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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
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ВРЕМЕТО
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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

Òàëàíòëèâè äåöà îò Áðåçíèê ñ îòëè÷èÿ
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.76 лв.
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Св. 33 мчци в
Мелитин. Преп.

Лазар Галисийски

Донорите
и властта

След изборите тръгна кампания за
донорство. Идеята е толкова хуманна,
че повече не може.

Донорството освен живот, значи и
човеколюбие. Отношение към себепо-
добните, равнозначно на уважението
към собствената си божествена приро-
да.

Сега е времето за анализ и на полити-
ческото донорство. То тече със страш-
на сила и източва кръвта на народа.
Взема му органите и ги продава на паза-
ра за гласове. Разфасова политически
трупове и ги показва като плашило. И
прави реклама с всичко това.

Властта без донори не може. Те я
снабдяват с животоспасяващи органи в
тежки моменти. Някои стават донори
по желание, други - по принуда. Трети се
намърдват в самата власт и я захран-
ват отвътре. Стават част от нейния
организъм.

Политическото донорство има много
имена. Някои от тях кореспондират с
най-древната професия.

Потайни са като нея, но са всеизвес-
тни. Морално укорими, но неизкорени-
ми. Заразени органи, които дават вечен
живот на системата.

Затова когато се пишем донори, да
помислим и за тях.

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 190

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 облачно,
слаб дъжд

Получиха ги от конкурса "Пиленце пее"
Светла ЙОРДАНОВА

Талантливите деца
от Брезник донесоха
куп награди от Осмия
Национален музикален
и танцов конкурс "Пи-
ленце пее" 2019 в Со-
фия, който приключи
преди дни.

Най- голямото от-
личие- сребърен ме-
дал, получи ВГ " Песен-
на дъга" при СУ" Васил
Левски" гр. Брезник.
Също със сребро бяха
отличени Екатерина
Радославова Митко-
ва, Словесен фолклор -
СУ" Васил Левски" гр.
Брезник и Стоян Ди-
митров - СУ" Васил
Левски" гр. Брезник

Детската танцова
формация "Граовче-
та" към СУ "Васил Лев-
ски" гр.Брезник с ръ-
ководител

Яна Николова спече-
ли поощрителна наг-
рада. Също поощри-

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

телно отличие полу-
чиха Елиза Костадино-
ва - СУ" Васил Левски"
гр. Брезник и Ивета
Иванова - СУ" Васил
Левски" гр. Брезник

С диплом за високи
художествени пости-
жения в областта на
любителското твор-
чество на художес-
твени ръководители,
диригенти, хореогра-
фи,корепетитори, бе-
ше отличена Николин-
ка Стоянова Байкова -
СУ"Васил Левски"-
гр.Брезник.

Конкурсът има за
цел да съхрани, обога-
ти и разпространи
Българският фолклор,
както и песните на
великата певица Над-
ка Караджова. С общи
усилия - организато-
ри и професионално
жури дават шанс и
мотивация на фол-
клорните таланти да

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ È ÊÌÅÒÎÂÅ
Â ÇÅÌÅÍ ÑÅ ÇÀÊËÅÕÀ

“ÒÎÏËÎÔÈÊÀÖÈß” ÏÎÌÀÃÀ
ÍÀ ÏÅÐÍÈØÊÈ Ó×ÈËÈÙÀ
ÄÅÍÈÑËÀÂ ÇÀÕÀÐÈÅÂ ÏÎÄÀÄÅ
ÎÑÒÀÂÊÀ ÎÒ ÓÑ ÍÀ „ÌÈÍÜÎÐ”

Установиха кражба
на ток в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на ток е установена в Перник.
Вчера служители от Първо районно уп-

равление и представители на електро-
разпределителното дружество провери-
ли имот в пернишкия квартал "Карама-
ница". Там констатирали неправомерно
присъединяване към електропреносната
мрежа, с което се създавали условия за
непълно отчитане на потребента ел. ене-
ргия.

Установен е собственикът на имота и е
образувано досъдебно производство.

“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

Новите пернишки управници полагат клетва на 12-ти
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител на Перник свик-
ва първите заседания
на новите общински
съвети.

Ирена Соколова
нacpoчи дaтитe зa
пpoвeждaнe нa
пъpвитe зaceдaния нa
н o в o и з б p a н и т e

oбщинcки cъвeти в
шестте oбщини нa
тepитopиятa нa
oблacт Перник.

Процедурата е във
връзка със Заповед на
губернатора и на ос-
нование чл. 32, ал. 1
от Закона за админис-
трацията и чл. 23, ал.
1, ал. 2 и ал. 3 от Зако-

на за местното са-
моуправление и мес-
тната администра-
ция, както и в изпъл-
нение на решения на
Общинските избира-
телни  комисии.

Тържествени сесии
на новообразувани-
те общински съвети
в област Перник ще

се проведат по гра-
фик в периода от 4
до 12 ноември 2019
година. В Трън, Брез-
ник и Земен те вече
минаха. В община Ко-
вачевци новите уп-
равници ще пологат
клетва днес, от
10,30 часа.

Тържествената се-

сия в Радомир е насро-
чена за понеделник,
11-ти ноември. Пос-
ледни клетва ще поло-
жат новите кметове
и минипарламентарис-
ти в Перник. Тържес-
твената сесия е нас-
рочена за вторник,
12-ти ноември, от
10,30 часа.

творят, да се усъвър-
шенстват и да из-
лязат на открито съ-
ревнование за доказ-
ване на своя талант.

Конкурсът "Пилен-
це пее -2019" дава го-
лемият шанс на та-
лантливите и амби-

циозни изпълнители
да стъпят на автори-
тетна сцена , като
много медии ще от-
разят това тяхно
представяне и доку-
ментират тяхното
награждаване.

Конкурсът се про-

вежда под патрона-
жа на Министерство
на Образованието,
Министерство на
Културата на Репуб-
лика България, Кмета
на гр. София и Кмета
на Район "Красно се-
ло".
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"ВиК" Перник работи с намален
капацитет, ще има проблеми с

водата по високите етажи
Силвия ГРИГОРОВА

От водоснабдително дружество инфор-
мират, че ще работят с намален капацитет
и са възможни проблеми с водоснабдява-
нето по високите етажи на някои жилищни
блокове.

"Във връзка със сключен договор от Ми-
нистерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) № РД-02-29-167/
12.07.2019 г. с предмет "Рехабилитация на
Пречиствателна станция за питейни води,
гр. Перник", финансиран чрез Заемно спо-
разумение между Република България и
Световната банка по "Проект за развитие
на общинската инфраструктура", от
05.11.2019г. (вторник) продължават дей-
ностите свързани с демонтаж и монтаж на
спирателните арматури във филтърен кор-
пус на пречиствателната станция.

Предвид липсата на алтернативно водос-
набдяване, подмяната на съоръженията
ще се осъществява в режим на непрекъс-
ната работа на пречиствателната станция
по утвърден от МРРБ график, като при
подмяната на спирателната арматура, пое-
тапно по един филтър (от общи седем) за
периода на подмяната ще бъде изваждан
от действие и станцията ще работи с нама-
лен капацитет с 75 л/сек., което може да
доведе до нарушаване на водоснабдява-
нето по високите етажи на населените мес-
та." Това се казва в официалното съобще-
ние на дружеството.

Пред Темида столичанин
за производство на дрога

Любомира ПЕЛОВА
41-годишен столичанин се изправя пред

съда за производство и притежаване на
наркотични вещества.

На 15 август тази година, служители от
радомипското Районно управление на МВР
проверили имот в село Житуша. Там в
дворното пространство и саксии били на-
мерени и иззети 17 стръка канабис с раз-
лична големина. В стая на втория етаж от
къщата са намерени торбичка и кутия, съ-
държащи суха зелени листна маса, реаги-
рали на канабис, с общо тегло малко под
60 грама.

Имотът се стопанисва от 41-годишен сто-
личанин, който е привлечен като обвиняем
по чл. 354 "в" и "а", алинеи 1 и 3 от Наказа-
телния кодекс и работата продължава съв-
местно с Районна прокуратура - Радомир.
Наложена му е мярка за неотклонение
"подписка".

Пиян софиянец зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Столичанин е засечен да шофира авто-
мобил в нетрезво състояние.

Тази нощ, около 3,30 часа, в Радомир
бил проверен лек автомобил "Форд", уп-
равляван от 36-годишен жител на София.
При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол били отчетени 2,11 проми-
ла.

Столичанинът отказал кръвна проба за
химичен анализ и бил задържан за 24 часа
с полицейска заповед.

Започнато е бързо производство.

Íîâèÿò îáùèíñêè ñúâåò â Çåìåí å êîíñòèòóòèðàí
Областният управител поздрави новите кметове и съветници

Любомира ПЕЛОВА
Областният управи-

тел Ирена Соколова
откри първото заседа-
ние на новоизбрания
Общински съвет в Зе-
мен за мандат 2019 -
2023 година.

В качеството си на
представител на дър-
жавната власт, по сми-
съла на Закона за мес-
тното самоуправление
и местната власт (чл.
31, ал. 1) губернато-
рът прочете тради-
ционната клетва за

Наполовина са намалели болните
от заразни заболявания в региона
Силвия ГРИГОРОВА

Намаление на болни-
те от остри  респира-
торни заболявания в
региона установи
през изминалата сед-
мица Регионалната
здравна инспекция. Ре-
гистрираните случаи
са 20, при 27 за пред-
ходната седмица. За-
болеваемостта през
този период е 27.16
%oo, при средна за
страната 38.8 %oo на
04.11.2019 г. Т

Наполовина са нама-
лели и заболелите от
заразни заболявания.
Констатирани са 7
болни, при 15 за пред-
ходната седмица.

Намаление има и при
болните от варицела.
Регистриран е само 1
болен, при 3 за пред-
ходната седмица. Бол-
ният е дете на 2 годи-
ни от село Рударци.
То се лекува  амбула-
торно от личния си
лекар.

През миналата сед-
мица е регистриран и
1 болен от туберку-
лоза от Перник. Той е
хоспитализиран в
СБАЛББ гр. Перник.

През този период е
регистриран и 1 бо-
лен от скарлатина от
Радомир. Той се лекува
стационарно в Инфек-

спазване Конститу-
цията и законите на
Република България,
която новоизбрания
кмет и съветници пов-
ториха. Подписани от
тях бяха и изискуемите
по закон клетвени лис-
та, а удостоверения за
встъпването им в
длъжност им връчи
председателят на Об-
щинската избирателна
комисия Светлана Пет-
кова.

Единадесет местни
парламентаристи по-

ложиха клетва по време
на тържествената се-
сия. Закле се и кметът
Димитър Сотиров /
кандидат на ПП ГЕРБ -
СДС - НФСБ - Обедине-
ни земеделци/, който
застава за шести път
начело на кметския
пост. Той спечели дове-
рието на избиратели-
те още на първия тур
на Местните избори с
резултат от 63,14%
(1014 действителни
бюлетини).

Тържествената сесия

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

циозното отделение
на МБАЛ "Р. Ангелова".

Двойно са се увели-
чили през миналата
седмица болните от
ентероколит. Конста-
тирани са 4 болни,
при двама за предход-
ната седмица. Болни-
те са 3 от Перник и 1
от село Драгичево.
Един от болните е
хоспитализирани в
Инфекциозното от-
деление на МБАЛ "Р.
Ангелова" Перник, 2
болни са хоспитализи-
рани в СБАЛИПБ
"Проф. Ив. Киров" Со-
фия и 1 болен се леку-
ва амбулаторно.

От РЗИ уверяват,
че за всички случаи са
извършени епидемио-
логични проучвания,
обработени са огни-
щата и са взети про-
тивоепидемични мер-
ки спрямо контактни-

те лица.
През седмицата ин-

спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
271 проверки. От тях
70 са свързани със
забраната за тютю-
нопушене в заведе-
нията за обществено
хранене. В резултат
на извършения кон-
трол са издадени 4
предписания за от-
страняване на уста-
новени нарушения.

И през изминалата
седмица здравната
инспекция продължи
мониторинга на пи-
тейните водоизточ-
ници в областта. Взе-
ти са 189 проби от
питейни водоизточ-
ници в  различни насе-
лени места, за да се
установи дали пода-
ваната от тях вода
отговаря на изисква-
нията на Наредба №9.

започна с прозвучаване-
то на националния химн
и бе ръководена от най-
възрастния общински
съветник - Мика Велино-
ва на 63 години.

По време на първото
си заседание, с провеж-
дане на процедура по
тайно гласуване, ОбС -
Земен избра и новия си
председател. Това е
Стефан Маринов, за ко-
гото в изборната урна
имаше пуснати 8 бюле-
тини "за" и 3 бр. за друг
кандидат.

Градоначалникът и
представителите на
минипарламанта бяха
официално поздравени
от Ирена Соколова. Тя
изрази очакванията си,
че и в следващите че-
тири години, по волята
и гласуваното доверие
на гражданите, община-
та ще продължи да зат-
върждава позициите и
резултатите си по реа-
лизирането на значими
инициативи в сферата
на социалните и мла-
дежки дейности, обра-
зованието, инфрас-
труктурата, култура-
та и спорта:

"Убедена съм, че с уп-
равлението на Дими-
тър Сотиров начело на
община Земен, ще бъ-
дат вложени максимал-
но усилия в името на
всички земенчани, на
тяхното добро и пер-
сепктивно бъдеще.
Знам, че в този град и
населените му места
има приемственост
между поколенията и се
подкрепя инициатив-
ността на будното
гражданско общество",
заяви още тя.

Близо 500 деца се отглеждат
в специализирани институции

Светла ЙОРДАНОВА
Към настоящия момент на територията

на страната съществуват 21 специализи-
рани и реформирани стари институции, в
които се отглеждат 495 деца и младежи.
Данните бяха представени по време на
международна пресконференция, посве-
тена на деинституционализацията на гри-
жата за децата.

Институциите от стар тип за деца и мла-
дежи с увреждания вече не съществуват.

В момента на територията на страната се
предоставят 324 социални услуги за деца
и семейства от нов тип с капацитет 10 659
места. Социалните услуги от резидентен
тип, в които се предоставя 24-часова гри-
жа са 303 с общ капацитет 3 360 места.

Реформата в системата за грижата за
децата в България започва през 2000 г. с
приемането на Закона за закрила на дете-
то. В началото усилията на правителството
и различните заинтересовани страни са
насочени към развитието на превантивни
мерки и алтернативни услуги за подкрепа
на деца и родители за изграждане на ка-
пацитета на системата за закрила, обясни
заместник-министърът на труда и социал-
ната политика Зорница Русинова.

През 2010 г. е приета и Националната
стратегия "Визия за деинституционализа-
ция на децата в България", която поставя
фокус върху закриването на всички инсти-
туции за деца в страната. Преди приема-
нето на документа 7 587 деца са били нас-
танени в 137 специализирани институции,
посочи заместник-министърът. Тя вярва,
че научените уроци могат да бъдат преда-
дени на много наши партньори и да се тър-
си начин, по който да се постави основата
на коренна промяна в грижата за децата.

"Ключът към успешната реформа е, че
всички гледахме в една посока и това, че
работихме много", допълни Зорница Руси-
нова. Към настоящия момент 94% от всич-
ки тези институции са закрити, отчете Ру-
синова.
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От професионалната гимназия "Христо Ботев" изпратиха благодарствено писмо

Силвия ГРИГОРОВА
" Т о п л о ф и к а ц и я

Перник" получи бла-
годарствено писмо
от директора на
П р о ф е с и о н а л н а т а
гимназия по енерге-
тика и минна про-
мишленост "Христо
Ботев" в Перник

Пожар лумна в радомирското
село Долни Раковец

Соня Милкова. В не-
го тя изразява бла-
годарността си към
дружеството за из-
вършения, през
лятната ваканция
на учениците, ре-
монт на абонатната
станция, намираща
се в сградата на гим-

назията. В писмото
си директорът на
гимназията подчер-
тава, че благодаре-
ние на положените
усилия от страна на
"Топлофикация Пер-
ник",   топлоподава-
нето във всички по-
мещения на училище-

то вече се е подоб-
рило.

"Това ще даде въз-
можност образова-
телният процес да
се провежда в нор-
мални условия, кое-
то е една от пред-
поставките за пови-
шаване на  качес-
твото на обучение-
то" , се подчертава
в  писмото.

"Чрез ремонта на
абонатната стан-
ция на Професионал-
ната гимназия по
енергетика и минна
промишленост, кой-
то успяхме да осъ-
ществим по време
на лятната вакан-
ция, се надяваме, че
чувствително ще се
подобри качество-
то на топлоподава-
нето в цялата сгра-
да и учениците ще
се радват на топли

4000 специалисти подкрепят 20 340
деца със специални потребности

Светла ЙОРДАНОВА
В българската образователна система

се учат около 20 340 деца със специални
образователни потребности, като 4500 са
в детски градини, а останалите са в учи-
лища.

Те са подкрепяни и се подпомагат от
почти 4000 специалисти - ресурсни учите-
ли, психолози, педагогически съветници,
логопеди, включително специалисти за
работа с деца с увреден слух, нарушено
зрение. Това каза заместник-министърът
на образованието и науката Деница Саче-
ва, която участва във втора международ-
на конференция "Допълваща и алтерна-
тивна комуникация".

Форумът се организира от фондация
"АСИСТ - Помагащи технологии", с под-
крепата на Министерство на образование-
то и науката и UNICEF - България и със съ-
действието на Международната асоциа-
ция за допълваща и алтернативна кому-
никация ISAAC.

През последните две години устойчиво
се увеличават психолозите и педагоги-
ческите съветници, като за този период
броят им е увеличен два пъти и в момента
в българските училища работят около 800
психолози и около 800 педагогически съ-
ветници, каза Сачева. Тя съобщи, че в
проекта на закона за държавния бюджет
е предложена възможността стандартът
за ресурсно подпомагане за деца със
специални образователни потребности да
може да бъде привеждан и на частните
детски градини и частните училища, кои-
то приемат такива деца.

По думите на Сачева със сигурност на-
товарването на психолозите и педагоги-
ческите съветници в България е по-гол-
ямо, съпоставено със средното натовар-
ване в ЕС на колегите им, но тенденцията
е те да стават повече. Заместник-минис-
търът посочи, че има специалисти, които
са много добри и са предпочитани от ро-
дителите, като при тях натоварването е по-
голямо. Работата с тези деца до голяма
степен зависи от доверието на родителите
и от тяхното сътрудничество, коментира
Сачева и допълни, че понякога най-доб-
рите специалисти невинаги са носители
на най-голямото доверие и обратното.

В България ще продължим да инвести-
раме в повече технологии за децата със
специални образователни потребности.
Само за тази година дадохме почти ми-
лион и 600 хиляди за подобряване на об-
разователната среда в Центровете за спе-
циална образователна подкрепа, като 38
са подкрепените проекти от министерс-
твото, каза Сачева. Тя допълни, че наско-
ро е подписан проект на стойност 105 ми-
лиона лева за дигитализация на средното
образование, като в проекта има специа-
лен компонент, който ще даде възмож-
ност на училищата да закупуват техноло-
гии за работа с деца с увредено зрение,
увреден слух. Целта е тези деца да бъдат
заедно с другите в клас.

До началото на следващата година ще
бъде разработен проект за 30 милиона ле-
ва в подкрепа за приобщаващо образова-
ние, като този проект ще бъде насочен из-
цяло за децата със специални образова-
телни потребности, за допълнително обу-
чение на хора и екипи, които да работят с
тези деца, както и за подобряване на сре-
дата в училище за тях.

Попитана дали започват по-успешно де-
цата със СОП да се адаптират в масовите
училища, Сачева каза, че този процес е
изключително труден и е на приливи и от-
ливи. Има много успешни примери, но
има и много неуспешни. По думите на за-
местник-министъра процесът е динами-
чен, субективен до голяма степен, защото
зависи от разбиранията на родителите и
от професионализма на специалистите.
За нас е важно да създаваме предпос-
тавки тези деца да могат да се учат в учи-
лище и да бъдат приемани в детските гра-
дини, но голяма част от истинския успех
зависи от субективни фактори, коментира
Деница Сачева.

Любомира ПЕЛОВА
Навес и дървени ба-

раки са горели в радо-
мирското с. Долни Ра-
ковец.

Сигналът за пожара
е подаден вчера, около

и уютни класни
стаи през студени-
те месеци.  Стремим
се да помагаме, при
нужда, на професио-
налните училища в
нашия град, където
се обучават децата
на Перник, които са
бъдещите ни кадри.

У с т а н о в я в а н е т о
на по-тесни взаи-
моотношения с про-
фесионалните гим-
назии е един от на-
чините да привле-
чем младите хора да
работят тук, в Пер-
ник.

Това е в унисон и с
програмата на дру-
жеството за корпо-
ративна социална
отговорност",  зая-
ви изпълнителният
директор на "Топло-
фикация Перник"
инж. Любомир Спа-
сов.

КНСБ за ръста на
максималната пенсия

Любомира ПЕЛОВА
КНСБ настоява, независимо, че рав-

нището на максималния осигурителен
доход няма да расте (максималната
пенсия е 40 процента от него), това да
не е пречка за увеличение на макси-
малната пенсия.

Това се посочва в позиция на синди-
ката, изпратена от пресцентъра на
КНСБ. За да се постигне ръст на мак-
сималната пенсия, КНСБ предлага
през 2020 г. по изключение размерът
й да се определи на база 45 на сто от
максималния осигурителен доход от
3000 лева.

Това означава от 1 юли следващата
година най-високата пенсия в страната
да се установи на ниво от 1350 лв.

Предложението ще засегне 40 500
души, сред които около 28 000 човека,
на които в момента действителният
размер на пенсията е "отрязан" от та-
вана. Ако предложението на КНСБ се
приеме, почти половината от тези 28
000 души ще получават занапред дей-
ствителния размер на пенсиите си, се
посочва в позицията.

Допълнителният финансов ресурс,
необходим за реализация на искането
на КНСБ, е под 28 млн. лв.

Експертите на Конфедерацията са
убедени, че в планираните приходи
има достатъчно резерви, така че син-
дикалните предложения за повишава-
не адекватността на пенсиите да се
реализират.

Последователната и устойчива пози-
ция на КНСБ, относно максималния
размер на пенсиите за осигурителен
стаж и възраст е, че той също трябва
плавно да се увеличава, така че все
повече хора, чиито пенсии са ограни-
чени от "тавана" да получат действи-
телния размер на техните пенсии,
заявяват от КНСБ.

15,15 часа от служи-
тели на пожарната.
Огнеборците погаси-
ли огъня, който лум-
нал около 14,30 часа.
Унищожени са осоло 5
квадратни метра пок-

ривна конструкция на
сграда, фургон, три
паянтови постройки,
домашно имущество,
автомобилни гуми,
двигател от автомо-
бил и суха трева.

Причинените щети
са в имоти на столи-
чанин и местна жи-
телка. Пожарът е
причинен по непред-
пазливост от 62-го-
дишен съсед, който
запалил боклуци на
улицата, но духналия
вятър пренесъл пла-
мъците в изгорелите
имоти.

Започнато е досъ-
дебно производство и
работата продължава.

Допълнителни възнаграждения на
директори на детски градини,
училища и центрове за подкрепа
Светла ЙОРДАНОВА

Министерският съ-
вет отпусна 4 561
692 лв. за изплащане
на допълнително въз-
награждение за пос-
тигнати резултати
от директорите на
общински детски гра-
дини, училища, цен-
трове за подкрепа за
личностно развитие

и центрове за спе-
циална образовател-
на подкрепа.

От тях 2 056 800
лв. са за 1714 дирек-
тори на детски гра-
дини, 2 356 378 лв. -
за 1 941 директори
на училища, 140 859
лв. са за 120 директо-
ри на центрове за
подкрепа за личнос-

тно развитие и 7 655
лв. за 7 директори на
центрове за специал-
на образователна
подкрепа. Средства-
та се осигуряват за
сметка на намаление
на утвърдените раз-
ходи бюджета на Ми-
нистерството на об-
разованието и наука-
та за 2019 г.
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Трябва да сме подготвили автомобилите си до 15 ноември

Любомира ПЕЛОВА
Крайния срок, в

който шофьорите
трябва да сменят
летните си гуми с
такива, подходящи
за зимни условича и
пред гумаджийници-
те в Перник вече се
извиха опашки.

Както още преди
десетина дни напом-
ниха от пернишката
Областна дирекция
на МВР, според зако-
на, в периода от 15
ноември до 1 март,
а в т о м о б и л и т е
трябва да са със
зимни гуми или с та-
кива с минимална
дълбочина на про-
тектора 4 мм. От
Агенция "Пътна ин-
фраструктура" при-
зоваха шофьорите
да подготвят авто-
мобилите си за дви-
жение при зимни ус-
ловия и да не чакат
първите минусови
температури.

В навечерието на
зимния сезон е необ-
ходима цялостна
подготовка на авто-
мобила, но изборът
на зимни гуми е едно
от най-важните ре-

Възможно е болниците да имат годишни бюджети
Силвия ГРИГОРОВА

Идеята болниците
да разполагат с го-
дишни бюджети би
могла да се обмисли
и въведе, при нали-
чието на достатъч-
но добър контрол.
Тази идея коментира
председателят на
Федерацията на син-
дикатите в здравео-
пазването ФСЗ към
КНСБ д-р Иван Кока-
лов, член на Надзор-
ния съвет на НЗОК.
Предложението е ко-
ментирано по време
на заседанието на
Надзорния съвет на
фонда на 23 октом-
ври, като е получило
подкрепа и от пред-

Възложителите по обществени поръчки
могат да получават достъп

до системата за "Електронни удостоверения"
Силвия ГРИГОРОВА

От началото на месец октомври, тази
година,  възложителите по обществени
поръчки и бенефициентите на безвъзмез-
дна помощ вече могат да получат достъп
до системата за "Електронни удостове-
рения" и сами да създават необходимите
им удостоверения за наличие/липса на
нарушения на трудовото законодателс-
тво. Това стана възможно, след като Из-
пълнителна агенция  "Главна инспекция
по труда" приключи надграждането на
Системата за електронни удостоверения.
Това информираха от Дирекция "Инспек-
ция по труда" Перник.

Право на такъв достъп имат админис-
тративни органи, юридически лица и тър-
говски дружества, които са възложители
по обществени поръчки по смисъла на
чл. 5 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП); бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ); други органи, които по силата на
нормативен акт имат право да изискват
удостоверяване на обстоятелства относ-
но спазване на трудовото законодателс-
тво.

Достъпът се осигурява след подаване
на писмено заявление по образец, утвър-
ден от изпълнителния директор на ИА
ГИТ. Когато заявлението е от админис-
тративни органи, то се подава през Сис-
темата за електронен обмен на съобще-
ния (СЕОС) - от административни органи.
При невъзможност от техническо естес-
тво да бъде изпратено през СЕОС, зая-
влението се изпраща през Системата за
сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Юридически лица и търговски дружес-
тва, възложители на обществени поръчки
по смисъла на чл. 5 от ЗОП, подават зая-
вления писмено на хартиен носител на
място в Централно управление  на ИА
ГИТ, всеки работен ден от 09.00 до 17.30
часа; по пощата или чрез куриер на съ-
щия адрес, както и по електронен път -
ССЕВ или на електронната поща на ИА
ГИТ: info@gli.government.bg

В заявлението заявителите посочват
свои служители, на които да бъде осигу-
рен достъп до Системата за електронни
удостоверения. За да могат да работят
със системата, посочените служители
трябва да имат квалифициран електроне-
н подпис, издаден на БУЛСТАТ/ЕИК на
заявителя. Съобщение за осигуряване
на достъп се изпраща персонално на
електронна поща на служителите, посо-
чени в заявлението.

Повече информация за процедурата
може да бъде намерена в сайта на ИА
ГИТ, в рубриката "Административно об-
служване", подрубрика "Система за еле-
ктронни удостоверения с оторизиран
достъп ".

Системата за електронни удостовере-
ния ще продължи да бъде отворена и за
участници в обществени поръчки, които
също могат да генерират удостоверения
по електронен път с квалифициран еле-
ктронен подпис.

ставителя на рабо-
тодателите - Гри-
гор Димитров от
БСК.

По думите на д-р
Кокалов в условията
на увеличен бюджет
за болнична помощ,
е напълно постижи-
мо 60% и дори над
60% от парите в
сектора да отиват
за заплати на меди-
ците.

Що се отнася до
общинските болни-
ци, той припомни
,че има внесено
предложение за про-
мени в Закона за ле-
чебните заведения,
с които да се даде
възможност на об-

щините да участва-
т във финансиране-
то им.

Липсата на яснота
за същността и по-
соката на реформа-
та в здравеопазва-
нето е силно стре-
согенен фактор за
работещите в сис-
темата, подчерта д-
р Кокалов, коменти-
райки резултатите
от проведеното из-
следване на синдика-
тите, които бяха
оповестени вчера.

Синдикалният ли-
дер бе категоричен,
че трябва да се спре
със спекулациите и
да се разбере, че ре-
формата не може да

шения, които всеки
шофьор трябва да
вземе, категорични
са експертите. Oт
Асоциацията на
производителите ,
вносителите, тър-
говците и вулканиза-
тори на гуми на-
помнят, че зимните
гуми не са само за
сняг.

Защо трябва да ги
поставяме?

Материалът, от
който те се изра-
ботват, променя ка-
чествата си според
околната темпера-
тура. При ниски
температури каучу-
кът става по-твърд
и сцеплението с
пътната настилка
намалява, посочват
от Асоциацията на
производителите ,
вносителите, тър-
говците и вулканиза-
тори на гуми пред
БТА.

Гумата е контак-
тът между автомо-
била и настилката и
каква ще бъде сигур-
ността на пътя до
голяма степен зави-
си от правилния под-
бор на гумите. Спо-

ред специалистите е
п р е п о р ъ ч и т е л н о
зимни гуми да се из-
ползват при темпе-
ратури под 7 граду-
са, независимо дали
има сняг или не. Лет-
ните гуми имат най-
добро сцепление при
температури между
10 и 30 градуса, а
зимните - между 0 и -
20 градуса.

През зимата дъл-
бочината на протек-
тора осигурява най-
важния показател -
спирачния път.

Как да изберем под-
ходящите гуми?

Специалистите от
световната компа-
ния, произвела пър-
вата зимна гума, съ-
ветват да подмен-
яме гумите след
шест години актив-
но ползване. От там
препоръчват, че е
по-добре евтина зим-
на гума, отколкото
лятна гума през зим-
ните условия, като
още по-лошо е да се
използват гуми вто-
ра употреба.

Експерти в бранша
смятат, че всичко
зависи от пробега,

който автомобилът
изминава. Ако се дви-
жи постоянно, нато-
варен е, или в риско-
ви условия, в него
трябва да се инвес-
тира в гуми от ви-
сок клас. Те реализи-
рат по-добри въз-
можности и качес-
тва по отношение
на зимните условия,
имат специален със-
тав на каучука.

Производителите
на гумите гаранти-
рат, че гумата за-
пазва своите свой-
ства за срок от 10
години.

Кога да се смени ед-
на гума?

Това зависи най-ве-
че от това каква е
дълбочината про-
тектора, което се
отнася най-вече за
зимните гуми. През
зимата дълбочината
на протектора оси-
гурява най-важния
показател - спирач-
ния път.

"Някои автомоби-
листи смятат, че е
удачно да се пос-
тавят две зимни гу-
ми, обикновено на
предните колела. То-
ва поражда риск, осо-
бено при завои, за-
щото когато пред-
ните са зимни, те
имат по-високо сцеп-
ление спрямо задни-
те и задницата може
да се завърти.

Съветите към шо-
фьорите са винаги
да проверяват със-
тоянието на гуми-
те, да ги преглеждат
за дефекти и износ-
ване, да следят как-
во е налягането в
тях.

За България опти-
малното време за
поставянето им е
средата на октом-

ври, а смяната им с
летните - началото
на април. Зимни гуми
с грайфер под 3 мм
не могат да гаранти-
рат оптимално уп-
равление и безопас-
ност по заснежени и
заледени пътни нас-
тилки.

Експертите посоч-
ват още, че подго-
товката на автомо-
била за зимата не
свършва с гумите.
Автоекспертите съ-
ветват още: Измий-
те колата и прегле-
дайте лаковото пок-
ритие за петна от
ръжда, като съот-
ветно ги почистите
и намажете с боя.
Особено внимание
отделете на дъното
на автомобила, спи-
рачните и горивни
тръбопроводи по не-
го. Обработете клю-
чалките на автомо-
била със специални-
те препарати, които
се продават по мага-
зините. Намажете
гумените уплътне-
ния на вратите и ба-
гажника с течен па-
рафин против зам-
ръзване. Сложете
зимна течност за
чистачки, проверете
и ако е необходимо -
сменете чистачки-
те. Ако автомоби-
лът ви е по-млад от
10 години, сигурно е
оборудван с филтър
на купето. Неговото
запушване влошава
парното на колата и
бързото обдухване
на изпотените про-
зорци, така, че обе-
зателно го провере-
те и сменете с нов,
съветват експерти-
те. Проверете още
акумулатора, запал-
ването, осветление-
то и антифриза.

бъде партийно дело,
а трябва да бъде
направена заедно с
перспектива 10-15
години  занапред.

В същото време
резултатите от
проучването сочат
недвусмислено, че
постоянното гово-
рене за реформа без
яснота, както и неп-
рекъснатите проме-
ни в една или друга
посока водят до ог-
ромен стрес и при
работодателите -
ръководители на ле-
чебните заведения,
които също не са по-
щадени от тези не-
гативи, обясни син-
дикалистът.

По неговите думи
друг извод от из-
следването сочи, че
60% от участници-
те споделят за нали-
чието на заболяване
на мускулно-скелет-
ната система и оп-
ределят стреса в ра-
ботната среда като
причина за това.
"Този резултат съв-
пада напълно с изне-
сените факти от
Европейската асо-
циация по безопас-
ност и здраве при
работа - Билбао, коя-
то посочи този
проблем като основ-
на насока за следва-
щите 3 години", каза
д-р Кокалов.



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, ет.1 - 31 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
3. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
4. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
5. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 8 - 52 000 лв.; 46 900 лв.
6. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
7. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
8. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
10. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
11.Втори етаж от нова къща, Могиличе, ЗП 115 м2 - 42 000 лв.
12. Парцел, Студена, 660 м2, ток, вода, равен, ограден, между къщи - 14 000 евро

НАЕМ
1. Офис, ул .Търговска - 90 лв.
2. Гарсониера, кв. Монте Карло, обзаведена - 350 лв. (с коментар)

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

Втори етаж от нова
къща, кв.Могиличе,

ЗП: 115 м2

42 000 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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Стайните растения винаги са
били лесен начин да внесете
малко персонализация и зелени-
на във вашия дом. Но сукуленти-
те определно са сред любимите
ни групи растения, тъй като ос-
вен много красиви, те изискват
минимални грижи и както от-
крихме на скоро имат ред ползи
за човешкото здраве.

Ето пет начина, по които суку-
лентите могат да ви помогнат да

5 здравословни ползи от отглеждането на сукуленти у дома
живеете по-здравословно:

УЛЕСНЯВАТ ДИШАНЕТО
По време на процеса фотосин-

теза, растенията отделят кисло-
род, а през нощта подобно на
хората, отделят въглероден
диоксид. Сукулентите и няколко
други видове растения, като ор-
хидеите и кокосовата палма,
продължават да произвеждат
кислород дори през нощта. Ето
защо е страхотна идея да поста-
вите тези растения в спалнята,
за да снабдите стаята с допълни-
телно свеж въздух, докато спите.

ПРЕЧИСТВАТ ВЪЗДУХА
Сукулентите, като змийско рас-

тение и алое вера, са отлични за
пречистване на въздуха и от-
страняване на токсините. Из-
следванията на НАСА установя-
ват, че те са в състояние да пре-
махнат 87% от летливите орга-
нични съединения(ЛОС). Тези
растения са изключително по-
лезни в библиотеки и учебни за-

ведения, както и у дома, тъй като
ЛОС вещества като бензол и
формалдехид се намират в цига-
рения дим, килимите, книгите и
мастилото.

Около 10 на сто от влагата в ат-
мосферата е водата, отделяна от
растенията. Същото се отнася и
за вашия дом, колкото повече
растения имате, толкова по-лес-
но можете да подобрите влаж-
ността в дома си.

Влажният въздух може да пре-
дотврати изсушаване на кожата,
настинки, болки в гърлото и суха
кашлица.

Проучване на Аграрния уни-
верситет в Норвегия установя-
ва,че има 60% намаление на за-
болеваемостта в офиси с  расте-
ния.

ПОДПОМАГАТ КОНЦЕНТРА-
ЦИЯТА

Редица проучвания  с участие-
то на работещи и ученици са ус-
тановили, че концентрацията,

вниманието и мозъчните способ-
ности се подобряват при учене
или работа в стаята с растения.
Проучване на университета в
Мичиган установява, че паметта
се подобрява с цели 20 на сто,
когато в средата има наличие на
растения. Малките растения като
сукулентите са особено подходя-
щи, тъй като не заемат много
място на бюрото ви и същевре-
менно работят за подобяраване
на концентрацията.

УСКОРЯВАТ ВЪЗСТАНОВЯВА-
НЕТО НА ОРГАНИЗМА

Сукулентите могат да доприне-
сат за намаляване на грипни сим-
птоми, главоболие, повишена
температура и кашлица. Според
изследователи от държавния
университет в Канзас, болнични-
те пациенти с растения в стаите
изискват по-малко болкоуспо-
кояващи лекарства, имат по-нис-
ко кръвно налягане и изпитват
по-малко умора и тревожност.

Бягането дори на кратки разстояния
намалява риска от преждевременна смърт

Изследване показва, че положителният ефект от бягането нарас-
тва малко с увеличаване на дистанцията.

Според данните на Световната здравна организация (СЗО), бяга-
нето е полезно, независимо колко пъти в седмицата се прави, кол-
ко е изминатото разстояние и с каква скорост бяга човек.

СЗО заключава, че 3,2 милиона души умират всяка година, зара-
ди прекалено ниска физическа активност.

"Всяко бягане, дори веднъж седмично, е по-добър вариант от ни-
какво бягане. В същото време, честите и продължителни бягания
не водят задължително до гарантирани резултати в избягването
на преждевременната смърт.", пишат авторите на доклада на СЗО.

Данните са публикувани в Британското списание на спортната
медицина и са съсредоточени върху 14 предишни изследвания,
наблюдавали 6 групи участници или общо 230 000 души, които са
били следени между 5,5 и 35 години.

Когато били сравнени данните на тези 25 951 човека, които почи-
нали, се оказало, че тези от тях, които са бягали, имали 27 процен-
та по-нисък риск от преждевременна смърт и конкретно 30 про-
цента по-нисък риск тя да бъде предизвикана от сърдечно-съдови
заболявания и 23 процента по-нисък риск причината да е раково
заболяване.

Дори тези, които бягали само веднъж седмично, по-малко от 50
минути и със скорост по ниска от 9,5 километра в час, отбелязвали
значителни ползи.

Когато били систематизирани трите изследвания, показващи
колко и как се отразява честотата на бяганията и тяхната продъл-
жителност, не била открита зависимост между по-дългите или по-
чести бягания и намаляване на риска от преждевременна смърт.

Авторите на доклада отбелязват, че подобно изследване има ог-
раничения.

Първо, данните за бяганията на хилядите участници били пода-
дени от самите тях и се разчита на добросъвестното им докладва-
не.

Второ, изследването отчитало бягането, но не и други физически
упражнения, които може да са правили участниците.

Освен това, много други фактори като възраст, пол, общо със-
тояние на организма, наднормено тегло или затлъстяване и начин
на живот, влияят на крайните резултати в определена степен, коя-
то не е изчислена.

Диетолог: Поничките са
„бомба“ за стомаха

Д и е т о л о г ъ т
Елена Солома-
тина в интервю
за „Вечерней
Москвой“ не
препоръчва да
се консумират
сладкиши, в
които се съчета-
ват захар и
трансмазнини.

Според нея
трансмазнините
се използват в
производството
на сладкарски
изделия под
наименование-
то "сладкарска
мазнина" или като маргарин.

Диетологът отбеляза също, че поничките не са никак полезни.
Пържат се в горещо олио, най-често в трансмазнини. Към пълнежа
се добавят химикали, имитиращи вкуса, както и багрила с неорга-
ничен произход. Затова Соломатина посъветва да не купуваме
сладкиши с ярък цвят и силен мирис.

"Такива продукти са скъпи, тъй като трансмазнините и химичес-
ките аромати, заедно с багрилата, струват доста. Сладкишите от то-
зи род са бомба за стомаха", предупреди лекарката.

Тя също алармира да не се купува и внася мармалад или сладко,
който има ярък цвят и е прекалено гъст. Според лекаря в такива
сладка се използват химически сгъстители. Истинският мармалад
или желе, както обясни Соломатина, е направен от агар-агар.

Газираните напитки също са вредни, според специалистката.
"По същество това е течност с много захар и химически добавки,

която е била подложена на аериране. Въглеродният диоксид драз-
ни лигавицата, той ускорява абсорбцията на тази смес", каза тя.

Соломатина отбеляза, че фосфорната киселина, съдържаща се в
содата, гони калция от тялото. В допълнение, някои напитки съ-
държат кофеин, а цялата сода има ниска киселинност.
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Учени обявиха "климатично
бедствено положение"

Над 11 000 учени
от 153 държави по
света застанаха
зад обща позиция,
чрез която обявяват
"климатично бедс-
твено положение".
Те предупрежда-
ват, че не остава
много време за
действия, които да
помогнат на плане-
тата. Предупрежде-
нието е публикува-
но в журнала
BioScience, като

обобщава резултатите на проучвания за климата от последните 40 години. Те раз-
глеждат развоя на ситуацията и категорично заключват, че "климатичното бедстве-
но положение" е почти неизбежно.

"Обединихме се, за да обявим климатично бедствено положение, защото промени-
те в климата са по-сериозни и се ускоряват по-бързо отколкото учените очакваха.
Много от нас смятат, че не остава много време за действие", коментира пред CNET
Бил Рипъл, един от авторите на обобщаващото проучване.

Неговият колега и съавтор Томас Нюсъм казва, че сред подписалите предупреж-
дението има учени от всички сфери на науката, включително астрофзици, невролози
и др. Той допълва, че колкото по-бързо се реагира, толкова по-добри са шансовете.

Учените предлагат и шест мерки, които може да помогнат за успокояването на
процесите:

- Да се популяризират и приложат масово практики за енергийна ефективност, как-
то и да се премине към повече енергия от възобновяеми източници

- Да се намалят емисиите от метан, хидрофлуоровъглерод и други вещества, които
замърсяват климата

- Да се ускори работата по възстановяване на екосистеми като коралови рифове,
гори и зелени площи с повече защити за тези зони и намаляване на загубата на
животински и растителни видове

- Да се намали консумацията на животински продукти и да се яде предимно расти-
телна храна

- Да се премине от фокусиране върху растежа на БВП към устойчиви екосистеми и
подобрявяне на качеството на живота на човека

- Да се стабилизира и след това да се намали световното население
Някои от тези мерки звучат крайно и практически неприложимо. Самите учени

също не дават идеи как може да се реализира всичко, което предлагат. Те казват, че
някои от тези процеси вече се случват, като увеличеното ползване на възобновяеми
енергийни източници, по-големият натиск върху компаниите да намалят вредните
емисии и дори забавяне на ръста на населението. За сега обаче всичко това се случ-
ва твърде бавно, за да може да има осезаем ефект върху климата на планетата.

Секретните авиолинии за
суперсекретната "Зона 51"

Едва ли има човек, който да не е чувал поне веднъж за легендарната Зона 51,
намираща се в американския щат Невада. От дълги години се водят ожесточени
спорове какво точно представлява военната база. Дали в нея се тестват свръх-
секретни оръжия? Или там са скрити останките от извънземен космически кораб
и неговия екипаж, катастрофирали в района на Розуел през 1947 година? Едва ли
някога ще получим категорични отговори на тези въпроси. Зона 51 е един от най-
стриктно охраняваните обекти в света, а дори транспортът на хората, работещи в
базата, е обвит в мистерия.

Всяка сутрин няколко самолета „Боинг 737“ с необичаен външен вид излитат от
международното летище „Маккарън“ в Лас Вегас, пише изданието „Бизнес ин-
сайдър“. Те са чисто бели и нямат почти никакви отличителни знаци, освен регис-
трационен номер и една единствена червена ивица по продължение на фюзела-
жа. Известни са с името „Джанет-джетове“, а задачата им е да превозват хората,
работещи в Зона 51.

Всъщност, „Джанет“ не е името нито на самолетите, нито на авиокомпанията,
която ги притежава. Те са собственост на военновъздушните сили на САЩ. Това е
прякор, с който машините са наричани, докато летят в гражданско въздушно прос-
транство. Предполага се, че „Джанет“ е съкращение от Joint Air Network for Em-
ployee Transportation („Обща въздушна мрежа за транспортиране на служители“)
или Just Another Non-Existent Terminal („Просто още един несъществуващ терми-
нал“). Щом самолетите навлязат в специалното и строго охранявано въздушно
пространство в района на Зона 51, пилотите веднага сменят честотата, на която
комуникират с наземните контролни органи и минават в т. нар. режим „инкогнито“.

За „Джанет-джетовете“ не се знае почти нищо. Миналата година американски-
те власти публикуваха обява за работа за член на екипажа на един от тези само-
лети, отбелязва „Дейли мейл“. Изискванията бяха, меко казано, стриктни. От кан-
дидата за позицията се изискваше да бъде хладнокръвен и да може да реагира
адекватно при възникването на необичайни ситуации и инциденти като турбулен-
ция, отвличане от терористи или бомбена заплаха. Имаше и още едно важно изи-
скване: кандидатът да има издадено специално разрешително за достъп до сек-
ретна информация.

През 2017 г. „Джанет-джетовете“ се оказаха в центъра на общественото внима-
ние по един крайно неприятен повод. Оказа се, че при масовата стрелба в Лас
Вегас, при която бяха убити близо 60 души, е имало реална опасност някои от
машините да бъдат взривени. Извършителят на ужасяващото престъпление – 64-
годишният Стивън Падок, е стрелял не само по хората, събрали се на концерт, но
и по резервоари с гориво, намиращи се в непосредствена близост до самолетите,
разкри в своя публикация вестник „Ню Йорк Поуст“. Експлозия така и не избух-
на, но експерти предупредиха, че инцидентът е показал необходимостта от засил-
ването на мерките за сигурност. Привърженици на конспиративните теории на
свой ред смятат, че в това няма нищо случайно. Те отбелязват, че Падок е бивш
служител на компания, свързана с „Локхийд Мартин“, имал е разрешително за
пилот и дори е притежавал два малки самолета. Според тях, масовият убиец е
знаел отлично, че стреля по „Джанет-джетовете“ и по този начин е искал да нане-
се тежък удар на американските военновъздушни сили.

Magna работи по следващото
поколение електрически мотор

Magna, заедно с технологичния институт в Илинойс и Университета на Уисконсин-
Мадисън, работи по следващото поколение електрически мотор с много по-висока
плътност на мощността и по-ниски разходи. Проектът е финансиран от Енергийния
департамент на САЩ. Целта на проекта е създаването на електромотор с пикова
мощност 125 kW (170 к.с.), който има осем пъти по-висока плътност на мощността
спрямо сегашните електромотори, но на половин цена от тях.

Канадско-австрийският автомобилен доставчик прави следната аналогия: това е
като да изсипеш галон с мляко в контейнер с обем една пинта (или малко под 4 литра
в контейнер с обем половин литър). Magna иска да намали разходите, като елиминира
използването на редки магнити.

Според Magna, новият, по-мощен електрически мотор ще се интегрира директно с
други компоненти на електрическите задвижващи системи. Проектът ще включва
развитието и използването на „иновативни“ материали, ново охлаждане, технологии
за бобините и симулационни методи, както и техники за контрол и оптимизация. Дру-
гата цел пред Magna е създаване на електрически мотор, отговарящ на автомобилни-
те стандарти и ниски производствени разходи. Що касае сроковете, то производи-
телят ще даде проекта на Енергийния департамент на САЩ през 2021 г.

Макар новият електромотор все още да е в сферата на мечтите в близкото бъдеще,
Magna получи най-голямата поръчка за доставка на трансмисии в историята си. По-
ръчката е от e BMW Group. Многогодишният договор включва всеки трансмисии с
двоен съединител за автомобили с предно предаване, както и хибридни трансмисии.

Меркел разкри за какво
е мечтала в ГДР

Германският канцлер Ангела Меркел заяви днес, 30 години след падане-
то на Берлинската стена, че когато е била гражданка на комунистическа
Източна Германия, е мечтаела да посети Скалистите планини в САЩ и да
слуша Брус Спрингстийн, предаде Франс прес.

Ако Берлинската стена не беше паднала преди 30 години и Източна Гер-
мания празнуваше 70-ата си годишнина, "Вие каква щяхте да станете?",
отправи въпрос към Меркел германското издание "Шпигел". "Със сигурност
нямаше да се срещнем" с вас, отговори тя.

Меркел е израснала в източната провинция Бранденбург, която бе част от
Германската демократична република. "В крайна сметка щях да реализи-
рам мечтата си: в ГДР жените се пенсионираха на 60-годишна възраст", ка-
за Меркел, която сега е на 65 години. "Така че щях да си взема паспорта
преди пет години и да отпътувам за Америка. В ГДР пенсионерите разпола-
гаха със свободата да пътуват - на тези, които вече не са полезни като со-
циалистически работници, им се позволяваше да излизат" от страната, об-
ясни тя.

"Да видя Скалистите
планини, да обикалям с
автомобил и да слушам
Брус Спрингстийн - това
ми беше мечтата", довери
Меркел, споделяйки, че
винаги е била привличана
от размерите, разнообра-
зието и културата на Съе-
динените щати. Амери-
канската звезда Брус
Спрингстийн бе любимец
на източногерманската
младеж и през 1988 г. ста-
на един от малкото запад-
ни певци, изнесли концерт
в Източен Берлин, отбеля-
зва Франс прес.
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Възможно е днес да получите, не много
приятни новини по телефона. И все пак, трябва
да се настроите позитивно и да не падате ду-
хом. В работата, ще успеете да се самоутвър-
дите. Толкова ревностно ще се заемете с нови-
те проекти, че ще заразите с ентусиазъм дори

възрастните колеги. Надявайте се на бонус.

Днес не е препоръчително да правите от му-
хата слон и обратно. Опитайте се да възприе-
мате всичко, което се случва спокойно и без
истерия. Реализация в професията чака тези,
които току-що са завършили обучението си.
Има възможност за практика, в прилична ком-

пания. Пред креативните, ще се открият нови перспективи.

Ще се наслаждавате на живота, прекрасния
ден и подарък, подарен от приятел. Какво би
могло да бъде по-чудесно от това? Ще имате
възможност да пътувате, да научите много нови
неща и да опознаете интересни места. Роман-
тична среща очаква необвързаните, които от-

давна мечтаят за нов любим човек.

Трябва да гледате по-реалистично, на финан-
совото си положение. Ако то е много лошо, то-
гава може би сами сте виновни. Ако харчите
прекалено много, не трябва да се надявате, че
парите ще останат в същото количество. Вечер-
та, е възможно спешно пътуване. Внимавайте

когато шофирате, не превишавайте скоростта.

Трябва да се държите за тези хора, които
многократно са ви помагали. Днес ще имате
нужда отново от подкрепа, сами няма да може
да се справите. Неочаквана ситуация е възмож-
на в любовта, когато на вашият избраник няма
да му е до вас. От финансови авантюри, е по-

добре да се въздържате. Бъдете внимателни с непознати.

Очаква ви щастлив ден, когато съдбата ще ви
пази от загуби и неприятности. Но, за да ус-
пеете в работата, трябва да сте упорити и от-
говорни. Променете стила на поведение и бъде-
те по-отворени в общуването. Влиятелни позна-
ти, ще отворят желаните врати пред вас. Скоро

може да се надявате на подобряване на ситуацията.

Днес ще бъдете усърдни и търпеливи. Наисти-
на ще разбирате, че без труд няма да може да
спечелите голямо състояние. В любовта, също
ще трябва да действате точно, за да докажете
на избраника си, колко сте добри и благород-
ни. Неочаквано пътуване може да промени не

само настроението ви, но и плановете за бъдещето.

Очаква ви прекрасен ден, ако не сте прека-
лено капризни и не искате от съдбата твърде
много. Бъдете благодарни за това, което има-
те. Разходите ви, могат да текат с главолом-
на скорост. Не пречи, да си намерите стра-
нична работа, за да не броите парите от зап-

лата до заплата. Погледнете обявите в интернет.

Днес на преден план ще бъдат въпросите
свързани с финансите и социалната адаптация.
Ако искате успешно да се реализирате в об-
ществото, тогава учете. Също е време да
обърнете внимание на външния си вид. Ако по-
сетите фризьор и козметик, сами ще се изне-

надате от забележителните промени.

Днес не е препоръчително, да се отдавате
изключително само на основната си работа,
време е да помислите за себе си, близките и
битовите проблеми. Що се отнася до новия лю-
бим, бъдете честни със себе си – не ви ли
обединиява само луда страст и нищо повече?

Ако искате да успеете, слушайте собствената си интуиция.

Трябва да бъдете възможно най-търпеливи и
много силни, за да преодолеете всички труд-
ности по пътя. А те за съжаление, не са мал-
ко. Хубаво е, че природата ви е надарила с
чувство за хумор и здрав разум. Между друго-
то, това може да използвате при решаването

на финансови проблеми. Вечерта внимавайте какво хапвате.

Днес трябва да бъдете рационални и мъдри, а
в комуникациите, се опитайт да държите уста-
та си затворена. Просто внимавайте, гледайте
и слушайте съветите на другите. Маса сътре-
сения ви очакват в битовата сфера. Да попра-
вите нещо, да помогнете, да решите куп проб-

леми. Но с търпение и упоритост ще се справите.
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Äåíèñëàâ Çàõàðèåâ ïîäàäå îñòàâêà îò ÓÑ íà „Ìèíüîð”
Оставяме отбора финансово осигурен до края на полусезона

Волейбол
ВИСША ЛИГА

МЪЖЕ
2-РИ КРЪГ

Резултати:
Град – Звездец 3:1
Сливн.герой – Ботев/Лук/ 0:3
Люлин – Миньор 0:3
Етролопе – Ботев/Ихт/ 2:3
Класиране:
1.Ботев Луковит 6:0       6 т.
2.Миньор 6:0 6
3.Тетевен Волей 3:0 3
4.Люлин 3:4 3
5.Град 3:4 3
6.Ботев Ихтиман 3:5 2
7.Етрополе 2:6 1
8.Звездец 2:6 0
9.Сливнишки герой 0:3 0

Баскетболният шампион
с провал в Европа

Баскетболистите на Балкан (Ботевград)
записаха първа загуба в група G на турнира
Купата на ФИБА Европа.  Българският шам-
пион отстъпи при визитата си на Клуж (Ру-
мъния) с 80:92 (11:31; 20:23; 25:17; 24:21).
Джордан Калахан беше най-резултатен за
„зелените“ – 16 точки, Димитър Димитров и
Дейшон Найт добавиха по 11 точки, а Марко
Радонич и Михайло Секулович приключиха
с по 10 точки. Патрик Ричард вкара 19 точки
за победителите, а Керън Джонсън и Дарко
Планинич добавиха по 18 точки. В следва-
щия кръг баскетболистите на Йовица Арсич
гостуват на Сьодертеле Кингс, докато за
румънския тим предстои визита на Енисей.

Дълъг път за топ реферите ни до
следващия мач на световното

След отличните им оценки от съдийството
в мачовете от груповата фаза Парагвай –
Мексико и Чили – Южна Корея, българските
рефери Георги Кабаков, Мартин Маргаритов
и Диян Вълков ще ръководят 1/8-финал на
продължаващото в Бразилия Световно пър-
венство по футбол за младежи до 17 години.
Съдийската комисия на ФИФА отново се до-
вери на тримата наши топ съдии, като им по-
вери заплатения двубой от елиминациите
между Аржентина и Парагвай. Срещата ще
се играе на 8 ноември рано сутринта – в 1 ча-
са след полунощ българско време, на еста-
дио "Барадао" във Витория. Георги Кабаков,
Мартин Маргаритов и Диян Вълков са тръгна-
ли още днес за бразилския щат Еспирито
Санто, чиято столица е Витория. Любопитно-
то е, че на българските рефери им се налага
отново да пропътуват близо 1300 км, защото
те са отседнали  в столицата Бразилия, а
през уикенда ръководеха мача Чили – Юж-
на Корея от група С, който също се игра във
Витория. Така за 4 дни триото наши рефери
ще пропътуват над 5000 км, за да ръководят
общо 3-те си мача досега от Световното пър-
венство в Бразилия.

Двигателят“ на
Миньор през послед-
ните 4 години Де-

нислав Захариев по-
даде оставка като
член на Управител-

ния съвет на веков-
ния клуб.

„Здравейте, мин-

ьорци! От утре ве-
че няма да съм част
от ръководството
на ФК Миньор (Пер-
ник), но сърцето ми
винаги ще остане
„жълто-черно“, как-
вото впрочем е било
и преди да бъда
част от управител-
ния съвет на клуба!

Оставяме отбора
с достатъчно осигу-
рени средства, за да
може да завърши по-
лусезона без какви-
то и да е било фи-
нансови затрудне-
ния, както и с пер-
фектно изграден ко-
лектив, който още
този сезон може да
извюва промоция в
п р о ф е с и о н а л н и я
футбол!

Надявам се новото

Най-успешният спортен клуб в град Перник СК „КАЛОЯН-
ЛАДИМЕКС“ възобновява традициите и организира атрак-
тивен турнир по таекуон-до за деца, юноши и девойки в
дисциплината спаринг под надслов „Среща на приятели за
един по-добър свят и един по-добър Перник“.

Турнирът „ПЕРНИК ОУПЪН“ ще се проведе на 9 ноември
2019 г. в спортна зала „Борис Гюдеров” под патронажа на
г-жа Ирена Соколова, областен управител.

Участие в него ще вземат около 150 таекуондисти от
спортни клубове от цялата страна, а също и състезатели
от град Охрид, Северна Македония, разпределени в пет
възрастови групи – деца 8-9 години, 10-11 години, 12-13
години момчета и момичета, юноши и девойки младша въз-
раст 14-15 години и юноши и девойки старша възраст 16-
17 години.

Двубоите ще започнат в 9:00 ч., а официалното откри-
ване е насрочено за 12:00 ч. СК „Калоян-Ладимекс“ кани
всички граждани на Перник да посетят зала „Борис Гюде-
ров” в съботния ден, за да подкрепят децата на Перник.

Входът е свободен. При желание за подпомагане разви-
тието на бойните спортове в града чрез спонсорство или
дарение, включително и за провеждането на международ-
ния турнир „ПЕРНИК ОУПЪН“ може да се свържете с ръко-
водството и треньорите на СК „Калоян-Ладимекс“

Турнир по таекуон-до ще се
проведе в зала „Борис Гюдеров”

Билетите за прия-
телския мач между
България и Парагвай
на 14 ноември от
19:00 ч. на стадион
"Васил Левски" вече
са в продажба в мре-
жата на Eventim.

За контролата,
която се явява офи-

ръководство на об-
щина Перник да ус-
пее да надгради пос-
тигнатото!

Само Миньор!“,
сподели Денислав За-
хариев.

От клуба заявиха
следното:

“С всеотдайната
сиработа Денислав
бе в основата на
стабилизирането на
Миньор.

Клубът бавно и по-
лека възвърна пози-
циите си на футбол-
ната карта на Бълга-
рия. Отбеляза веко-
вен юбилей по начи-
нин, за който 99%
от родните клубове
могат да мечтаят…

Дени, благодарим!
Завинаги един от
нас!”

Един възрастен може да води три
деца на мача България – Парагвай

циален дебют на
Георги Дерменджиев
начело на "лъвове-
те", Българският
футболен съюз обя-
вява следните цени
на пропуските:

Сектор "А" - 25 лв.
Сектор "В" - 15 лв.
ВИП 1 категория -

50 лв.
ВИП 2 категория -

100 лв.
БФС и официал-

ният партньор на
съюза Vivacom също
така продължават
инициативата "Се-
меен сектор", която
дава възможност на

родителите да заве-
дат децата си в обо-
собена за целта зона
(сектор А, блок 8) на
преференциални це-
ни - възрастният
купува билет на
реалната му цена за
сектор А (25 лв.) и
има право да заведе

до три малолетни
лица срещу допълни-
телни 2 лева на про-
пуск. Напомняме, че
родителят или нас-
тойникът е длъжен
да попълни изисква-
ната от закона дек-
ларация за придру-
жител.
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Схемата използва технологията на безконтактните плащания

 ВОДНИЯТ РЕЖИМ,
КОЙТО НАДВИСВА НАД
ПЕРНИК, ТРЯБВАШЕ ДА

Е В ЦЕНТЪРА НА ПРЕДИЗБОРНАТА
ДИСКУСИЯ, А НЕ НА СЛЕДИЗБОР-
НАТА. Обаче у нас всичко е наопаки.
Следизборно ще се плащат предизбор-
ни грехове. Само че водата не е игла
да се скрие в купа сено, та перничани
отдавна си знаеха, че ще им се случи
случка. И някои може би гласуваха за-
ради предизвестената /без/водна случ-
ка. Кой е виновникът? Дали е с партиен
билет като при култа към личността,
или безпартиен специалист, от тия, де-
то най-много се котират на политичес-
ката борса след избори. Който и да е,
да си поеме отговорността и да пие ча-
ша студена вода, ако чешмата още не
е пресъхнала. Кого топли оправдание-
то, че 80 процента от водата се губела
в калпавата В и К мрежа? И ще се раз-
чита ли само на прехваления воден ци-
къл, който ще стане бог знае кога? Чак
сега специалисти щели да седнат да
мислят най-лекия възможен режим. А
защо не го направиха преди три месе-
ца? Нямаха ли време да се съберат за-
ради проливните дъждове? Положе-
нието е "След дъжд качулка". Даже
встъпването в длъжност на новия кмет
вече не е толкова интересно пред гра-
фика за водния режим. Чака ни тежка
зима. Историческа. И герои, които ще
влязат в историята на Перник...

ЕДНА БАНАЛНА КРИМИНАЛНА
НОВИНА ПАК ОТПРАВИ МИСЛИТЕ
НИ КЪМ КАРАМАНИЦА. От Енергото
пипнали някого там да краде ток. Зи-
мата още не е дошла, а тоя почнал...
Явно предизборните пари, дето се нал-
яха в квартала, са били или недоста-
тъчни, или изобщо са го подминали,
щом се е решил на крайната мярка. От-
тук натам тоя квартал има няколко сим-
вола. Единият, естествено, са изборни-
те резултати и мотивираното гласуване
за кой ли път. С други думи - купените
масово гласове. Вторият са "токовите
удари". И третият - кръговото на вът-
решноградската магистрала, дето го
лансираха предизборно, но едва ли то
им събра гласовете. От Караманица
какво друго да очакваш? Кварталът
може и да е забравен от бога, но нико-
га от хората.

Любомира ПЕЛОВА
Банковите ни

сметки могат да бъ-
дат източвани, ма-
кар и с малки суми,
докато дебитните и
кредитните карти
са в джоба ни. Схема-
та не е нова, но ста-
ва все по-популярна
в последните месеци.
За това предупреж-
дават експерти по
киберсигурността.

Източването на
пари става със спе-
циални устройства,
които измамниците
допират до пор-
тфейла ви. Измами-
те стават най-често
там, където има най-
много хора - в метро-
то, в автобуса, тро-
лея или в магазина по
време на големи паза-
рувания.

Схемата използва
технологията на без-
контактните разпла-
щания, подобно на
плащанията в мага-
зина. Портативните
пос терминали, кои-
то измамниците из-
ползват, остават не-
видими за нас.

"Когато човек, но-
сещ пос терминал в
джоба или чантата
си, се доближи до ва-
шия портфейл, се
реализира транзак-
ция", обяснява IT ек-
спертът Александър
Ненов.

Сумите, които се
теглят са малки - до
лимита, в който сис-
темата не изисква
въвеждане на ПИН-
код. У нас най-често

Пернишки кримки "разфасовали"
кола, открадната в столицата

Любомира ПЕЛОВА
Двама криминално проявени са за-

държани за пореден път във връзка с
разкомпрлектован  лек автомобил.

Акцията е проведена вчера от служи-
тели от сектор "Противодействие на
криминалната престъпност" при Облас-
тната дирекция на МВР в Перник. Спец-
полицаите проверили помещение в цен-
тралната част на областния град. Там
бил открит разглобен лек автомобил
"Тойота Корола", предмет на престъп-
ление от района Трето районно управ-
ление при СДВР. Във връзка с извър-
шеното деяние са задържани за 24 ча-
са двама младежи на 19 и 22-годишна
възраст от областния град. Те са кри-
минално проявени и неколкократно за-
държани за разглобяване на крадени
автомобили.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 215, ал. 1 от НК и действията
по разследването продължават.

те са 25 или 50 лв.
Схемата е популя-

рна в няколко евро-
пейски държави, но
все още официално
регистрирани от по-
лицията потърпев-
ши у нас няма.

"Първите такива
случаи, за които чух-
ме преди години, бяха
във Великобритания.
Там в метрото се
разхождаха хора, кои-
то дори не криеха
пос терминала, тъй
като не осъзнаваха,
че това всъщност е
форма на джебчий-
ство", допълва Не-
нов.

От компаниите за
картови плащания у
нас твърдят, че по-
добни злоупотреби
при българските
потребители са
трудно осъществи-
ми.

Освен защитите,
които притежават
безконтактните кар-
ти, пос терминали-
те, с които стават
измамите, не могат
да останат аноним-
ни, обясняват ек-
спертите. Дори и да
се стигне до измама,
парите ни ще бъдат
възстановени чрез
т.нар. процедура за
оспорване на плаща-
не.

"Благодарение на
тези договорни от-
ношения между тър-
говеца и финансова-
та институция, в
крайна сметка пари-
те са гарантирани",
посочи Ваня Манова,

мениджър на компа-
ния за картови пла-
щания.

От измамата мо-
гат да ни предпазят
специални калъфчета
или пластики с разме-
ра на самите банкови
карти. У нас те вече
се продават, а в
някои страни се раз-
дават безплатно от
банките при издава-
нето на картите.
Въпреки това, ек-
спертите съветват
да следите всяка
транзакция, която
минава през картата
ви.

В България 75% от
плащанията с карта
са безконтактни. До-
пълнителна защита
при тях ще дадат и
новите европейски
правила, които ще
изискват допълни-
телна верификация -
дори и да теглим до
лимита.

"След петата тран-
закция и след дости-
гане на сума от 150
евро следва система-
та да изиска ПИН",
каза Иван Хаджов, ме-
ниджър "Дигитални
продукти" в компа-
ния за картови пла-
щания.

Особено внимател-
ни трябва да сме
през следващите сед-
мици, когато се оча-
ква милиони да бъ-
дат похарчени около
пазаруванията пок-
рай Черния петък и
Коледа. Тогава и из-
мамниците стават
най-активни.

Променят Правилника за издаване
на български лични документи

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет вчера прие Пос-

тановление за изменение и допълнение
на Правилника за издаване на българ-
ски лични документи/ПИБЛД/. Целта на
направените промени е намаляване на
административната тежест на граждани-
те, поясниха от правителствения прес-
център.

Въвеждат се редица облекчения за
хората: чрез електронната автоматизи-
рана система за електронни услуги на
Министерството на външните работи се
създава възможност за подаване по
електронен път на заявление за издава-
не на лична карта, без да е необходимо
ползването на квалифицирано удостове-
рение за електронен подпис; намаляват
се сроковете за издаване на паспорт,
когато заявлението е подадено в дипло-
матическите и консулските представи-
телства на страната ни в чужбина; въз-
можност за лично получаване на бъл-
гарски личен документ чрез лицензиран
доставчик на пощенска или куриерска
услуга, когато заявлението за издава-
нето на документа е подадено лично в
дипломатическите и консулските пред-
ставителства на страната ни в чужбина,
което предлага тази услуга; осигурява
се и възможността за подаване на зая-
вление за издаване на свидетелство за
управление на моторно превозно средс-
тво в определени случаи и в районни уп-
равления към ОДМВР по постоянен ад-
рес на заявителя.

В съответствие с измененията на
ЗБЛД, е предвидено и издаването на
временен паспорт да се съгласува от
дипломатическите и консулските пред-
ставителства само с министерството на
външните работи, освен в случаите на
издаване на временни паспорти на бъл-
гарски граждани, на които след 1 сеп-
тември 1999 г. не са издавани българ-
ски документи за самоличност, когато
тяхното издаване се съгласува с МВР.

Очакваните резултати са свързани
както с постигане на съответствие с
предвиденото в ЗБЛД, така и с преодол-
яване на необоснованата администра-
тивна тежест за гражданите при предос-
тавяне на услугата по издаване на бъл-
гарски лични документи.

Трима, заподозрени в кражба,
вкарани в ареста
Любомира ПЕЛОВА

Рецидивист от
Брезник и две перни-
чанки са задържани по
подозрение за извър-
шена домова кражба.

Вчера във Второ ра-
йонно уравление се
оплакал 66-годишен
перничанин. Той зая-
вил, че от жилището1
което ползва на улица
"Клемент Готвалд" в
пернишкия квартал "Из-
ток" са откраднати те-
левизор, мобилни теле-
фони, радиоприемник,
перфоратор и други ве-
щи. Това станало през
незатворен прозорец.

Органите на реда
предприели незабавни
действия за установ-
яване на извършите-
лите. За 24 часа с по-
лицейска мярка са за-

държани 35-годишен
брезничанин и две мо-
мичета на 22 години
от областния град,
чиято съпричас-
тност към извърше-
ната кражба е в про-
цес на установяване.
35-годишният мъж е
криминално проявен и

осъждан за различни
престъпления. Момиче-
тата са познати на по-
лицията като непълно-
летни извършителки на
противоправни деяния.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.
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