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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
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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
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Св. мчци Галактион
и Епистима

Хуманитарна
криза

Казано от новия кмет на Перник Ста-
нислав Владимиров във връзка с оче-
ртаващия се воден режим, прилагател-
ното "хуманитарна" пред съществи-
телното "криза" придобива друг сми-
съл. Политически и не съвсем. Звучи
твърде общочовешки и дори междуна-
родно. Нещо като криза на хуманизма. И
понеже "хуманизъм" значи човечност -
криза на човечността.

Тия дни са исторически за Перник.
Много народ ще изпадне в криза. Хума-
нитарна криза. Не само заради безво-
дието. Нормите за човечност са на из-
питание. Едни хора ще отидат на
мястото на други хора. Ще тръгне миг-
рантска вълна към Общината. Оттам
ще плъзнат бегълци. После може да дой-
дат ревизори. И ето ти тежка криза на
хуманизма в Перник. Хората ще се увъ-
лчат. Едните няма да си дават бърлога-
та, другите ще я щурмуват с бронебой-
ни патрони.

Преселението на народите, последва-
ло преселението на изборните гласове,
вещае размирици, аналогични с пресъх-
ването на главния водопровод. Всички
са вперили поглед към Бащицата - тоя
Горе, и тоя на земята, дето спечели из-
борите, да минимизират щетите от
хуманитарната криза.

Валентин ВАРАДИНОВ

50 / 180

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

Слънчево

Десислава Стоянова спечели балотажа в кметство "Изток"

Любомира ПЕЛОВА
При видока избира-

телна активност в
Перник премина
"поправителният"
изпит за кандидати-
те за кметския стол
в общината. Пртес-
ненията, че на вто-
ри тур избирателна-
та активност е по-
ниска, не се оправда-
ха.До урните отидо-
ха 37 425 от имащи-
те право на вот,
което в прценти е
46,60 на сто - само с
около три процента
по-малко в сравне-
ния с първия тур.
Резултатите от ба-
лотажа в двете об-
щини - Перник и Ра-
домир, станаха ясни
още в неделя вечер-

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

та, след като об-
щинската избира-
телна комисия изне-
се данните за 100
процента обработе-
ни протоколи за
кметската надпре-
вара. В Радомир за
трети мандат кмет
ще е Пламен Алексие-
в от ГЕРБ. В Перник
новият кмет е досе-
гашният народен
представител от
БСП за България"
Станислав Владими-
ров, който спечели
тежка битка с ос-
новния си опонент
от ГЕРБ Вяра Церов-
ска. За Владимиров
са гласували 50,97
от избирателите
срещу 47,68 процен-
та за Вяра Церовска.

СТР.2

СТР.2

СТР. 11

ÒÐÅÒÈ ÌÀÍÄÀÒ ÙÅ ÊÀÐÀ
ÊÌÅÒÚÒ ÍÀ ÐÀÄÎÌÈÐ

ÏÅÐÍÈÊ ÏÐÅÄ ÂÎÄÍÀ ÊÐÈÇÀ
ÇÀÐÀÄÈ ßÇÎÂÈÐÀ
„ÑËÀÂÀÒÀ” ÈÇÒÚÐÂÀ
„ÏÎÌÎÐÈÅ”

Пиян шофьор на съд
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин ще отговаря за шофиране
на автомобил в нетрезво състояние.

На 28 октомври, в радомирския квар-
тал "Върба" бил проверен лек автомо-
бил "Ситроен", управляван от 28-годи-
шен перничанин.

При изпробването му с техническо
средство за алкохол били отчетени 1,38
промила.

Мъжът отказал кръвна проба за хими-
чен анализ.

Привлечен е като обвиняем и му е на-
ложена мярка за неотклонение "подпис-
ка".

“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

2.05 %  са тези, кои-
то не подкрепят ни-
кого!

В най-голямото
пернишко кметство
- Изток, ГЕРБ също
загуби. Кандидатка-
та на левицата Де-
сислава Стоянова
печели с 4083 гласа,
срещу 3817 за Емил
Костадинов. За по-
бедителката про-
центите са 49.71%,
За победеният те са
46.48%. 3.81% е про-
цента на невалидни-
те бюлетини.

Освен традицион-
ната вече победа за
Деян Станимиров в
Мещица, БСП спече-
ли вота и в квартал
Църква, в Студена,
в град Батановци.

Без нарушения на реда
по време на балотажа

Любомира ПЕЛОВА
Изборният ден приключи в спокойна об-

становка. Няма данни за възникнали проб-
леми, инциденти и нарушения на общес-
твения ред, съобщиха от пресц;ентъра на
Областната дирекция на полицията в Пер-
ник.

Под ръководството на прокуратурата са
били проверявани няколко сигнала, като
всички материали са им докладвани съоб-
разно дадените указания.

Създадена е била необходимата органи-
зация за съпровождане и транспортиране
на изборните протоколи и материали до
РИК, а в последствие и до ЦИК.

В сектор "Български документ за само-
личност"  са издадени общо 11 удостове-
рения при изгубен, откраднат, повреден
или унищожен документ за самоличност /
лична карта или личен зелен паспорт/ и
липса на възможност да бъде издадена но-
ва лична карта от ОДМВР.

На първата прес-
конференция на по-
бедителите вчера
лидерът на левица-
та в Перник Вален-
тин Петков направи
символичен подарък
на новите кметове.
Първо на Владими-
ров, а после и на ос-
таналите той връ-
чи писалки, с които
да парафират само
добри в името на
благото на гражда-
ните документи.

А Станислав Вла-
дизмиров даде дума -

няма да съм кмет на
БСП, а на всички пер-
ничан! Няма да деля
кметствата на "на-
ши" и "ваши", ще ра-
ботя за благото на
всеки жител на бщи-
ната! Аз и бъдещият
ми екип ще управл-
яваме с позитиви-
зъм, прозрачно и ра-
зумно, защото това
показа нашата модер-
на, открита и пози-
тивна предизобрна
кампания, оказала се
и печелвишта, каза
още Владимиров.
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Намаляване на спешните
повиквания в ЦСМП

Силвия ГРИГОРОВА
С 10-15% са намалели обажданията

през изминалата седмица на спешния
телефон 112, въпреки информацията за
увеличаване на болните от остри респи-
раторни заболявания.

Това информира директорът на Центъ-
ра за спешна медицинска помощ д-р
Валери Симеонов.

"За пример ще дам филиала ни в Ра-
домир. През предходната седмица там
сме получили 100 сигнала, докато през
миналата седмица те са общо 70. По-
добна е картината и в останалите фи-
лиали в областта. През изминалата сед-
мица сме реагирали на сигнали за 4 ка-
тастрофи.

За жалост, пострадалият при катас-
трофата в петък, близо до бившия завод
"Кристал", въпреки положените усилия,
водачът на автомобила почина. Радва-
щото е, че през миналата седмица
нямаме нито едно фалшиво обаждане",
поясни д-р Симеонов.

На въпроса кога се очакват да прис-
тигнат двете нови линейки, той поясни,
че има уверението на Министерството
на здравеопазването, че те ще дойдат
този месец.

"Ние също ги очакваме с нетърпение,
защото те ще улеснят значително рабо-
тата на спешните ни екипи в общини ка-
то Трън и Земен, където през зимата
имаме затруднения при навременното
придвижване , когато има навявания от
сняг".

МЗ стартира Национална
кампания в подкрепа на

донорството и трансплантацията
Силвия ГРИГОРОВА

На 5 ноември 2019 г., от 10.30 часа в
Министерството на здравеопазването
министър н Кирил Ананиев ще даде
официален старт на Националната ин-
формационна кампания в подкрепа на
донорството и трансплантацията в Бъл-
гария, която ще премине под мотото
"Да! За живот!".

Целта на кампанията е да се повиши
осведомеността на обществото относно
същността и значението на органното
донорство.

В пресконференцията ще вземе уча-
стие и Боряна Димитрова от социологи-
ческа агенция "Алфа Рисърч", която ще
представи данните от социологическо
изследване за нагласите на български-
те граждани спрямо донорството на ор-
гани и трансплантацията, което е поръ-
чано специално преди старта на кампа-
нията.

Òðåòè ìàíäàò çà Ïëàìåí Àëåêñèåâ â Ðàäîìèð
Опонентката му от БСП Евдокия Асенова влиза в парламента на мястото на Станислав Владимиров

Любомира ПЕЛОВА
Кандидатът на ПП

ГЕРБ в Радомир Пламен
Алексиев спечели своя
трети управленски
мандат. Той спечели
убедително срещу опо-
нентката си от БСП за
България Евдокия Асе-
нова. За него са гласу-
вали 3 806 човека, кое-
то представлява 56,67
процента от имащите
право на глас в общи-
ната. За Асенова вота
си са дали 2 756 души
или 40,95 процента от
гласувалите.

Процентът на хора-
та, пуснали бюлетина
"Не подкрепям никого"
в общината е малко
над 2 процента.

Перник пред хуманитарна
криза заради празния язовир
Любомира ПЕЛОВА

Язовир "Студена"
изправя Перник пред
хуманитарна криза за-
ради изключително
ниския му обем в мо-
мента. Нивото е дос-
тигнало критичният
минимум, заяви на
първата си прескон-
ференция след победа-
та новият кмет на
Перник Станислав
Владимирв. Пробле-
мът с водоснабдява-
нето областния град
и населените места,
разчитащи на питей-
на вода от язовира е
много голям и отлага-
нето на най-тежкото
решение само уте-
жнява ситуацията,
каза още Владимиров,
който след броени
дни ще встъпи в
длъжност официално
"Съжалявам, че моите

Припомняме, че но-
вият стар кмет на об-
щината спечели беза-
пелационно изборите
и през 2015 година. Той
е женен, с едно дете.

Сега Алексиев върве-
ше към победата още
след първия тур, кога-
то разликата между
него и Евдокия Асенова
бе над 20 процента. На
балотажа тя успя да
стопи голяма част от
преднината на опонен-
та си от ГЕРБ, но все
пак окончателната по-
беда й се изплъзна.

Но както е казал на-
родът, всяко зло - за
добро! Евдокия Асено-
ва не влиза в кметския
кабинет, но за сметка

на това влиза в парла-
мента. Тя ще е новият
депутат от Перниш-
ка област, след като
кандидатът на леви-
цата за кмет на общи-
на Перник Станислав
Владимиров спечели
изборите в областния
град в тежка битка с
досегашния градона-
чалник от листата на
ГЕРБ Вяра Церовска.
Това ще е втори ман-
дат за Евдокия Асено-
ва като депутат в
парламента. Тя има за-
щитена  магистърска
степен по начална пе-
дагогика и публична
администрация в СУ
"Св.Климент Охрид-
ски".

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

387 килограма е средният
добив от царевицата

Силвия ГРИГОРОВА
Над 73% от реколтата от царевица в об-

ластта е вече прибрана. Това информираха
от Областна дирекция "Земеделие".

Първи с тази важна задача приключиха
стопаните от Перник. От засетите с тази
култура 540 дка те получиха 108 т продук-
ция, при 200 кг среден добив от декар,
който се очертава за сега като най-ниския
в областта.

Земеделците от Радомир, които тази го-
дина засяха най-много площи с царевица-
9 860 дка, вече са реколтирали 8 560 дка,
което представлява  86.82% от площите. От
тях са получени 3 424 т продукция, при 400
кг среден добив от декар.

Близо 60% от площите с царевица са ве-
че ожънати в община Брезник, където тази
година са засети 3 530 дка. От тях са полу-
чени 840 т продукция, при 400 кг среден
добив от декар.

В Земен също напредват с прибирането
на царевицата. От засетите в общината
550 дка, вече е прибрана реколтата от 320
дка, което означава  58.18% от площите. От
тях са получени 144 т продукция, при 450
кг среден добив от декар, който се очерта-
ва като най-високия в региона.

Земеделските производители от Кова-
чевци постепенно увеличават темповете
на жътва на царевицата. От засетите в об-
щината 950 дка, вече са реколтирани 300
дка, което ще рече  31.58% от площите. От
тях са получени 120 т продукция, при 400
кг среден добив от декар.

Трънчани за сега изостават малко с при-
бирането на царевицата. От засетите 1050
дка с тази култура, те са успели да приберат
реколтата от 300 дка, което ще рече 28.57%
от площите. От тях са получени  60 т продук-
ция, при 200 кг среден добив от декар.

 По информация на Областната дирек-
ция, до сега стопаните от областта са приб-
рали 4 696 т царевица, при 387 кг среден
добив от декар, който е по-висок от мина-
логодишния;

колеги досега нямаха
куража да предприе-
мат болезнени мерки.
Ако те не се предприе-
мат, нещата ще ста-
нат още по-лоши, зая-
ви Владимиров,  уто-
чнявайки че става ду-
ма и за частичен во-
ден режим. "Колкото
по-бързо го направим,
можем по безболезне-
но да се измъкнем от

тази тежка ситуа-
ция. Това ще бъде ед-
но от първите ми не-
ща - разговор с всички
институции в посока
за намиране на реше-
ние на тази хумани-
тарна криза, в която
може да изпадне наша-
та община" заяви на
пресконференция вче-
ра новият градона-
чалник на общината.

Поскъпват частните уроци
за седмокласниците
Светла ЙОРДАНОВА

Частните уроци за
седмокласниците, ме-
сеци преди провежда-
нето на т.нар. "малки
матури", поскъпнаха
почти двойно.

Цените за подго-
товка за влизане в ели-
тните училища са ско-
чили от 20 до 100 про-
цента според качес-
твото и нивото на
преподавателите. Така
подготовката на един
седмокласник за изпи-
тите излиза на роди-
телите над 2800 лева.

В София 60 минути
подготовка по мате-

матика или български
език достига до 50 ле-
ва за 1 астрономичен
час. Докато миналата
учебна година за 60 ми-
нути индивидуална
подготовка във Варна
имаше оферти за 10
лв., сега най-евтините
уроци по български
език и математика са
по 15 лв., а повечето
преподаватели вземат
по 20 лв.

Частните уроци за
малките матури в
Пловдив варират меж-
ду 20 и лв. на час, как-
то за български език,
така и за математика,

а в Бургас цената сега
е закована на 40 лева.
Само до миналата го-
дина уроци се даваха за
25 лева на час.

Малко по-евтин ва-
риант за извънкласна
подготовка са курсо-
вете, организирани от
различни школи. Цени-
те варират от 110 до
200 лв. месечно, а по
разбивка урокът в гру-
па излиза между 13 и
20 лв. В част от шко-
лите срещу таксата се
дава и достъп до база
от онлайн тестове за
допълнителна подго-
товка.
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Îãðîìíî áëàãîäàðÿ íà âñè÷êè, êîèòî ìè ïîâÿðâàõà!
С тези думи откри своята първа пресконференция на победител Станислав Владимиров

Любомира ПЕЛОВА
"Огромно благо-

даря на Перник! На
всички, които дадо-
ха глас за мен и ми
повярваха. Емоциите
приключват точно
след два-три дни и
още с първия ден, в
който стъпим в об-
щината ще направим
много точен одит
на всичко,което за-
варваме. Ще го пока-
жем на цялата пер-
нишка обществе-
ност. Този мандат
ще се отличава с из-
ключителна проз-
рачност. С постоя-
нна връзка с гражда-
ните. В кампанията
перничани ни отпра-
виха послание да има
по-голяма връзка с
хората,  и ние ще го
изпълним. Ще бъда
постоянно сред хо-
рата от общината,
за да усещаме пулса
на нашето общес-
тво." - каза на пър-
вата си официална
п р е с к о н ф е р е н ц и я
Станислав Владими-
ров, избран за кмет
на Перник.

"На старта на кам-
панията прогнозите

Седмо математическо състезание "Михаил Сотиров"

не бяха в наша загу-
ба. Но ние направих-
ме една енергична и
различна кампания.
С моите колеги, кои-
то спечелиха квар-
тал Изток, Батанов-
ци, кметство Цър-
ква. Шансът ни бе-
ше да достигнем до
възможно повече хо-
ра. Ние нямахме въз-
можностите на на-
шите опоненти. За-
това заложихме на
искреност и откри-
тост в срещите си
с хората. Никой не
вярваше, че този
тип кампания и то-
зи опит да се стиг-
не до възможно мно-
го хора, ще доведе
до голям резултат.
В кампанията имаше
много енергия, но
всеки си задаваше
въпроса дали тази
енергия ще влезе в
урните. Аз вярвам в
перничани. Ние пока-
захме, че когато има
правилна кампания и
отправиш точните
послания, можеш да
получиш доверие. И
ние го получихме, за-
щото бяхме искрени,
открити, позитив-

ни.
Знам, че сега хора-

та имат огромни
очаквания към мен и
екипа ми. Затова ще
положим нечовешки
усилия да оправдаем
очакванията към
нас и да изпълним
всички обещания,
които поехме в пре-
дизборната кампа-
ния, заяви още Вла-
димиров.

Показахме, че въп-
реки ромските сек-
ции, въпреки огром-
ният ресурс, хвър-
лен срещу нас, мо-
жем да направим
своя избор свобод-
но, допълни той.

Владимиров беше
категоричен, че е
наясно с огромните
очаквания на перни-
чани. Резултатът
на балотажа е пока-
зал, че енергията и
желанието за по-раз-
лично развитие на
Перник я има. "Аз
знам, че за мен са
гласували не само
членове на БСП, но и
много десни. Заяв-
явал съм, че ще бъда
кмет на всички пер-
ничани, не на БСП.

Кметството озна-
чава работа от пър-
вия ден, никакви
компромиси. Показ-
вал съм, че имам вол-
ята да не правя ком-
промиси, които да
бъдат с моите
принципи" - каза още
той.

Привличане на ин-
веститори, гъвкава
финансова политика
и силна икономика -
това са нещата,
върху които трябва
да легне политиката
в  общината. "Имам
различно виждане за
разходването на
средствата в общи-
ната. Те не са много,
но не са и малко. И
всичко ще става
пред очите на пер-
ничани. Перничани
имат нужда да
знаят всеки един
лев, който те са пла-
тили като данък,
как е разходван" - ка-
тегоричен беше Вла-
димиров.

Той поясни, че до
дни ще е ясен екипъ-
т, с който ще рабо-
ти и първата му за-
дача след това ще е
да се направи пълен
одит на общината.
Резултатите от не-
го ще бъдат огласе-
ни публично, за да
стане ясно на всеки
перничанин какво е
актуалното състоя-
ние на общината.
Предстои му да под-
тотви и новият бю-
джет, подходът към
който обаче е много
по-рназличен и по-
рационален.

"Само глупаците
започват всичко
отначало. Всичко
което е добро и е за-

КНСБ настоява на необлагаем
минумим и семейно
подоходно облагане

Любомира ПЕЛОВА
Конфедерацията на независимите син-

дикати в България (КНСБ) отново настоя-
ва за въвеждане на необлагаем минумим
в България, както и на елементи от семей-
ното подоходно облагане.

Независимо от увеличението на дохо-
дите през последните години, все още
липсва осезателно подобрение на благо-
състоянието на българите, констатират от
синдиката, които изразяват недоволство
от предвижданите промени в данъчните
закони за 2020 г. Според тях данъците в
България не отговарят на очакванията на
обществото за справедливо облагане и
затова е необходима промяна на данъч-
ната философия. От КНСБ припомнят, че
за това настояват от десетилетие, а в мо-
мента предлагат и компромисен вариант
това да се въведе поетапно или под фор-
мата на връщане на вчере платени данъ-
ци.

На първо място те настояват за въвеж-
дане на необлагаем минумим в размер на
установената минимална работна заплата
за страната.  Така ще бъдат освободени
от данък хората с предимно ниски дохо-
ди, но това ще стимулира потреблението,
което от своя страна ще се отрази изцяло
на икономиката, а от там и на приходите в
държавния бюджет, обясняват от КНСБ.
Това означава, че не само няма да се на-
маляват доходите, а ще бъдат увеличени.

От КНСБ дават и пример: При минимал-
на работна заплата 610 лв. за 2020 г., то-
зи, който получава работна заплата с да-
нъчна основа 1000 лв., ще плаща налог
върху 390 лв. (разликата над 610 до 1000
лв.), което прави 39 лв., а не 100 лв. ме-
сечно. Тази мярка ще струва на бюджета
около 800 млн. лв., но пък те ще останат в
джоба на българите с ниски и средни до-
ходи.

Припомняме, че КНСБ още през юли
2019 г. предложи пакет от данъчни проме-
ни, които имаха за цел да компенсират по-
тенциалната загуба на приходи в Държав-
ния Бюджет от въвеждането на необла-
гаем минимум.

От КНСБ настояват за въвеждане и на
елементи на семейно подоходно облагане
- данъчни кредити, диференцирани, спо-
ред размера на възнагражденията и броя
на отглежданите в семейството деца и/или
данъчни стимули за сключване на граж-
дански брак за млади семейства и пр.

Според синдикатите успоредното прила-
гане на тези две нови мерки ще доведе до
един "усъвършенстван и по-справедлив
модел на данъчна политика в Бълга-
рия"."Ако Министерство на финансите въз-
приеме нашето предложение, ще се пос-
тигне по-справедливо преразпределяне на
публичните средства, като в хората с най-
ниски доходи останат допълнително пари в
размер на 730 лв. годишно.

Посланието на КНСБ към Бюджет 2020
по отношение на данъчната политика е:
Повече пари за хората с ниски доходи, по-
вече потребление, по-висок икономически
растеж и съответно намаление на нера-
венствата.

Светла ЙОРДАНОВА
На 16 ноември (съ-

бота) 2019г. от 10 ча-
са в сградата на ОУ
"Св. Иван Рилски" ще
се проведе седмото
поред математическо
състезание"Михаил
Сотиров" за ученици
от ²² до Х²² клас. На
19.Х².2019г. Михаил
Сотиров трябваше
да навърши 86години.

Да почетем памет-
та му, да популяризи-
раме неговите мате-
матически трудове.
Нека да запалим в уче-
ниците любовта към
математиката- каз-
ват организаторите
на състезанието от
ОУ "Св. Иван Рилски".

Математическото
състезание "Михаил
Сотиров" е индиви-

дуално състезание,
отворено за всички
ученици от ²² до Х²²
клас. Броят на задачи-
те за всички класове
(с изключение на V²²,
Х и Х²² клас) е 15.
Първите 10 задачи са
с избираем отговор и
се оценяват с по 3
точки, 3 от задачите
са със свободен отго-
вор - по 5 точки, а 2
задачи се решават
подробно - по 10 точ-
ки.

Максималният брой
точки е 65. Времет-
раенето е 120 мину-
ти. Задачите за V²² и
X клас ще бъдат във
формата на НВО, за
Х²² клас - във форма-
та на ДЗИ. Максимал-
ният брой точки е
100. Времетраенето

за V²² клас е 150мину-
ти, за Х клас - 90 мину-
ти, за Х²² клас -
240минути. Една от
последните 2 задачи е
от сборниците на Со-
тиров, именувана "За-
дача на Михаил Соти-
ров". Таксата за уча-
стие на един ученик е
8.00 лева. Тя се внася в
ОУ "Св. Иван Рилски"
при Соня Пеева - сче-
товодител на СУН
"Струма" (училищно
настоятелство към
ОУ "Св.Иван Рилски"),
етаж II- западно кри-
ло, всеки вторник,
сряда и четвъртък
от 13:00 до 16:00часа.

Таксата за участие
с приложен списък на
учениците по класове
от съответното учи-
лище се приемат до

почнато, ще продъл-
жи. Има големи
проекти, които са
от  преди 7-8 годи-
ни, някои още при
покойната Росица
Янакиева - като този
за транспорта и
водния цикъл.Те
трябва да се  из-
пълнят възможно
най-скоро. Работата
на кмета е постоя-
нна комуникация с
всички институции,
затова първите ми
действия ще бъдат
свързани със срещи
с всички  тях" - поя-
сни Владимиров.

"Няма да има лов на
вещици в общината,
както вече казах. По
време на кампанията
не си позволих да
направя нито една
фалшива новина, ни-
то да нападна моите
опоненти. А тяхната
кампания беше и да
правят фалшиви но-
вини - една от тях
беше, че ще сменя
цялата администра-
ция. За разлика от
тях, аз знам как да
работя с тази адми-
нистрация, познавам
работата с тях и
няма да има никакъв
проблем да работим,
за да направим дей-
ността на общината
по успешна" допълни
победителят в едни
от най-тежките мес-
тни избори в Пер-
ник. И още веднъж
повтори, че ще зала-
га на откритост и
прозрачност в свое-
то управление, ще
работи за съживява-
нето на икономиката
в общината, тъй ка-
то тя има голям
неизползван ресурс.

14.11.2019г.
С цел избягване

натрупването на
много желаещи уча-
стници в деня на със-
тезанието, желател-
но е заявките да бъ-
дат направени в ука-
зания срок.

На 15.11.2019г. след
16:00 часа на интер-
нет-страницата на
ОУ "Св. Иван Рилски" -
www.ivanrilski.com ще
бъдат публикувани
списъци на участни-
ците с разпределение-
то им по стаи в учи-
лището. Резултати-
те от състезанието
ще бъдат изпратени
по училища след
26.11.2019г.

Класираните учени-
ци на първите три
места, получили поне

60% от максималния
брой точки (съгласно
регламента на състе-
занието) се награжда-
ват с медали и грамо-
ти.

Ученици, класирани
на първите три мес-
та, получили под 60%
от максималния брой
точки (съгласно рег-
ламента на състеза-
нието) се награжда-
ват с грамоти. Класи-
раните на четвърто
и пето място се наг-
раждават с грамоти.
Ще има и поощрител-
ни награди. Мястото,
денят и часът на наг-
раждаването ще бъ-
дат обявени допълни-
телно на интернет -
страницата на ОУ
"Св. Иван Рилски" -
www.ivanrilski.com.
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Áëàãîäàðÿ íà âñè÷êè, êîèòî ìå ïîäêðåïèõà!
Това написа Вяра Церовска в социалната мрежа след загубата

Любомира ПЕЛОВА
Вяра Церовска,

която в неделя изгу-
би балотажа за кмет
на Перник срещу
Станислав Владими-
ров,  използва со-
циалната мрежа, за
да се обърне към хо-
рата, които са дали
своя глас за нея в
деня на вота на 3
ноември.

"Благодаря на
всички, които ме
подкрепиха на избо-
рите и оцениха нап-
равеното от нас
през последните че-

Последна седмица до края на
гласуването за "Дърво с корен 2019"
Светла ЙОРДАНОВА

Текат последни дни,
в които всеки люби-
тел на българската
природа и дърветата
може да гласува в кон-
курса "Дърво с корен",
организиран от фон-
дация "ЕкоОбщност".
В тазгодишното десе-
то юбилейно издание
бяха получени 24 но-
минации за забележи-
телни и обичани от
хората дървета.

До финалния кръг в
основната категория
достигнаха десет от
тях, а в допълнител-
ната категория "Ве-
ковните дървета го-
ворят" - три. Победи-
телите в двете кате-
гории ще бъдат опре-
делени на база най-мно-
го събрани гласове в
тяхна подкрепа.

Онлайн гласуването
продължава до 24:00 ч.
на 5 ноември 2019 г. на
интернет страница-
та на фондацията, ка-
то през последната
седмица броят на гла-
совете ще бъде
скрит, за да се запази
елементът на изнена-
да.

Дотогава всеки мо-
же да се запознае с ис-
ториите на отличили-
те се дървета и да
подкрепи онова, чия-
то история го впе-
чатли най-много.

В категория "Дърво
с корен" за 2019 г. фи-
налистите са:

Джигуровският чи-
нар, 500 г., в центъра
на с. Джигурово, общ.
Сандански

Черен бор "Лирата
на Орфей", 100 г., на
екопътека "Трите
смолянски езера", общ.
Смолян

Чинар, 400 г., в цен-
търа на с. Годешево,
общ. Сатовча, обл.
Благоевград

Ще плащат повече за обучение
на деца от уязвими групи

Светла ЙОРДАНОВА
Министерство на образованието предла-

га да се повиши размерът на финансиране
на държавните институции, които работят с
уязвими групи деца и ученици. В тази гру-
па влизат децата с увреждания, от мал-
цинствените групи и от отдалечените райо-
ни. Промените на парите са заложени в
проект на изменение на Наредбата за фи-
нансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование,
публикувана за обществено обсъждане.

За едно дете от 1-ва група степен на уя-
звимост, което е в детска градина или е
ученик до 4 клас, ще се заплащат по 46 лв.
вместо досегашните 40. За учениците от
същата група, но в прогимназиален и гим-
назиален етап, средствата се повишават
от 20 на 35 лв. Измененията за втора и тре-
та група деца, които са в детска градина
или са ученици в начален етап, предвиж-
дат да се плаща съответно по 94 и 140 лв.
вместо досегашните 80 и 120 лв. За по-го-
лемите ученици финансирането се увели-
чава до 71 и 105 лв. от сегашните 40 и 60
лв.

В последните две групи - четвърта и пе-
та, финансирането, което ще получават ин-
ституциите за по-малките деца, са съответ-
но в размер на 186 и 234 лв. Това е увели-
чение от предишните средства, които са в
размер на 160 и 200 лв. За учениците в
прогимназиален и гимназиален етап спо-
ред новите промени сумите се увеличават
от 80 на 140 и от 100 на 176 лв. Промените
ще влязат в сила от 1 януари 2020 г., става
ясно от публикуваното становище.

Според други промени в наредбата Ми-
нистерство на образованието намалява
минималния брой ученици, който е необхо-
дим за формирането на групите по само-
подготовка след часовете. Вместо досе-
гашните 16 ученици, вече ще са необходи-
ми само 13, за да се сформира група по
самоподготовка в класовете от началния
етап (1-4 клас) на основно образование. За
групите от прогимназиалния етап (5-8
клас) минималната бройка става 15 учени-
ци.

От образователното министерство
твърдят, че промените се налагат чисто от
организационен характер. В случаите, ко-
гато паралелките в съответния клас са две
и броят им съвпада с броя на групите за
самоподготовка, твърдят в мотивите си от
образователното министерство. Текстове-
те в наредбата измененията ще влязат в
сила след обнародването им в държавен
вестник.

Липа, 110 г., в двора
на Регионален истори-
чески музей - Търгови-
ще

Дъб, 500 г., в центъ-
ра на с. Ново село,
общ. В. Търново

Черница, 150 г., в
двора на детска гради-
на "Мечо Пух", база с.
Кормянско, общ. Сев-
лиево

Чимшир, 200 г., в
двора на жилищен
блок в гр. Казанлък

Бук, неизвестна въз-
раст, местност Кара-
мандра, Шипченска
планина

Скравенският дъб,
500 г., в двора на ма-
настир "Св. Николай",
с. Скравена, общ. Бо-
тевград

Бей чинар, 500 г., гр.
Гоце Делчев

В категория "Веков-
ните дървета го-
ворят" журито излъ-
чи за финалния кръг:

Бряст на 250 г., мес-
тност Белият мост
край с. Радомирци,
общ. Червен бряг, обл.
Плевен

Чимшир на 200 г. в
двора на жилищен
блок в гр. Казанлък

Бей чинар на 500 г. в
гр. Гоце Делчев

Любопитното тази
година за финалисти-
те е, че всички са ве-
ковници, както и че са
представители на раз-
лични, достигащи по-
голяма възраст дърве-
та.

Сред тях има чина-
ри, цер, бук, дъб, чер-
ница, липа, бряст, че-
рен бор, както и из-
ключително рядко
срещащото се днес в
дворовете на къщите
чимширено дърво.
Всички те ни на-
помнят какво красиво
зелено богатство ни
заобикаля и колко важ-
но и отговорно е да се

грижим за него, за да
могат и поколенията
след нас да се нас-
ладят на присъствие-
то му. Това е и целта
на конкурса "Дърво с
корен" - да докосне
сърцата ни с истори-
ческите или лични ис-
тории, които дърве-
тата съхраняват и
пренасят във време-
то за нас, превръщай-
ки се в неделима част
от нашия живот и в
частица от чувство-
то ни за принадлеж-
ност към народ, при-
рода и история. Побе-
дителите във всички
категории на конкурса
ще бъдат обявени на
церемонията по наг-
раждаване, която ще
се проведе в края на
годината. На нея ще
станат известни как-
то резултатите от
гласуването, така и
отличеният от жури-
то "Млад природолю-
бител". Участниците,
номинирали дървета-
та-победители, ще по-
лучат награди, осигу-
рени от дългогодиш-
ните приятели и под-
дръжници на идеята -
"Адвенчър нет" и дет-
ски научен център
"Музейко".

А носителят на
титлата "Дърво с ко-
рен 2019" ще бъде по-
сетен от специалисти
от "Асоциация на ар-
бористите в Бълга-
рия" за преглед и пре-
поръки за необходима
грижа.

Той също така ще
представи България в
международното из-
дание на инициатива-
та - "Европейско дър-
во на годината 2020",
в което догодина ще
се включат дървета-
та-победители от на-
ционалните конкурси
на общо 17 държави.

тири години за Пер-
ник! Водихме честна
и открита битка
през цялата кампа-
ния!  Пожелавам ус-
пех на новия кмет и
да изпълни ангажи-
ментите, които пое
пред перничани! Бла-
годаря ви за дове-
рието!" - бяха думи-
те на д-р Церовска в
социалната мрежа.
Постът й бе оценен
по достойнство и
мнозина я поздрави-
ха за достойната по-
зиция.

"Така постъпват

"Делта текстил - България"
се довери на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ ЕСКО, част от Групата ЧЕЗ в Бълга-

рия, ще изгражда  фотоволтаична централа
с мощност за 195 kWp за нуждите на воде-
щия производител на чорапи - "Делта тек-
стил - България" ЕООД, гр. Русе. Инстала-
цията ще бъде въведена в експлоатация
до месецаприл 2020 г. Полезният живот на
оборудването е 25 години, а срокът за въз-
вращаемост на инвестцията е 7 години.До
момента русенската фирма е партньор на
ЧЕЗ, като купува електрическа енергия от
доставчикa на електроенергия на свобо-
ден пазар - ЧЕЗ Трейд България.

"Доверието на клиента е едновремено и
признание и отговорност за нас. Наша е
ролята да балансираме между продажбата
на електрическа енергия и енергийно ефе-
ктивните мерки за намаляване на крайното
потребление на ел. енергия", каза Кръстю
Икономов, управител на "ЧЕЗ ЕСКО Бълга-
рия" ЕООД и директор продажби в ЧЕЗ
Трейд.

"Вярваме, че разширяването на сътруд-
ничеството с Групата ЧЕЗ в България в
още едно доказателството за развитието
на Делта Текстил като устойчива "зелена"
компания", заяви Игал Херетц, прокурист
на компанията.

"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД участва на
свободен пазар от 2005г. и доставя еле-
ктроенергия за индустрията и бизнеса.
ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ ЕСКО продължават ус-
пешната реализация наенергийни проекти
с цел подобряване на енергийната ефе-
ктивност и оптимизация на разходите на
клиентите на Групата ЧЕЗ в цяла България.

"Делта текстил- България" е част от из-
раелската "Делта Галиа Индъстрийз"- ком-
пания с оборот 1,5 милиарда долара го-
дишно. Русенската фирма произвежда чо-
рапи на световно известни марки, като
Nike, Wilson, Converse, Mak&Spencer, Hema
и др.

Дирекция "Жандармерия" - домакин
на среща с ръководни служители на

жандармерийски структури от 11 страни
Любомира ПЕЛОВА

Дирекция "Жандармерия" бе дома-
кин на опознавателно посещение с ръ-
ководни служители на жандармерийски
структури от 11 страни от цял свят. То е
част от курс по съвместен проект на
френската и румънската жандармерии,
чиято цел е надграждане на доброто
сътрудничество, постигнато между тези
структури от и извън Европейския
съюз, обмен на добри практики за из-
граждане на единен подход за справ-
яне със съвременните предизвикателс-
тва.

В рамките на посещението чуждес-
транните гости бяха приети от ръко-
водството на Дирекция "Жандарме-
рия". Те бяха запознати със структура-
та и задачите, които служителите й из-
пълняват, със системата за сигурност у
нас и с основните заплахи и предизви-
кателства пред структурите, занимава-
щите с правоприлагане. Гостите наблю-
даваха четири демонстрации на служи-
тели на Дирекция "Жандармерия" и на
техни колеги от Специализирания отряд
за борба с тероризма.

хората с чест! Вие
сте достоен човек!"
написаха мнозина и й
пожелаха успех в на-
чинанията занапред.

Благодарност към
хората, които са го
подкрепили и на ба-
лотажа, отправи и
дзосегашният кмет
на най-голямото
градско кметство
"Изток" Емил Коста-
динов.  Ще продължа
да защитавам инте-
ресите на квартал
"Изток" и в местния
парламент, написа
той във фейсбук.



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. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 41 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 46 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 3,ТЕЦ - 25 000 евро
8. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси - 70 000 лв.
9. Двустаен, Ид.център, ет:5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - по споразумение
10. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет.1, ТЕЦ, 1 тер., лукс, с обзавеждане  - 53 000 евро
12. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
13. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
14. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
15. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
16. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
17. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
18. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
20. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
24. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
25. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
26. 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 - 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, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.

11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.

12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.

13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.

14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро

15. 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. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,
    бърз достъп до  София - по договаряне
2. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
3. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
5. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова,
    двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
7. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,
    двор: 550 м2 - 16 000 лв.
8. 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
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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 ел. инженер
и ел. монтьор. 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 к-кти обективи за

смартфони (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:

Къща, Клепало,
2 ет., ЗП: 89 м2,
двор: 520 м2,

2 гаража, лятна
кухня, 84 000 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
Продава място в кв.

Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова

Давам под наем луксозни
помещения, за офис в гр. Пер-
ник, 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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Има много разлики между
мъжкия и женския мозък, но на
интелектуалните способности
най-силно влияе социалната
среда.

РАЗМЕРЪТ НА МОЗЪКА – ИМА
ЛИ ЗНАЧЕНИЕ?

Най-важните разлики между
мъжкия и женския мозък се от-
криват в хипоталамуса – частта,
която регулира ендокринната
система и отговаря за поведе-
нието.

Ядрото на хипоталамуса, свър-
зано с половото влечение, при
мъжете е два пъти по-голямо, от-
колкото при жените. Що се отна-
ся до разликите в другите части
на мозъка, повечето от тях не
оказват съществено влияние на
интелекта или поведението. Пък
и не всички зони на мозъка са
свързани с мисловния процес.

Мъжкият мозък наистина е по-
голям: неговата маса е средно
1345 г, а при жените – 1222 г. Но
размерът на мозъка не определя
интелекта. Иначе би трябвало да
заключим, че слоновете са по-
умни от нас. Биолозите са по-
заинтригувани от съотношението
между масата на мозъка и масата
на тялото. А по този показател
водещи са жените. Освен това те
имат по-добро кръвоснабдяване
на мозъка и повече връзки меж-
ду двете полукълба. За сметка на
това при мъжете има повече
връзки вътре във всяко полу-
кълбо.

В общи линии, науката няма от-
говор на въпроса чий мозък ра-
боти по-добре. Но пък има данни,
че мъжете и жените мислят мал-
ко различно. И при едните, и при
другите IQ е свързано с плът-
ността на сивото вещество в чел-

Кой е по-умен – мъжът или жената?
ния лоб. Но при мъжете на IQ
влияе и плътността на сивото ве-
щество в париеталния лоб (свър-
зан с пространственото мисле-
не), а при жените – плътността на
сивото вещество в зоната на
Брока (свързана с обработката
на вербалната информация).

ОТ КАКВО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ РАЗ-
ЛИКИТЕ

Принципна разлика между мъ-
жете и жените няма. И IQ тестове-
те, и по-сложни многофакторни
методики показват или еднакви
резултати, или разлика от 3 до 5
пункта в полза на мъжете. Разби-
ра се, става дума за усреднени
показатели – те не позволяват да
се правят изводи за интелекта на
конкретен човек. Важно е друго.

Мъжете демонстрират сериозни
вариации в индивидуалните по-
казатели. Именно мъжете са по-
вече и в групата на най-умните, и
в тази на най-глупавите хора. Та-
зи закономерност се проявява
както в резултатите от IQ тестове-
те, така и в произволни индиви-
дуални постижения – от броя точ-
ки на изпит по математика до обе-
ма на речниковия запас.

С математиката нещата стоят
много интересно. Смята се, че
способностите на мъжете в тази
област са по-големи, отколкото
при жените. Това дълго време
беше свързвано именно с вроде-
ните особености на мозъка. Но
изследванията на успеваемостта
на учениците показват, че качес-
твата на момчетата се проявяват
едва в по-големите класове.

През 2008 г. в списание Science
е публикувано необичайно из-
следване. Неговите автори съ-
поставят математическите успехи
на 276 хиляди ученици (от двата

пола, от 40 страни по света) с ни-
вото на женската еманципация в
съответните страни.

Те открили връзка: колкото по-
вече проблеми с правата на же-
ните има в една страна, толкова
по-малко „вродени“ математи-
чески способности притежават
момичетата в тази страна. В Тур-
ция момичетата доста изостава-
ли спрямо момчетата, във Фран-
ция – съвсем малко, а в Ислан-
дия било обратното – момичетата
изпреварвали момчетата. Този
анализ на успеваемостта пока-
зал, че по резултатите на тесто-
вете по език и литература моми-
четата изпреварват момчетата
във всички страни. Но в Ислан-
дия това предимство на момиче-
тата се проявява 2 пъти по-ин-
тензивно, отколкото в Турция.

ЗАЩО ЖЕНИТЕ НЕ ИСКАТ ДА
БЪДАТ ПРОГРАМИСТИ?

Сред жените има немалко доб-
ри програмисти. Например имен-
но жена – Маргарет Хамилтън, е
ръководила създаването на соф-
туера за програмата „Аполо“.
Благодарение на нейната работа
няколко космически кораба бла-
гополучно са извършили кацане
на Луната и са се върнали обрат-
но. В САЩ делът на жените, полу-
чаващи диплома за програмисти,
в един период нараствал... до
средата на 80-те години на мина-
лия век. Какво се случило тога-
ва, та момичетата да престанат да
избират тази специалност?

Социолозите предполагат
следното: в този период започ-
нала продажбата на първите пер-
сонални компютри и в американ-
ските семейства ги купували по-
често за момчета и почти никога
за момичета. Резултатът: в часо-

вете по информатика момичетата
установявали, че безнадеждно
изостават от своите връстници
момчета и така губели интерес
към програмирането.

Някои изследвания показват,
че високото ниво на естрогени
(характерно за периода на ову-
лация) подобрява вербалните
способности и влошава прос-
транственото мислене при жени-
те. Но все пак тези разлики не са
характерни за абсолютно всички
жени, а и изследователите все
още не са натрупали достатъчно
данни по въпроса.

НЕВЪЗМОЖНОТО ЗА МЪЖЕТЕ
Има нещо, на което са способ-

ни само жените. Те имат начин
да поумнеят, недостъпен за мъ-
жете: като родят дете. По време
на бременността и в периода на
обгрижване на бебето при жена-
та се появяват нови невронни
връзки. През 2010 г. група аме-
рикански невробиолози начело
с Пилианг Ким изучавали струк-
турните изменения в мозъка на
жената в първите месеци след
раждането. С помощта на ЯМР те
регистрирали увеличаване на
обема на сивото вещество в па-
риеталната и префронталната ко-
ра, хипоталамуса, амигдалата и
други участъци на мозъка, „във-
лечени“ в грижата за детето.

Новината: било установено на-
растване на мозъкау което всъщ-
ност е нужно, за да може жената
по най-добрия начин да се гри-
жи за детето си. Но по-любопит-
ното е, че увеличаването на обе-
ма на сивото вещество било осо-
бено изразено при жените, които
повече се радвали на бебетата
си. Така че, нека обичаме децата
си, за да ставаме по-умни!

Предупреждават ли ни сънищата?
Невролозите смятат, че сънят е вид творческа самоизява.
Той е необходим за мозъка като освобождаване от дневните гри-

жи и стереотипи. В съня всичко е възможно. Дори и най-странните
положения не ни се струват абсурдни.

Освен това сънят може да подскаже решение, да посочи изход.
В него се проявяват многобройни информации, „складирани” в
мозъка. По един подсъзнателен начин те се свързват помежду си
и сами довеждат до логични заключения, използвайки данни,
които обикновено убягват на съзнанието.

В психоанализата е прието да се смята, че сънищата са гласът на
несъзнателното.

Човешкият организъм е устроен така, че ако посланието е важно,
то непременно се запомня. Когато то е изключително важно, се
повтаря няколко пъти. Това не е предвиждане, а подсъзнателно
разбиране на положението.

Сънищата може да отразяват и симптомите на някакво заболява-
не – организмът превръща телесните усещания за по-голяма наг-
ледност във видими образи.

Ако сънувате, че са ви затворили, твърде възможно е да не ви
достига кислород. Тягостните, безнадеждни сънища може да са
образи на проблеми със сърцето или на хипертония.

Как ароматите манипулират съзнанието ни
В света на кошмарите се появи нов хит

–лабиринт на ужасите със специални
„ароматни ефекти”.

Ако посетите парка Торп в английско-
то графство Съри, ще можете да се раз-
ходите из лабиринта на ужасите, в който
са добавени специални, смразяващи
кръвта ефекти – миризма на дим и на
разлагаща се плът. Всичко това само
подсилва атмосферата, в която посети-
телите попадат, докато преминават през
тесните и тъмни коридори на лабиринта.

Разбира се, ароматите могат не само да
внушават страх, но и да действат като
успокоително.

Фирмата-създател на неприятните аро-
мати произвежда и „аромат на минали
години”, които помагат при лечението

на пациенти с деменция.
Аромати като „тютюн”, „тлеещ огън” и „мента” може да активизи-

рат обонятелната памет и да предизвикат силни емоции.
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Българската художничка, която
лети над покривите на Прага

“Един ден си на работа и пла-
нираш как вечерта ще отиде-
ш на концерт с приятели, а на
другия ден те откарват в ли-
нейка към Пирогов и ти каз-
ват, че имаш голям късмет…”
Но, както се казва, животът е
това, което се случва, докато
имаш други планове. И Петя
Константинова ще го разбере
по трудния начин.

Тя е изгубила много кръв, би-
ла със спукана язва близо
седмица. Но предпочита да
търпи, за да си свърши рабо-
тата и да влезе в крайните сро-
кове. „Глупаво и инатливо пре-
небрегвах сигналите на тяло-
то си.  Мисля, че  цялата ситуация бе следствие от  системно натрупан стрес и умора“,
разказва тя. Днес Петя е не само художник, но и артист. Към момента живее и твори в
Прага, а картините й са любими на хората не само в България, но и в Европа.

Сигурността, която убива
Петя Константинова се занимава близо 10 години с връзки с обществеността и рекла-

ма. Ежедневното напрежение и стреса от работата й обаче започват да се отразяват
пагубно на здравето й: „… моята емоционалност е твърде висока, а стрес-пределът ми –
твърде нисък за сферата, в която работех. А човек не може да надскочи себе си, когато
става дума за темперамент и емоции...“

Петя решава да преосмисли живота си след престой в болница и няколко месеца
извън работата. След като се връща обаче, всичко започва да се връща в стария и познат
коловоз: стрес, работа, крайни срокове. Усеща, че не може да си позволи повече да
рискува живота си и напуска сигурната си работа. „Когато си на 30,  имаш добра заплата
и работа по специалността, се смята, че се справяш добре с живота си, не е лесно да се
решиш да скочиш в неизвестното. Още повече, когато неизвестното заплашва да отне-
ме финансовата сигурност, която работата ти дава“.

Да скочиш в неизвестното, за да полетиш
„Една сутрин се събудих без работа и и без идея как да продължа. Дали това не е нова

доза стрес? Определено!  Но реших този път да си дам време и да не прибързвам с
решенията. Съпругът ми имаше стабилна работа и можех да си позволя тази почивка.“

Рисуването винаги е било част от живота на Петя.
За нея то е терапия и бягство, начин да нахвърля емоциите си върху лист хартия, след

дългия и стресиращ ден в офиса. След повратната точка в живота й, тя вече може да се
отдаде изцяло на нещото, което я е съпътствало. „И така – останах у дома и започнах да
отделям цялото си време, за да рисувам.“Така, тя скача в неизвестното, въоръжена с
четка, бои и фантазии, които оживяват върху белия лист.

Отначало подарява картините си на приятели.
След това обаче картините стават все повече и повече. Така се стига до първата излож-

ба във Варна, която според Петя е била неформална и искрено се е забавлявала. За да се
стигне до последната в Пловдив, на която хората не спират да прииждат. „При последна-
та изложба в Пловдив притеснението си стоеше в залата и потриваше доволно ръце,
когато започнаха да идват посетителите. И колкото повече посетители влизаха, толкова
по-категорично ставаше притеснението.  Няма отърване от него. Като сянка е… и онзи
бодлив страх, да не вземеш да се вземаш твърде на сериозно, той е там – винаги зака-
чен за притеснението“, споделя Петя. Но в картините й се вижда вдъхновението, което
идва, след като човек е преминал през голямо изпитание и живее живота, който е негов.

„В  момента, когато нещата "изплеснат", сме твърде стъписани, за да разсъждаваме
трезво. Чудим се откъде ни е дошло, питаме се „ защо точно на мен”. Но след време
обяснението изплува само. Всичко се случва защото си има причина и се случва тогава,
когато трябва“, казва тя мъдро. Вдъхновението за нея е порив, сърбеж в ръцете, лекота.
От тях вече са се родили предстоящата изложба на Петя, да се надяваме и книга, казва
тя. А докато това се случи, ние ще гледаме картините, в които Петя никога не стъпва по
земята, а лети високо в небето, над покривите на Прага.

Как е по света: Кметовете,
управлявали големи градове

Четирима легендарни кметове променят градовете Ню Йорк, Солун и Лондон.
Прокурор, който стана политик, милиардер, който влезе в обувките на кмет, пър-
вият мюсюлманин-кмет на Лондон, както и за винаря, за когото креслото на гра-
доначалник е призвание.

7 години Ню Йорк е под управлението на кмета-легенда Рудолф Джулиани,
който от прокурор става политик. Десет години, преди да поеме кметския пост -

Джулиани е главен прокурор на Ню Йорк. Той има мандат с рекорден брой присъ-
ди – над 4000 осъдени срещу едва 25 оправдани. На прицела му са босовете на
организираната престъпност и корумпираните във властта, както и делата му сре-
щу брокери от "Уол Стрийт" за 900 млн. долара.

През 1994 г. решава безкомпромисно да въведе ред в Ню Йорк, но вече като
кмет. По заповед на Джулиани полицията трябва да арестува всеки, който хвърля
празни бутилки, всеки, който рисува по стените, и всеки, който прескача без билет
в метрото или проси пари. Дори заради дребно провинение всеки заминава дирек-
тно в затвора, а престъпността в Ню Йорк рязко изчезва.

Пиковият момент на популярност за Джулиани, по тъжна ирония на съдбата, се
оказват терористичните атаки на 11 септември. Кметът на Ню Йорк пристига мину-
ти, след като вторият самолет се забива в южната кула на Световния търговски
център. След атентатите сп. "Тайм"” обявява Джулиани за личност на годината.
Днес той е един от най-близките политически приятели на Доналд Тръмп. Неслу-
чайно е личният адвокат на американския президент, срещу когото се води про-
цедура по импийчмънт. ФБР и прокурорите от Ню Йорк започнаха съдебно раз-
следване и срещу доскорошния си колега Джулиани.

Той е сред хората, които пишат история. Лондон има своя първи кмет-мюсюлма-
нин - британецътот пакистански произход Садик Хан.

Той е роден през 1970 г. в Лондон в семейство на пакистански преселници.
Мюсюлманинът-сунит има седем братя и сестри, а след като завършва право,
първоначално работи като адвокат на различни правозащитни организации. На 15
години се присъединява към Лейбъристката партия, а през 1994 г. е избран за
общински съветник в Южен Лондон.

От 2016 г. Садик Хан  е кмет на британската столица. Той е първият мюсюлманин,
който съветва и британското кралско семейство. В Лондон живеят над 8,6 милио-
на, над 1 милион от тях изповядват исляма. Като кмет замрази цените на билетите
за градския транспорт за четири години напред, а като градоначалник на Лондон-
ското сити, той разполага с годишен бюджет от 20 милиарда евро. На този фон
заплатата му от 180 000 евро е сравнително скромна и стига максимум за наема
на малка къща в някое от предградията на Лондон.

77-годишният Янис Бутарис ще бъде запомнен като "кмета чудо на Солун".
Той управлява втория по големина гръцки град почти девет години. Списание

"Шпигел" нарече Бутарис "най-необикновеният политик на Гърция".
Бутарис е винар по професия. Бил е алкохолик и не се опитва да крие истинското

си лице зад политически идеологии. Точно това го различава от останалите поли-
тици в Гърция. Политикът има 7 татуировки, обица на ухото, подкрепя легализа-
цията на марихуаната.  От потънал в дългове град, кметът успя да превърне Солун
в топ туристическа дестинация, която носи приходи за милиони в местната хазна.

Преди да стане милиардер, предприемач, филантроп и кмет, Майкъл Блумбърг
взима банкови кредити и работи на паркинг, за да плаща обучението си в универ-
ситета. Няколко десетилетия по-късно той става бизнесменът, който променя "Уо-
лстрийт", а след това и кметът, който преобразява Ню Йорк. Той е 108-мият градо-
началник на Ню Йорк, който управлява мегаполиса в продължение на 13 години и
е най-уважаваният предприемач в политиката. Блумбърг стабилизира бюджета
на потъналия в дългове град и успя да се пребори с престъпността. Той е сред
политиците с милиарди долари в сметката, но спечелени преди политическата
кариера. Със състоянието си от 50 млрд. долара, Блумбърг се нарежда сред най-
богатите хора в света и неслучайно кметът сам си определи заплата от точно 1
долар годишно.

След кметовете-мъже, се разглежда и кои са били кметовете-жени, управлявали
едни от най-големите европейски градове.

Сред тях е и Париж. През 2014 г. френската столица за първи път в историята си
избира жена за кмет – Ан Идалго. Жена държи руля и в Рим. Вирдж иния Раджи също
е първата представителка на нежния пол и най-младият кмет на италианската столи-
ца. За първи път жена управлява и големия испански град Барселона -  Ада Колау.

Собственик на фирма търси приятелки
на работниците си, които са ергени

Новината, че бизнесмен търси приятелки на своите необвързани слу-
жители, предизвика фурор в Холандия. Собственик на холандска строи-
телна фирма съобщи във Фейсбук страницата Webbink Bouwgroep, че
търси половинки на 13 неженени мъже, работещи във фирмата. Постът,
публикуван на 23 октомври, предизвика вълна от реакции в социална-
та мрежа. Бизнесмен се лиши от заплата $1 млн., за да имат служителите
му

"Оказа се, че имаме 13 работници, които са необвързани", пише в пуб-
ликацията, към която са качени и снимки на свободните мъже.

От компанията допълват, че организират среща, на която искат техни-
те работници да се запознаят "прекрасни жени".

"Всички, които се интересуват, да заповядат в офиса на фирмата ни в
град Фризенфейн на 8 ноември от 19 часа, за да се видят с нашите строи-
тели". Страницата на фирмата във Фейсбук има малко над хиляда пос-
ледователи, а под снимките от 23 октомври има над 2 600 коментара и
523 споделяния.

Обявата е била бързо забелязана от холандски медии, които дават
още по-голяма гласност.  Мъжете са на възраст между 17 и 30 години,
един от тях е 53 г. Няколко дни след публикацията от фирмата уточнява-
т, че  на срещата ще бъдат допускани само дамите, които са получили
лична покана от фирмата му. Това може да стане, след като изпратят
лично съобщение до фейсбук страницата на Bouwbedrijf Webbink. Веб-
бинк озаглавил съобщението на шега "Строител търси жена", по при-
мера на известно в Холандия предаване за запознанства.  Холандският
сайт Tubantia пише, че от фирмата организира различни партита и за-
бавления за работниците си.
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Съдбата със сигурност ще ви възнагради спо-
ред вашите заслуги, ако станете рано от лег-
лото. Но късмета няма да падне от небето, за-
това работете усърдно и изключете телефона за
известно време. Постарайте се, никой да не ви
отклонява от важните задачи. В любовта не се

гмуркайте в мечти, иначе илюзиите ще ви погълнат.

Очаква ви ден, на освобождение от рутината
и скуката. Най-накрая, ще сте свободни и ще
може да реализирате творческите си планове.
Тези които вече са уморени от смяната на
един партньор с друг, вечерта е възможна ро-
мантична среща. Творческа страст и романти-

ка, това е от което се нуждаете в момента.

Очаква ви сериозен избор, по отношение на
личния и професионалния живот. Не се страху-
вайте от грешки, те ще ви помогнат да избере-
те различен и по-правилен път. Финансовите
проблеми постепенно ще се решат, но бъдете
предпазливи. Свежа струя ще се влее в бизне-

са, благодарение на надеждната подкрепа на партньори.

Днес ще искате да изказвате мнението си, по
всякакви поводи. Прекалената приказливост ня-
ма да доведе до нищо добро, само ще ви изложи
в негативна светлина. Битовите проблеми са
разрешими, но ще изискват пари. За да поддър-
жате здравето си, трябва да си направите дие-

та и да се заемете с упражнения.

Успешен ден за тези, които обичат работата
си. От вътрешното ви удовлетворение ще зависи
много, дори финансовото ви състояние. Близки-
те ще помогнат за решаването на личните ви
проблеми, но да полагате всичко на плещите им
не е необходимо. Ограничете се до най-важния

аспект, за да получите мъдър съвет.

Очакват ви бурни събития в живота, но да
бягате от отговорностите, дори не мислете.
Работата ви ще е скучна, но затова пък ста-
билна. Не се самолекувайте, ако има повод за
това посетете лекар. Усложненията могат да
бъдат сериозни, а приемането на хапчета няма

да даде ефект. Вечерта ще чуете добра новина.

Днес трябва внимателно да разглеждате всич-
ки получени предложения. Дори ако вече знаете
какво ще правите, запознайте се с бъдещите
отговорности. Тези, които от дълго време тър-
сят сродната си душа, могат да разберат, че
такъв човек има наблизо. Семейните ще се

отърват от проблем, който дълго време ги е мъчил.

Очаква ви промяна на работата, увеличение
на заплатата и бонус. Накратко, с финансова-
та ситуация всичко ще е наред, но в любовта
нещата ще се влошат. Може би, все още сте
затънали в илюзии? Спрете да търсите проб-
лем, там където такъв липсва. Добър ден, за

посещение на салона за красота.

На този ден ще трябва спешно да търсите из-
ход от ситуация, която сами сте създали. Вие
упорито и дори арогантно, се държите с из-
браника си. Отчитайте неговите желания, при
вземането на решения. Благоприятно ще се
развиват преговори, срещи и премествания в

нов дом. Поддържайте баланс между приходите и разходите.

Денят ще бъде стресиращ и непредсказуем. Но
от вашите действия, нищо няма да се промени.
Контролирайте се и не си го изкарвайте на
близките хора. Те не са виновни за вашите
проблеми. Връзката с вашия съпруг ще стане
много по-топла, ако се заемете заедно за ня-

какъв проект. От приятелски събирания, стоите далече.

Днес ви предстои на направите избор и да
поемете отговорност за всичко, което се
случва около вас. Обмисляйте добре решенията
си, не прибързвайте. По-често излизайте на
открито, правете упражнения и се усмихвайте.
Тялото ще ви се отблагодари, че не сте мър-

зеливи. Вечерта, чакайте гости отдалеч.

Днес ще се нуждаете от професионални уме-
ния, за да не изглеждате като невежа сред
новите колеги. Бъдете усърдни и не пестете
сила и енергия. Малките спорове в личния жи-
вот - не са причина за раздяла. Стремете се,
да пречистите душата си и не правете от из-

браника си идеал. Вечерта чакайте, получаване на пари.
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„Ботев” и „Миньор” с пълен актив във волейбола

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ñëàâàòà” èçòúðâà „Ïîìîðèå”
Радомирци завършиха 1:1 с гостите от морето

ВТОРА ЛИГА
14-ТИ КРЪГ

Резултати:
30 октомври 2019 г., сряда, 17:30 ч:
в Созопол:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Лудогорец

1945 II (Разград)    0:0
31 октомври 2019 г., четвъртък,

13:30 ч:
в Пазарджик, ст."Георги Бенковски":
Хебър 1918 (Пазарджик) - ФК ЦСКА

1948 (София)             1:2
  [0:1 Андон Гущеров 23', 1:1 Тодор Ча-

ворски 66', 1:2 Валентин Йосков 82']
31 октомври 2019 г., четвъртък,

14:30 ч:
Струмска слава 1927 (Радомир) - Помо-

рие (Поморие)         1:1
  [0:1 Тихомир Кънев 58'-д, 1:1 Борислав

Николов 81']
Верея (Стара Загора) - Монтана 1921

(Монтана)             анулиран
Септември (София) - Спартак 1918 (Вар-

на)                  3:0
  [1:0 Стилиян Николов 36', 2:0 Владимир

Николов 62', 3:0 Георги Русев 67']
Кариана (Ерден) - Ботев (Гълъбово)

0:0
31 октомври 2019 г., четвъртък,

15:00 ч:
Черноморец (Балчик) - Локомотив Со-

фия 1929 (София)        0:0
31 октомври 2019 г., четвъртък,

16:30 ч:
Литекс (Ловеч) - Спартак (Плевен)

0:0
31 октомври 2019 г., четвъртък,

18:00 ч:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Горна

Оряховица)         0:5
  [0:1 Атанас Фиданин 9', 0:2 Георги Ко-

лев 19', 0:4 Деян Христов 31',69';
   0:5 Георги Янев 86'], 668 зрители
Класиране:
1. Септември (София) 29:16   34 т.
2. ФК ЦСКА 1948 34:9    33
3. Локомотив /Сф/        17:7    25
4. Монтана 24:10   24
 5. Локомотив (ГО)        22:20   22
 6. Литекс 21:10   21
 7. Нефтохимик 5 18:18   20
 8. Пирин 4 19:19   19
 9. Кариана 18:13   19
10. Хебър 17:18   17
11. Ботев 13:20   16
12. Струмска слава 13:22   13
13. Черноморец 7:16   12
14. Лудогорец 1945 12:14   12
15. Спартак 4:22    9
16. Поморие 12:27    8
17. Спартак 3:22    3
--. Верея Изваден

В мач, който задъл-
жително трябваше да
бъде спечелен ,отбо-
рът на „Струмска

слава” срещна отбора
на „Поморие”. Домаки-
ните се намираха мал-
ко над чертата в то-

Ботев (Луковит)
спечели без особени
трудности гостува-
нето си на Сливнишки
герой (Сливница) с 3:0
(25:19, 25:12, 25:18).
Така двата тима – Бо-
тев и Миньор са с ед-
накъв актив от 6
точки и без загубен
гейм, като само еди-
нствено съотноше-
нието спечелени/загу-
бени точки в отдел-
ните геймове дава
предимство на волей-
болистите на Луко-
вит за първото
място, а перничани са

втори засега. Тимът
на Люлин заема чет-
върта позиция в таб-
лицата с една победа,
една загуба и 3 точки.

Първа победа в то-
зи кръг записа отбо-
рът на Град (Белог-
радчик), който надви
като домакин Звездец
(Горна Малина) с 3:1
(25:19, 25:23, 21:25,
25:20). След този ус-
пех представителите
на Белоградчик са пе-
ти с една победа, една
загуба и 3 точки.

Драматичен първи
успех отбеляза и ти-

Владинова и Тасева спират след  Токио

мът на Ботев ( Ихти-
ман). Волейболисти-
те, водени от Петко
Карабонев надиграха
като гости след пет-
геймова битка Етро-
поле с 3:2 (18:25,
25:23, 25:18, 21:25,
15:12). Така ихтиман-
ци записаха първи две
точки в актива си, ка-
то заемат шесто
място в подреждане-
то.В този кръг пора-
ди ротацията почива-
ше тимът на Тетевен
Волей, който е трети
във временното кла-
сиране.

Трите грации на бъл-
гарската художествена
гимнастика - Невяна
Владинова, Катрин Тасе-
ва и Боряна Калейн, не са
спирали да мислят за
спорт, дори в кратката
си почивка. Момичета-
та, селектирани за уча-
стие в националния от-
бор от Бранимира Мар-
кова, прекараха няколко
седмици на високопла-
нинската база Белмекен
след последното състе-
зание за сезона - светов-
ното първенство в Ба-
ку, на което завоюваха
две квоти за олимпий-
ските игри в Токио през
2020 г. След най-голе-

мия спортен форум
Владинова и Тасева ще
сложат край на успеш-
ните си спортни карие-
ри. "Смятам, че е край-
но време. Дадох много
на спорта, взех много
от него. Наистина съм
много доволна от това,
което съм постигнала.
Участвам или не на те-
зи олимпийски игри -
прекратявам. Това не
значи, че ще изляза из-
цяло от спорта. Наис-
тина искам да помагам с
каквото мога. Това е на-
чинът на живот на
всяка една от нас и се
съмнявам, че ще успее
да излезе изцяло от

спорта", заяви Владино-
ва в предаването "Тази
неделя".

"Един голям спор-
тист трябва да знае
кога да се откаже, кога
да спре, защото иначе
се получава един спад.
Ние все пак ще продъл-
жим, няма да ви избяга-
ме много далеч", допъл-
ни Тасева. Преди това
обаче и трите трябва
да изработят съчета-
нията си за новия се-
зон, с които ще се пред-
ставят в Токио. Рабо-
тата по тях не е спира-
ла, дори по време на по-
чивката след световно-
то първенство.

зи мач, а гостите ,са-
мо със седем точки,
бяха в редиците на из-
падащите. Противно

на очакванията, фут-
блистите на „Помо-
рие” се държаха доста
добре на терена и ус-
пяваха да затруднят
защитата на домаки-
ните.

Първото полувреме
приключи без отбел-
язан гол и малоброй-
ната публика на ста-
дион „Христо Радова-
нов” очакваше,че през
втората част дома-
кинското предимство
на отбора на „Струм-
ска слава” ще бъде
реализирано. Само че
нещата се развиха
точно обратното на
очакванията. В 58-та
минута след сблъсък
на противников напа-
дател с  вратаря на
„Славата” Драгомир
Петков главния съ-
дия на мача отсъди
дузпа, която беше

реализирана от най-
опасния нападател на
гостите Тихомир Къ-
нев. Чак след това по-
падение домакините
се стреснаха и започ-
наха по-масирано да
атакуват вратата на
футболистите от
крайморския град.

До гол се стигна в
81-та минута на мача,
когато Борислав Ни-
колов засече с глава
едно центриране на
Димитър Петков и
вкара топката в гор-
ния ляв ъгъл на вра-
тата на гостите. До
края на срещата ре-
зервата Кристиян Та-
сев  пропусна да доне-
се трите точки за
съотборниците си,
които обаче не убеди-
ха и малкото зрители
в презъвходството
си.

Травма спря Адриан Андреев
Българинът Адриан Андреев отпадна на

полуфиналите на турнира по тенис на черве-
ни кортове в Нейпълс (САЩ) с награден
фонд от 25 хиляди долара.18-годишният Ан-
дреев получи травма и се отказа при 2:3 гей-
ма в първия сет в двубоя срещу Кристиан
Родригес (Колумбия) след 26 минути на кор-
та.Софиянецът все пак си осигури 6 точки за
световната ранглиста и 1255 долара.
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Той бе най-посещаван от пернишките ученици

 ТАКА ОТМИНАВА СВЕ-
ТОВНАТА СЛАВА. ВЕЧЕ
НА НИКОГО НЕ СА МУ
ИНТЕРЕСНИ НАРУШЕ-

НИЯТА  на изборния процес, купените
гласове, напрежението пред някои сек-
ции, фрапиращите резултати на някои
места. Всичко замина в канала на бало-
тажния ден. Настана всемирна тишина,
нарушена само от една емоционална
пресконференция на победителите. Уни-
кално нещо се случи на червените в не-
деля. Спечелиха пет от петте балотажа,
в които участваха. Нещо като "Петимата
от РМС". Как да не кажеш, че Господ е
социалист, който членува в местен
квартален клуб по интереси? Вярно е,
че между социалистическата идея и
християнстството има бая допирни точ-
ки, ама Оня горе май го прекали. Напра-
во си взе партиен билет без пари. И в
най-розовите си сънища БСП едва ли са
сънували да превземат едновременно
Квартала, Църква и Батановци, където
червен кмет отдавна не беше помирис-
вал власт, а в Батановци - даже никога.
За тях световната слава тепърва започ-
ва да тече. И тя ще изтече точно като на
бившите, ако не слязат на земята и не
погледнат безпартийните християни, да-
ли им божествения ореол.

ОНЯ СТАР И БАНАЛЕН ВИЦ ЗА
КОМПЮТРИТЕ И КОМПОТИТЕ НИ
ИДВА В ГЛАВАТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ.
Та колко пернишки политически врачки,
баячки, гадатели и професионални из-
борджии се репчеха с прогнозите си.
Повечето толкова пристрастни и добре
платени, че чак да ти се прииска да не
ги срещаш никога. С толкова катего-
рични прогнози, та да ти се приповръ-
ща. И прогнозите бяха, че еди-кой си
ще спечели още на първия тур и ще от-
вее конкуренцията, направо ще я стъп-
че. И ето вица за компютрите и компо-
тите. Истината се оказа обратна - на 180
градуса. Едно е да спечелиш на първи
тур, съвсем друго е да загубиш на вто-
ри, както и стана. Врачките се оказаха
чисти лъжци на едро. Ако наистина са
си вярвали на това, което пророкуваха,
значи да се махнат от Перник като нену-
жен политически отпадък. Човек с мяра
понякога би трябвало да се срамува не
само от деянията, но и от думите си. А
от някои медийни захаросани слова -
направо да те заболи главата. Ама за
това - друг път.

Светла ЙОРДАНОВА
Дворецът на култу-

рата се превърна в
най- посещаваната
културна институ-
ция във вчерашния
неучебен ден за уче-
ниците. Някои класо-
ве предпочетоха "Ки-
ното в театъра",
други пък посещение
в библиотеката.

В графика за уче-
бното време дните
след първия и втория
тур на местните из-
бори - 28 октомври и
4 ноември, са опреде-
лени като учебни дни,
но изпратихме писмо
до училищата, че по
тяхно решение може
да ги обявят за неу-
чебни, но присъстве-
ни дни. Това каза ми-
нистърът на образо-
ванието и науката

Задържан е перничанин
с пакетче амфетамин

Любомира ПЕЛОВА

42-годишен мъж е задържан за притежава-
не на наркотични вещества.

На 3 октомври през нощта, в района на ули-
ца "Кракра" в областния град, бил проверен
лек автомобил "Пежо", шофиран от 42-годи-
шен перничанин. При направения му личен
обиск, у него е намерено и иззето пакетче, съ-
държащо бяло прахообразно вещество. По-
левият тест показал, че това е амфетамин. Мъ-
жът бил задържан за 24 часа с полицейска
мярка.

Започнато е досъдебно производство и
действията по разследването продължават.

Красимир Вълчев.
Той обясни, че 4

ноември няма да е ден
без образование и ще
има образователни
дейности, дейности
по интереси и спор-
тни занимания за уче-
ниците. Децата може
посещават също обе-
кти с образователно
и културно значение,
като тези дейности
разширяват образо-
вателната среда на
учениците и в по-гол-
яма степен може да
мотивират интереса
им за учене, помагат
им да свържат зна-
нията извън учебни-
те часове с тези от
учебните часове.

Училищата сами ре-
шаваха дали 4 ноември
ще е учебен ден за тях
или ще бъде неучебен,

но присъствен ден,
като това зависеше
колко изборни секции
е имало на 3 ноември в
тях.

При училищата с
две изборни секции
ще трябва да се из-
чистят две стаи и да
се подредят, и това
ще стане бързо и с
малко намаление на ча-
совете може да има
учебен ден, дори и в
училището да се учи
на две смени. Има и
училища с много сек-
ции, където това е
невъзможно да се нап-
рави за един-два или
три часа, и започване-
то да се учи от обяд
означава, че ще има
много съкратени уче-
бни часове и форма-
лен учебен процес- об-
ясни Вълчев.

Най-много сигнали в ЦИК за
агитация и купуване на гласове

Любомира ПЕЛОВА
След като вчера се проведе втория тур от

Местни избори 2019, в който окончателно ста-
наха ясни новите кметове на всички общини,
областни градове и кметства в България, от
ЦИК направиха обобщение и за констатирани-
те нарушения.

Общо 130 сигнала за нарушения бяха пода-
дени, по-голям брой са за агитация, както и за
купуване на гласове. Все пак техният брой бе-
ше по-малък както от първия тур, така и от 2015
г. Много по-лесно се обработиха бюлетините
на втори тур, няма преференции и бюлетината
е  по-малка. Би трябвало по-бързо да се обра-
ботят резултатите, каза говорителят на Цен-
тралната избирателна комисия Таня Цанева.

Бърз съд за нарушили закона
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи произ-
водства са започнати
в Перник и Брезник.

Вчера сутринта,
около 7,10 часа, в пер-
нишкия квартал "Ива-
н Пашов" бил прове-
рен лек автомобил
"Фолксваген Поло",
управляван от 51-го-
дишен перничанин.

При изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол били
отчетени 1,75 проми-
ла. Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и работата по до-
кументиране на слу-
чая продължава.

На 2 октомври, в
Брезник бил проверен
лек автомобил "Мер-

цедес", шофиран от
27-годишен жител на
село Галиче, община
Бяла Слатина. Органи-
те на реда установи-
ли, че управлява без
книжка, отнета му
временно по админис-
тративен ред. Задър-
жан е за 24 часа с по-
лицейска мярка и рабо-
тата продължава.

Пожари вилняха в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Два пожара с мате-
риални загуби са гасе-
ни в Радомир.

Пламъците тръгна-
ли почти по едно и съ-
що време - на 1 октом-
ври, малко преди 8 ча-
са и час след това.

Пиян водач, предизвикал
ПТП, се изправя пред съда

Любомира ПЕЛОВА
34-годишен перничанин ще отговаря за пътен

инцидент в нетрезво състояние.
На 28 септември тази година възникнало път-

нотранспортно произшествие между два леки
автомобила, в пернишкия квартал "Изток". Во-
дачите не са пострадали, но при изпробването
им с техническо средство за алкохол се оказа-
ло, че единия от тях, на 34-години е с 2, 46 про-
мила алкохол в издишания въздух. Привлечен
е като обвиняем и работата продължава съв-
местно с Районна прокуратура - Перник.

Резултати от операцията за
контрол на товарните

автомобили и автобусите
Любомира ПЕЛОВА

8400 товарни автомобила и 1711 автобуса са
проверени в рамките на последната операция
за контрол на този вид превозни средства, коя-
то се проведе от 14 до 20 октомври. Действията
бяха осъществени по инициатива на Европей-
ската мрежа на службите на Пътна полиция -
TISPOL. В проверките у нас участваха и служи-
тели на Криминална и на Икономическа поли-
ция, както и на Изпълнителната агенция "Авто-
мобилна администрация".

От общия брой проверени товарни автомоби-
ли са установени 3476 нарушения, като на во-
дачите на 22 от тях е наложена забрана да про-
дължат пътя си. При автобусите са установени
425 нарушения. Операциите за контрол на то-
варните автомобили и автобусите са заложени
в календара на TISPOL, след анализ и отчита-
не, че при възникване на тежки пътнотранспор-
тни инциденти с такива превозни средства,
последиците са значително по-големи.

Първият сигнал е за
пожар в борова гора и
дървен материал в
местността "Ресто-
ва глава" в планината
Голо бърдо, а вто-
рият в района на хижа
"Орлите". Унищожени
са малко под 4 декара

иглолистни насажде-
ния и общо 6 кубика
метрова дървесина.
Причините не са ус-
тановени, води се раз-
следване.

Образувано е досъ-
дебно производство и
работата продължава.

64-годишен пострада на пътя при клон "Мир"
Любомира ПЕЛОВА

64-годишен мъж е
пострадал при път-
н о т р а н с п о р т н о
произшествие.

Инцидентът е ста-
налв неделя, около 16
часа на първокласния
път София - Кюстен-
дил, в района на бив-
шия клон "Мир" в
Перник. Лек автомо-
бил "Форд Фокус",
пътуващ към Пер-
ник. Возилото е шо-
фирал 70-годишен
перничанин, който
ударил аварирало
"Ауди А6". Постра-
дал е водачът на нем-
ското возило, 64-го-
дишен жител на об-
ластния град. Той е
получил фрактура на

долен крайник. С него
е била и съпругата
му, която се е отъ-
рвала без сериозни
наранявания. Извър-
шен е оглед на мес-
топроизшествието

от служители на
Първо районно уп-
равление. Причините
са в процес на уста-
новяване.

Образувано е досъ-
дебно производство.
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