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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Старозагорски

Сливенска
перла

 Сливен е на път да се сдобие с още ед-
на слава след сливенската перла. Висо-
коградусовата квалитетна напитка до-
сега минаваше за кръчмарски еликсир,
от който на човек не му се прибираше в
къщи. Обратно на кръчмарската поли-
тика, ромите от града на Хаджи Дими-
тър и стоте войводи си дръпнаха деца-
та от училище, с което на практика за-
нулиха образователния процес и закриха
скоропостижно току-що откритата
учебна година. Посланието е ясно - на
когото не му се учи, да се пресели в Сли-
вен или в околностите.

Сливенската учебна контрареволюция
може да влезе в историята на педагоги-
ката. И да остане там като пример за
ненужността на образованието, там,
дето простотията вирее.

Сливенският ромски "образователен"
проект може да удари в главите като
сливенската перла де що има роми на
училище. И да занули образователния
процес в половин България. Човек тряб-
ва да е на интелектуалното ниво "сто
години след маймуните", за да повярва,
че държавата като същински еничарин
ще му прибере детето направо от клас-
ната стая.

Някой да разводни сливенската перла,
че здраво удря в главата.

Валентин ВАРАДИНОВ

70 / 210

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

Строителството е на стойност 655 200 лева
Любомира ПЕЛОВА

Започва ремонтът
на улица "Софийско
шосе", съобщиха от
общинската админис-
трация.  Тя е една от
най -натоварените
улици в града. По нея
минават както вози-
лата от вътрешног-
радския транспорт и
колите на стотици
семейства, живеещи в
района над Автогара-
та, така и автобуси и
леки коли, пътуващи
от столицата към Ра-
домир и Кюстендил .
"Софийско шосе" е в
лошо състояние и от-

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

давна се нуждаеше от
ремонт.

Официално сега
стартът на строи-
телството ще бъде
даден на 9 октомври.
От общинската упра-
ва поясняват, че то
включва подмяна на
водопровода и ре-
монт на пътната нас-
тилка, както и смяна
на бордюрите там,
където се налага. Ще
бъде извършено и
цялостно преасфал-
тиране на улицата,
заяви зам.- кметът
Владислав Караилиев.

Ремонтът е на стой-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÐÀÄÎÌÈÐ ÑÅ ÃÎÒÂÈ
ÇÀ ÔÓÒÁÎËÅÍ ÒÓÐÍÈÐ

“ÑÒÀÐÒ ÍÀ ÊÀÐÈÅÐÀÒÀ”
ÇÀÏÎ×ÂÀ ÎÒÍÎÂÎ
ÄÅÑÅÒ ÌÅÄÀËÀ ÇÀ
„ÊÀËÎßÍ – ËÀÄÈÌÅÊÑ”

Пред Темида още
един пиян шофьор

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин отива на съд за шофиране на

автомобил в нетрезво състояние.
На 30 септември, в град Радомир, на ул.

"Райко Даскалов", бил проверен лек авто-
мобил "Ауди А3", управляван от 27-годи-
шен перничанин. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били отче-
тени 2,11 промила.

Нарушилят закона водач е отказал кръв-
на проба за химичен анализ. Привлечен е
като обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение "подписка".

“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

ност 655 200 лв. с ДДС
и съгласно договора
трябва да приключи в
рамките на 105 дни.

Докато текат ре-
монтните дейности
ще се въвежда пое-
тапно спиране на дви-
жението по улица "Со-
фийско шосе",  а на оп-
ределен етап от
строителството - и
промяна в транспор-
тната схема.  Автобу-
сите, които минават
по "Софийско шосе",
ще бъдат насочени по
обиколни маршрути.
В тази връзка започва
спешно кастрене на

Тримесечно бебе се
бори за живота си

Любомира ПЕЛОВА
Служители от пернишкото Второ район-

но управление на МВР изясняват случай
на пострадало тримесечно бебе.

Сигнал в полицията е подаден от сто-
лично лечебно заведение, където  било
докарано от майката тримесечно пелена-
че. След направения преглед е установе-
но, че детето е със счупени ребра, хема-
том на главата и други травми. Настанено
е в реанимация с опасност за живота.

Служителите на реда незабавно са
предприели действия, за установяване на
обстоятелствата и причините, довели до
тежкото му състояние.

Започнато е досъдебно производство и
действията по разследването продължават.

дърветата по улица
"Отец Паисий", за да

се осигури безопасно-
то им движение.
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2 307 килограма е средният
добив при картофите

Силвия ГРИГОРОВА
Прибрана е продукцията от над полови-

ната от площите с картофи в областта.Това
информираха от Областна дирекция "Зе-
меделие" в Перник.

Най-добра организация по изваждането
на картофите са създали за сега стопаните
от Земен. От засетите в общината 300 дка с
този зеленчук, те вече са успели да прибе-
рат реколтата от над 250 дка. От тях са по-
лучили 320 т картофи при 1280 кг среден
добив от декар, който се очертава като
най-ниския за сега в региона.

Брезничани също се справят успешно с
тази задача. От засетите 380 дка, до сега
те са успели да приберат картофите от 220
дка. От тях са получили 440 т продукция
при 2000 кг. среден добив от декар.

Земеделските производители от Радо-
мир също напредват с прибирането на кар-
тофите. От засетите 1 420 дка в общината,
те вече са реколтирали 1 200 дка. От тях са
получили 1 800 т продукция при 1 800 кг
среден добив от декар.

Трънските стопани, които традиционно
сеят най-много площи с картофи, от засаде-
ните тази година 2 500 дка с този зеленчук,
са успели да приберат реколтата от 1 200
дка. От тях са получили 3 600 т продукция
при 3 000 кг среден добив от декар, който е
най-високия в областта за тази година.

Само земеделците от Ковачевци и Перник
се отказаха тази година да сеят картофи.

По информация от Областна дирекция
"Земеделие" до момента в областта е
прибрана реколтата от 2 670 дка засети с
картофи, което представлява над 60 на сто
от засетите площи. От тях са получени об-
що 6 160т картофи при 2 307 кг среден до-
бив от декар, който е малко по-нисък от ми-
налогодишния.

Пчеларите могат да
кандидатстват за de minimis

Силвия ГРИГОРОВА
От  7 октомври до 18 октомври 2019 г., пче-

ларите могат да кандидатстват за държавна
помощ de minimis в областните дирекции на
ДФ "Земеделие". Утвърденият финансов ре-
сурс за помощта е в размер на 4,5 млн. лв.

Финансова подкрепа имат право да полу-
чат пчелари, които притежават най-малко
20 пчелни семейства. Те трябва да са реа-
лизирали качествен пчелен мед през 2018
и/или през 2019 г. Продукцията им следва
да отговаря на изискванията, заложени
както в Закона за пчеларството, така и на
Наредба за изискванията към пчелния мед,
предназначен за човешка консумация.

Финансовото подпомагане, което пчела-
рите ще получат по линия на минималната
държавна помощ, ще покрие част от го-
дишния им разход за отглеждане на пчел-
но семейство. Подкрепата има за цел да
компенсира направените от стопаните раз-
ходи за зазимяването на кошерите и за
справяне с последствията от неблагоприя-
тните климатични условия, довели до нис-
ки добиви на пчелен мед.

Помощта се предоставя на земеделски сто-
пани, занимаващи се с първично производс-
тво на селскостопанска продукция - физичес-
ки лица, еднолични търговци, юридически ли-
ца и кооперации, отглеждащи пчелни семей-
ства, които са регистрирани земеделски сто-
пани, по реда на Наредба №3 от 1999 г.

Ðàäîìèð ñå ãîòâè çà ôóòáîëåí òóðíèð
Това е 14-тото издание за надпреварата за купата "Христо Радованов"

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

Стендъп комеди шоу на
пернишката театрална сцена
Светла ЙОРДАНОВА

Stand-up Comedy ще
може да гледа перниш-
ката публика на теат-
ралната сцена. На 23-
ти октомври от 19
часа перничани ще
имат възможността
да видят единствени-
я  Stand UP коме-
диант- вентролог в
България - 33-годиш-
ният актьор Дими-
тър Иванов-Капитана
в представлението
"Беше ми 100лично".

Димитър Иванов-
Капитана идва в Пер-
ник заедно със своя
изключително колори-
тен приятел Бай Тъ-
ньо, за да разкажат за
премеждията на чо-
век от малкия град,
дошъл в Столицата.
Как се живее в София,
живее ли се въобще и

има ли тя почва у нас?
100лични истории,

които ще разкажат
Капитана и Тъньо ще
отговорят на екзис-
тенциални въпроси
като:

- Защо се прескачат
трамвайните линии

- Защо трябва да
продупчим билетче-
то на градския

- Кое точно е центъ-
ра на столицата

- Бай Тъньо понася
ли гражданчетата и

Повече първолаци,
за които българският

не е майчин език
Светла ЙОРДАНОВА

Стремително расте броят на първоклас-
ниците, за които българският не е майчин
език. През тази учебна година това се от-
нася за всяко трето дете у нас, обяви ми-
нистърът на образованието и науката Кра-
симир Вълчев, в началото на първия срок.
Според тези данни от общо 60 000 първок-
ласници, около 20 000 трудно или почти не
говорят български език. За сравнение,
през 2017 година броят на децата с друг
майчин език, различен от българския, е
бил под една четвърт от общия брой пър-
вокласници.

Невладеенето на български език е ос-
новна причина за отпадане от образова-
телната система. Въпреки действащия ме-
ханизъм за обхват на учениците, през ми-
налата година от училище са отпаднали
5000 деца.

Неразбирането на български често е при-
чина децата да отпаднат от училище. Ето
защо действащият от две години механи-
зъм за обхват на децата в образователна-
та система е насочен и към предучилищно-
то образование, за да може децата от дет-
ската градина плавно да преминават в
първи клас.

Голяма част от децата в една от детските
градини постъпват там без да знаят нито
дума на български.

От образователното министерство об-
ясняха, че се борят с неграмотността, като
осигуряват допълнителни часове по бъл-
гарски език. Чрез механизма за обхват та-
зи година са записани нови 9000 ученици
за първи път в системата на образование-
то, като сред тях има и 16 и 17-годишни.

Мъж от Красава хванат
да кара почерпен

Любомира ПЕЛОВА
Жител на брезнишкото село Красава е

задържан за шофиране на автомобил в
нетрезво състояние.

Снощи, около 23,30 часа в селото бил
проверен лек автомобил "Фолксваген
Голф", управляван от 42-годишен местен
жител. При изпробването му с техническо
средство за алкохол са отчетени 1,82 про-
мила в издишания въздух. Взета му е
кръвна проба за химичен анализ и е за-
държан за 24 часа с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.

те понасят ли Бай Тъ-
ньо

- Ще мине ли Тънка-
та граница на търпе-
нието ви.

Това е едно невероя-
тно стендъп  комеди
шоу, с изключителен
хумор за нашата реал-
ност и злободневие,
за пътя на един бъл-
гарин от релсите в
Димитровград, до
"Шоуто на Слави" и
жълтите павета, раз-
казано от самия него.

Любомира ПЕЛОВА
За четиринадесета

поредна година в град

Приеха  изменения в Закона за
рибарството и аквакултурите
Силвия ГРИГОРОВА

Министерският съ-
вет одобри проект на
Закон за изменение и
допълнение на Закона
за рибарството и ак-
вакултурите. След
промените изпълни-
телният директор на
Изпълнителна агенция
по рибарство и аква-
култури (ИАРА) има
правото да издава ак-
тове за установяване
на публични държавни
вземания по реда на Да-
нъчно-осигурителния
процесуален кодекс.

Потвърждава се
правомощието на из-

пълнителния дирек-
тор на ИАРА да изда-
ва решения за финан-
сови корекции. Те са
свързани с разпоред-
бите на Закона за уп-
равление на средства-
та от Европейските
структурни и инвес-
тиционни фондове за
възстановяване на
безвъзмездната фи-
нансова помощ.

Тези права и задъл-
жения на изпълнител-
ният директор на ИА-
РА, в качеството му
на управляващ орган
на Оперативна прог-
рама за развитие на

сектор "Рибарство"
2007 - 2013 г., са част
от мониторинга и
наблюдението върху
програмата, изискващ
запазване естество-
то на дейностите в
рамките на периода
на мониторинг - пет
години от решението
за финансиране.

Целта на промените
е да се гарантира пра-
вилното функциони-
ране на системите за
управление и контрол
на Оперативната
програма за развитие
на сектор "Рибарс-
тво" 2007 - 2013 г.

Радомир ще се прове-
де традиционния
футболен турнир за

купата Христо Радо-
ванов. Проявата се
провежда всяка годи-

на в навечерието на
Деня на града - Димит-
ровден.

През 2019 година в
турнира ще вземат
участие всички учи-
лища в общината.
Младите футболис-
ти ще бъдат разделе-
ни в три възрастови
групи - I - IV кл., V - VII
кл. и VIII - XII кл.

Срещите ще се иг-
раят на 9 и 10 октом-
ври от 14.30 часа на
градския стадион.

С Решение на Об-
щински съвет - Радо-
мир, стадионът вече
носи името на заслу-
жилия футболен дея-
тел Христо Радова-
нов. Това е човек, от-

дал целия си живот за
развитието на дет-
ско - юношеския фут-
бол в дружеството.

На 9 октомври, пре-
ди старта на футбол-
ния турнир, с тър-
жествен ритуал ще
бъде открит бареле-
фът на Христо Радо-
ванов.

Гост на официалната
церемония ще бъде за-
местник - министърът
на младежта и спорта
Стоян Андонов.

По традиция побе-
дителите ще получат
наградите си, които
ще бъдат осигурени
от Община Радомир,
в Деня на града - 25 ок-
томври.
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Пламен Алексиев: Сбъднахме една голяма
мечта на жителите на Долна Диканя!

Роми прибраха децата си от
училище, за да не им бъдат отнети

Светла ЙОРДАНОВА
В две сливенски училища с преоблада-

ващи ромски ученици днес е спрян уче-
бният процес.Причината е, че родителите
са взели децата си от класните стаи зара-
ди слухове, че те ще им бъдат отнети от
социалните служби в изпълнение "Стра-
тегията за детето".

В 6-то Основно училище учебен процес
е имало до 10.00 часа, потвърдиха от уче-
бното заведение. Над 500 деца от първа
смяна са били изведени от родителите си,
въпреки опитите на училищното ръко-
водство да обясни, че тези слухове са
неоснователни. Втора смяна също няма
да има. От училището днес ще обходят
родителите и заедно с ромски медиатори
ще се опитат да ги убедят, да пуснат де-
цата в училище.

Директорът на 8-мо училище, където
днес също е спрян учебният процес, Галя
Илиева отказа коментар. Полицията е
осигурила охрана и безопасното извеж-
дане на децата и преминаване им до ром-
ския квартал "Надежда".

Министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев, който бе в Сливен, зая-
ви, че е информиран за случая. По думите
му в кварталите с ромско население се
спекулира със страховете и става въпрос
за добре организирани групи.

"По мое мнение, някой се опитва да
създаде страхове и внушения. Някой се
опитва да подмени на проблемите, които
има. Много по-голям проблем е това, че
децата не посещават училище, а не това,
че те ще бъдат отнети. Колко случаи на от-
нети деца има у нас? Редно е учителите
да успокоят родителите, и да им обяснят,
че някой се опитва да ги подведе", заяви
министър Вълчев.

В поредица от ма-
териали ще пред-
ставям на Вашето
внимание информа-
ция за това, което
заедно с моя екип
сме постигнали
през годините в об-
ластта на инфрас-
труктурата, ев-
ропроектите, кул-
турата, образова-
нието, социалните

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Неверни са твърдения за принудително отнемане на деца
Светла ЙОРДАНОВА

Регионалните ин-
спекторати по об-
разование ще ини-
циират допълнител-
ни разговори с учи-
тели и родители.

Това е във връзка
с разпространение-
то на дезинформа-
ция сред учениците

и техните семей-
ства, свързана с ка-
тегорично неверни
твърдения за прину-
дително отнемане
на деца.

Това се съобщава в
позиция на МОН.

МОН не може да
допусне училищата
да бъдат обект на

дейности, спорта и
др.

Започваме с почис-
тването на леглото
на река "Диканска" с
дължина 2300 л.м.
Реката преминава
през центъра на се-
лото и години наред
беше задръстена с
дървета, клони и
храсти.

Бяхме упорити в

усилията си да кан-
дидатстваме по
проект за почиства-
не и укрепване на ре-
ката, кандидатс-
твахме четири годи-
ни подред и най-пос-
ле, през 2019 г. полу-
чихме финансиране
от ПУДООС за тези
дейности.

Отсякохме и изко-
ренихме изгнили и

"Ñòàðò íà êàðèåðàòà" çàïî÷âà îòíîâî
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опасни дървета,
клони и храсти, бла-
годарение на което
в момента леглото
на реката е по-про-
водимо за водните
притоци и се пре-
дотвратява опа-
сността от навод-
нение при обилни
дъждове.

Почистили сме
дърветата в серви-
тута на речната
тераса от двете
страни на реката,
след което сме ги
извозили.

Доставили сме и
сме засипали със
скални маси опреде-
лени участъци в
речното корито.
Изгладили сме реч-
ните брегове и сме
премахнали остатъ-
ци от храсти, дър-
вета, клони, дънери
и остатъчни земни
материали от по-
чистването.

 "От името на
всички жители на
Долна Диканя изказ-
вам голяма благо-
дарност на Община
Радомир и лично на
кмета Пламен Але-
ксиев.

Това корито не
беше чистено от
40 години, най-пос-
ле дойде и неговия
ред.

Сбъдна се една
мечта на жителите
на селото, които
преди това с лични
усилия и средства
чистеха коритото
на реката", каза
кметът на Долна
Диканя Елинчо Ко-
лев.

Общата стой-
ност на извърше-
ните дейности по
почистване и ук-
репване на корито-
то на  реката въз-
лиза на 309 355,76
лв. с вкл. ДДС.

такава атака, чиято
цел е създаване на
напрежение и внуша-
ване на страхове.

В същото време
можем да го счита-
ме и за целенасочена
атака към една от
най-важните задачи
пред образователна-
та система и уси-

лията на цялата об-
щност - всяко дете
да посещава учили-
ще.

Призоваваме при
съмнения и притес-
нения родителите
да се обръщат за ин-
формация и съдей-
ствие към институ-
циите - училище, ре-

Болнични асоциации настояват
за незабавно изплащане

на неразплатена дейност
Силвия ГРИГОРОВА

Българска болнична асоциация, Нацио-
налното сдружение на частните болници и
Национално сдружение на областните
многопрофилни болници за активно лече-
ние, изразяват своята пълна подкрепа на
справедливите искания, залегнали в Дек-
ларацията на Съюза на общинските болни-
ци в България, в която се настоява за не-
забавно изплащане на "надлимитната"
дейност.

"Нерешените въпроси, свързани с изпла-
щането на така наречената "надлимитна
дейност", касаят всички изпълнители на
болнична медицинска помощ, независимо
от формата им на собственост. Те са и част
от причините за финансовата нестабилност
на системата на здравеопазване и запла-
ха за фалит на немалко лечебни заведе-
ния.

Решаването на тези въпроси "на парче"
и под натиск само ще задълбочи кризата и
временно ще отложи неизбежното",
смятат от сдруженията.

"Присъединявайки се към исканията на
Съюза на общинските болници в Бълга-
рия, ние категорично настояваме за неза-
бавно изплащане на извършената, но не-
разплатена дейност на болниците и слага-
не на край на политиката на лимитиране в
интерес на пациентите и лечебните заве-
дения", пишат в позицията си болничните
асоциации.

От Сдружението на общинските болници
поискаха незабавното изплащане на "над-
лимитните" дейности. Според тях това ще
спести на лечебните заведения такси и хо-
норари за съдебни процедури и ще позво-
ли този финансов ресурс да се използва
пряко за медицинска дейност. От друга
страна, ще бъде спестен публичен ресурс
за лихви, които  ще трябва да плаща НЗОК
за извършената от болниците, но незапла-
тена дейност.
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гионално управление
на образованието,
структури на МТСП
и МВР.

МОН е сигнализира-
ло компетентните
органи за получените
сигнали за организи-
рани акции по отпис-
ване на ученици от
училищата.

Програмата предлага възможности за реализация на млади висшисти

Силвия ГРИГОРОВА
Стартира процеду-

рата за набиране на
кандидати за работа в
публичния сектор през
2020 г. по програма
"Старт на кариерата",
реализирана от Минис-
терство на труда и со-
циалната политика и
Агенцията по заетос-
тта. Това информираха
от Дирекция "Бюро по
труда" в Перник". Цел-
та на и нициативата е
отново да се предоста-
ви възможност на без-

работни висшисти до
29-годишна възраст да
натрупат в рамките
на 9 месеца първия си
трудов стаж по придо-
битата специалност.
По този начин се уле-
снява преходът  им от
образование към зае-
тост и се постига гъв-
кава комбинация от
знания, умения и прак-
тика, съответстващи
на изискванията на па-
зарната икономика.

"До 18 октомври
2019 г. включително

бюрата по труда в
страната, включитело
и това в Перник, ще
приемат документи за
кандидатстване от
дипломирани младежи
без професионален опи-
т, които желаят да за-
почнат работа по об-
явените работни мес-
та в централните ве-
домства. С цел уле-
сняване на достъпа на
младите хора до уча-
стие, и тази годинаА-
генцията по заетос-
тта е осигурила въз-
можност за подаване
на електроннизаявле-
ния.  По тази програма
са обявени общо 1 989
работни места в цен-
тралнии нституции и
поделенията им в стра-
ната, като младежите
имат възможност да
изберат трите най-
подходящи позиции и

да кандидатстват за
тях. Сред ведомствата
са:  Народното събра-
ние, администрациите
на Президента, Минис-
терския съвет и Ом-
будсмана на Република
България, редица ми-
нистерства, държав-
ни, национални и изпъл-
нителни агенции, коми-
сии и др", поясни дирек-
торът на Дирекция
"Бюро по труда" в Пер-
ник Росен Симеонов.
Той допълни, че облас-
тни и общински адми-
нистрации ще могат
да предложат работни
места за младите спе-
циалисти с висше обра-
зование в началото на
2020 г.

Търсят се предимно
младежи, завършилип-
раво, икономически и
технически специалнос-
ти, администрация и

управление, социални
дейности, информати-
ка и компютърни нау-
ки, архитектура,
строителство и геоде-
зия и др.

За да участват в
програма "Старт на ка-
риерата", кандидатите
трябва да са на въз-
раст до 29 години, не-
навършени до 18 ок-
томври 2019 г. включи-
телно и да имат висше
образование, съот-
ветстващо на посоче-
ното от работода-
теля за заемане на кон-
кретното работно
място. Други условия
са да са регистрирани в
бюрото по труда като
безработни или заети
търсещи работа лица
и да нямат трудов
стаж по придобитата
специалност от висше-
то образование.
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Ñòàðòèðà "Çàåäíî äà çàùèòèì òðóäà ñè!"
Акцията е на двете големи синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа"

Любомира ПЕЛОВА
Двете големи син-

дикални организа-
ции на КНСБ, КТ
"Подкрепа" и техни-
те индустриални
федерации започват
Национална акция на
работеща България
"Заедно да защитим
труда си!".

КНСБ и КТ "Подкре-
па" настояват за
значително увелича-
ване на заплащане-
то за нощен труд и
за време на разполо-
жение като функция
от Минималната ра-
ботна заплата
(МРЗ) за страната.

Те настояват за въ-
веждане на сумирано
изчисляване на ра-
ботното време само
за производствата
с непрекъсваем тех-
нологичен режим на
работа.

Двете синдикални-
те организации ис-
кат реално отчита-
не и заплащане на
положения извънре-
ден труд при суми-
рано изчисляване на
работното време.

Увеличаването на
заплащането му
трябва да бъде 75%
в почивните дни и
на 100% на официал-

ните празници.
Президентът на

КНСБ Пламен Димит-
ров изтъкна на прес-
конференция пред
журналисти, че цел-
та на акцията е да
съберат до 100 000
подписи до Коледа,
чрез които да пов-
дгинат обществено-
то и медийно внима-
ние върху проблеми-
те на нощния труд,
извънредния труд и
сумираното изчисл-
яване на работното
време.

Той отчете, че над
50% от извършени-
те нарушения във

всички сектори, сан-
кциорани от Инспек-
цията по труда са
свързани пряко или
косвено с наруше-
ния, свързани с на-
рушенията на ра-
ботното време.

 Според Пламен Ди-
митров има случаи,
при които наруше-
нията дори не мо-
гат да се уста-
новят от проверки-
те на контролните
органи, а издадени-
те предписания и ак-
тове показват само
айсберга на пробле-
ма.

Сред тях са пороч-
ните практики в
прилагането на су-
мираното изчисл-
яване на работното
време, дежурствата
и несправедливото
отчитане и заплаща-
не на полагания из-
вънреден труд.

От КНСБ са реше-
ни да доведат до
край законовата
рамка и регламен-
танция в по-сравлед-
лив вид на отчита-
нето на работното
време в неговия су-
миран вариант, как-
то и заплащането
на нощния и извън-
реден труд.

Прокуратурата отказа
да забрани БХК

Любомира ПЕЛОВА

Главният прокурор Сотир Цацаров счете
за неоснователно искането за прекратява-
не на Българския хелзинкски комитет.

Припомняме, в края на септември ВМРО
настоя БХК да бъде забранен заради ока-
зване на натиск върху българските магис-
трати и извършване на "противоконститу-
ционна, противозаконна, неморална и от-
крито антибългарска дейност".

В мотивите за решението на главния про-
курор се посочва, че в устава на БХК е поя-
снено, че целите и задачите на сдружение-
то са свързани с организирането на систем-
ни наблюдения върху ситуацията с човеш-
ките права в България и чужбина; изготв-
янето на доклади за ситуацията с правата
на човека и разпространението им в стра-
ната и чужбина; изготвяне, превеждане и
разпространение на материали, свързани с
теорията и практиката на правата на чове-
ка; организиране на конференции, семина-
ри, публични акции и други законни форми
на гражданска дейност, свързани със за-
щита на човешките права, включително и
защита правата на отделни физически и
юридически лица на територията на Бълга-
рия и в чужбина.

Посочва се, че в сигнала не се твърди
осъществяваната от сдружението дейност
да обуславя включването му в списъка по
чл. 5 от Закона за мерките срещу финанси-
рането на тероризма или да е насочена към
подпомагане на тероризма - основания, при
които единствено главният прокурор има
право да сезира съда с искане за прекрат-
яване на дейността на сдружението.

Липсват твърдения и относно останалите
две основания, при наличието на които все-
ки може да поиска от съда по регистрация
прекратяването на ЮЛ с нестопанска цел.
В тези случаи прокуратурата има право да
предяви конститутивен иск за прекратява-
не на юридически лица /търговци или таки-
ва с нестопанска цел/.

В мотивите на Цацаров се посочва и че
конституционното право на гражданите да
се сдружават е ограничено единствено от
забраната за извършване на политическа
дейност, присъща за политическите партии
и поставяне на политически цели, както и от
осъществяване на дейност, насочена сре-
щу суверенитета, териториалната цялост на
страната и единството на нацията, към раз-
палване на расова, национална, етническа
или религиозна вражда, към нарушаване
на правата на свободите на гражданите,
създаването на тайни или военизирани
структури, или такива, които се стремят да
постигнат целите си с насилие.

Твърденията в искането за прекратяване
на дейността на БХК заради оказан "пряк и
косвен ...натиск и влияние върху българ-
ските магистрати" с оглед осъществявани-
те дейности под формата на организирани
безплатни обучителни семинари за магис-
трати и осигуряването на процесуална за-
щита на определени лица, като част от ле-
гитимно заявените цели при регистрацията
на сдружението, не сочат на забранена от
Конституцията и законите дейност, посочва
се в позицията на главния прокурор.

От прокуратурата допълват и че подате-
лите на сигнала могат да предявят иск
пред СГС, ако считат, че твърденията им
обосновават постановяване на решение за
прекратяване на дейността на БХК.

Основните ориен-
тири на синдикална-
та организация ще
бъдат Конвенцията
на работното време
на Международната
организация на тру-
да (МОТ) и Директи-
ва 2003/88/на Евро-
пейския съюз.

От своя страна
президентът на КТ
"Подкрепа" Димитър
Манолов посочи, че
България е на пето
място в Европей-
ския съюз по коли-
чество работно вре-
ме. Ние полагаме
най-много и най-нис-
ко платен труд, от-
чете шефът на син-
дикалната организа-
ция.

Според Манолов
"всяка жаба трябва
да си знае гьола и
всеки трябва да се
занимава с това,
което разбира, но
Европейската дирек-
тива за работното
време е транспони-
рана в българското
законодателство с
някои изключения".

На него му иска
така поставените
цели да стане с доб-
ро, защото имало и
други начини да ги
получат.

Проверяват отново учебните
програми от 1-ви до 7-и клас
Светла ЙОРДАНОВА

Учебните програми
по всички предмети
от първи до седми
клас ще бъдат прегле-
дани отново.

Целта е да се подоб-
ри начинът на препо-
даване на учителите
и с какви методи да
стане това, обясниха
от просветното ми-
нистерството.

Първи ще бъдат
преразгледани учебни-
те програми по мате-
матика. Причината е,
че тя и природните
науки са приоритет-
ни за министерство-
то.

"Тази наука е базова,
а точно по нея има
най-голям проблем с
резултатите от из-
питите на ученици-
те", заяви просвет-
ният министър Кра-
симир Вълчев. Поради
тази причина е сфор-
миран екип, който да
преразгледа учебните
програми и да предло-
жи варианти как да се
избегне "препускане-
то" по материала.

В него ще се вклю-

чат членове на Съюза
на математиците в
България и учени от
Българската академия
на наука. Просвет-
ният министър отче-
те, че спънките са ос-
новно с надграждане-
то на знанията на де-
цата след 4 клас. Уче-
бните програми няма
да бъдат задължител-
но променени, а само
ако експертите уста-
новят претоварване
с учебния материал в
даден клас.

Предстои и създа-
ването на електронна
платформа със свобо-
ден достъп, в която
учители ще пред-
ставят учебния ма-
териал по атракти-
вен за учениците на-
чин. Това ще се случи
по проект "Образова-
ние на бъдещето" по
оперативната прог-
рама "Наука и образо-
вание за интелиген-
тен растеж", който
скоро ще бъде одобре-
н. "Едната насока по
проекта е изграждане-
то на електронна
платформа за учени-

Манолев отива на съд
заради къщата за гости

Любомира ПЕЛОВА
Бившият зам.-министър на икономи-

ката Александър Манолев е обвинен, че
е предоставил неверни сведения с цел
получаване на средства от фондове,
принадлежащи на ЕС за изграждане на
"къща за гости" в Сандански. Пред Те-
мида заедно с него ще се изправи и
А.Д. Това съобщиха от пресцентъра на
Апелативна прокуратура - София.

От държавното обвинение отбелязват,
че обвинителният акт е внесен пет ме-
сеца след започването на разследва-
нето по случая. Обвинението на Мано-
лев е за подбудителство и помагачес-
тво, а А.Д. е извършител. Те били пред-
ставили неверни сведения пред съот-
ветните институции, за да получат ев-
росредства.

Прокуратурата посочва, че обвиняе-
мият Манолев подбудил и умишлено
склонил А.Д. за извършване на прес-
тъплението. Той я улеснил чрез даване
на съвети и разяснения относно проце-
дурата за кандидатстване, условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, както и необходими-
те за това документи. Също така е оси-
гурил счетоводна и строителна фирми,
недвижим имот, върху който да се из-
гради "къщата за гости", както и земе-
делска земя за регистрацията на об-
виняемата като земеделски производи-
тел. Той е осигурил и материалите за
изграждането на къщата, като е пре-
доставил същите на строителя.

ци с отворени образо-
вателни ресурси - уро-
ци, филмчета, клипче-
та, които самите
учители ще изработ-
ват, а ние ще им ги
плащаме. Те ще бъдат
свободни за ползване
от всички", посочи
Вълчев. Амбицията
пред просветното
министерството е да
бъдат осигурени без-
платни платформи за
обучение.

По проекта ще бъ-
дат финансирани и
дейности по дигитал-
ната креативност,
кодиране и моделира-
не, в които могат да
се включат и най-мал-
ките ученици. След ка-
то малчуганите от
трети и четвърти
клас вече изучават
предмета "компютър-
но моделиране", той
може да бъде въведен
и в първи клас. "Об-
мисля се въвеждане-
то на дигиталните
технологии в образо-
ванието още от пър-
ви клас", заяви образо-
вателният минис-
тър.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85 м2, ет. 1, ТЕЦ - по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
7. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 46 000 лв.
8. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
9. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет.1, ТЕЦ, 1 тер., лукс, с обзавеждане  - 53 000 евро
11. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
12. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 84 000 лв.
15. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
16. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
17. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
18. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 87 500 евро
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
23. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 87 500 лв.
24. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП:70 м2,
      двор:283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

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

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

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

- 31 000 евро

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

4. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ -25 000ЛВ.

5.С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М -20 000ЛВ.

6. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000ЛВ.

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М

10.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М

11.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -20Е/КВ.М

12.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
7. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
8. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
9. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2 - 16 000 лв.
10. 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 комплекти

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

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

обзаведени:

60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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
Купувам гарсониера в

Перник. Тел.: 0898 611 444
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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Учените направиха мрачни
прогнози за бъдещето на нашия
свят въз основа на наблюдения
и изследвания на Слънцето.

Учените направиха мрачни
прогнози за бъдещето на нашия
свят въз основа на наблюдения
и изследвания на Слънцето. Ето
какво съобщава Спутник в ста-
тия на Олга Бугрова.

Първо, Слънцето ще нарасне
до размера на червен гигант и
ще изгори всички планети. Ко-
гато от тях са останали само въг-
лени, червеният гигант ще за-
почне да се охлажда и ще се

Сбогом, Слънце: Кога и как ще настъпи краят на Земята?

свие до размерите на бяло
джудже. Това ще бъде краят на
Слънчевата система. Човекът
няма да има място в нея.

Перспективата за гибелта на
всички живи същества накара
учените да търсят места за пре-
селване на човечеството. Само
през последните шест месеца
бяха открити поне две подходя-
щи "места за живеене". Общо са
открити повече от 4 500. Шансо-
вете за спасение се увеличават.

Лоши новини
Според най-скромните оценки,

поне 5 милиарда планети може

да се окажат подобни на земята.
Те дори имат свои слънцеподоб-
ни звезди, а някои имат и по-
добна атмосфера. Всички са раз-
положени в нашата галактика, в
Млечния път, но, което е лошо,
извън Слънчевата система. На-
ричат се така: "екзопланети",
тоест екстрасоларни. Според
съвременните космически тех-
нологии до най-близката ще
трябва да се лети няколкостотин
века. Нуждаем се от кораб, кой-
то може да се движи почти със
скоростта на светлината. У Земя-
та има два сценария за развитие
и единият е по-лош от другият:
да се превърне в нещо като
Марс, какъвто го познаваме
днес, или в съседна Венера,
върху която има въглероден
диоксид и 500 атмосфери наля-
гане. Когато космически кораби
са били изпратени на Венера, те
просто са били смачкани.

Добри новини
Междувременно Слънцето по-

не два пъти алармира, причиня-
вайки екстремни събития на Зе-
мята. Директорът на Института за
земен магнетизъм, йоносфера и
разпространение на радиовъл-
ни Владимир Кузнецов ги при-
помня:

"През 1989 г. в канадската про-
винция Квебек, поради магнит-
на буря, причинена от слънчеви
изригвания, за девет часа цяло-
то електричество беше напълно
изключено - всичко изгоря. А

най-мощният инцидент за цяло-
то време на наблюдение на
Слънцето се случи през 1859 г. и
се нарича Карингтънското съби-
тие - "по името на британския
учен, който регистрира най-го-
лямото изригване. Тогава цяла-
та Земя, а не само полярните об-
ласти, беше обхваната от сияния
– толкова силно се оказа влия-
нието върху нейната магнитос-
фера. Това ще се случи отново."

Успокоява ни само едно: всич-
ки тези енергийни смущения и
електромагнитни колебания,
както подчертава Владимир Куз-
нецов, са търпими и не наруша-
ват равновесното състояние на
системата Слънце-Земя.

Но има и по-добри новини.
Слънчевата система няма да ум-
ре толкова скоро, уверява проф.
Кузнецов. Според изчисленията
на учените, занимаващи се с тео-
рията за еволюцията на звезди-
те, Слънцето ще „работи“ стабил-
но поне още 5 милиарда години
като термоядрен източник на
енергия за Земята. Каква ще ста-
не за това време космическата
технология и какви ще са самите
хора, не е известно. Владимир
Кузнецов дори предполага: мо-
же би човекът ще еволюира по
такъв начин, че няма да трябва
да се премества никъде. Просто
намираме нов източник на енер-
гия за себе си и продължаваме
да живеем в променящи се, но
все пак земни условия.

30-минутно ходене на ден
премахва гнева и пази сърцето
Почти всеки лекар и експерт в света съветва хората от всички

възрасти да ходят поне 30 минути на ден за здравословен живот.
Според ново проучване, 30-минутното ходене минимизира риска

от сърдечно-съдови заболявания, подсилва костната структура и
минимизира риска от затлъстяване, както и от някои видове рак,
диабет и повишен холестерол.

Спортният лекар Саваш Кудаш заяви за Анадолската агенция, че
с навлизането на напредналите технологии в ежедневието им, хо-
рата са склонни да отделят по-малко време за упражнения. Той
каза още, че съвременният индустриален начин на живот принуж-
дава хората да ядат нездравословни храни, което увеличава рис-
ка от различни заболявания.

Навикът да се яде преработена храна и да не се тренира, е причи-
нил увеличаване на хроничните заболявания през последните го-
дини, каза Кудаш и обясни, че Световната здравна организация
(СЗО) съветва хората да правят 30-минутни упражнения, ходейки
всеки ден.

Освен на физическото здраве, ходенето също влияе позитивно
върху настроението.

Изследванията показват, че редовното ходене в действителност
модифицира нервната система толкова много, че дори намалява
гнева и враждебността. Освен това ходенето на открито излага на
естествена слънчева светлина, което помага на тялото да отделя
хормони, влияещи на щастието.

Храните с ниско съдържание
на протеин удължават живота
Приемането в ранна възраст на храни с ниско съдържание на

протеин може да повлияе положително на продължителността на
живота.

До това заключение са стигнали учени от Лондонския универси-
тет Франсис Крик, чието изследване публикува Phys.org.

В своята работа биолозите използвали плодови мушици - дрозо-
фила, две трети от чиито генни заболявания съвпадат с тези при
човека. Онези от тях, които са получавали храна с минимално
протеиново съдържание в младостта си, са живели два пъти по-
дълго от останалите.

Според учените такива резултати могат да се обяснят с липидите,
секретирани от кожата. При диета с високо съдържание на протеи-
ни тези съединения се отличават с повишеhttps://a.rozali.com/
article.php?id=67535&level=3&sid=27на токсичност и по-малко защи-
тават от вещества, които ускоряват стареенето.

"Хората, както и дрозофилите, отделят липиди, които овлажня-
ват и защитават кожата от ежедневното въздействие на околната
среда. Но те също така могат и да вредят, влизайки в реакция със
слънчевата светлина и други стресови фактори, което води до об-
разуването на вредни химикали, които ускоряват стареенето",
обясни един от авторите на изследването - д-р Алекс Гулд.

Преди това учени от Държавния университет в Пенсилвания са уста-
новили, че редовното приеманев храната на бели гъбизабавя старее-
нето, тъй като не съдържат антиоксиданти ерготеонеин и глутатион.
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Германия: Възможен нов прилив на
мигранти, по-голям от този през 2015

Растящият брой на мигрантите по гръцките острови сочи, че може да
има нов прилив на мигранти към Европа, дори по-голям от този през
2015 година. Това каза германският министър на вътрешните работи
Хорст Зеехофер, цитиран от ДПА. Министърът отправи предупрежде-
нието след пътувания до Турция и Гърция във връзка с напрежението
за миграцията, след като миналия месец Атина предупреди за растящ
брой пристигащи мигранти от Турция. Зеехофер призова към по-голяма
солидарност от европейските партньори.

"Трябва повече да помогнем на европейските си партньори за кон-
трол над външните граници на ЕС. Оставихме ги сами твърде дълго",
посочва той за неделното издание на в. "Билд". "Ако не го напра-
вим, ще наблюдаваме бежанска вълна като през 2015 година", допълни
министърът. Той се зарече да работи с новия председател на Евро-
пейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да направи всичко въз-
можно да се предотврати повторение на случилото се. През 2015 г.
и 2016 г. Германия прие над 1 милион бежанци. Оттогава броят на
пристигащите годишно намалява. ЕС сключи споразумение с Анкара,
която се съгласи да попречи на мигрантите да продължават към
блока, а Брюксел обеща 6 милиард евро за подкрепа на бежанците в
Турция.

Броят на пристигащите на гръцките острови обаче остава голям.
Днес гръцката брегова охрана е прибрала 85 мигранти от малкия
остров Фармакониси. От Самос, Кос и Лесбос са прибрани 89 души, а
други 37 са открити близо до пристанището на Александруполис.
Според агенцията на ООН за бежанците през първите девет месеца на
тази година от Турция на гръцките острови са се прехвърлили повече
мигранти, отколкото през цялата 2018 година. Увеличават се опитите
на мигранти за преминаване на границата между Гърция и България.
На това ние трябва да отговорим с добра кадрова обезпеченост.
България се справя най-добре от всички държави на първа линия.
Това коментира преди няколко дни в Пазарджик министърът на вътреш-
ните работи Младен Маринов.

Охраната на държавната граница е от първостепенните задачи и
приоритети на българското правителство. В момента има усложняване
на миграционния натиск, посочи Маринов.

В Центъра за специализация и професионална подготовка Младенов
присъства на полагането на клетва на стажанти, които ще попълнят
редиците на Гранична полиция. Клетва положиха 59 гранични полицаи.

Стажантите завършват успешно шест-месечно първоначално профе-
сионално обучение в полицейския център. След завършването на курса
и полагането на клетва, те се връщат там, където са назначени и
започват да изпълняват функциите си като пълноправни гранични
полицаи в направленията Гранично-контролно пропускателна дейност
и охрана и наблюдение на държавната сухоземна и речна граница.

В Китай развъждат гигантски
прасета, като полярни мечки

Във ферма
дълбоко в
Южен Китай
има прасе, кое-
то е тежко кол-
кото полярна
мечка, инфор-
мира „Яху Фай-
нанс”. Над 500-
килограмовото
животно е част
от стадо, което
се отглежда за
гигантски сви-
не. След умър-
твяването им

някои от прасетата могат да бъдат продадени за повече от 10 000 юана
(1 399 долара), което е над три пъти повече от средния месечен доход в
Нанинг, столицата на провинция Гуанкси, където е фермата.

Високите цени на свинско месо в североизточната провинция Джилин
подтикват фермерите да отглеждат все по-големи прасета с цел да
достигнат средно тегло от 175 до 200 килограма на брой. Това е
доста по-високо от нормалното тегло на животните от 125 килограма.

Тенденцията не се ограничава само до малките ферми. Основните
производители на протеини в Китай като „Wens Foodstuffs Group”,
„Cofco Meat Holdings” и „Beijing Dabeinong Technology Group”, също
се опитват да увеличат средното тегло на своите прасета. Големите
стопанства се фокусират върху увеличаване на теглото с поне 14%.
Това може да увеличи печалбите с повече от 30%.

Голямата свиня от Нанинг е отглеждана в отчайващо време за Китай.
След като африканската чума намали броя прасетата в страната
наполовина, цените на свинско месо нараснаха до рекордни нива,
което накара правителството да призове фермерите да увеличат произ-
водството, за да предотвратят инфлацията. Цените на свинско месо
на едро в Китай са се покачили с над 70% тази година, докато
запасите от свине са спаднали с 39% през август спрямо година по-
рано. А свинското е основна съставка и източник на протеини в
храната на китайците.

Китайският вицепремиер предупреди, че ситуацията с доставките ще
бъде „изключително тежка” до първата половина на 2020 г. Китай ще
се сблъска с недостиг на свинско месо от 10 милиона тона, което е
повече от цялото количество предлагано на световните пазари.

По време на неотдавнашното си посещение в големи животновъдни
провинции делегация на правителството призова местните власти да
възобновят производството на свине възможно най-скоро с цел да
върнат нормалните нива през следващата година.

Все пак много земеделски производители са предпазливи при въз-
становяването на броя на свинете, след като бяха засегнати от
чумата по прасетата. Покачиха се и цените на свинете за разплод,
което направи по-скъпо за малките ферми да си позволят възстано-
вяване на стадата. Ето защо увеличаването на размера на прасетата,
които те вече притежават е логичната следваща стъпка.

Дания призовава ЕС да забрани
дизеловите  и бензиновите коли от 2030 г.

Дания, подкрепена от 10 други страни от Европейския съюз, призова
за изготвяне на стратегия, която да забрани продажбата на нови бензи-
нови и дизелови автомобили в ЕС от 2030 г., включително да се разре-
ши на отделни членове на ЕС да въвеждат подобна забрана.

Своето предложение Дания направи този петък, по време на срещата
на министрите на околната среда в Люксембург.

Урсула фон дер Лайен си е поставила за цел през 2050 г. Европа да
е първият СО2 неутрален континент. Датската делегация изтъкна, че
за постигането на тази цел е необходимо транспортният сектор да
намали драстично своите емисии, който е единственият сектор, уве-
личаващ вредните емисии.

ЕС се цели в намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2030 г.,
докато 20 години по-късно тези емисии трябва да достигнат 0, за да
се помогне за спиране процеса на затопляне на планетата. През
октомври 2018 г. Дания влезе в новините с правителственото реше-
ние, че през 2030 г. ще забрани продажбата на всички нови автомо-
били с бензинови и дизелови двигатели. В последствие тази идея бе
изоставена, тъй като по този начин страната би нарушила правилата
на ЕС за търговия.

Детският министър на екологията и енергетиката Дан Йоргенсен
смята, че даването на зелена светлина на отделни членове на ЕС да
въведат забраната ще постави под натиск Европейската комисия,
която да предложи пълна забрана за продажба на нови бензинови и
дизелови автомобила в съюза. Литва, Латвия, Словения, България и
още няколко държави предложиха, че трябва да се вземат повече
мерки, за да се спре „изтичането на СО2“ от продажбата на употре-
бявани автомобили от Западна Европа в Източна Европа.

Йоргенсен смята, че е важно да се обсъжда дългосрочната политика
на съюза с производителите. Той заявява, че следващата стъпка на
Дания е да сформира алианс с другите 10 членки, които поддържат
идеята за забраната на ДВГ.“Смятам, че след това и други ще се
присъединят,“ завършва той.

Продават колекцията от
автомобили на Пол Уокър

Пол Уокър, който изигра полицай,
участващ в улични състезания с ко-
ли, беше голям ценител на красиви-
те и бързи автомобили и притежава-
ше богата колекция от тях.

Шест години след трагичната му
смърт, 21 от тези возила ще бъдат
продадени на 49-ия търг на аукцион-
ната къща „Барет-Джаксън“, който ще
се състои в периода 11 – 19 януари
2020 г.  Средствата, събрани от про-
дажбите, ще отидат за благотворител-
ност.

Акцентите на колекцията включват
седем BMW M3s, състезателен автомо-
бил Nissan Skyline от 1989 г. и Nissan

370Z от 2009 г., който е използван при снимките на „Бързи и яростни
5: Удар в Рио“.„Влиянието на Пол беше огромно, не само като актьор
от филмите „Бързи и яростни“, но и като филантроп и основател на
Reach Out Worldwide – организация, която се бори за осъществява-
нето на достъп на спасители до пострадали области по света“, казва
Крейг Джаксън, изпълнителен директор на „Барет-Джаксън“.

О Б Я В А
ОС на БЧК-Преник обявява поръчка за извършване

транспортна услуга по Оперативна програма за храна и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица план 2017-2019 г.
от склад Перник, ул. “Средец” №1 А до общините на
територията на област Перник.

Условията и сроковете за провеждане на конкурса можете да
получите от деловодството на ОС на БЧК, ул. “Радомир” №1.

Телефон за връзка 076 60 89 10 или GSM - 0889417714
Крайният срок за подаване на офертите е до 15 часа на

24.10.2019г.
ДОРЕКТОР: Н. Минева

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ-ПЕРНИК
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Очакват ви нови възможности в работата, за
които трябва да се хванете и с двете ръце. Не
завиждайте на тези, които са по-успешни от
вас. Може да промените ситуацията кардинално,
ако вложите изгодно пари в проект. След раз-
говор с приятел, ще ви остане неприятен прив-

кус и негодувание. Не се депресирайте излишно.

Избягвайте съмнителни контакти, както в лю-
бовта, така и в бизнеса. Не градете далечни
планове, ако не знаете до къде могат да до-
ведат. За да съхраните репутацията си, тряб-
ва да се държите сдържано. Нечестната игра и
интригите, не са във ваш стил, така че не си

мърсете ръцете и пазете авторитета си.

Очаква ви, обучение, повишаване на квалифи-
кацията и практично прилагане на вашите зна-
ния. Сериозна роля в живота ви, ще изиграе
разговор с човек от миналото. Опитайте се да
слушате повече и не проявявайте инициатива.
Ярки впечатления, ще получите от неща или си-

туации, на които не сте обръщали внимание преди.

Днес, ще бъдете много общителни и весели,
което ще позволи да намерите нови приятели и
партньори. Основното нещо е, да не изпускате
от поглед подробностите, от които зависи ка-
риерното ви развитие. Може спокойно да проме-
ните професията си, да правите планове за бъ-

дещето или да се преместите в друг град.

Трябва да намерите общ език с онези, с кои-
то постоянно спорите за нещо. Не се поддавай-
те на емоциите си, в противен случай, ще ви
изкарат от строя в даден момент. Препоръчи-
телно е, да покажете съчувствие и щедрост към
хората, които винаги ви подкрепят. Връзката с

избраника, ще зависи повече от вас.

Днес, може да получите, не само изгодна ра-
бота, но и да направите романтично запознан-
ство. Животът ви ще стане по-ярък и вдъхновен
и това ще засегне всички области. Не забра-
вяйте, да слушате интуицията си, особено ако
става въпрос за финанси. От инвестиции и зае-

ми е по-добре да се откажете.

Очаква ви е забързан ден, когато дори рути-
ните задачи, ще се окажат трудни. Възможно е
да има разногласия с колеги, финансови зат-
руднения и пречки по пътя към постигането на
личните цели. Близките, ще оценят вашето ис-
крено желание за помирение с техните решения,

но ще трябва да ги зарадвате и с подаръци.

Не се препоръчва да се занимавате днес с
екстремни спортове, а също и да пътувате на
дълги разстояния. Само в най-неотложните
случаи, сядайте зад волана. Възможно е да
получите пари, за минала работа. Практични
сте по природа, затова е добре да спестите

тези пари. Вечерта бъдете с близките си.

Очаква ви продуктивен ден, когато дори с
малко работа, ще получите прилична печалба.
Не е нужно да търсите логика навсякъде, за-
щото истината е някъде близо. Това важи за
личния живот, от който не сте много доволни
напоследък. Вечерта е по-добре да се откаже-

те, от посещения на многолюдни места и публични събития.

Ще започнете да нервничите, когато нещата,
не вървят по предварително очертания план
Въпреки че причините за това може да са раз-
лични. Обърнете внимание на вашето здраве,
по-добре отидете на лекар, ако нещо ви боли
дълго време. За забавления в кръга на прияте-

лите, денят не е добър.

Очаква ви, стабилност във финансовата сфе-
ра, което ще спомогне за съхранение на ду-
шевното ви спокойствие. Толкова често се
безпокоите за финансите, че нервите ви са
напълно разтроени. Някои грандиозни предло-
жения, коренно ще променят решенията ви.

Желателно е да се посъветвате с по-мъдри хора.

Ще трябва да прекратите договора, с някои
от партньорите ви в бизнеса. Но бъдете вни-
мателни, за да не се наруши работата. В лич-
ния живот, ще възникне непредсказуема ситуа-
ция, когато ще научите повече за близък чо-
век, отколкото е необходимо. От пътуване с

кола, по-добре се откажете, особено при лошо време.
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Äåñåò ìåäàëà çà „Êàëîÿí – Ëàäèìåêñ”
Трета поредна отборна купа взеха пернишките таекуондисти

Областно футболно
първенство

ГРУПА „ЗАПАД”
5-ТИ КРЪГ

Резултати:
Буря – Дружба 2:3
Рудничар – Партизан 3:1
Черногорец – Ерма 1:1
Вихър – Чорни 1:2
Класиране:
1. ФК Чорни 11-3     13 т.
2. ФК Дружба 11-7     9
3. ФК Черногорец 7-5       8
4. ФК Рудничар 6-4       6
5. ФК Партизан 11-13   6
6. ФК Ерма 6-8       4
7. ФК Вихър 3 4-10     3
8. ФК Буря 9-15     3

ГРУПА „ИЗТОК”
5-ТИ КРЪГ

Резултати:
Енергетик – Верила 4:0
Ятак – Пирин отл.
Витоша – Металрг 1:1
Спортист – Ботев 7:1
Класиране:
1. ФК Спортист 21-3     15 т.
2. ФК Витоша 9-9       10
3. ФК Металург  9-2       7
4. ФК Ботев 11-14   7
5. ФК Енергетик 8-7       6
6. ФК Пирин 5-7       3
7. ФК Ятак 3-11     1
8. ФК Верила 3-16     0

ДЕЦА
Перник – Кюстендил
Миньор – Кюстендил 2 13:3
Стр.слава – Велбъжд 7:2
Кюстендил 1 – Мметалург 6:0
Марек – Легия 8:0
Класиране:
1. ФК Марек   21-2     9 т.
2. ФК Струмска слава  25-14   9
3. ФК Кюстендил 1   15-4     6
4. ФК Велбъжд   15-16   6
5. ФК Металург   13-21   6
6. ФК Миньор   25-15   6
7. ФК Легия   8-26     3
8. ФК Кюстендил   2 6-18     1
9. ФК Германея   2-14     1

Къде сме в световната атлетика
Според класирането по точки на световното

първенство в Катар, в което се вземат пред-
вид местата до осмо, сме си 63-и в света заед-
но с Дания и Иран. При над 200 участващи
държави. Но всичко се свежда до Ивет Лало-
ва, която за пореден път стана лицето на атле-
тиката. И то вечно усмихнатото и позитивно ли-
це. Но дали ни остават още толкова много го-
дини с Ивет. На никого не му се иска тя да се
откаже, защото ще остави огромна пропаст
след себе си.Сезонът на Мирела Демирева си
бе странен и така си и завърши. Без силен ре-
зултат и 10-о място.Габриела Петрова трябва
да излекува всичките си болежки, за да има
някакви шансове за олимпиадата в Токио. За-
щото се видя, че в женския троен скок 14,50
метра вече не стигат за нищо.Тихомир Иванов
вече е здрав и това е добре. Сега остава да
реализира отново огромния си потенциал. За-
щото без 230 см и то постоянно в скока на ви-
сочина си оставаш периферия.Георги Цонов
изненадващо свали метър от постижението си
за месец.Поканените Инна Ефтимова и Алек-
сандра Начева не надскочиха сезона си.
Участието на Алекс пък буди само недоуме-
ние, след като при тези контузии може би бе
по-правилно да се съхрани.А най-тежката при-
съда е, че нито един наш участник не постигна
най-доброто си постижение за сезона на све-
товното. Което за нивото на атлетиката в Доха
си е направо трагедия.

На своя стадион в
квартал „Димова маха-
ла” отборът на „Енер-
гетик” спечели убеди-
телна победа над гос-
тите от Дрен. Дома-
кините вкараха по два
гола през двете по-
лувремена на мача.
Още в шестата мину-
та Валентин Георгиев
откри резултата, а
две минути преди
края на първата част
Владислав Сираков уд-
вои преддината им.
Две бяха попаденията
и през второто по-
лувреме на двубоя.В
69-та минута Чавдар

На 5-ти Октомври 2019 г. се проведе поредният дет-
ски турнир за купа Плевен. От тази година, той стана и
международен, с участието на клубове от Северна Ма-
кедония.

За пореден  път  спортен клуб „Калоян –Ладимекс“  до-
каза своята класа  в обучаването на деца и представяне-
то им на различни турнири. Въпреки обновения отбор
при децата,  те успяха да завоюват 4-ри златни, 4-ри
сребърни и два бронзови медала, с което се наредиха
втори в отборното класиране. Досега спортният клуб е
завоювал три поредни години купа Плевен. Децата пока-
заха завидна класа в спаринга и доказаха, че са достойни
последователи на предишните състезатели, които пре-
минаха в по-голяма възрастова група, а някои от най-
добрите бяха  изпратени в Бургас да защитават името
на „КА ЕЛ кикбокс клуб Перник” на Държавното първен-
ство по кикбокс  татами  дисциплини.Състезанието бе
много динамично и добре организирано. За първи път
при децата бе системата в групи, където трябваше да
се играе всеки срещу всеки, докато влезне в пирамидата
за първите три места. Благодарим и на родителите,
които подкрепиха малките състезатели на този турнир
– заяви президентът на клуба Иво Иванов.

„Енергетик” надви убедително „Верила”Кобрата ще се бие срещу
бивш затворник

Топ боксьорът ни Кубрат Пулев ще тряб-
ва да се бие срещу нов съперник, вместо
сочения до момента 37-годишен австра-
лиец Марк де Мори.Само месец преди пър-
вия си мач след връщането на лиценза му
– на 9 ноември, Кобрата научи, че ще има
различен опонент от този, за който се гот-
веше до момента, пише ESPN. Сега стана
ясно, че на пътя на българина ще се изпра-
ви 38-годишният американец Райдъл Бу-
кър. Все още обаче нищо не е подписано,
тъй като договорката е само устна. Очаква
се официално потвърждение в близките
дни, но новината се потвърждава пред аме-
риканското издание от двама източници,
близки до организаторите на двубоя.

 Битката между Пулев и Букър ще е под-
гряваща за галасрещата на вечерта на 9
ноември между Джамел Херинг и Ламонт
Роуч във Фресно. Всички мачове ще се иг-
раят на стадиона в калифорнийския град,
който се ползва предимно за бейзбол. Аме-
риканецът е с баланс от 26 победи и 2 загу-
би, като точно половината от успехите му са
с нокаут. Той е смятан за няколко пъти по-
качествен опонент от Марк де Мори, макар
също да не е в челото на световния бокс.
Букър започва силно кариерата си, но тя е
прекъсната за цели 12 години, след като
през 2005 г. влиза в затвора за разпростра-
нение на наркотици. След излизането си
през 2017 г. подновява изявите си на рин-
га, като има четири победи и една загуба в
това време. За последно се е бил през ап-
рил, когато записа успех.

И „Ботев” (Пловдив) май остава без треньор
Ботев (Пловдив) направи вчера първа тренировка за новата седми-

ца, но от нея отсъстваше треньорът Желко Петрович. Най-вероятната
причина за това е, че специалистът преговаря със собственика на
клуба Георги Самуилов за раздяла по взаимно съгласие. Припомня-
ме, че след шампионатното поражение с 0:3 от Ботев (Враца) босът
на канарчетата поиска оставките на спортно-техническия щаб.

Спортният директор Адалберт Зафиров я даде, но не и Петрович.
Причината е, че треньорът има клауза в договора, която му позволя-
ва да получи сериозна неустойка при уволнение. Ако той напусне по
собствено желание, то ще загуби огромна сума.

Очаква се казусът да бъде решен до часове и в крайна сметка да
се стигне до напускането на Петрович, но по взаимно съгласие. Вче-
рашната  тренировка на канарчетата бе водена от кондиционния
треньор Тодор Георгиев.

Златни медалисти:
Рая Янчева до 35кг 8-9 годишни
Невен Гелева до 35кг 10-11г.
Ивайло Стефанов до 30 кг 10-11г.
Веселен Георгиев до 55 кг 12-13 г.

Сребърни медалисти:
Габриела Боянова до 35 кг 8-9 годишни
Виктор Аспарухов  до 40 кг при 10-11г.
Даяна Димитрова  до 30 кг при 10-11г.
Свтослава Евстатиева  до +50 кг при 10-11г.

Бронзови медалисти:
Калоян Рударски и Денислав Вениславов

Димитров с глава нап-
рави разликата класи-
ческа, а седем минути
преди да изтече ре-

довното време неос-
тараващият Емил
Георгиев оформи
крайното 4:0.
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Те са се появили и се разпространяват през "Зоната на здрача"

 В ПЕРНИК ОСВЕН ВО-
ДОПРОВОДНИ СПЕЦИА-
ЛИСТИ СТАВАМЕ И ПЪТ-
НИ ИНЖЕНЕРИ. Дълго ча-

каният основен ремонт на една от най-
калпавите улици - "Софийско шосе",
започва днес. Идеално, биха казали
мнозина на пръв прочит. Когато човек
обаче задълбае в тематиката, почва да
мисли мрачно. Защо? По договор ре-
монтът трябва да трае точно 105 дена.
Демек, от днес до 24 януари 2020г. 24
януари е в средата на зимата. Казано
простичко - месеците ноември, декем-
ври и януари ли са най-подходящите за
този тежък и отговорен ремонт на тази
натоварена улица? В дъжда, калта,
снега и студа ли ще се извършат най-
качествените строителни дейности? Ка-
къв ще е тоя асфалт, дето ще го пола-
гат между два снеговалежа, а може и
по време на снеговалеж? Сигурно се
готвим да шашнем света с някаква су-
пер технология, основана на спойката
между лед и бетон. А и тоя срок дали
ще се спази, или по стар народен оби-
чай ще бъде удължен поради непрео-
долимите метеорологични дадености,
които няма как да не са гадни. Да, до-
говорът е сключен, един пари трябва
да се усвоят, но за сметка на какво ще
е това чудо? И кои ще са тия работни-
ци, дето ще бачкат при минусовите тем-
ператури на тиферич? Дето е казал шо-
път:"И я не знам, ама и тека не е."

ПАТРИАРХЪТ ЗДРАВО ЩЕ ГО ЗА-
КЪСА В ПЕРНИК. ТОЯ ПУСТИ ИНА-
Т ДА ГО ПРАВЯТ ПОЧЕТЕН ГРАЖ-
ДАНИН може и да го накара да удари
една "Анатема!" по адрес на всичко
пернишко. Ама настина, защо не спира
тая главоблъсканица с Негово Светей-
шество? Не стана ли ясно, че дори и да
го прокарат през иглени уши за поче-
тен гражданин, само ще го развенчаят,
нищо повече. А Общинският съвет в то-
зи състав ще изпее лебедовата си пе-
сен, която ще звучи твърде грачещо.
Ако с нещо ще се запомни тоя мандат,
с това ще е - разправиите около когото
не трябва - патриарха. Вчера на коми-
сията по вероизповедания нищо не бе
решено. Някаква абсурда патова си-
туация, която е знак, че по-добре тая
тема да се снеме от дневния ред, за да
не стане резилът по-голям. И да не ни
анатемоса патриархът, че каквито се
пишем христолюбиви...

Любомира ПЕЛОВА
През цялата 2018 го-

дина са се появили 51
нови вещества, които
се добавят в т. нар.
дизайнерски дроги. То-
ва съобщи д-р Божидар
Чукурланов, във връз-
ка разпространението
на опасни наркотици.

Той посочи, че това
означава всяка седми-
ца синтезиране на но-
во вещество, което
прави работата на
специалистите изклю-
чително трудна. По
думите му това е нов
етап в еволюцията на

Съд за дама, потрошила
старец с автомобила си

Любомира ПЕЛОВА
П е р н и -

чанка оти-
ва на съд
за причин-
яване на
средна те-
лесна пов-
реда.

На 10 ок-
томври ми-

налата година, на външноградската ма-
гистрала е блъснат 93-годишен мъж от
областния град. Колата - "Фолксваген
Голф", е била шофирана от 48-годишна
перничанка. В резултат на удара възрас-
тният мъж е получил различни травма-
тични увреждания на горен крайник.

Водачката на колата е привлечена ка-
то обвиняема по чл. 343, "а", ал. 1 от На-
казателния кодекс и работата продължа-
ва съвместно с Районна прокуратура -
Перник.

Над 6000 неправоспособни
водачи хванати за 9 месеца

Любомира ПЕЛОВА
За първите 9 месеца на годината от "Пътна

полиция" са установили над 6 000 шофьори
без книжки по пътищата на страната. Често
нарушение е и предоставянето на автомобил
на хора, които нямат право да шофират. На то-
зи фон данните показват, че от началото на го-
дината ранените на пътя са над 6000, а заги-
налите малко над 450.

От Пътна полиция признават, че не са един
или два случаите, при които коли се дават
съзнателно на неправоспособни шофьори. За
подобно нарушение регистрацията на превоз-
ното средство се прекратява от половин до
една година. След това това собственикът
трябва да изкара нови регистрационни номе-
ра. Освен това санкцията е Повече от 800 са
случаите, при които вече има издадено нака-
зателно постановление, говорим за 9-те месе-
ца на тази година, то е влязло в сила и вече
текат процедури по заплащане на дължимите
глоби или предаване на некоректните длъж-
ници към НАП, заяви инспектор Мария Боте-
ва.

По данни на МВР от началота на годината
общият брой на установените неправоспособ-
ни водачи е над 6 000. Най-голям брой сан-
кционирани има в София, Пловдив и Бургас.

дизайнерските дроги,
тъй като с промяна на
формулата се получа-
ват нови вещества,
които не са включени
в забранителните спи-
съци на съответното
законодателство.

Това пък автоматич-
но ги прави незасегна-
ти от преследването
на законодателство-
то и могат да бъдат
разпространявани
през т. нар. "Зона на
здрача" на интернет.

Според д-р Чукурла-
нов проблемът се със-
тои в това, че тези
нови формули имат
определени действия,
които не могат да бъ-
дат изучени от лека-
рите достатъчно бър-
зо.

Така заливайки паза-
ра за кратко време с
ниска цена и хилядок-
ратна печалба, много
бързо настъпват епи-
демии от интоксика-
ции, които не са напъл-
но изяснени на специа-
листите. Оттам вече
терапевтичния под-
ход за спасяване на хо-
рата е изключително
труден.

Друг етап от синте-

зирането на диназай-
нерските дроги е при-
бавянето на нови мо-
лекули, които прида-
ват акцент на опреде-
лено въздействие.

Специалистът разя-
сни, че такива напри-
мер са т. нар. "хи-хи"
таблетки.

"Там Ви показват
един пръст и изпадате
в изключително добро
настроение, безкри-
тичност, повишено
либидо.

Това са само малка
част от добавките,
които се слагат към
наркотиците, но
трябва да се знае, че
те са изключително
вредни за здравето на
приемащите ги хора",
коментира д-р Божи-
дар Чукурланов.

Той посочи още, че
една част от дрогата
се прави в нелегални ла-
боратории в България,
но друга не малка част
може да бъде закупена
от интернет. "Това са
т. нар. смеси за пушене
и соли за вана, които
си пристигат без-
препятствено с други
пратки", коментира
още д-р Чукурланов.

Днес спират движението на МПС
по участък от Кричим-Михалково

Силвия ГРИГОРОВА
Днес от 14 ч. до 16 ч. се ограничава пре-

минаването по участък от третокласния път
Кричим - Михалково за извършването на
взривни работи, свързани с уширение на
пътното платно в района на паметника на
22-та разстреляни перущенци. Това е в от-
сечката между Кричим и тунел "Кричим".
Обходният маршрут е по път II-86 Пловдив -
Асеновград - Смолян. Необходимо е шо-
фьорите да карат внимателно, със съобра-
зена скорост и да спазват стриктно пътната
сигнализация.

Взривните дейности са необходими за
изпълнението на проекта за рехабилитация
на 15,29 км от пътя  Михалково - Кричим от
км 88+050 до км 103+341. Това е участъкът
от изхода на Кричим до яз. "Въча". Проек-
тът - лот 23, се финансира по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,
чрез Европейския фонд за регионално раз-
витие и националния бюджет. Инвестиция-
та е за близо 23 млн. лв.

По проекта се ремонтират 4 големи мос-
тови съоръжения и тунела "Кричим", който
е с дължина 130 м. Тунелът е изграден
през 1963 г., като оттогава досега не е ре-
монтиран.

Некачествени горива
скапват автомобилите ни
Любомира ПЕЛОВА

Сервизите у нас от-
читат бум в ремон-
тите на автомобили
заради некачествено
гориво.

Близо 190 000 литра
калпави горива в бен-
зиностанции у нас са
забранени за продаж-
ба от началото на го-
дината.

Според автомон-
тьори все по-често
шофьорите идват
при тях заради проб-
леми в колата след за-
реждане с некачестве-
ни бензин или дизел.

"Има оплаквания,
свързани с горивната
и с изпускателната
уредба. Когато гори-
вото не е качествено,
то няма пълно изгар-
яне и се наслагват от-
лагания по изпусква-
телната система.
Страдат DPF фил-
трите, които се за-
пълват лесно, но мон-
тажът им струва
скъпо", каза Румен Ду-
нев от Съюза на ав-
тосервизите.

Той допълни, че кол-
кото по-некачествено
е горивото, толкова
по-голяма е амортиза-

цията на двигателя.
По думите му оплак-

ванията на хората са,
че двигателят не ра-
боти равномерно.

"Клиентите се оп-
лакват, че двига-
телят гасне, прекъс-
ва, липсва мощност.
След диагностика се
вижда, че в много от
случаите причината е
в лошите горива", ка-
за още Дунев.

Според него влага-
та поврежда отделни-
те елементи на авто-
мобилите ни.

"В резервоара на
бензиностанциите
от разликата в гори-

вото топло-студено,
се получава конденс,
който попада в гори-
вото и се получава
разреждане с вода. То-
ва обаче е естествен
процес", заяви Румен
Дунев. Той допълни, че
всеки водач може да
слага стабилизатор
на горивото, за да мо-
же превантивно да се
предпазва от пробле-
ми.

Експертите не из-
ключват обаче иззе-
тите незаконни гори-
ва да отиват в туби
и бидони и да се преп-
родават с 1/3 по-ев-
тино.
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