегнати от изключвания, продъл-
жили сборно повече от 90 часа. Начело
на статистиката е София, където неу-
добства са предизвикани за 23 000
клиенти.

 Близо 40 са скъсаните кабели средно
напрежение на ЧЕЗ Разпределение. Ре-
монтите оставят белези на съоръжения-
та и създават рискове от нови аварии.

Незаконни или несъобразени изкопни
дейности са причините за възникване на
подобни инциденти. При законното
строителство ЧЕЗ Разпределение съгла-
сува проектите. В рамките на това съг-
ласуване в писмен вид информира
строителя, че е длъжен да уведоми
предварително дружеството за деня и
мястото на стартиране на изкопните дей-
ности. В голяма част от случаите тези
изисквания не се спазват. Също така
често информацията за стартиращите
строителни дейности се получава пред-
ходния ден или в деня на тяхното стар-
тиране. Това прави реакцията на ЧЕЗ
Разпределение невъзможна.

За да отдели ресурс за строителните
обекти, е необходимо компанията да бъ-
де информирана поне две седмици
предварително за деня, в който ще бъ-
дат извършвани изкопни дейности. ЧЕЗ
Разпределение очаква от фирмите да
информират компанията поне две сед-
мици предварително къде ще извър-
шват изкопни дейности. Това може да
става на телефон 0700 10 010 или на
имейл кlienti@cez-rp.bg.

Губернаторът поздрави участниците
във феста на хората с увреждания
Любомира ПЕЛОВА

Областният управи-
тел на Перник Ирена
Соколова бе гост на
фестивала на хората с
увреждания. Тя отпра-
ви думи на благодар-
ност към Анита Тара-
ланска - председател на
Съюза на инвалидите
в Перник и всички уча-
стници в двудневната
конкурсна програма:

"Поздравявам Ви с
откриването на този
мащабен фестивал на
хората с увреждания -

сцена на традициите,
творчеството, люби-
телското изкуство -
песни и танци, приемс-
твеността и силата
на волята. Тази година
се отбелязва и друго
значимо събитие - 30
години от основаване-
то на Съюза на инвали-
дите в България. Рад-
вам се да видя усмивки-
те по вашите лица и
да усетя специалното
ви отношение към то-
ва прекрасно събитие,
с което за пореден

път утвърждавате
нашата област.

Благодаря ви за
всеотдайността и ак-
тивната ви граждан-
ска позиция, за уча-
стието ви в общес-
твения живот и праз-
ничните събития на
нашия град и на наша-
та страна. Пожелавам
ви здраве, повече ус-
мивки, оптимизъм и
неспирно творческо
вдъхновение.", каза в
приветствието си гу-
бернаторът.

преварата, а изпъл-
ненията отново по-
казаха богатството
на песента от маке-
донската фолклорна
област.

Председателят на
фестивалното жури
доц. д-р Венци Димов
и членовете му Сев-
далина Спасова, Ди-
митър Динев, Милан
Завков, Зорица Ор-
ганджиева и Надеж-
да Захариева са били
истински затрудне-
ни в избора си. Ето
и победителите:

I награда на фес-
тивалното жури -
М а р и я - М а г д а л е н а
Йорданова за изпъл-
нение на песента
"Горо закрилнице";

II награда на фес-
тивалното жури -
Габриела Ганева за
изпълнение на песен-
та "Яно мори, Севда-
лино";

III награда на фес-
тивалното жури -
Симона Петрова за
изпълнение на песен-
та "Кажи, кажи, ста-
ра ле бабо";

Силвия ГРИГОРОВА
Без сериозни инци-

денти и тежки случаи
е преминала миналата
седмица за медиците
от Центъра за спешна
медицинска помощ  в
Перник. Това информи-
ра директорът на
ЦСМП- д-р Валери Си-
меонов. Според него
през този период не се
наблюдава увеличава-
не на сигналите на те-
лефон 112 и амбула-
торните прегледи.
"Добрата новина е, че

миналата седмица из-
платихме увеличение-
то на заплатите, счи-
тано от началото на
годината. Това е вто-
рото повишаване на
заплатите в ЦСМП за
тази година, като то
беше само за спешни-
те екипи, а не и за ад-
министрацията. Ос-
вен това изплатихме
и полагащите се средс-
тва от фонд СБКО за
първото полугодие,
което е около 7%.
Мисля, че нашите ме-

дици останаха довол-
ни. Това ги мотивира
да работят още по-
всеотдайно за спас-
яването на човешки
животи. Очаквам най-
късно до края на годи-
ната да получим още 2
нови линейки. Надявам
се поне едната да е ви-
сокопроходима, за да
улесни достъпа ни до
високопланинските
населени места, какво-
то имаме в общините
Трън и Земен", поясни
д-р Симеонов.
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Най-вероятно те ще са 37 заради по-ниския брой на населението в общината

На 25 септември огласяват
пълните листи за общински

съветници и кметове
Любомира ПЕЛОВА

Пълните листи на кандидатите за об-
щински съветници и кметове ще бъдат
ясни на 25 септември, когато приключ-
ва регистрацията на кандидатите в об-
щинските избирателни комисии.

Това заяви говорителят на ЦИК Але-
ксандър Андреев. В ЦИК от 2 септем-
ври започна регистрацията на партиите
и коалициите и тя ще приключи на 11
септември в 17.00 часа.

 Активното и пасивното избирателно
право в тези избори е свързано с жи-
веенето в страната повече от 6 месеца
от датата на изборите.

Едно лице да живее в страната озна-
чава да има постоянен е и настоящ ад-
рес на територията на Р. България и
един от двата да е на територията на
населеното място, където той ще гла-
сува или където се е кандидатирал.

По отношение на гражданите на дър-
жави членки на ЕС, които също в тези
избори биха могли да гласуват, това
означава да имат постоянно или про-
дължително пребиваване на територия-
та на страната - 6 месеца преди датата
на изборите - т.е. към 26 април 2019 г.,
каза Андреев, относно предстоящите
местни избори 2019г.

За Перник вече са ясни част от кан-
дидатурите за кмет на общината. Со-
циалистите застанаха зад народния
представител Станислав Владимиров,
номинацията на ГЕРБ е за сегашния
градоначалник д-р Вяра Церовска,
коалицията ВМРО - СДС издигна кан-
дидатурата на д-р Адриан Симеонов.

От червената централа заявиха, че е
е готова и съветническата им листа,
засега обаче тя не е огласена.

Социалистите обаче информираха
кои, освен тази за Перник, са и остана-
лите им кандидати за кметове на насе-
лери места, за които "Съперник" вече
писа.

Три месеца затвор за
пиян шофьор от Ковачевци

Любомира ПЕЛОВА

Ефективно наказание за шофиране
след употреба на алкохол в община
Ковачевци отсъдиха радомирските ма-
гистрати.

Три месеца "лишаване от свобода"
при "строг" режим на изтърпяване е
наказанието, наложено на В.Б. за из-
вършено от него престъпление по чл.
343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Той се е признал за виновен за това,
че около 20 часа на 24 юли тази годи-
на, в община Ковачевци е управлявал
лек автомобил в нетрезво състояние.
При проверка с техническо средство
било установено съдържание на 1,24
промила алкохол в кръвта му.

В.Б. е сключил споразумение с Ра-
йонна прокуратура - Радомир, което е
било одобрено от съда и има последи-
ците на влязла в сила присъда.

Подсъдимият е лишен и от право да
управлява моторно превозно средство
за срок от шест месеца.

Любомира ПЕЛОВА
На 27 октомври и

при балотаж - на 3
ноември, ще се произ-
ведат местни избори
в цялата страна, спо-
ред подписания указ
на президента Румен
Радев. Те са почти
толкова важни, колко-
то и парламентарни-
те. Даже за много хо-
ра в по-малките насе-
лени места това
всъщност са най-важ-
ните избори. Защото
качеството на тех-
ния живот непосредс-
твено зависи от дей-

ствията и бездей-
ствията на местни-
те власти. Но какво
всъщност ще избира-
ме на тези две дати?

Това зависи от насе-
леното място, в кое-
то е постоянният ни
адрес. Задължително
обаче ще имаме поне
три избора: за кмет
на община, а у нас  те
са 265, за общински
съветници - от 11 до
61 на брой в зависи-
мост от общината,
както и за имена на
конкретни съветни-
ци, издигнати от пар-

тии или коалиции
чрез механизма на
т.нар. преференции,
или предпочитания.

Според изборните
правила в населените
места с население под
350 души не се избира
кмет, поради промени
в Изборния кодекс, а
не както преди с над
100, На тези избори
ще се избират кмето-
ве на кметства в
1965 населени места.
Избирателните спи-
съци трябва да бъ-
дат готови и разлепе-
ни на определените за

това места до 11 сеп-
тември.

В община Перник,
освен областния
град, има още 21 насе-
лени места. В бол-
шинството от тях
са избирани кметове,
а в селата Боснек, Ра-
дуй, Вискяр, Зидарци,
Лесковец и Селищен
дол управлението е
поверено на кметски
наместници.

Важният въпрос,
който си задават се-
га мнозина обаче е
свързан с листите за
съветници и най-вече
какъв ще е броят на
местните законот-
ворци.

През изтичащия
мандат те бяха 41.
Сега обаче ще са по-
малко. Според запоз-
нати вероятно ще са
37, защото население-
то на община Перник
е паднало под 100 хил-
яди души население.
Окончателната ин-
формация ще е ясна
обаче след като ста-
нат готови оконча-
телните данни за
броят жителите на
общината от ГРАО.
Неофициалните дан-
ни са, че става дума
за около 98 000 души.

Какъв все пак ще е
броят на хората, кои-
то перничани ще вка-
рат в местния законо-
дателен орган и на
които ще разчитат
за съдбините на об-
щината в следващия
четиригодишен пе-
риод, ще стане ясно
след решението на
ЦИК, което трябва да
излезе до дни.

Ако броят на избра-
ниците за пернишкиь
минипарламент бъде
фиксиран на 37, лис-
тите на съветници-
те трябва съдържат
максилално същия
брой имена. А битка-
та между партии и
коалиции за места в
ОбС ще бъде жестока.

Пак според послед-
ните данни на ГРАО
ще се реши и въпро-
сът в кои от селата
ще се избират кмето-
ве и в кои отново ще
се назначават кмет-
ски наместници.

Официална инфор-
мация от пернишката
ОИК няма, тъй като
тя все още не е влязла
официално в правомо-
щията си. ЦИК реши
комисите в страната
да започнат работа
от 4 септември.

15 седмокласници от областта на поправителни изпити
Светла ЙОРДАНОВА

Няма ученици, за-
вършили VII клас в
Пернишка област, не-
записани да продъл-
жат образованието
си, съобщи Ваня Коко-
нова, началник на Ре-
гионалното управле-
ние на образованието
в Перник.

През миналата уче-
бна година общият
брой на седмокласни-
ците в училищата от
област Перник е бил
960. След успешно за-
вършване на VII клас
трима са заминали в
чужбина, а четирима
са отпаднали, тъй ка-
то местоживеенето
им към момента е из-
вън област Перник и
се очаква да бъдат
върнати в училище
от екипите за обхват
по местоживеене.

Очакват се резул-
татите от поправи-
телните изпити пре-
ди началото на уче-
бната година на 15
ученици от VII клас.
Успешно издържали-
те изпитите ще бъ-
дат насочени от РУО
- Перник и записани в
училищата с прием в
VIII клас, в които има
останали свободни
места. Учениците,
които не положат ус-

пешно поправителни-
те изпити през след-
ващата учебна година
ще се обучават отно-
во в VII клас, уточни
Коконова.

През изтеклата уче-
бна година са били
сформирани 27 екипи
за обхват в област
Перник, в състава на
които са били включе-
ни общо 254 предста-
вители на училища,
детски градини, об-
щини, Регионална ди-
рекция "Социално под-
помагане" - Перник,
ОД на МВР - Перник и
РУО - Перник,от тях:
80 са от училища, 51
от детски градини,
38 от общини, 42 от

Регионална дирекция
"Социално подпомага-
не" - Перник, 31 от ОД
на МВР - Перник и 12
от РУО - Перник. При

извършените обходи
членовете на екипи-
те, съобразно компе-
тентностите си и
спецификата на кон-
кретния случай, са на-
белязвали и реализи-
рали мерки за връща-
не и задържане на по-
сетените деца и уче-
ници в детските гра-
дини и училищата.
Екипите са върнали
54 деца и ученици в
училищата и детски-
те градини на облас-
тта и са реинтегри-
рани 18 ученици, от-
паднали през предход-
ната учебна година.

През миналата уче-
бна 2017/2018 г. 24
екипи за обхват от
областта са върнали
в системата на обра-

зованието над сто де-
ца и ученици, които
успешно са задържа-
ни.

През следващата
учебна 2019/2020 г.
екипите за обхват ще
продължат съвмес-
тната междуинсти-
туционална работа
по Механизма, насоче-
на към обхващане,
включване и задържа-
не в образователната
система на деца и уче-
ници в задължителна
предучилищна и учи-
лищна възраст, като
акцент ще бъде пос-
тавен на дейностите
по задържането им в
образователните ин-
ституции и преодол-
яване на риска от пов-
торно отпадане.
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Директорът на дружеството инж. Спасов пред в. "Съперник"

-  Инж. Спасов, намираме се почти на края на
летния сезон. Бихте ли ни казали как върви  под-
готовката за новия отоплителен сезон?

- Още от края на миналия отоплителен сезон направих-
ме обстоен анализ за него. Начертахме детайлна рамка,
по която да се движим по време на летните месеци, като
ремонтни дейности, като конкретизирахме местата, на
които се налага да обърнем сериозно внимание, защото
са били причина за аварии през миналия отоплителен се-
зон.

Мога да уверя нашите абонати, че сме почти на 100 %
готови за предстоящия отоплителен сезон. Извършихме
годишна профилактика и ремонт на съоръженията в ТЕЦ
"Република" и топлопреносната мрежа. Ремонтирана е ос-
новната мощност на централата - пети парогенератор, как-
то и слабите места по топлопреносната мрежа. Мярката е
ежегодна и се предприема с цел гарантиране на по-спо-
коен и комфортен отоплителен сезон. Правим всичко по
силите си, за да не се стига до аварии, които да създават
неудобство на нашите абонати.

- "Топлофикация Перник" е от малкото в Бълга-
рия, които предоставят на редовните си платци
толкова много привилегии и преференциални цени
под формата на отстъпки? Ще продължите ли с
тази практика и през новия отоплителен сезон?

- Ръководството на дружеството работи за постоянен
диалог с хората. Смятаме, че както те са лоялни към нас и
плащат сметките си в срок, така и ние трябва да сме лоя-
лни към тях и да поощряваме редовните платци. С радост
мога да заявя, че близо 70 процента от абонатите редовно
заплащат консумираната топлоенергия. Да, смятаме и
през новия зимен сезон да продължим тази практика. Ис-
кам да подчертая, че планираме за новия отоплителен се-
зон още допълнителни отстъпки на всеки редовен абонат.
Конкретният размер на отстъпките е вече уточнен, из-
лязоха и всички изравнителни сметки, което ни мотивира
да продължим в същата посока. Предвиж-
даме да направим промоцията по такъв
начин, че по-голяма част от абонатите да
се възползват от нея.

- Това е доста справедливо! Мо-
жем ли да говорим вече за конкрет-
ни отстъпки след като са излезли
всички изравнителни сметки?

- Предвидили сме 8 процента намаление
за гражданите, които са на реален месе-
чен отчет. В момента намалението на це-
ната на парното е особена привилегия
единствено за абонатите, сключили дого-
вор за плащане на 11 равни месечни
вноски, като при погасяването им в срок,
те печелят по 30 процента отстъпка от пър-
вата и единадесетата вноска. Освен това
при еднократно издължаване на 11-те
вноски, абонатите се възползват от 10 на
сто отстъпка от общия им размер. Така се
спестява приблизително една месечна
вноска годишно.

- Имате обаче и такива абонати,
които не са толкова редовни и ко-
ректни платци. Пример затова е Об-

Започна гласуването
за "Кмет на годината"

Любомира ПЕЛОВА
Порталът на българските общини

Kmeta.bg организира за седма поредна
година конкурса "Кмет на годината".

Това съобщиха организаторите. На-
ционалното онлайн гласуване се про-
вежда от 1 до 15 септември 2019 г.
включително на познатата платформа
Kmetnagodinata.bg.

Тази година гражданите на България
ще оценяват работата на кметовете и
екипите им в 9 категории, но за целия
мандат 2015 - 2019 г.

Оценката на стотици хиляди гражда-
ни, които определят с вота си победите-
лите в престижната надпревара "Кмет
на годината", се превърна във важен
коректив за усилията, които местните
власти полагат за развитието на пове-
рените им общини, включително и в
преобразяването на градовете с европ-
рограми.

Конкурсът и церемонията се утвърди-
ха като марка и ценно отличие за прите-
жателите им.

Традиционно в конкурса за всяка от
9-те категории ще се гласува за малка
община (с население под 20 000 жите-
ли), за средна (с население между 20
000 и 50 000 жители) и за голяма (с на-
селение над 50 000 жители).

Категории "Кмет на годината" за ман-
дат 2015-2019 г.:

* Кмет на годината
* Кмет на гражданите
* Градска среда
* Транспорт
* Туризъм, култура, фестивали и тра-

диции
* Образование, спорт и младежки по-

литики
* Инвестиции и работни места
* Социална община
* Smart City
Победителите, събрали най-голяма

подкрепа от онлайн вота на хората, ще
бъдат обявени на официална церемо-
ния на 18 септември в зала 6 на НДК в
град София. Те ще получат престижните
грамоти "Кмет на годината".

"Единият от интересните въпроси е за
кмета и социалните мрежи. Много е
важно един градоначалник да бъде ак-
тивен в социалните мрежи.

Още по-важно е да покаже, че той
персонално е активен. За мен като
гражданин на даден град ще е по-инте-
ресно да пиша и да задавам въпроси
директно на моя кмет и той да може да
ми отговаря", коментира организаторът
на конкурса и директор на Портала на
българските общини Kmeta.bg: Боян То-
мов.

"В малките населени места кметовете
са по-активни в социалните мрежи, лич-
но поддържат фейсбук профилите си. В
големите общини кметовете ползват
екипи.

Българският кмет трябва да бъде поч-
тен, коректен и колкото по-малко неща
се обещават, но се изпълняват - толко-
ва по-добре.

Имаме голям проблем в България и в
българското политическо пространство,
защото обещаваме много. Нека обеща-
ваме по-малко, а да изпълним повече",
призова Боян Томов. Той отбеляза, че
забелязва вече 3 години и половина
кметове, които не можеш да намериш
никъде - нито в кметството, нито в он-
лайн пространството, а сега предизбор-
но са станали много активни.

"В конкурса имаме категория "Смарт
сити", която е изключително важна, за-
щото живеем в смарт свят. Образова-
нието, спортът и туризмът са в една ка-
тегория. За градската среда са много
важни и гражданите, защото видяхме в
много населени места, в които се нап-
равиха площади, посадиха се нови
дръвчета, поставиха се нови кофи за
боклук, а впоследствие дръвчетата
бяха изпочупени, кофите бяха изпочу-
пени... Много е важно гражданското об-
щество", коментира Томов.

щина Перник. Доколкото е
известно, става въпрос за
несъбрани вземания за
милиони.

- Така е! Съвсем скоро изле-
зе решението на Окръжния
съд в Перник, което осъди Об-
щината за просрочени задъл-
жения по сключено с дружес-
твото през 2016 година спора-
зумение за разсроченото им
погасяване. Определението на
съда предвижда Общината да
изплати на "Топлофикация
Перник"  близо 1.6 милиона
лева плюс законната лихва за
забава върху главницата. Об-
щината ще трябва да изплати
и мораторната лихва за перио-
да 26 октомври 2016 година
до 21 февруари 2018 г. в това
число и други дължими суми.

- Как върви идеята за из-
граждане на нова инстала-
ция за производство на
топлина, базирана на
слънчеви тръбни панели и
соларни колектори?

- За сега е замразена иде-
ята за изграждане на тази инсталация. За съжаление ви-
соката цена на емисиите е спирачка за част от инвести-
циите. Много сериозни разходи плащаме за тях. Само за
една година средствата похарчени в това перо са порас-
нали над два пъти. Миналата година емисиите струваха
12 евро на  тон, а сега са 27 евро на тон.  Не се отказва-
ме, просто вариантът за алтернативно затопляне е дъл-
госрочна инвестиция, която се оказа доста трудна за
планиране във връзка с увеличените ни разходи. При
внасяне на инвестиционното предложение емисиите
струваха 6 евро/т, сега сметките изглеждат по друг на-
чин

- Не мога да не попитам и за така нашумялата в
последно време тема с отпадъците, тяхното пре-
работване. Знаем, че вие също имахте такова
намерение.

- Факт! Промяната в горивната база е неизбежна. Иде-
ята, по която вървим, е сериозно увеличаване на дела на
биогоривата, защото за нас това може да се случи с най-
малко инвестиции. Подали сме всички необходими доку-
менти за нашето инвестиционно предложение за изгар-
яне на RDF и биомаса в производството на електрическа
и топлинна енергия и чакаме одобрение. През този пе-
риод тече сериозна кореспонденция с РИОСВ - Перник,
като последно от държавния контролен орган са изиска-
ли да се изготви здравна оценка на внедряването на
проекта. Готова е и тук искам да успокоя всички гражда-
ни на Перник, че оценката на здравните власти за осъ-
ществяване на проекта е положителна и към момента
сме предоставили тази информация на РИОСВ - Перник
за това. Внедряването на новите горива в енергийния
микс на "Топлофикация Перник"  ще окаже благоприя-
тно влияние върху финансовото състояние на дружество-
то, като едновременно ще има своя принос за подобр-
яване на екологията на дружеството, което ще бъде осе-
заемо за всички живущи в района.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85кв.м., ет:1, тец, по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет:8(9), УТИНОР, ТЕЦ, 58 м2, тер.: 18 м2,
    обзаведен, подобрения - 63 000 лв.
9. Двустаен,Изток, ет:7(8), 65 кв.м., тец, 2 тер., обзав., подобр.- 70 000 лв.
10. Двустаен, Изток, 69 кв.м., нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
11. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
12. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
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. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
18. Къща, Клепало, 2 етажа, РЗП:106кв.м., двор:117 м2 - 35 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
23. 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, 1128кв.м., с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 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, Център, партер, 26 м2 - 200 лв.
2. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Център - до 50 000 лв.
2. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 47 000 до 70 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
5. 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

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вторник, 3 септември 2019 г., брой 167 /6756/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

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 И

КВАРТАЛИТЕ
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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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

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. 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.

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

М
ЯСТО З

А

ВАШ
АТА

РЕКЛАМ
А

- 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
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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:

Тристаен, Ид.
център, ет. 5, нов,
акт 16, 78 м2, ТЕЦ,

тераси
- 83 000 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.

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 СОТД-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 масивна вила на

3 етажа и гараж, на 40 км. от
Перник, двор:1 дка., вода, канал,

асфалт, обзаведена.
Чудесна природа и чист въздух.

21 000 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
Продавам вила, с.

Ръждавец, над
Кошарево,РЗП:105 кв.м., 3
етажа, гараж: 30 кв.м., двор:1
дка., вода, канал, на гл.улица,
асфалт, обзаведена, 20 000
евро. Тел.: 0895 631 779
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

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
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Защо е важна връзката между братовчеди?

Присъствието на братовчед в
живота на едно дете има особе-
ности, които друг тип взаимоот-
ношения нямат. Предвид все по-
вечето двойки, които предпочи-
тат да имат само един наслед-
ник, децата на техните братя и
сестри се оказват отлична ком-
пания, която ще позволи на
малчуганите да имат споделено
детство и да растат щастливи,
учейки се един от друг.

Самотната игра, освен че не е
особено забавна, няма същата
възпитателна функция за дет-
ското развитие като споделена-
та.

Всъщност често се случва
единствените деца да имат
„въображаем“ приятел именно
защото имат реална нужда от

Вредно ли е кафето?
Хората с хронична умора трябва по-добре да се въздър-

жат от пиене на кафе, казва диетологът и гастроентеролог
Нурия Дианова пред "Вечерна Москва".

Според нея напитката влияе негативно върху здравослов-
ния статус на такива пациенти, особено ако се консумира в
големи количества. Гастроентерологът отбеляза, че след из-
вестно време кафето престава да има ободряващ ефект.

"Обратният процес започва, когато цялата умора настъп-
ва наведнъж. Това провокира мигренозна болка, наруше-
ния на съня.", каза Диянова пред изданието.

Тя добави, че кафето стимулира перисталтиката, така че при
разхлабване е по-добре да се даде предпочитание на чая.

 "Също така кафето има диуретичен ефект и до известна
степен помага за изхвърлянето на калций от тялото", каза
лекарят.

Тя посъветва жените по време на менопаузата да пият ка-
фе само с мляко, а хората с ниско кръвно - черно подсла-
дено кафе.

"Най-важното е, че трябва да бъде приготвяно по някакъв
подходящ начин: в кафе машина, кафеварка, филтърна тор-
бичка. Разтворимият продукт преминава през огромен
брой технологични процеси и не можем да кажем, че мо-
жем да получим полезни вещества от него", подчерта гас-
троентерологът.

споделяне, от диалог с някой
връстник.

Въз основа на действието на
другия, детето реагира, кон-
струира и измисля истории, ан-
гажира се повече,  справя се
по-добре в нова среда, научава
собствените си граници, открива
неща, които сам не би могъл, а
имитирайки другия, дори успя-
ва да разбере себе си.

За децата, които нямат братя и
сестри, или са първородните,
сблъскали се, дори и за кратък
период, със самотното детство,
присъствието на братовчеди е от
голямо значение за тяхната  со-
циализация. Всъщност близост-
та на връстниците, които са
свързани чрез роднинска връз-
ка, е предпоставка за приятел-
ство и обич, въпреки факта, че
не живеят заедно.

Основен аспект на тези взаи-
моотношения е видът на връзка-
та, която съществува между въз-
растните – братя и сестри.

Семейният климат, който те ус-
тановява помежду си и техните
деца и племенници, се възприе-
ма и от най-малките членове на
семейство.

Чувството, че са харесвани,
обичани и дори глезени, позво-
лява на децата да посещават до-
ма на чичо и леля по-охотно и
да прекарват часове далеч от
дома и родителите. Братовчеди-
те, които израстват като братя,
споделят тайни и чувстват по-
малко липсата на брат или сес-
тра, тъй като връзката, която
създават е сходна по-значение.

Споделянето на играчките и
стаята или любимите кътчета в
дома допринася за разбирането
на смисъла на даване и получа-
ване и впоследствие подпомага
за изграждането на характера
на децата. Ето защо възпитание-
то във взаимно уважение и спо-
деляне е от съществено значе-
ние за социализирането.

В противен случай рискът би
бил детето да израсне интровер-
тно и  да изпитва трудности при
комуникацията с чужди хора, да
бъде твърде разглезено поради
вниманието, което получава от
родителите си или да бъде нато-
варено с очаквания, които мно-
го често не съответстват на
реалните му нужди или предпо-
читания.

Присъствието на братовчеди
се превръща във възможност за
здравословна конфронтация и
стимулира конкуренцията, както
би  се случвало между двама
братя. Един по-голям братовчед
ще бъде защитник на по-малкия,
докато двама братовчеди на ед-
на и съща възраст ще бъдат
един за друг компания в игрите,
но и конкуретни и ще се научат
да се справят сами в трудни си-
туации. От емоционална гледна
точка, особено по време на рас-
тежа, децата развиват взаимно
чувство на съпричастност по-
между си, което ясно и сигурно
очертава възможността да бъдат
разбирани и да знаят, че някой
ще пази тайните им и няма да ги
сподели с никой друг.

Така всъщност става ясно, че
децата не се нуждаят от стотици
играчки, а от компания, кон-
структивен обмен на преживя-
вания и идеи, който им позволя-
ва да се чувстват сигурни извън
семейния контекст, развивайки
своята самостоятелност и само-
чувствие, което е особено важ-
но, за да пораснат пълноценни
личности.

Няма "гей ген", установиха учени
Няма определен ген на хомосексуалността, но има смесица от генетични

фактори и фактори на заобикалящата среда, които влияят на сексуалното
поведение, се казва в ново проучване, публикувано в авторитетното спи-
сание Science.

Учените са изследвали генетиката на почти половин милион души, кои-
то сами са съобщили дали са преживели сексуално поведение с лице от
същия пол. Не е бил установен модел сред генетичните варианти, който
биха могли да използват за смислено идентифициране на сексуалната
ориентация или поведение на човек. Проучването показва, че подобно
на личността и на други сложни човешки черти, поведението се влияе от
комбинация от генетични и фактори на обкръжаващата среда.

Авторите на проучването са анализирали отговорите на пациентите и са
извършили асоциативни проучвания в генома върху данни на повече от
477 522 души. Открити са били пет генетични варианта, които са значител-
но свързани с еднополовото сексуално поведение.

Вариантите само частично се припокриват между мъже и жени и не поз-
воляват смислено предсказване на сексуалното поведение на индивида,
според проучването.

„Установихме, че основната генетична архитектура е много сложна, но
със сигурност няма единична генетична детерминанта - понякога нарича-
на в медиите„ гей ген “, заявиха изследователите.

„Всички измерени общи варианти заедно обясняват само част от гене-
тичната наследственост на ниво популация и не позволяват смислено
предсказване на сексуалните предпочитания на индивида.“
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Разбиха ферма за робски труд
на германски деца в Румъния

Румънските проку-
рори арестуваха
няколко служители
на младежки център
заради обвинения в
незаконна експлоа-
тация на германски
тийнейджъри по со-
циална програма,
предназначена да
помогне за рехаби-
литацията на непъл-
нолетни. Най-малко
четирима непълно-
летни са спасени, до-

като осем заподозрени, включително германска двойка, са разследвани за пред-
полагаемо държане на деца в "робски условия".

Германците, които отговарят за програмата, са били разпитани, според предста-
вител на младежкия център, който е пожелал анонимност. Трима румънски слу-
жители на центъра също са били задържани. Според румънската агенция за зак-
рила на детето в центъра е имало 20 деца.

Той представлява отдалечена ферма в Северна Румъния, която е претърсена
във вторник заедно със седем други имота.

Четири от децата са настанени от агенцията за закрила на детето и чакат роди-
телите им или други настойници да ги приберат, заяви говорителят на агенцията
Адриан Мандру, като добави, че няма информация за другите 16 тийнейджъри.
Прокурорите твърдят, че в рамките на така наречения "Проект Марамуреш" деца
на възраст между 12 и 18 години са били принуждавани да "полагат изтощителен
физически труд" и са били третирани по "унизителен и неподходящ" начин във
фермата и в няколко домакинства в село Визеу де Сус, окръг Марамуреш.

Тийнейджърите са били лишавани от храна, не им било позволено да учат или да
приемат лекарствата, отпускани по лекарско предписание, ограничавани са от
контакти с външния свят и са били мишени на "сурови и брутални методи на така
нареченото превъзпитание", съобщиха от румънската прокуратура.

Проектът, финансиран от германската държава, е бил основан и координиран от
един от заподозрените германци и е лицензиран от министерството на труда в
Румъния, според разследващите. Той обещава да "рехабилитира" проблемни де-
ца от Германия с развлекателни дейности и психологическа помощ. Според уеб-
сайта на програмата проектът е бил насочен към непълнолетни лица, страдащи от
поведенчески разстройства или наркомании. Центърът бил рекламиран, с това, че
организира "образователни и развлекателни дейности сред природата" под наб-
людението на експерти по педагогика и психология.

DW: Гладът се завръща в една
от най-богатите страни на света
Банички, сандвичи с кренвирш, печени филийки с пържени яйца – чисто англий-

ски специалитети, шегува се Найджъл Адамс, основател на "Hope house“ – трапе-
зария за бедни, близо до Нотингам, Великобритания. Същинският специалитет на
страната обаче е растящият брой кухни за бедни, казва Найджъл.  Звучи невероя-
тно, но е факт – гладът се завръща в петата най-богата страна в света, казва в
репортажа си "Дойче веле".

Мотото на "Hope house" гласи "Помощ за самопомощ". Едни намират тук дрехи,
с които да отидат на работа, а други получават помощ в попълването на формул-
яри за Бюрото по труда.

В "Дома на надеждата" се предлага всякакъв вид помощ. Целта е хората да не
гладуват и да им бъде вдъхната надежда, за да се изправят отново на крака. През
последните девет години "Домът на надеждата" се превърна в истински общин-
ски център. Той поема онези задачи, за които общината вече няма пари.

Такива са тъжните последици от 11-годишната политика на икономии и социал-
ни реформи, въведени след глобалната финансова криза.Преди кризата във Ве-
ликобритания имаше 29 трапезарии за бедни, днес – 2000.

По данни на ООН 4 милиона британци понякога не слагат и залък в устата си по
цели дни. Сега
таванът в кух-
ненския склад в
трапезарията
има нужда от
ремонт и дупка-
та ще бъде за-
пълнена след
дарения, на кои-
то "Домът на на-
деждата" по
принцип разчи-
та, но това не е
повод да се гу-
би надежда,
казва Найджъл.

РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК
ОБЯВЯВА

     Със Заповед №497/30.08.2019 г. на Административния  ръководител-
Председател на съда Конкурс за три свободни щатни бройки за

длъжността  "Съдебен секретар" в Районен съд- Перник.
          Необходими документи: Писмено заявление, което кандидатите

подават лично или чрез пълномощник, изрично упълномощен, с нотариална
заверка на подписа; Подробна автобиография; Декларация от кандидата по
чл.141, ал.2 т.1 от ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен
под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на
лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
Декларация от кандидата че: Кандидатът не се намира в йерархическа връзка
на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във
фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта
степен включително; Не е едноличен търговец, неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник,
търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или
синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или
кооперация; Не е съветник в общински съвет- Перник; Не заема ръководна
или контролна длъжност на национално равнище в полит.партия- тази забрана
не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите
към тях; Копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит и трудовия стаж; Свидетелство за съдимост; Медицинско
свидетелство; медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет и е
психично здраво; Препоръки от предишни работодатели /по желание на
кандидата/;

          Минимални и специфични изисквания за длъжността: Образование -
средно.

Минимален размер на основната заплата за длъжността - 708 лева.
Подробна информация за начина на провеждане на конкурса е обявена

в сградата на Съдебната палата, където ще се обявяват списъците и други
съобщения във връзка с конкурса и на интернет страницата на РС- Перник.

Образец на декларациите е публикуван на интернет страницата на РС-
Перник в рубриката "Примерни образци на документи".

Място и срок за подаване на документите: Документите да се
приемат в Служба "Регистратура" на Районен съд - Перник, гише №1, с входящ
номер и дата всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, считано от
03.09.2019г. до 03.10.2019г. включително.

Мистериозна епидемия, свързана
с цигарите с изпарител в САЩ

Щатските и федералните здравни власти в САЩ разследват почти 200 случая
на мистериозни белодробни заболявания, свързани с употребата на електронни
цигари с изпарител. Много от заболелите са тийнейджъри или младежи. Голяма
част от тях са хоспитализирани, като някои са приети в интензивни отделения с
тежко увредени бели дробове. Медицинските власти съобщават, че не е ясно
дали пациентите ще се възстановят напълно.

Симптомите включват затруднено дишане, задух или болка в гърдите преди
хоспитализация.

Здравните власти в САЩ посочват, че пациентите са съобщавали също за тем-
пература, кашлица, повръщане и диария. Има десетки потвърдени случаи в пет
щата - Калифорния, Илинойс, Индиана, Минесота и Уисконсин. Проучват се поне
193 възможни заболели в 16 щата. До момента не е ясно какво причинява увреж-
дането на белите дробове. Не е открито инфекциозно заболяване. Проучва се
дали случаите са свързани със самото устройство на електронните цигари, със
специфични съставки или със замърсители.

Най-вероятна изглежда първата възможност, тъй като заболелите са пушели
разнообрази тютюни и дори марихуана. Лекарите обаче са категорични, че за-
боляването е свързано с електронните цигари с изпарител.

От индустрията, произвеждаща електронни цигари с изпарител, обаче твърдят,
че продуктите са безопасни и подозират, че тежките случаи на белодробни забол-
явания са причинени от устройства – менте или пълнители съдържащи незаконни
наркотици вместо тютюн.

В последните години употребата на цигари с изпарител придоби епидемиоло-
гични размери в САЩ, най-вече сред младите хора и тийнейджърите.  Този тип
продукти като
цяло не са неза-
конни, но нямат и
разрешение от
Ф е д е р а л н а т а
агенция по храни
и лекарства. В
момента тече
проучването им,
като процесът
трябва да завър-
ши през 2023 г.
Най-новите из-
следвания сочат,
че този вид пуше-
не вероятно уве-
личава и риска от
сърдечносъдови
заболявания.

До скоро се
приемаше, че употребата на електронни цигари с изпарител е сравнително безо-
пасна, но истината е, че лекарите знаят твърде малко за ефектите от използването
на тези устройства върху човешкото здраве.
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Ще има много причини, да създадете нов
творчески проект. Станали сте известни, пос-
тигнали сте целите си, но най-важното, не сте
изпълнени с оптимизъм. Депресивно състояние
се очаква вечерта, когато някой от роднините
ще реши да поговори сериозно с вас. Не въз-

приемайте грешно ситуацията, под въздействие на емоции.

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

та си стабилен, трябва да намерите изгоден бизнес.

Отървете се от всичко старо, спомнете си че
сте млади, влюбете си. Особено ако очарова-
телни особи витаят около вас, а вие сте потъ-
нали дълбоко в работата. Прекрасен ден за ре-
лаксация, запознанства и пътувания. Всичко,
което запланирате, ще се реализира. Внимавай-

те с хранаата, възможно е натравяне.

На този ден, като магнит, ще привличате
вниманието. Дори и враговете ви, ще станат
по-близки и меки в общуването. От финансовите
проблеми може да се изолирате по един един-
ствен начин – правете се, че не ги забелязва-
те. Успокойте се, не бързайте да си правите

изводи и ситуацията ще се нормализира.

В никакъв случай не трябва, да се увличате
от алкохола. Особено ако сте поканени на гос-
ти или на тържествено събитие. Помете, че
след партито ще ви бъде не само лошо, но и
неудобно. Получените допълнително пари, е по-
добре да похарчите за себе си и пазаруване за

дома. Успех чака тези, които отиват на командировка.

Трябва да се борите с леността, а не с кон-
курентите. Ако почувствате спад в своята ак-
тивност, не обвинявайте за това целия свят.
Ще получете истинско удовлетворение, от реа-
лизирането на дългогодишни цели. И дори това
да не е вашият път, ще покажете ловко талан-

тите си. Не бързайте да инвестирате.

Ще започнат да се преплитат, минали ситуа-
ции с възникващи проблеми. Идва време на про-
мяна, а вие не сте напълно готови за това. За
да се заредите с енергия, трябва да използва-
те личния си опит. Новите знания няма да нав-
редят, запишете се на курсове и придобивайте

ценна информация. С роднините правете компромиси.

Леко объркан ден ви очаква, но това не е
страшно. Ще се справите с всички проблеми,
ако станете по-упорити. Добре ще се развиват
новите запознанства, ако те не вредят на ра-
ботния темп. В любовта, не се опитвайте да
получите всичко наведнъж, тук е необходима

тактика. Укрепете имунитета си.

Време е да влезете в обществото, за да за-
воювате професионалния Олимп. Изхвърлете
гордостта и предразсъдъците, те ще навредят
на вашата кариера. В личния живот трябва да
пожертвате желанията си, в името на любимия
човек. Но това е хубаво бреме, нали? В мате-

риално отношение, всичко ще се окаже благоприятно.

Очаква ви не само активен, но и наистина
полезен ден. Само не се заемайте, с няколко
неща наведнъж. Енергия ще бъде необходима на
тези, които се занимават с личен бизнес. Тук
всякакви забавяния и грешки, могат да бъдат
катастрофални. Продължителното излагане на

слънце, може да се отрази негативно на вашето здраве.

Днес на дневен ред, ще е финансовият въп-
рос. Жалко е, че упорито сте работели, а
други обират реколтата. В комуникацията с
любимия, ще изплуват някои минали тайни. Но
не трябва да им отдавате особено значение,
първо се разберете в себе си. За да осъщес-

твите целите си, се нуждаете от значителни средства.

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

спокойно да харчите пари за себе си.
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ÖÑÊÀ 1948 ðàçáè îòáîðà íà „Ñëàâàòà”
Следва прекъсване в първенството заради мачовете на национала

Отборът на ЦСКА
1948 продължава на-
казателната си акция
във Втора професио-

нална лига. В двубой
от седмия кръг на
шампионата футбо-
листите на Петко

ВТОРА ЛИГА
7-МИ КРЪГ

Резултати:
Лудогорец 1945 II (Разград) - Локомотив

(Горна Оряховица) 2:2 (0:0)  stats
  [2:0 Илкер Будинов 48',62'; 2:1 Деян

Христов 72', 2:2 Петър Чалъков 77']
30 август 2019 г., петък, 20:00 ч / VII кръг:
ФК ЦСКА 1948 (София) - Струмска слава

1927 (Радомир)      2:0 (1:0)  stats
  [2:0 Васил Шопов 39',58']
31 август 2019 г., събота, 18:00 ч / VII кръг:
Кариана (Ерден) - Литекс (Ловеч)

1:1 (0:1)  stats
  [0:1 Тонислав Йорданов 33', 1:1 Реджеб

Халил 89']
Локомотив София 1929 (София) - Монтана

1921 (Монтана)     0:1 (0:0)  stats
  [0:1 Сергей Георгиев 90'+2']
31 август 2019 г., събота, 19:00 ч / VII кръг:
Черноморец (Балчик) - Пирин (Благоев-

град)                 0:2 (0:1)  stats
  [0:1 Мартин Динов 9', 0:2 Владислав Зла-

тинов 52'-д]
  [чк: Мирослав Начев (Ч) 87']
31 август 2019 г., събота, 20:00 ч / VII кръг:
в кв.Кольо Ганчев, Стара Загора,

ст."Трейс арена":
Ботев (Гълъбово) - Поморие (Поморие)

1:0 (0:0)  stats
  [1:0 Ерай Карадайъ 86']
в Ловеч, Градски стадион:
Спартак (Плевен) - Спартак 1918 (Варна)

0:0  stats
2 септември 2019 г., понеделник, 20:00 ч /

VII кръг:
в Созопол:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Септември

(София)               -  /пряко по Диема спорт/
Класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 19:4    21 т.
 2. Септември 12:5    15
 3. Монтана 12:5    14
 4. Локомотив (Сф) 7:4    12
 5. Кариана 8:5    11
 6. Пирин 8:6    10
 7. Хебър 8:5    10
 8. Лудогорец  II 8:6    10
 9. Литекс 15:7    10
10. Нефтохимик 12:6     9
11. Ботев 6:10    9
12. Локомотив (ГО) 6:12    6
13. Поморие 3:10    4
14. Спартак 1:12    4 [+]
15. Черноморец 3:10    4
16. Струмска слава 3:13    3
17. Спартак 5 1:12    2 [+]
--. Верея (Стара Загора) 0 -:- [-][*] Изваден

Обявиха тримата
най-добри футболисти
Станаха ясни тримата финалисти за наг-

радата FIFA The Best, която се дава на най-
добрия футболист през изминалите 12 ме-
сеца. В тройката няма изненади и тя пов-
таря “стълбичката” от класацията на УЕФА:
Върджил ван Дайк, Лионел Меси и Крис-
тиано Роналдо. Преди четири дни холанд-
ският бранител триумфира с отличието на
УЕФА.

От ФИФА обявиха финалистите в още се-
дем категории: най-добра футболистка,
най-добър треньор при мъжете и жените,
награда на феновете, най-добър вратар при
мъжете и жените и наградата за най-добър
гол на годината.

Най-добър футболист:
Върджил ван Дайк
Лионел Меси
Кристиано Роналдо
Най-добра футболистка:
Луси Бронз
Алекс Морган

Григор Димитров
се класира за първи
път в кариерата си
за четвъртфинал на
US Open след отлична
победа над Алекс де
Минор. Здравословни-
те проблеми изглеж-
дат забравени за Гри-
шо, а това е и най-
добрата новина за не-
го. На пресконферен-
цията след двубоя
той не скри щастие-
то си от този факт
и сподели емоциите
си, както и очаква-
нията си за следва-
щия мач - срещу 20-
кратния шампион от
Големия шлем Роджър
Федерер.

"Беше чудесен мач.
Физически се чувс-
твах много добре и
бях способен да неут-
рализирам всичко,
което идваше към
мен. Поддържах висок
процент както при
първи, така и при
втори сервис. Играх
правилно във важни-
те моменти - това е",
коментира Димитров
на пресконференция-

Какво каза Гришо след победата над Де Минор

Петков
победи-
ха с 2:0
к а т о
д о м а -
к и н
Струм-
ска сла-
ва (Ра-
домир )
и про-
д ъ л ж а -
ват без
грешка
от на-
чалото
на кам-
п а н и я -
та.В ге-
рой за
"черве-

ните" се превърна
привлеченият това
лято Васил Шопов,
който реализира и

та след двубоя с Де
Минор.

"Освен това усети-
х, че по средата на
втория сет той се
поумори. Аз играех
добре, когато
трябваше, успях да
остана солиден по
време на целия двубой
и завърших силно", до-
бави той.Запитан как
се чувства относно
участието си на чет-
въртфиналите, Ди-
митров бе откровен.
"Чувствам се неве-
роятно. Не съм прие-
мал нищо за даденост,
особено тук, точно
сега. Всичко е резул-
тат от работата ми
в последните седми-
ци, от нещата които
правя на корта и из-
вън него. В тениса е
така - никога не знаеш
кога ще ти се усмихне
малко късмет, но
трябва да търсиш
възможностите. Днес
беше един от дните,
в които трябваше да
тръгна след тях", ко-
ментира българи-
нът.Относно пром-

яната в играта му
спрямо последните
месеци, Григор отвър-
на на журналистите:

"Няма такова нещо
като нов и стар Гри-
гор. Единственият
път е напред. Да, ка-
то цяло се чувствам
различен човек и иг-
рач, но няма да
стоят тук и да ви го-
воря за изминалите 6-
7 месеца, за да карам
хората да ме съжал-
яват. Нещата са та-
кива, каквито са. Из-
правих се пред тях,
пред всичко което
трябваше. Да си от-
ново на корта е стра-
хотно, да се чувс-
тваш щастлив и сво-
боден. Не мога да
скрия, че съм щас-
тлив от победата -
изиграх качествен
мач, четях играта,
движех се добре, връ-
щах добре, сервирах
добре. И освен всичко
друго, психически бях
много стабилен. Това
са нещата, които са
важни за мен, а не да
сравнявам как е било

преди и как е сега".
Относно предстоя-
щи сблъсък с Роджър
Федерер първата ни
ракета коментира, че
получава страхотна
възможност да играе
пред пълните трибу-
ни на най-големия
корт и макар да няма
как да е фаворит,
той е доволен от та-
зи възможност.

"Щастлив съм от
мястото, на което се
намирам. Оценявам
онова, което свърших
и се намирам точно
там, където искам.
Никога не бих предви-
дил, след като такова
лято и такъв сезон,
че ще бъда тук сега,
но ето ме. Така че -
развълнуван съм - да,
но понякога е важно
да не гледаш толкова
напред, а да се насла-
диш на момента и да
го оцениш. Да продъл-
жиш напред. Надявам
се, че след няколко
дни отново ще съм
тук".

"Познавам почти
всички в тура, така

че не е толкова раз-
лично. Разбира се, иг-
рали сме преди, тре-
нирали сме заедно,
познаваме се добре.
Това е чудесен мо-
мент, чудесна въз-
можност и за двама
ни. Това е US Open.
Надявам се да имам
страхотна битка и да
покажем хубав тенис.
За мен е важно всеки
мач да надграждам
над момента, да нами-
рам играта си. Започ-
нах на малък корт в
първи кръг, което не
беше лесно, преминах
към по-големите - то-
ва се стъпките, кои-
то трябва да напра-
виш. Това е важното -
да правиш нещата
правилно всеки ден,
когато имаш мач или
когато се подготвяш,
да вървиш напред, да
добавяш и да подобр-
яваш по нещо всеки
ден. Да контролираш
нещата, които за-
висят от теб. Това е
най-важното за мен в
момента", завърши
Григор.

Националките по волейбол пак се връщат в Турция
Отборите на Бъл-

гария и Сърбия от-
криват четвъртфи-
налните битки на
европейското пър-
венство.

"Лъвиците" и "пла-

вите" се изправят
едни срещу други в
17:00 ч. б.в. в зала
"Ататюрк" в тур-
ската столица Анка-
ра.

Следва двубоят

между домакините и
Холандия, които от-
страниха съответ-
но тимовете на Хър-
ватия (с 3:2 гейма) и
Гърция (с 3:0 гейма).

В полския град

Лодз "дружина" сре-
ща състава на Гер-
мания. Волейболис-
тките на Яцек Нав-
рочки победиха Ис-
пания, а Бундести-
мът надигра Слове-

ния. Другият мач в
"Атлас Арена" ще е
между Италия и Ру-
сия, които стигнаха
до четвърфиналите
след успехи над Сло-
вакия и Белгия.

двата гола – по един в
двете полувремена.
Първо вкара в 39-та
минута, а след това в
58-та оформи край-
ния резултат.  Един
от най-опитните
футболисти в реди-
ците на ЦСКА 1948 -
Димо Атанасов, изра-
зи задоволството си
от поредната победа,
която тимът му за-
писа във Втора про-
фесионална лига."Кон-
тролирахме срещата
от първата до пос-
ледната минута. Съз-
дадохме доста ситуа-
ции, но нямахме шанс
да реализираме голяма
част от тях. Показва-
ме във всеки един дву-
бой израстване и пос-
тепенно намираме иг-

ровия си облик"."Ам-
бицирани сме да дока-
жем, че сме най-добри-
те във Втора лига, за
да можем да изпълним
поставената цел, а
именно - първото
място", заяви Атана-
сов.С успеха на "Васил
Левски" ЦСКА 1948
събра 21 точки в ак-
тива си и се утвърди
на първото място в
групата. „Славата” се
остава в зоната на
изпадащите с три
точки актив, а в след-
ващия кръг, след пре-
късването на шампио-
ната заради мачовете
на националния от-
бор,  на 15-ти септем-
ври приема отбора на
дубъла на „Лудого-
рец”.
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Пламъци лумнаха отново и в Голо бърдо над Радомир

ЗАМИРИСА НА ИЗБОРИ.
НЕ ЧЕ ДОСЕГА НЕ Е БИЛО
ТАКА, АМА СЛЕД ПОСЛЕД-
НИЯ УИКЕНД НЕЩАТА

ПРИДОБИХА КУЛИНАРЕН ХАРАК-
ТЕР. Местната структура на ГЕРБ практи-
чески започна кампанията с ядене. Няма
лошо - яденето и пиенето винаги са били
свързани с властта. Кулинарната изложба
пред Двореца на културата обаче даде
едно добро и вкусно начало на предиз-
борната им пропаганда и агитация. Въпро-
сът е да не се задавят, че пикантните и ко-
лоритни софри изкушават някои да плюс-
кат като за последно. При червените кон-
ференцията мина на гладно. От самолет
се вижда, че са опозиция. Сиромашка ра-
бота. Кафетата, минералната вода и бира-
та си ги купиха сами. За който може да си
ги позволи, разбира се. С тия мижави суб-
сидии е така, здравословно гладуване. И
в двете партии демокрацията цъфти. Имат
само по един кандидат за кмет, който се
знаеше още от Нова година. Ако при тях
изборът се свежда да изберат един от
един, при народа е малко по-сложно -
трябва да избере по-малкото зло. Дали на
гладно, дали на преядено - изборът е не-
гов. А иначе политическият пейзаж вече
се позапълни с имена. В листите битуват
световно известни играчи и световно
неизвестни натегачи. Въпросът е на кого
как му понася яденето.И кой ще прави ку-
линарна изложба след изборите.

ТАЗИ СЕДМИЦА БИ ТРЯБВАЛО ДА
ПОЧНАТ ДА ДАВАТ ОБЕЩАНИТЕ ПО
300 ЛЕВА ЗА ДОБРОВОЛНО ЗАКЛА-
НО ПРАСЕ И БАЯ НАРОД ОЧАКВА СЪ-
БИТИЕТО като коледна надбавка. Пра-
вилно, вместо коледно прасе - коледна
надбавка в края на лятото. Все е нещо.
Важното е да се получи уравнението на
заклани прасета и получени пари. Че може
да стане като при земетресението - всички
взеха по равно, ама при някои равното се
оказа много по-голямо от равното на дру-
гите. Сега просто властта ще си провери
дали се получава статистиката. И да не
забрави да напомни на прасеимащите, че
парите за са дезинфекция на задните дво-
рове, доскоро обитавани от осъдените на
смърт прасета. Не за подранили коледни
пиршества, а за профилактика, която да
ликвидира необходимостта догодина пак
да гоним чумата от кочините. Интересно
дали на тия пари също ще се прави провер-
ка как се изразходват. Някой да не помис-
ли, че са за купуване на ново прасе още
веднага. Народът трябва да е просветен от-
всякъде. Като пред избори.

Любомира ПЕЛОВА
Четири пожара с ма-

териални загуби са га-
сени в Перник и Радо-
мир през почивните
дни.

На 30 август, около
15 часа, е подаден сиг-
нал за пожар в апарта-

Обраха къща в Студена
Любомира ПЕЛОВА

Кражба
от къща е
извърше-
на в пер-
н и ш к о т о
село Сту-
дена.

С и г н а -
лът за
престъп-
лението е
п о д а д е н
от потър-
певшия, 66-годишен столичанин, на 31 ав-
густ. По негови данни, в имота е проникна-
то през деня и са откраднати две чанти с
портфейли, в които е имало малко над 300
лева, дебитни и кредитни карти, лични до-
кументи и ключове.

Извършен е оглед от служители на Вто-
ро районно управление на МВР и са пред-
приети действия за установяване на из-
вършителите, уточниха от пресцентъра на
Областната дирекция на МВР.

Започнато е досъдебно производство.

При 120 мостови съоръжения
са установени отпадъци

Силвия ГРИГОРОВА
Битови и строителни отпадъци, гуми,

складиране на сено и отглеждане на жи-
вотни под съоръженията са основните кон-
статации от извършените проверки на мос-
товете по републиканската пътна мрежа.
До 23 август са проверени 3 808 съоръже-
ния. Нерегламентирано използване на
пространството под мостовете и прилежа-
щия им сервитут има при 120, съобщи на
брифинг председателят на Управителния
съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"
Георги Терзийски. Работата на експертите
продължава и предстои на установените
нарушители, съвместно с компетентните
органи - РИОСВ и общините, да се съставят
актове по Закона за административните на-
рушения и наказания. Санкцията за физи-
ческите лица е от 200 до 500 лв., а за юри-
дическите от 1000 до 3000 лв. Там, където
нарушителите не може да бъдат открити ще
премахнем неправомерно струпаните отпа-
дъци за сметка на бюджета, подчерта Тер-
зийски.

Размерът на средствата за почистването
на боклуците се уточнява и в момента се
изготвят допълнителни задания към пътни-
те управления.

Прогнозата е, че ще отидат не по-малко
от половин милион лева. За съжаление
вместо за текущ ремонт и поддържане на
пътищата, за изкърпване на настилките, за
обновяване на маркировката на второклас-
ната и третокласната мрежа и за обезопас-
яване на участъците ще трябва да ги хвър-
лим за почистване на боклуци, които не-
добросъвестни граждани, фирми и органи-
зации са разпръснали, подчерта Терзий-
ски.

Апелирам гражданите да не изхвърлят
битовите и строителните си отпадъци не са-
мо в сервитута на мостовите съоръжения, а
въобще на нерегламентирани места, защо-
то за да бъдат предотвратени последиците
от техните действия се бърка не само в на-
шия джоб, но и в техния включително, зая-
ви Терзийски и подчерта, че опазването на
околната среда зависи не само от институ-
циите, но и от всеки български гражданин.

Разчистването на пространствата около
някои съоръжения започна и целта ни е
премахването им да приключи до средата
на септември, каза още председателят на
УС на АПИ.

Голяма част от установените нарушения
са под съоръжения, които са в населените
места или в непосредствена близост до
тях. Например захвърлени автомобилни гу-
ми са открити под моста при 17-ти км на
пътя Провадия - Дългопол и община Прова-
дия е уведомена да ги премахне. Строител-
ни материали и механизация са констати-
рани и под съоръжението в Дряново.

мент, в пернишкия
квартал "Дараците". Не-
забавно към мястото
на произшествието се
отправили две пожар-
ни, линейка и патрулен
автомобил на полиция-
та. Установено е, че в
резултата на неправил-
но ползване на нагрева-
телен уред са изгорели
мебели, бяла, черна и
компютърна техника.
Пламъците са овладени
много бързо. Няма пос-
традали хора и жилище-
то като цяло е спасено.

На два пъти е горяла
борова гора в перниш-
кото село Люлин.

Първият сигнал е по-
даден на 1 септември,
20 минути след полу-
нощ. Огнеборците лока-
лизирали пламъците и
щетите се оказали ми-

нимални - около 2 декара
борови насаждения.
Причината е небреж-
ност при боравене с от-
крит огън. Сутринта,
около 6,20 часа отново
е подаден сигнал за по-
жар на същото място.
Загубите са около 1 де-
кар иглолисти насажде-
ния.

500 кв. м. борови на-
саждения са унищожени
при пожар, избухнал в
неделя, в местността
"Голо бърдо", собстве-
ност на Държавно гор-
ско стопанство - Радо-
мир. Сигнал за огъня е
подаден около 6,30 ч.
Благодарение на бърза-
та намеса на огнеборци-
те, гората отново е
спасена. Причината е
небрежност при бора-
вене с открит огън.

Двама ранени при инцидент
на автомагистрала "Струма"
Любомира ПЕЛОВА

Мъж и жена са пос-
традали рано тази
сутрин при пътнот-
ранспортно произ-
шествие.

Инцидентът е ста-
нал около 6 часа на ав-
томагистрала "Стру-
ма", малко след разклона
за село Боснек в посока
София. Лек автомобил
"Рено Клио", управляван
от 73-годишна столи-
чанка, се завъртял на
пътното платно и се

ударил в крайпътната
мантинела в лявата
лента. Жената търсела
нещо в багажника, кога-
то била ударена от
"Хюндай", шофиран от
50-годишен столича-
нин. Мъжът изпревар-
вал и явно не забелязал
реното.

В резултат на сблъ-
съка двамата постра-
дали са закарани в
МБАЛ "Р. Ангелова",
където по първона-
чални данни са устано-

вени наранявания в об-
ластта на главата на
жената и съмнения за
травма в шията. Шо-
фьорът на хюндая е с
травма на коляно.  За
кратко е било затруд-
нено движението в ра-
йона, но по-късно е ре-
гулирано от служите-
ли на Пътна полиция.

Започнато е досъ-
дебно производство
и причините за случи-
лото се са в процес на
изясняване.

Пиян шофьор причини
катастрофа край ТЕЦ-а
Любомира ПЕЛОВА

Четири бързи
производства са за-
почнати от служите-
ли на ОДМВР - Перник.

На 31 август, около
2,10 часа, в радомир-
ското село Долна Ди-
каня бил проверен лек
автомобил "Тойота
Ярис". Зад волана е
бил 61-годишен сто-
личанин. При изпроб-
ването му с техничес-
ко средство за алко-
хол са отчетени 1,79
промила алкохол в из-
дишания въздух. Мъ-
жът отказал кръвна
проба за химичен ана-
лиз и бил задържан за
24 часа с полицейска
мярка.

На следващия ден,
около 15,30 часа, от-
ново в Долна Диканя е
проверен мотоциклет
"Кимко", управляван

от 20-годишен столи-
чанин. Органите на
реда установили, че
моторното превозно
средство не е регис-
трирано по надлеж-
ния ред в Република
България. Работата
по документиране на
случая продължава.

С 1, 95 промила алко-
хол в кръвта е шофи-
рал автомобила си
марка "Мерцедес" 34-
годишен перничанин.
Той бил проверен на 1
септември, около 17
часа на ул. "Св. Св. Ки-
рил и Методий" в об-
ластния център. За-
държан е за 24 часа с
полицейска мярка и
действията по раз-
следването продължа-
ват.

Около 20 часа в не-
деля е подаден сигнал
за пътнотранспор-

тно произшествие на
първокласен път Со-
фия - Кюстендил, в ра-
йона на моста срещу
пернишкия ТЕЦ "Ре-
публика". На място е
установено, че са се
ударили "Ауди А6", уп-
равляван от 38-годи-
шен перничанин и
"Фолксваген Бора",
шофиран от 32-годи-
шен радомирец. Вода-
чите не са пострада-
ли, а на автомобили-
те са нанесени мате-
риални щети. При из-
пробване им за алко-
хол с техническо
средство са отчете-
ни 2,51 промила в из-
дишания въздух на 38-
годишния водач на ау-
дито. Той отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ и бил за-
държан за 24 ч. с поли-
цейска мярка.
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