
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

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

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

Ïåðíèê å ãîòîâ çà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.76 лв.
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Св. мчци Минодора,
Митродора и
Нимфодора

Ресори
за пари

Премиерът Борисов изплю камъчето -
ресорът, който ще получи бъдещият
ни еврокомисар, щял да е престижен и с
много пари за разпределяне. Така е. За-
що ни е ресор, ако не шумолят пачките
с евро? Борбата комай е само в това
направление - да напипаме преразпреде-
лителните процеси. То и Алековият  ге-
рой го е казал кристално ясно - веднъж
да се курдисам като управител на Со-
лунската митница, само две години ми
стигат, а после да си накривя калпака,
па да си вдигна една вила на Охридско-
то езеро... Кеф!

Нашата политика е по байганьовски
прагматична - ресорите в пари. Като
навремето комсомолските сватби - по-
даръците в пари. Даже може да се пос-
тараем и като национален идеал да
включим европейската си ресорна поли-
тика. За какво се борихме да влизаме в
Европата, ако сме извън далаверата?
Затова да напъваме за кокала докрай.
Повече пари в ресора - по-стабилен ав-
торитет градим по света и у нас. Не
сме будалите на континента, за да ни
пробутват образованието и култура-
та. Пари ни дайте на нас, пари! Друго-
то си го можем. От Бай Ганьо, та до
днес. Национален идеал, какво да го пра-
виш?

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 280

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

Над 1 милион лева са вложени за подобрения в училища и градини
Светла ЙОРДАНОВА

Община Перник е в
пълна готовност за
първия учебен ден.
Над един милион лева
са вложените средс-
тва за подобрения в
общинската образова-
телна инфраструкту-
ра . Това стана ясно
по време на работно-
то съвещание с дирек-
тори на училища и
детски градини.

"Надявам се новата
учебна година да бъде
по-успешна, по -под-
готвена, по-добра от
всяка друга, защото
такъв е нашият стре-
меж. Да има едно спо-
койно отношение към
децата в подготвени
учебни заведения.
През цялото лято об-
разователните инсти-
туции продължиха

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

своята дейност в по-
сока подобряване ус-
ловията за обучение
на своите възпитани-
ци ", каза кметът Вяра
Церовска и пожела ус-
пех на всички участни-
ци в срещата.

В дискусията взеха
участие още зам.-кме-
тът Севделина Кова-
чева, кметът на кв.
"Изток" инж. Емил
Костадинов, начални-
кът на РУО - Перник
Ваня Коконова, Ма-
рианна Асенова - На-
ч а л н и к - о т д е л
"ЗЖПССД", Даниела
Мицева - Началник-от-
дел "Екология и озе-
леняване", Николай
Петров - гл. експерт
отдел "Управление
при отбранително-
мобилизационна под-
готовка и сигур-
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ÌÚÐÒÂÀ ÐÈÁÀ ÏËÓÂÀ
Â ßÇÎÂÈÐ “Ï×ÅËÈÍÀ”

ÑÏÐÅÍÈ ÂËÀÊÎÂÅ
ÐÀÇÁÓÍÈÕÀ ÁÀÒÀÍÎÂÖÈ
"ÖÀÐÑÊÎ ÑÅËÎ" ÏÎÁÅÄÈ
"ÑËÀÂÀÒÀ" Â ÊÎÍÒÐÎËÀ

Задържаха стрелец
от Ковачевци

Любомира ПЕЛОВА
Жител на село Ковачевци е задържан за

стрелба с огнестрелно оръжие.
Инцидентът е станал на 6-ти септември,

около 16,30 ч., в ковачевското село Сирищ-
ник. 40-годишен мъж е произвел изстрел
със законно притежавана ловна пушка.
Пристигналите на място полицаи задържа-
ли стрелеца. Оръжието е иззето, а на мъжа
била наложена 24 часова полицейска
мярка.

Започнато е досъдебно производство и
причините за инцидента се изясняват.

“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", Сашка Василева
-отдел "Строителс-
тво и инфраструкту-
ра" и Емилия Дичева -
гл. експерт отдел ОК-
МДДР.

"Изградени са Wi Fi
системи в 8 училища.
Обновено е техничес-

Леко увеличение на обажданията и прегледите в ЦСМП-Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Леко увеличение на
обажданията на теле-
фон 112 и на амбула-
торните прегледи в
Центровете за спеш-
на медицинска помощ
в региона има през из-
миналата седмица. То-
ва информира дирек-
торът на ЦСМП-Пер-
ник д-р Валери Симео-
нов. Според него поч-
ти двойно са се увели-

чили амбулаторните
прегледи в петък и съ-
бота и обажданията
на телефон 112 в не-
деля. Освен това в по-
чивните дни има 5
пътнотранспортни
произшествия. В не-
деля в района около кв.
"Тева" автомобил се е
врязал в автобус. Пъ-
туващите в него мъж
и жена са закарани в
тежко състояние в

пернишката болница.
"В момента сме из-

правени пред серио-
зен проблем- липсват
ни 3 медицински сес-
три. В много кратко
време една се пенсио-
нира, една напусна , а
една претърпя сър-
дечна операция. Об-
явили сме навсякъде,
че спешно търсим
сестри, но за сега
няма никакво запит-

ване. Единствената
ни надежда е обажда-
не от Кюстендил. От
там има шанс да дой-
дат две сестри на по-
ловин трудов дого-
вор. От  Кюстендил
вече имаме няколко
медици- фелдшери и
лекари. Очевидно в ра-
йона няма недостиг
на медици както при
нас. По моя информа-
ция около 100 меди-

цински сестри от
Перник  работят в
столицата, където
заплащането е по-доб-
ро, макар, че при нас
заплатите се увели-
чиха два пъти от на-
чалото на тази годи-
на. Липсва ни и 1 за-
веждащ отделение в
Брезник, тъй като ко-
легата, който рабо-
теше там почина",
поясни д-р Симеонов.

кото оборудване в
Обединено училище
"Темелко Ненков", XI
ОУ "Елин Пелин", ГПЧЕ
"Симеон Радев", ХIII
ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий". Възстано-
вена е целостта на
топлоизолацията на

фасадата на Х ОУ
"Алеко Константи-
нов". Във всички об-
щински училища е нап-
равен вътрешен ре-
монт на класни стаи и
коридори.

На страница 3
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С подписания от кмета на общината договор се дава възможност да се ремонтира със средства от държавата

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

12 деца загинали при ПТП
през лятната ваканция

Любомира ПЕЛОВА
12 деца са загинали и 403 са ранени при

пътно-транспортни произшествия в страна-
та по време на лятната ваканция. Данните
са на Главна дирекция "Национална поли-
ция" и бяха изнесени във великотърнов-
ското село Балван при закриването на
кампанията "Пазете децата на пътя" и
Лятната полицейска академия.

Децата, загубили живота си през тази
ваканция, са с 4 по-малко от миналата го-
дина, а ранените са с три по-малко, посочи
Благородна Макева, заместник-директор
на Националната полиция. Пострадалите
деца са основно пътници в автомобилите
на родителите си, коментира Макева и при-
зова възрастните: "Да не забравят детски-
те столчета, да не забравят коланите и да
шофират внимателно".

МЗ изпрати  първата обществена
поръчка за закупуване на лекарства

чрез Електронната система
Силвия ГРИГОРОВА

В рамките на проведената "Процедура
по събиране на заявки за сключване на
рамкови споразумения за периода от
01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Еле-
ктронната система за закупуване на ле-
карствени продукти за нуждите на лечеб-
ните заведения в Република България",
бяха подадени 203 индивидуални заявки
от лечебните заведения, регистрирани в
системата. Обобщената заявка съдържа
775 лекарствени продукта, включени в
Приложение 2 на Позитивния лекарствен
списък. Общата прогнозна стойност на
всички заявени лекарствени продукти е в
размер на 1 392 402592,33 лева без вкл.
ДДС или сумата в размер на 1 670 883
110,79 лева с вкл. ДДС.

С цел осигуряване на ефективна защита
от онлайн хакерски атаки на Електронната
система за закупуване на лекарствени про-
дукти за нуждите на лечебните заведения,
на 13.08.2019 г. бяха финализирани всички
необходими настройки и беше стартирано
предоставянето на услугата защита от Dis-
tributed Denial of Service /DDoS/ атаки.

За да бъде осигурена ритмичност на про-
вежданите процедури, Министерството на
здравеопазването ще стартира 6 (шест) от-
делни обществени поръчки за заявените
лекарствени продукти.

На 3 септември 2019 г., до Агенцията по
обществени поръчки е изпратена първата
обществена поръчка, която е за закупува-
не на противотуморни лекарствени продук-
ти за нуждите на лечебните заведения в
Република България и е на стойност 1 080
909 890,52 лева без вкл. ДДС или стойнос-
тта в размер на 1 297 091 868,63 лева с вкл.
ДДС. В тази обществена поръчка са заяве-
ните от лечебните заведения лекарствени
продукти, включени в Списъка на противо-
туморните лекарствени продукти за лече-
ние по амбулаторни процедури № 6 "Сис-
темно лекарствено лечение при злокачес-
твени солидни тумори и хематологични за-
болявания" и № 7 "Амбулаторно наблюде-
ние/диспансеризация при злокачествени
заболявания и при вродени хематологични
заболявания". Останалите обществени по-
ръчки ще бъдат стартирани поетапно.

Любомира ПЕЛОВА
Кметът д-р Вяра

Церовска подписа до-
говор, с който Общи-
ната дарява на Облас-
тната администра-
ция в Перник язови-
рът в село Мещица.
По този начин за во-
доема ще могат да се
ползват средства на
държавата, за да се
извърши така необхо-
димият ремонт и во-
доемът отново да бъ-
де въведен в експлоа-
тация.

Язовирът е един от
големите и важни во-
дохранилища в общи-
ната. Той е с обем от
2 милиона куб. м. и е
бил предназначен за
рибовъдство, напоя-
ване и спорт. Строен
е през 1962 година,
много качествено
според ходроинжене-
ри. Сега обаче е нали-
це проблем в изпуска-
телната шахта. Нали-
це е самозатапяне в
изпускателя и ако из-
празнени яв момента

водоем се напълни,
може да разруши сте-
ната и да предизвика
сериозни бели, вклю-
чително и наводнения
в района.

В момента язови-
рът е почти празен.

Припомняме, че язо-
вирът е строен като
защита на селото и
железопътната линия
от преливане на река
Кривопадинска и из-
пълнява тази си фун-
кция и до днес, тъй
като при нарастване
на речното ниво в
следствие на валежи и
снеготопене, водата
се задържа в язовир-
ното езеро и се от-
точва в продължение
на седмици.

През 2008-ма водое-
мът е предоставен на
концесия на граждан-
ско сдружение, през
2012 е сключено до-
пълнително споразу-
мение, а година по-

Ориентирането спечели талантливи пернишки деца

Светла ЙОРДАНОВА
О р и е н т и р а н е т о

впечатли пернишки-
те деца, които за пър-
ви път се докоснаха
до магията на този
великолепен, но непо-
пулярен у нас спорт.
В петък и събота за
първи път се прове-
доха състезанията за
купа "Перник", където
участваха десетки
младежи между 10 и
16 години от цялата
страна. Двудневното
тийнейджърско със-
тезание бе по проект
"Децата и клубът",
финансиран от Ми-
нистерството на
младежта и спорта.
Сред пернишките мал-
чугани се откроиха
14-годишните Деян
Ботев, Деян Тасев и
Александър Хромов-
ской. Те ще бъдат най-
новите попълнения
на спортен клуб
"Кракра Пернишки" и
още следващата събо-
та ще грабнат компа-

са на състезанието в
Разлог. Отборно най-
добре се представиха
малките представи-
тели на "Валди"- Со-
фия, които и в двата
дни спечелиха златна-
та купа. Перничанче-
тата единия ден бяха
втори, а на другия -
трети, като си оспор-
ваха сребро-
то и бронза
с предста-
в и т е л и т е
на НСА-Си-
ван.

Отборно-
то състеза-
ние за тра-
диционната
купа "Крак-
ра Перниш-
ки", което
се проведе
в събота в
парк "Вой-
н и к о в е ц " ,
бе спечеле-
но от "Вал-
ди" - София.
С р е б ъ р н а -
та купа

късно в управлението
се включва фирма,
която през 2013-та
поема изцяло правата
и задълженията на
гражданското дру-
жество.

В основата на сте-
ната откъм въздуш-
ния откос язовирът е
изпразнен далеч преди
сегашният кмет на
Община Перник Вяра
Церовска да встъпи в
длъжност.

Концесията не е
прекратена, но язови-
рът остава празен и с
концесионер. В начало-
то на мандата на
Вяра Церовска с нейна
заповед концесията е
прекратена.

Според зам.кмета на
Перник Денислав Заха-
риев е установен по
категоричен начин
проблемът, причинил
филтрацията - основ-
ният изпускател в по-
голямата си част е

отиде във "Вежен" -
Тетевен, а бронзова-
та - в "Берковица
2000".  В елитната
група на 21-годишни-
те при мъжете побе-
ди Боян Софин от
НСА - Сивен София, а
при жените спечели
Силвия Шандуркова
от "Узана"- Габрово.

изгнил и пропукан,
има и съпътстващи
неизправности.

При това положе-
ние общината не мо-
же да поеме отговор-
ността за напълване-
то на язовира, което
крие риск за живота
на хората. За от-
страняването на
проблемите е необхо-
дима много сериозна
сума от общинския
бюджет, с която той
не разполага.

Само през миналата
година общината е
инвестирала в язови-
ра над 10 000 лв с цел
защита на население-
то, и е осигурена 500
м проводимост на
речното корито след
язовирната стена.

С прехвърлянето на
собствеността ста-
ва възможно да се ре-
монтира водоемът
със средства от дър-
жавата.

На 8
с е п т е м -
ври най-
запалени-
те, пос-
в е т и л и
г о д и н и
на този
и н т е р е -
с е н
с п о р т ,
т и ч а х а
по свои
си мар-
шрути в
района на
квартал
"Бела во-
да". Със-
тезание-
то за ве-

терани бе за призове-
те "Георги Янев" и
един от първите зас-
лужили майстори на
този спорт - пернича-
нинът Кирил Боянов -
Чичо. Организатор на
ветеранското състе-
зание всяка година е
най-възрастният със-
тезател на "Кракра

Пернишки" Ненчо Ми-
ленов, който и на 80
години продължава да
бяга с картата в гора-
та.

Домакин на трид-
невните състезания
бе клуб "Кракра Пер-
нишки", който е сред
основателите на то-
зи спорт през 1960
година. Партньри
бяха община Перник
и Министерството
на младежта и спор-
та.

Тридневните състе-
зания популяризираха
ориентирането сред
младите хора в нашия
град и подмладиха зна-
чително досегашния
тим на "Кракра Пер-
нишки".  Сегашните
пернишки ориентиро-
вачи просто нямат
воля да се откажат
от картата и компа-
са, а по време на трид-
невните състезания
бяха ангажирани със
съдийството.



Съперник 310 септември 2019 г.ПАНОРАМА

Ïåðíèê å ãîòîâ çà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
Над 1 милион лева са вложени за подобрения в училища и градини

Тревогата за "Пчелина" расте
Любомира ПЕЛОВА

Тревогата за съдбата на язовир "Пчели-
на" расте с всеки изминал час. От Цен-
тралната рибноопазваща организация за
пореден път алармират, че водоемът е
пред екокатастрофа. Както "Съперник"
вече писа, почти ежедневно се подават
сигнали, че в язовира плува мъртва риба.
С часове се увеличават и мазните петна
над водата.

От ЦРОО потърсиха съдействието и на
гражданите. Те помолиха онези, които
имат познати на възлови позиции в дър-
жавното управление,  да ги свържат с тях,
подчертавайки за пореден път, че язови-
рът е пред сериозна екокатастрофа.

"В язовира има мазни петна, които се
разнасят бързо. Засега умряла риба има
малко, но ако продължат да се вливат в
язовира гадости, в рамките на 24 часа
всичко приключва" - пишат на страницата
си от ЦРОО.

Макар, че и по време на почивните дни в
РИОСВ приемат сигнали, надеждите са, че
още в началото на работната седмица ще
има и официална позиция от еколозите.

Ремонт на отопли-
телната система
имаме в две училища
- подмяна на радиа-
торите е извършена
в XI ОУ "Елин Пелин",

Внимавайте за цените на
учебниците и пособията

както и ремонт и
профилактика на
к л и м а т и ч н и т е
сплит системи в XII
ОУ "Васил Левски",
коментира зам.-кме-
тът Севделина Ко-
вачева.

Тя уточни, че във
всички училища са
извършени и теку-
щи ремонти, включ-
ващи в себе си подм-
яна и обновяване на
учебната среда.

" Уверена съм, че

началото на учебна-
та година ще започ-
не с още по-добри
условия за децата и
учениците на Пер-
ник. Изразявам и
своята благодар-
ност на всички ди-
ректори, които по-
ложиха значителни
усилия за подобр-
яване на средата и
условията за обуче-
ние", подчерта Кова-
чева.

През летния са ре-
монтирани основно
покривите на ОУ
"Св. Иван Рилски",
на VII ОУ "Г. С. Ра-
ковски" и на физкул-
турния салон на VI
СУ "Св. Св. Кирил и
Методий".

Направено е сани-
ране на администра-
тивното крило на
сградата се извър-
ши в VIII ОУ "Кракра
Пернишки".

Значителни подоб-
рения на интериор-

Сигнал за умряла риба вдигна
на крак експертите от РИОСВ

Силвия ГРИГОРОВА
Експерти  на РИОСВ - Перник съв-

местно със специалисти от Басейнова
дирекция "Западно беломорски ра-
йон" - Благоевград и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури -
Перник, сектор Благоевград, извърши-
ха съвместна проверка по сигнал, по-
даден на "Зеления телефон", за ум-
ряла риба в района на село Жабляно, в
района на община Земен.

Експертите извършиха оглед на язо-
вир "Пчелина" до град Земен. Конста-
тирано беше, че ВЕЦ "Пчелина" не ра-
боти от началото на месец септември
2019 г., включително и към момента на
инспекцията. Във водното огледало,
преливника и бързооттока на яз. "Пче-
лина" беше установено наличие на ек-
земпляри на умряла риба.

Оттичащата се вода през преливника
повлича умрялата риба по течението на
река Струма, включително и под моста
на реката в с. Жабляно, община Земен.

Служители от "Отдел за действие при
аварийни ситуации" (ОДАС) към Из-
пълнителна агенция  по околната сре-
да /ИАОС/ са извършили измервания
на полеви показатели на място на по-
върхностна вода и дълбочинна проба
по показатели Ph, разтворен кислород,
процента на кислорода и електропро-
водимост. Всички показатели са в рам-
ките на допустимите норми.

В понеделник, съобразно мониторин-
говата програма на ИАОС,  ще се из-
върши ново пробовземане от водите на
язовир "Пчелина" и река Струма при
село Жабляно, в района на община Зе-
мен. Резултатите от последващия ла-
бораторен анализ  ще бъдат обявени
публично.

Светла ЙОРДАНОВА
При подготовката

на новата учебна го-
дина родителите да
внимават за обявява-
нето на цените и то
най-вече в случаите,
когато избират раз-
лични комплекти - ком-
бинация от пособия,
стоки, раници, дрехи и
пр., предупреди пред-
седателят на Коми-
сията за защита на
потребителите Дими-
тър Маргаритов.

"Понякога търгов-
ците с цел наистина
да улеснят родители-
те предлагат такъв
тип оферти, но неви-
наги това е най-изгод-
ната цена. Затова еди-
н от акцентите при
нашите проверки е ко-
ректното обявяване
на тези цени. А когато
говорим за различен
тип промоции, акции,
намаления - прослед-
яваме дали съответс-
тва на действител-
ността този анонс",
посочи Маргаритов.
Той добави, че при про-
верките се обръща
внимание още на безо-
пасността на стоки-
те и верността на ин-
формацията за техни-
те характеристики,
които често биват
описвани доста при-
мамливо да родители-

те.
"Нашият фокус ще

бъде и върху онлайн
п р о с т р а н с т в о т о ,
тъй като в последни-
те години, включи-
телно и по жалбите в
предишни периоди,
виждаме как родите-
лите предпочитат да
пазаруват и в интер-
нет, където също се
предлагат от еле-
ктронните магазини
доста каталози, ком-
биниращи необходими-
те стоки за старта
на годината", отбел-
яза председателят на
КЗП. "Във форумите,
които сме проследява-
ли, хората коменти-
рат, че след първона-
чалната еуфория око-
ло подготовката на

учениците и закупува-
нето на тези стоки,
впоследствие са ги ви-
дели на други места на
по-ниски цени.

Притиснати от вре-
мето, обикновено се
доверяваме на някой
друг вместо нас да ре-
ши проблема с целия
този списък от необ-
ходими неща. Но има
достатъчно време и
все още да бъде напра-
вен внимателен прег-
лед и да бъдат сравне-
ни оферти, за да не се
получава впоследс-
твие разочарование. А
ние, от своя страна,
ще следим за корек-
тността при обявява-
нето на тези промо-
ции и намаления", каза
още той.

Кабинетът отпусна 2 млн. лв.
за училищни лаборатории

Светла ЙОРДАНОВА
Правителството отпусна 2 139 402 лв. за

ново оборудване в училищните лаборато-
рии и закупуване на специализирани уре-
ди и апаратура за центрове за специална
образователна подкрепа.

Средствата ще бъдат предоставени по
национална програма "Осигуряване на
съвременна образователна среда" от бю-
джета на просветното министерство. 751
общински образователни институции ще
получат 1 124 399 лв. за подобряване на
кабинетите за обучение по природни нау-
ки в общообразователната и профилира-
ната подготовка на учениците.

Със средствата ще може да се осигурят
уреди, прибори, пособия, реактиви и други
консумативи за експериментална работа,
ще се ремонтират класни стаи и ще се за-
купи обзавеждане и оборудване. По на-
ционалната програма ще се предоставят и
735 003 лв. на 79 общински училища и 2
центъра за специална образователна под-
крепа за оборудване и обзавеждане на
стая за дейности по интереси, осигурява-
не на материали за работа в часовете, на
книги и игри за децата и учениците. С 280
000 лева пък 7 общински центрове за спе-
циална образователна подкрепа ще могат
да закупят специализирани уреди, апара-
тура, техника, устройства, пособия и соф-
туерни продукти, дидактически материа-
ли, консумативи и др. Те ща се използват
за обучение, терапевтична и рехабилита-
ционна работа в специализираните каби-
нети, за да се осигури подкрепа за лич-
ностно развитие на децата и учениците.

Правителството одобри и 1 666 567 лв.
по Национална програма "Без свободен
час". Те ще бъдат предоставени в 758 об-
щински училища, 92 детски градини и
един център за специална образователна
подкрепа. Средствата са за изплащане на
възнаграждения за учители, които са за-
мествали отсъстващи от работа колеги за
периода 01.11.2018 г. - 30.04.2019 г..

ната среда на сгра-
дите се извърши в
ПМГ "Христо Смир-
ненски", VI СУ "Св.
Св. Кирил и Мето-
дий", както и в ОУ
"Христо Ботев", гр.
Батановци.

Учениците в учи-
лището в с. Ярджи-
ловци вече имат и
вътрешни санитар-
ни възли.

Нов и изключител-
но обновен е видът
на Центърът за под-
крепа за личностно
развитие - Ученичес-
ко общежитие. Във
всички общински
училища е направен
вътрешен ремонт
на класни стаи и ко-
ридори.

Детските градини
също имат пълна го-
товност да посрещ-
нат новата учебна
година с освежени по-
мещения и подобре-
ния, както и закупени
нови съоръжения.

от страница 1
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Заради транспортното неудобство местните готови на протести

Любомира ПЕЛОВА
Спрени влакове

разбуниха Батанов-
ци. Жители на град-
чето,което почти
се е сляло с Перник,
плашат с протест
заради спрени тре-

нове по линията Со-
ф и я - Б л а г о е в г р а д ,
които се използват
ежедневно от хора-
та в града.

Вече има подписка,
в която са се подпи-
сала досега над 300

човека. "Във връзка
с отпадането на на-
шата гара от разпи-
санието за спиране
на влакове N 5621 и
N 5622 по линията
София-Благоевград-
София уведомяваме

ГЕРБ, БДФ и Обединени земеделци
със споразумения за вота

Любомира ПЕЛОВА
Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Бо-

рисов подписа в централата на партията
в София рамкови политически споразу-
мения за местните избори с ПП "Обеди-
нени земеделци" и ПП "Български де-
мократически форум".

От страна на ПП "Обединени земедел-
ци" споразумението подписа председа-
телят на партията Петя Ставрева, а от
страна на ПП "Български демократи-
чески форум" - председателят Жаклин
Толева.

С оглед на успешното партньорство от
европейските избори тази пролет и пос-
тигнатата убедителна победа на тях, ръ-
ководствата на ГЕРБ, "Обединени земе-
делци" и "Български демократически
форум" се договориха ползотворното
сътрудничество да продължи и за мес-
тните избори. В документите се посочва,
че структурите на ПП ГЕРБ могат да
сформират коалиции с "Обединени зе-
меделци" и "Български демократичес-
ки форум" за съвместно явяване в раз-
лични общини чрез излъчване на обща
кандидатура за кмет и обща листа с об-
щински съветници.

институциите и об-
ществеността за
нашата готовност
и решимост на про-
тестни действия.
Знаем за желанието
и волята на кмета
Радослав Банчев да
спаси тези два важ-
ни за батановчани
влака, но на негово-
то запитване към
БДЖ все още няма
отговор.

От 1-ви септем-
ври влакове БВ5621/
БВ5622, които са
най-удобни за тру-
дещите се, подмина-
ват нашата гара.

До края на работ-
ният ден 9-ти сеп-
тември 2019 (поне-
делник) очакваме от-
говор и решение за
възстановяване на
Батановци в плана
за спиране на горе-
посочените влакове!

МЗ  работи за усъвършенстване
превенцията и лечението на

сърдечносъдовите заболявания
Силвия ГРИГОРОВА

"Сърдечносъдовите заболявания са
сред водещите причини за заболевае-
мост в световен мащаб, а преодолява-
нето им е съвкупност от много фактори.
Ето защо на национално ниво Минис-
терството на здравеопазването непре-
къснато работи, за да усъвършенства
възможностите за превенция, профи-
лактика и лечение на тези болести в
България. За първи път въвеждаме пра-
вила за добра медицинска практика на
нормативно ниво".  Това заяви министъ-
рът на здравеопазването Кирил Анание-
в по време на откриването на 29-ия кон-
грес на Световната асоциация по гръд-
на и сърдечносъдова хирургия.

Министърът на здравеопазването  под-
черта, че участието на водещи хирурзи
от повече от 40 държави е гаранция за
високото професионално ниво и прести-
жа на събитието. По думите му пред-
ставянето и споделянето на най-новите
достижения в кардиологията ще даде
огромен тласък за прогреса на тази об-
ласт на медицината. Кирил Ананиев поз-
драви и изпълнителният директор на
УМБАЛ "Света Екатерина" проф. д-р
Генчо Начев, който встъпва в едногоди-
шен мандат като президент на Светов-
ната асоциация по гръдна и сърдечно-
съдова хирургия.

"Този избор е символ на заслуженото
доверие на световната гилдия на кар-
диолозите и кардиохирурзите към Вас,
както и за значителния Ви принос за
развитието на тези специалности в меж-
дународен мащаб. За нас като българи
е гордост, че едно от светилата в тази
област е наш сънародник", допълни
Ананиев.

Министър Кирил Ананиев поздрави
гостите и делегатите на конгреса за из-
бора на дата за провеждането му- Денят
на Съединението на България. "На този
паметен ден през 1885 г. българският
народ засвидетелства пред целия свят,
че има волята, желанието и готовността
да решава сам своята съдба в свободна
и обединена България. Благодарение на
този първи самостоятелен държавни-
чески акт страната ни постла пътя си
към извоюването на своето достойно
място в Европа", отбеляза той.

Колко електронно стана българското училище
Светла ЙОРДАНОВА

За реформата в българското образование често се
говори през призмата на законови промени, норматив-
ни актове и т.н.

Сред ключовите фактори за модернизиране на род-
ното училище обаче са неща, които никой закон не мо-
же да вмени. Такива са например методите на препода-
ване, които редица изследвания и анкети намират за
безвъзвратно остарели. Почти няма ученик, който да
не иска по-разнообразно поднасяне на уроците - пока-
зател, по който във века на информационните техно-
логии изоставаме драматично. Колко електронно ста-
на българското училище? Колко школа не просто имат
интернет, а колко действително са внедрили модерни
технологии в учебния процес? Отговорите на тези
въпроси не са лесни, представителни данни липсват,
но след толкова програми и похарчени милиони  прегле-
дът на свършеното е повече от наложителен.

Първо условие за електронизация на българското
училище, разбира се, е наличието на интернет. И то
на безплатен интернет. Данните на просветното ми-
нистерство в случая са многообещаващи - до края на
годината 90% от училищата ще са свързани с мрежа-
та. Не така розови обаче са нещата по "съдържание-
то" на този процес. Един от най-разпознаваемите еле-
менти на модерното училище у нас е т.нар. електроне-
н дневник, чрез който се обменя информация за далеч
повече неща от обичайните оценки, отсъствия и забе-
лежки - благодарение на него с едно кликване роди-
телят знае дали детето е получило отсъствие, какви
домашни има, какви събития предстоят в училище,
дори къде се намира по успех в класа, в училището и
т.н. Уви, тази съвременна технология през 2018 г. е
била налична само в около 50% от училищата.

Тази година от Министерството на образованието
обещават всички училища, подали заявка за ползване
на електронен дневник, да получат финансиране по на-
ционална програма "ИКТ в системата на предучилищ-
ното и училищно образование". Изискването към кан-
дидатстващите е да изберат такъв тип дневник, кой-
то да съдържа модул за известяване на родителите
онлайн в реално време по тяхно желание. Колко от бли-
зо 1200-те училища, разчитащи още на хартиените
дневници, ще се възползват от възможностите на
въпросната програма, предстои да видим.

Самата програма "Информационни и комуникационни
технологии" заслужава по-голямо внимание, тъй като
е сред основните инструменти за внедряване на нови-
те технологии в учебния процес. Освен това е втора-
та с най-голям бюджет от всички национални програ-
ми - за т.г. тя разполага с 11 млн. лв., като повече
средства има само за обезщетения на пенсионираните
учители (36.5 млн. лв.). От 2015 г. по тази програма се
изгражда образователна мрежова инфраструктура,

преоборудват се компютърни кабинети и т.н. И през
2019 г. се предвижда закупуване на иновативен хар-
дуер, като приоритетно ще бъдат подкрепени учили-
ща, които не са получавали оборудване за последните
3 г.

Любопитно е, че всяка година програмата се моти-
вира с едни и същи постановки, освен това броят на
училищата, разполагащи с достатъчно техника, все
си стои константен. В програмата за 2016 г. напри-
мер е записано, че "статистиката за последните го-
дини показва, че не повече от 35% от училищата раз-
полагат с достатъчно техника, закупена преди по-
малко от 5 години в компютърните си кабинети". Аб-
солютно същите проценти - 35 на сто, фигурират и
в обосновката на програмата за 2017 г. и 2018 г. Из-
лиза, че въпреки вложените средства училищната
система така и не успява да догони съвременните
технологии. От МОН обясняват, че сумата, с която
се финансират училищата, се определя в зависимост
от броя на учениците и е различна за отделните дей-
ности. Затова и не може да се каже колко средно полу-
чава едно школо. Едва през 2019 г. 35-те процента
стават 38%, т.е. може да се предположи, че най-нак-
рая има напредък.

До този момент по национална програма "ИКТ в сис-
темата на предучилищното и училищно образование"
са финансирани 1713 училища . Липсва информация и
кои от тези училища са получили нови компютри, а
кои - просто средства за безплатен интернет.

През 2018 г. общо 149 училища от кандидатствали-
те са получили финансиране, а други 36 училища са
получили лаптопи за оборудване на компютърни ка-
бинети. Това са малко скромни постижения на фона на
показателите за изпълнение, заложени по програмата
- за 2018 г. целта е била минимум 50 нови училища да
бъдат подпомогнати в дейностите по обновяване на
компютърна техника и/или внедряване на образова-
телни иновации, свързани с учебния процес. Не е ясно
и до какво ниво е постигната другата цел - минимум
300 нови детски градини да имат внедрени модерни
технологии в образователния процес и обучени педа-
гогически специалисти.

В началото на 2018 г. МОН предостави безплатен
достъп на учители, родители и ученици до електрон-
ни варианти на учебниците от 1-ви до 7-и клас, като
дебело подчертаваше при представянето им, че еле-
ктронен вариант на учебник е нещо много различно
от електронен учебник.

От сайта на ведомството става ясно, че 13 изда-
телства са предоставили линк за достъп за ползване
на "електронно четим учебник". Възможностите за
достъп са различни - с регистрация, без регистрация,
с код, посочен след интернет адреса за достъп до
съответния учебник, и т.н.

При липса на реше-
ние и положителен
отговор ще уведо-
мим службите на
МВР и община Пер-
ник за нашите про-
тестни намерения
за блокиране на ли-
нията Радомир-Пер-
ник в района на жп
гара Батановци  в
удобни за нас време
и дни!" - поясни Ми-
лослав Милчев от
гражданския про-
тестен комитет.

Притесненията на
батановчани са ос-
нователни, тъй ка-
то Циментовият
завод, даващ някога
прехрана на местни-
те, отдавна е в не-
битието и жители-
те на града пъту-
ват ежедневно до
Перник и София, за
да си изкарват
хлряба.



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

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Център, партер, 26 м2 - 200 лв.
2. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - 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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА
ГАРСОНИЕРА
В ПЕРНИК И

КВАРТАЛИТЕ
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офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ПРОДАВА
1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за жилищно стр.

- 22 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.
4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро
6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.
7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00
9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро
11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6  - 58 000 лв.; - 62 000 лв.
12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.
13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2 - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2 - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2 - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

багери. Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания за
производство на електрически табла и производствени съоръжения от
световен клас. Нашата продукция се изнася за много страни в Европа,
Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме част от шведският холдинг AQ
GROUP, който е световен лидер в производството на машини и
електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки, набираме
кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени, съобразно
трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори, бонуси, ваучери
за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от транспортните разходи на
работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат професионалната си
автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът за контакт е: 077782202.

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОБЯВЯВА

две свободни места за

медицински сестри

Заплата: 1000 лв.
За контакти:

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

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

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

град Радомир търси да
назначи шлосери,
електромонтьори, складови
работници, настройчици на
абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Търсим продавач-косултант

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

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
Фирма “ДЛВ” набира

шофьори от категории С и С +
Е - с надница 70 лв., ел.
монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно - строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000,
0889 338 388 или на адрес
“Кралевски път” №1
Фирма АСФ Сървис ЕООД

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

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

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

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

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

обзаведени:

60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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

тераси
- 83 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТД-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава масивна вила на

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

асфалт, обзаведена.
Чудесна природа и чист въздух.

21 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

Перник. Тел.: 0898 611 444

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни
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12 неща, които трябва да изхвърлите веднага
Обикновено стремежът ни да

започнем здравословен начин
на живот е съпроводен с покуп-
ки – дрехи за тренировка, пос-
телка за йога, полезни продукти
за приготвяне на домашни блю-
да… Но за да се превърнете в
здрава версия на самите себе
си, не е лошо да се отървете от
някои вещи и продукти. Така че
– пригответе един-два чувала за
боклук!

СТАРИТЕ ПЛАСТМАСОВИ КУТИИ
Прегледайте „колекцията“ си

от пластмасови кутии за съхра-
нение на храни и с чиста съвест
изхвърлете онези, които са с
маркировка 7 или РС (поликар-
бонат). Този тип пластмаси могат
да съдържат ВРА (бисфенол А),
който се свързва с различни за-
болявания като диабет, понижа-
ване на имунитета, рак. И въпре-
ки че съвременните производи-
тели на пластмасови кутии из-
ключват ВРА от състава им, по-
старите пластмасови съдове в
дома ви може да съдържат опас-
ната съставка.

АНТИБАКТЕРИАЛЕН САПУН
Той не е по-ефикасен от обик-

новения сапун, а всъщност дори
може да е по-вреден. Лабора-
торни изследвания на триклоза-
на – активната съставка на анти-
бактериалните почистващи
средства, показват, че той може
да променя хормоналния ба-
ланс при животните. Освен това
използването на такъв сапун
може да предизвика устойчи-
вост на бактериите към антибио-
тици.

ИЗНОСЕНИТЕ МАРАТОНКИ
В повечето случаи маратонки-

те за бягане трябва да се сменят
на всеки 350 км износените
спортни обувки престават да за-
щитават стъпалата от допира със
земята. А това означава, че мус-
кулите, костите и ставите са в
повишен риск от травми. Затова
сменяйте маратонките си на по-
ловин година или в момента, ко-
гато забележите признаци на из-
носване.

ИЗТЪРКАНА ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ
Ако си миете зъбите сутрин и

вечер, както си трябва, то кос-

мите на вашата четка за зъби гу-
бят формата си по-бързо, откол-
кото би ви се искало. Стоматоло-
зите съветват този аксесоар за
лична хигиена да се сменя на
всеки 3 месеца. Изтърканите чет-
ки за зъби много по-трудно от-
страняват налепите по зъбите.

ДРЕХИТЕ, КОИТО НЕ НОСИТЕ
Надникнете в гардероба: колко

от дрехите си не сте обличали
нито веднъж през последната го-
дина? Често след отслабване хо-
рата си оставят дрехите с по-го-
лям размер – за всеки случай, а
пък напълнелите с годините вни-
мателно пазят тесните дънки от
студентските години с надеждата
някога отново да влязат в тях.
Във всеки от случаите тези дре-
хи могат да предизвикат тревога

и разочарование. А за какво са
ви подобни чувства, като започ-
вате нова фаза в живота си?

НЕНУЖНИТЕ ВЕЩИ
Живеем в материален свят и

понякога се оказваме заобико-
лени от вещи, от които нямаме
практическа полза, нито ни дос-
тавят някаква радост или удо-
волствие. Колкото  повече ва-
шият дом или работно място се
пълнят с ненужни вещи, толко-
ва по-сложно е да се концентри-
рате върху важните неща. Смело
изхвърляйте всичко, което ви
дразни – всякакви предмети, съ-
бирани и пазени уж за нещо,
пък с години не вършат никаква
работа и т.н. Каквото и да реши-

те да изхвърлите или подарите,
вашата цел трябва да е да оста-
вите само нещата, които ви по-
магат по някакъв начин да пос-
тигате целите си и да задоволя-
вате нуждите си.

СТАРАТА КОЗМЕТИКА
Течната козметика може да се

превърне в развъдник на бакте-
рии. Офталмолозите настоятел-
но съветват да изхвърляме спи-
ралата за мигли (очната линия и
т.н.) 2-3 месеца след отварянето
на шишенцето. Защо? Допирът
на четчицата до миглите прех-
върля бактерии от тях в шишето
и там те започват да се размно-
жават усилено в комфортна –
влажна и топла – среда.  Подоб-
ни са обстоятелствата и с блясъ-
ка за устни: всичко, което се до-

косва до ус-
тните и устната
ни кухина, съ-
бира доста бак-
терии. И колко-
то по-дълго те
престояват във
флакончето с
блясък за ус-
тни, толкова
по-висок е
рискът да вка-
рате инфекция-
та в дребните
пукнатини по
кожата си. Ек-
спертите пре-
поръчват това
к о з м е т и ч н о

средство да се сменя на всеки 6
месеца и винаги, когато изтича
срокът на годност.

ЗАМЪРСЕНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Използването им е основен
фактор сред рисковете за зара-
зяване на очите. Не е лошо да се
сменят на всеки три месеца, как-
то и да се почистват ежедневно,
да се подсушават и да се сменя
разтворът.

ЗАСТОЯЛИТЕ В ХЛАДИЛНИКА
ПРОДУКТИ

Спазвайте простото правило
за малотрайните продукти:
изяждате ги, изхвърляте ги или
ги замразявате. Защото прека-
лено дългото застояване на

продукти крие опасности – нап-
ример бактерията листерия, коя-
то може да се развие в продукти
с изтекъл (примерно преди сед-
мица) срок, може да доведе до
главоболие, болки в мускулите
и гърлото, но и по-тежки състоя-
ния като сепсис, възпаление на
мозъка, аборт и дори смърт.

 СТАРИТЕ ПОДПРАВКИ
Ако съхранявате в бурканчета-

та чубрица, джоджен и всякакви
други сухи подправки няколко
години подред (понеже са в го-
лямо количество, а вие ги пол-
звате рядко), те едва ли могат да
ви заразят с нещо, но пък и не
си струва да ги ползвате, защо-
то няма да ви донесат вкусово
удоволствие, а е възможно да
ви свие коремът (зависи от под-
правката и вашата поносимост).

ГЪБАТА ЗА СЪДОВЕ
Множество изследвания водят

до единодушното заключение,
че гъбата за миене на съдове е
най-мръсният предмет в сред-
ностатистическия дом. И въпре-
ки че някои експерти препоръч-
ват периодично да дезинфекци-
раме гъбата в микровълновата
фурна, е по-добре направо да я
сменяте. Опасните бактерии,
особено онези, които попадат
върху гъбата например от дъска-
та, на която сте рязали месо, са
способни да предизвикат се-
риозни заболявания. Най-доб-
рият изход от ситуацията е из-
ползването на микрофибърна
кърпа вместо гъба – кърпата
съхне значително по-бързо, пък
и можете да я дезинфекцирате
чрез изпиране на висок градус
в пералнята.

ПЛАСТМАСОВИТЕ ДЪСКИ ЗА
РЯЗАНЕ

Драскотините върху пластма-
совите дъски са идеално скри-
валище за бактериите. Направе-
те си услуга и изхвърлете всич-
ки пластмасови дъски, като ги
замените с дървени. Естествени-
те смоли, които се съдържат в
дървото, притежават антимик-
робни свойства – затова попад-
налите в дребните драскотини
по дъската бактерии загиват, а
не се развиват.
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Какво представлява детекторът
на лъжата в Египет

В Египет проверяват лъжците с помощта на нажежено желязо.
Древният жесток обичай е жив и до днес. Мехури, белеща се кожа
и черни следи по езика са най-силното доказателство за вината на
заподозрения. Поне така смятат египетските бедуини, които и до
днес практикуват жестокия средновековен начин за разпознава-
не на престъпника от невинния.

Облечена в хиджаб жена облизва нажежено до червено парче
желязо, след което изплаква устата си с вода. Тя е видимо неспо-
койна и хлипа. Мъж в бяла дреха оглежда внимателно езика й и я
обявява за невинна. Съпругът и роднините му са обвинили жената
в кражбата на 2 000 долара, а сега тя трябва да се сдобри с него.

Репортаж, излъчен от Дойче веле, шокира европейците.
Трудно е да се повярва, че тези примитивни методи за установ-

яване на вина или невиновност все още се практикуват някъде. Но
традицията е жива сред бедуинските племена. Известни с това, че
независимо от наличието на държавни институции и съдилища, те
се придържат към традиционните методи на разпит и наказание за
виновните. Традицията истината да бъде установена чрез огън, се
нарича „биша”, което в груб превод означава грозен. Биша се из-
ползва, за да се види дали човек е виновен или не в извършване-
то на престъпление, съпружеска изневяра и установяване на ба-
щинство. Трябва да се отбележи, че никого не карат насила да
извършва този ритуал. Обвиненият трябва да заяви пред свиде-
тели, че е дошъл по собствена воля и е съгласен с този метод.
Ритуалът се осъществява от специални съдии „мубаша”, които
се ползват с доверието на хората. Преди началото на обреда му-
баша обявява същността на въпроса, разяснява последствията
за страните и размера на глобата, ако такава бъде наложена.
Сключват се договори, под които страните се подписват с пръс-
тов отпечатък, а обвиняемият се заклева в своята невинност.

Мубаша обяснява всички детайли по обреда, включително как
правилно да бъде облизано нагрятото до 900 градуса желязо.
Заедно със свидетели оглеждат езика на заподозрения, за да
няма съмнения, че белезите са били там преди ритуала. След то-
ва в огъня се поставя метална лъжица или парче желязо и се
произнася специална молитва. Заподозреният облизва три пъ-
ти нажежения метал, изчаква няколко минути, изплаква си ус-
тата и показва езика си на съдията и свидетелите.

Човек е признат за виновен, ако по езика му са се появили
признаци от изгаряне – черни петна, мехури или други рани. След
това трябва да заплати предварително обявената глоба. Ако ези-
кът не е пострадал, заподозреният е защитен свише, той е об-
явен за невинен и може да си отиде. В допълнение съдията му
нарежда да се успокои и да прегърне тези, които са го обвини-
ли, дори ако са излъгали умишлено.Целият ритуал се провежда
на открито и в присъствието на свидетели.Това се прави, за да
не останат у никого съмнения в честността на случващото се.

Ако обвиняемият не се яви или се откаже да оближе желязо-
то, той автоматично бива признат за виновен. В случаите, когато
страните се договорят за някакви компенсации непосредстве-
но преди началото на ритуала, той се отменя. Решението е око-
нчателно и не може да се оспорва. В случай, че възникнат някак-
ви претенции, мушаба пази при себе си протокола за ритуала.

Обредът не се провежда безплатно, а цената зависи от характера
на делото. Най-скъпо струват обвиненията, свързани с кръвни въп-
роси или грабежи. Първоначално „съдебните” разноски се плащат
от обвинителят, а ако вината бъде доказана, заподозреният плаща
всички разходи. В основата на тази традиция е залегнало едно мно-
го просто обяснение: ако човек е виновен, той ще се притеснява,
устата му ще пресъхне и в резултат на това ще получи изгаряния.
Невинният ще има обичайното слюноотделяне, което ще защити
езика му от нараняване.

Десет изумително странни
закона по света

Когато пътувате по света, не е лошо да проучите местните закони и
традиции. Това не само ще ви спести неприятности, но също така
може да си прекарате ваканцията възможно най-добре, пише в. "Дей-
ли мейл".

1. Само квалифициран електротехник може да сменя електричес-
ка крушка във Виктория, Австралия .Колко механици са необходи-
ми за смяна на електрическа крушка? Николко във Виктория. Във
втория по население щат в Австралия е незаконно да сменяш круш-
ка, ако не си лицензиран електротехник. Бунтовниците, които се про-
тивопоставят на този закон, може да получат глоба до 10 австра-
лийски долара.

2. В Милано има изискване гражданите да се усмихват през цяло-
то време, защото в противен случай ги грози глоба. В Милано има
законово изискване да се усмихвате през цялото време, освен на
погребения или при посещение в болница. Намръщените са запла-
шени от солидна глоба.

3. Във Флорида е незаконно да изпускаш газове на публично място
след 18:00 ч. в четвъртък. В 5,59 ч е добре. Но след това може да бъде
счетено, че причинявате обществено нарушение, така че най-добре
тичайте у дома, за да го направите в уединение.

4. В Англия е незаконно да умреш в сградата на парламента. Този
закон беше избран за най-абсурдния във Великобритания през 2007
г. "Хората, които знаят за тези неща, казват, че няма основание за
подобен закон, да не говорим, че не съществува такъв в писмена
форма никъде по света", казва говорител на Камарата на общините.

5. В Оклахома е незаконно магаре да спи във ваната след 19:00 ч.
Няма никакъв проблем, ако магарето ви е будно и просто се радва
на малко време на релакс. Но има проблем, ако е задрямало насред
лава от балончета.

6. В Канада по закон една на всеки пет песни по радиото трябва да
бъде изпълнена от канадец. Това е страхотно за почитателите на
Джъстин Бийбър и не чак толкова страхотно за здравомислещите.
Според Канадската комисия за радио и телевизия (CRTC) най-мал-
ко една пета от песните трябва да бъдат изпълнени от канадски пев-
ци.

7. В Япония е забранено да бъдеш дебел. И това в страната, която
даде на света сумото. През 2009 г. депутатите установиха максима-
лен размер на талията, което означава, че всеки мъж над 40 години
не трябва да има талия над 78 см, а за жените таванът е 89 см.

8. Чистенето на тоалетната след 22:00 ч. е незаконно в Швейцария.
Чистенето на тоалетната след 22:00 ч. в жилищна сграда е незакон-
но в Швейцария. Правителството смята това за шумово замърсява-
не.

9. В Чикаго противоречи на закона да ядеш на място, където има
пожар. Независимо колко вкусна е пицата, ако ресторантът се запа-
ли, не можеш да се мотаеш наоколо.

10. В Германия е незаконно да ти свърши бензинът на магистрала-
та, както и ходенето пеша по нея. Така че хората, които закъсат, трябва
да отбият встрани и да използват клаксона, за да привлекат внима-
нието. Глобата за застрашаване на другите шофьори е 80 евро.

Експерти: вечерният секс
е полезен за съня

Хората постоянно търсят начини за подобряване на съня - от ог-
раничаване на кофеина и екранното време до промени в хранене-
то. Австралийски експерти предлагат ефикасно и носещо удоволс-
твие средство - вечерен секс, пише в. "Дейли стар". За целите на
проучването специалисти от университета на Централен Куинсланд
са анкетирали 800 мъже и жени за сексуалния им живот.

Изследователите са установили, че сексът преди лягане подобр-
ява съня на 59 процента от жените и 68 процента от мъжете.

За по-отчетлив ефект обаче е желателно индивидите да достигат
до кулминацията в половия акт. Получаването на оргазъм осигур-
ява по-добър нощен сън за 68 процента от жените и 74 процента от
мъжете. Съдейки по резултатите, представителите на силния пол
са по-облагодетелствани от нежните си половинки от секса и кул-
минацията в половия акт преди сън. Това едва ли е изненадващо,
имайки предвид данните от национално проучване, според което
внушителните 91 процента от мъжете и само 64 процента от жените
изпитват оргазъм по време на полов контакт.

О Б Я В Л Е Н И Е
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за

изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Трън

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове,
регламентиращ задължението на съставителя на проект на
нормативен акт за публикуването му с цел информираност на
населението и прозрачност на действията на институциите, Община
Трън уведомява всички заинтересовани лица и гражданите, че в
30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление
на интернет страницата на Община Трън в Раздел "Новини", се
приемат писмени предложения, възражения и становища относно
изготвения Проект на Наредба за изграждане и  опазване на
зелената система на територията на община Трън.

Писмените предложения, възражения и становища по
изготвения Проект на Наредба за изграждане и  опазване на
зелената система на територията на община Трън се приемат в
звеното за административно обслужване - Деловодството  на
Община Трън с адрес: гр.Трън, пл. Владо Тричков №1, в обявеното
му работно време 8.30-17.00 часа или на официалния и-мейл:
obshtina_tran@mail.bg.

Предложенията и становищата се адресират на вниманието на
арх. Младен Янкулов - Гл.архитект на Община Трън.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН:     /п/п/
Цветислава Цветкова

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. (07731) 9616, 9615
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Очаква ви прекрасен ден, но без подкрепата на
роднините няма да минете. Ако спешно трябва да
поправите или завършите нещо, тогава го уреде-
те още сутринта. Добре е да се върнете към ста-
ро хоби или увлечение. Но само не в любовта, за да
не се разочаровате отново. Вечерта, ще получи-

те важни новини по телефона.

Всичко е за добро! - това ще си кажете днес, ко-
гато открие нещо невероятно за близък приятел.
Всъщност, проблемите забележимо ще нама-
леят, ако ги погледате от различен ъгъл. Благоп-
риятен ден за решаване на материални въпроси.
Може да получите изгодно предложение или да на-

мерите допълнителна работа. Подредете мислите и дома си.

От изясняване на връзката с любимия, днес по-
добре се откажете. Сега не сте в морална форма
за да доказвате нещо и да ударяте с юмруци по
масата. Погрижете се за нервите си, отидете на
плаж. А и времето, ще е благоприятно за това.
Много усилия ще са необходими на онези, които се

занимават с бизнес. Възможни са измами от партньори.

Може да влагате парите си във всичко което
сте намислили, но се придържайте към малки су-
ми, за да не се разочаровате след време. Отделе-
те по-голямо внимание на семейството, децата и
родителите. Ако имате възможност, устройте
им малък празник. От вредните привички е време

да се откажете, пазете здравето си.

Днес деловата ви активност ще бъде на висо-
та, но настроението ще е на другата противопо-
ложност. Постоянно ще анализирате нещо, ще
досаждате на близките си с въпроси и дори ще из-
падате в истерия от безисходност. Може би,
тялото и душата ви искат отдих. При това не

банален уикенд, а истинска почивка.

Не си струва, да планирате нищо за този ден.
Трябва да се носите по течението и да се изоли-
рате от множеството проблеми. Дългозабравени
планове могат да бъдат реализирани, но само с
оригиналност и инвестиции. Не е изключена сре-
ща с дългогодишен приятел, след разговор с кого-

то, може да видите “светлина в тунела“.

Очаква ви досаден и скучен ден, но да пренебрег-
вате задълженията си не трябва. За сега ви лип-
сва надеждно рамо, на което може спокойно да се
облегнете. В личната сфера повече въпроси, от-
колкото отговори. Но ако „включите“ своето
търпение, може да заздравите връзката си с

партньора. Домашните задължения ще ви носят удовлствие.

Чудесен ден за събиране на информация, разго-
вори на различни теми и влиятелни запознанс-
тва. Никога не сте се чувствали толкова значи-
ми, както това ще се случва днес. Колегите ще
ви гледат в устата, само за да чуят одобрение
или практически съвет. По отношение на здраве-

то, бъдете внимателни, при практикуване на водни спортове.

Учение, практика и инициативност- това е, кое-
то ще ви носи голяма полза този ден. Уви, в лю-
бовната сфера романтиката ще намалее, но то-
ва е нормално. Още повече, че вие и вашият лю-
бим най-накрая сте се разбрали за всичко. Много
интересни идеи ще се появят след разговор с

приятел. Успехът в бизнеса ви е гарантиран.

Днес ще стигнете до някой странни заключе-
ния, но темпът в работата няма да падне. Напро-
тив, много ситуации ще се изяснят и ще ви от-
ворят очите за някои проблеми. Плановете в лич-
ния живот, също рязко ще се променят. Пътуване-
то, както и закупуването на жилище, ще трябва

да отмените. И това не заради пари, а по други причини.

Понякога е полезно да останете сами със себе
си. Особено, ако хората наоколо ви досаждат за
дреболии. Намерете няколко часа и се отпуснете
сред природата. Свежият въздух, реката или де-
цата, които се забавляват на плажа, ще върнат
нормалното ви настроение. Физическата актив-

ност е противопоказна, ако наскоро сте имали грип.

Не се оплаквайте от живота, ако сами се от-
насяте небрежно към работата си. Ако не ви ха-
ресва, тогава потърсете нещо друго - обещава-
що и интересно. В семейството бъдете по-от-
стъпчиви, дори ако партньорът постоянно и
твърдо отстоява своето. Чудесен ден за дълги

пътувания, полети и морски круизи.
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„Öàðñêî ñåëî” ïîáåäè „Ñëàâàòà” â êîíòðîëà
Голът падна от дузпа минута преди края на мача

ТРЕТА ЛИГА
ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

6-ТИ КРЪГ
Резултати:
Сливнишки герой (Сливница) - Банско

(Банско)              1:1
  [0:1 Георги Фикийн 62', 1:1 Ничо Ничев

71']
7 септември 2019 г., събота, 17:00 ч / VI

кръг:
Ботев 1937 (Ихтиман) - Марек 1915

(Дупница)               1:0
Миньор (Перник) - Вихрен 1925

(Сандански)                 3:0
Кюстендил (Кюстендил) - Чавдар

(Етрополе)                 2:0
Оборище (Панагюрище) - Перун 1978

(Кресна)                3:0
Септември (Симитли) - Пирин 1941

(Разлог)                 3:1
Беласица (Петрич) - Спортист 2009

(Своге)                 3:0
Балкан 1929 (Ботевград) - Надежда

(Доброславци)           1:0
 Класиране:
 1. Миньор 15:1    16    т.
 2. Кюстендил 10:4    13
 3. Вихрен 10:5    13
 4. Оборище    9:2    11
 5. Сливнишки герой    10:8    10
 6. Септември 10:6     9
 7. Ботев 1937   4:7     8
 8. Беласица   8:10    7
 9. Спортист   6:10    7
10. Рилски спортист   6:9     5
11. Банско   7:5     5
12. Надежда   9:8     5
13. Пирин   2:8     5
14. Чавдар 12:13    5
15. Балкан   5:10    4
16. Марек   6:12    4
17. Перун   2:13    4

Любопитно след Англия – България
Ето някои любопитни статистически факти,

които доведоха до тежкото поражение:Къде
играят футболистите на двата отбора?

1. Вчера за Англия не игра футболист, чий-
то отбор да е под 10-о място във Висшата ли-
га през този или миналия сезон. Нещо пове-
че - само трима състезатели са в отбори из-
вън Топ 6 на Англия, Испания или Герма-
ния.Вчера за България не игра нито един
футболист, който да се подвизава в отбор от
петте най-силни първенства в Европа. Три-
кольорите имаха титуляр, който носи фланел-
ката на 19-ия в третото ниво на Германия.

2. За Англия взеха участие трима футбо-
листи, които няма да играят в групите на ШЛ
или ЛЕ през този сезон. Само петима няма
да играят в тези на ШЛ.От 14-те състезатели
на България само петима ще играят в групи-
те на ЛЕ през този сезон и нито един в тези
на ШЛ.  Четирима от тях са от Лудогорец и
Васил Божиков, който се подвизава в Сло-
ван (Братислава).. Сред 14-те на Англия няма
нито един футболист, който да не играе в ти-
ма си. Двамата, които може да се каже, че не
са твърди титуляри, са Рос Баркли (Челси) и
Алекс-Окслейд Чембърлейн (Ливърпул).
Първият е взел участие в три от четирите ма-
ча за клубния си отбор и в два от тях е бил ти-
туляр. Вторият се заврърна след тежка кон-
тузия, заради която пропусна миналия се-
зон. През настоящия бе титуляр за своя от-
бор в мача за Суперкупата на Европа срещу
Челси и в един от четирите шампионатни
двубоя.Балъков пусна двама футболисти,
които нямат официален двубой през послед-
ния месец. На каква възраст са футболисти-
те на двата отбора?Най-възрастни от 14-те
футболисти, които играха за Англия, са 29-го-
дишните Джордан Хендерсън (Ливърпул) и
Дани Роуз (Тотнъм).Осем от 14-те футболисти
на България бяха над 30 години.

В първия кръг от но-
вия областен шампио-
нат на изкуственото
игрище в квартал „Ди-
мова махала” отборът
на „Спортист”(Драги-
чево) спечели убеди-
телно  като гост над
„Енергетик”.

Резултатът беше
открит в 21-та мину-
та на мача от Асен Гри-
горов, а след още седем
гостите получиха въз-
можност да изпълнят
дузпа.

Тя беше реализирана

„Спортист” стартира първенството с победа
от Християн Христов
и първото полувреме
приключи при комфор-
тното 2:0 за „Спор-
тист”.

През второто полув-
реме паднаха нови три
гола.

В 9-та минута Чав-
дар Димитров върна
едно попадение  и даде
надежда на съотборни-
ците си, че могат да
стигнат до нещо пове-
че от загуба.

Тези надежди обаче
останаха само за десет

минути, защото в 69-
та минута Асен Григо-
ров от „Спортист” с
глава отново възста-
нови преднината на
отбора на „Спортист”
в срещата.

Крайният резултат
беше оформен след из-
пълнение на пряк сво-
боден удар от Стефан
Димитров, който фик-
сира 4:1 в полза на
„Спортист” и даде на-
дежди на съотборници-
те си за добър сезон в
групата.

Отборът на „Царско
село” победи с 1:0
„Струмска слава” в
контрола, която се иг-
ра на базата на елит-
ния тим. Мачът беше
използван за поддържа-
не на игровия ритъм на
отборите в паузата
между двата кръга,
която се получи заради
изявите на национал-
ния отбор в квалифи-
кациите за европейско
първенство и контро-
лата срещу Ирландия.
През по –голямата
част от мача елит-
ният тим на домакини-
те контролираше съ-
битията на терена.
Веднъж футболист на
гостите изскочи сам
срещу вратаря на „Сла-
вата”, но той с крак па-
рира удара. По-късно
напречната греда пре-

дотврати попадение
във вратата на радо-
мирци  след изпълнение
на пряк свободен удар.
Единственото попаде-
ние вкара Георги Мин-
чев от дузпа в 89-ата
минута. Тя бе отсъде-
на за нарушение срещу
Кордейро. Решението
за 11-метровия наказа-
телен удар ядоса трен-
ьора на гостите Влади-
мир Димитров, който
не изчака края на мача и
се прибра в съблекалня-
та веднага след реше-
нието на рефера. В не-
деля радомирци прие-
мат в мач от първен-
ството втория отбор
на „Лудогорец” и ще
търсят задължителна
победа, която да ги ос-
тави в борбата за оце-
ляване в професионал-
ния футбол.

Нашите с нов състав срещу Ирландия
Селекционерът на

България Красимир Ба-
лъков ще смени почти
целия състав за кон-
тролата с Ейре,. Както
е известно, "лъвовете"
от вчера са в Дъблин,
където днес излизат в
приятелска среща на
"Авива Стейдиъм" сре-
щу селекцията на Мик
Маккарти. Двубоят е
от 21:45 часа. Балъков
пристигна в ирландска-
та столица с група от
24 играчи, като 11-те,
които стартираха ма-
ча с Англия (0:4) на "Уе-
мбли", снощи имаха въз-
становителна трени-
ровка. Останалите
футболисти проведо-
ха тактическо занима-
ние, което продължи
около 90 минути. Це-
лият тим тренира та-

зи вечер на "Авива
Стейдиъм", след което
ще стане ясно колко от
титулярите срещу ан-
гличаните ще играят в
Дъблин от самото на-
чало.

Бала и щабът му оба-
че мислят да направят
поне 7-8 промени.Оча-
ква се дебют да напра-
ви вратарят Христо
Иванов, който до пос-
ледно беше гласен за
титуляр срещу Ан-
глия, както Георги Па-
шов и Васил Панайо-
тов, които получиха
първи повиквателни за
представителния тим
на България. Завърна-
лите се в състава Геор-
ги Миланов и Георги
Терзиев също се очаква
да запишат първи ми-
нути под ръководс-

твото на Бала. Божи-
дар Краев пък би
трябвало да води ата-
ката.На днешната тре-
нировка селекционе-
рът ще прецени какво е
състоянието на Ивели-
н Попов, Вандерсон и
още няколко от титул-
ярите от последната
среща, за да вземе ре-
шение дали може да за-
ложи на тях и в Дъблин
от първата минута.
Целта на бронзовия ме-
далист от САЩ'94 е да
даде шанс на всички по-
викани, за да ги види с
националната фланелка
и да знае на кого ще мо-
же да разчита при еве-
нтуалните баражи за
Евро 2020 през март,
ако "лъвовете" полу-
чат шанс да участват
в тях.

Сърмов се хвали с
мачове като зрител

Халфът Георги Сърмов се похвали с
участие в мачове, в които не е записал
и минута. Той стори това пред немското
издание tag24.de. То му обърна внима-
ние, защото в навечерието на двубоя с
Англия на “Уембли” навърши 34 годи-
ни.

“Той празнува рожден ден, но остана
без подарък”, отбелязва медията. “Ме-
ждународен мач на “Уембли” е нещо
чудесно. Големи отбори и топ играчи са
излизали на него. Този впечатляващ
стадион има страхотна история”, комен-
тира Сърмов, който допълва, че е бил и
на други митични стадиони.

“С Левски игра в Шампионската лига
на “Камп ноу”, а след това и на “Стам-
форд Бридж” срещу Челси”, допълва
той. Справка обаче показва, че той не е
участвал в нито един от двата мача до-
ри и в ролята на резерва. Същото важи
и за останалите мачове на Левски в ШЛ
през 2006 година.
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По 700 лева ще получат 94 ученици за първия учебен ден

И БАТАНОВЧАНИ ИЗ-
ПЛЕСНАХА ОТ КОЛОВОЗИ-
ТЕ НА БДЖ. СПРЯХА ИМ
ДВА ВЛАКА и ги хвърлиха в

традиционния хаос, с който битуват хиляди
работещи от Перник и околността. Така град-
чето от дълбока провинция се превръща в
безнадеждно дълбока провинция. Не е чудо
но чудесата - ръководството на БДЖ не за
сефте върти подобни номера на когото си
поиска. Не остана гара в България, която да
не се опразни откъм пътници. Но успоредно
с това не остана и гара, която да не е еди-
нствен шанс за намиране на препитание на
местните. Да лишиш батановчани от двата
им най-удобни влака за работа, значи да ги
направиш безработни. Пълна излагация. Се-
га остава да видим дали и хората, заканва-
щи се да блокират релсите за София, ще
проявят батановски инат, за да стреснат неа-
декватните управници и да станат център на
новините. Батановци може и да е мижаво
градче, ама оттам минава международният
път за Гърция, така че една блокада и поло-
жението става международно. Бий, за да те
уважават, казват спортистите в подобна си-
туация. Блокирай, за да те има, бихме фор-
мулирали желанието на хората някой да ги
забележи на картата.

СЛЕД ПРЕНЕПРИЯТНИЯ СЛУЧАЙ С
ТОПЛОФИКАЦИЯ ИНСПЕКЦИЯТА ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА работи като на тръни.
Всеки екопроблем се измерва през призма-
та на животоспасяващо мероприятие, от кое-
то зависи не само службата на еди-кой си,
но и съдбата на самия министър. Инспекто-
рите здраво са се разтичали да търсят от
какво са умрели ония риби в язовир "Пчели-
на" и Струма в ковачевския участък на река-
та.  Може и да са умрели от глад, горките, но
контролните органи вече имат обица на ухо-
то и затова ще бъдат безмилостни.  Въобще,
думата "екология" почва да звучи страшно
на наша територия. Едно малко оплакване
на бдителни граждани, и машината се завър-
та на бесни обороти. Щото хората знаят откъ-
де се вмирисва рибата.

МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ УЧЕБНАТА ГО-
ДИНА ЗАПОЧНА ВЧЕРА. ЩОМ Е ЗАПОЧНА-
ЛА ЗА школските директори и за кметската
управа, значи е започнала за всички. Както
винаги бодро и вдъхновено бяха отчетени
всички успехи в ремонта и подготовката на
училищата и детските градини за началото
на знанията. В това отношение управата си
знае урока - няма сериозен проблем никъде.
Освен недостига на ученици, но нали никой
не е обещавал и деца да направи.

Любомира ПЕЛОВА
Тази година 94 деца

получават по 700 лева
за първия учебен ден.
Средствата са набра-
ни в рамките на Нацио-
налната благотвори-
телна кампания на Ми-
нистерството на
вътрешните работи

По традиция Минис-
терството на вът-
решните работи ока-
зва финансова подкре-
па на децата на загина-
ли и пострадали слу-
жители за първия уче-
бен ден.  Средствата
са заделени от сметка-
та на Националната
благотворителна кам-
пания за подпомагане
на децата на загинали-
те и пострадалите

19-годишна зад волана
удари двама пешеходци

Любомира ПЕЛОВА
На 7 септем-

ври, около 15 ча-
са, е подаден
сигнал на тел.
112 за възник-
нал пътен инци-
дент в перниш-
кия квартал
" П р о у ч в а н е " .
Пристигналите
на място поли-
цаи установили,

че лек автомобил "Форд Фиеста", управл-
яван от 19-годишна перничанка, е ударил
двама пешеходци - мъже на 44 и 38-го-
дишна възраст. Единият е от Перник, а
другият от столицата. По-възрастният е с
фрактура на лява подбедрица, а по-мла-
дият - с хематом на подбедрица. Причини-
те за случилото се са в процес на установ-
яване. Работата по започнатото разслед-
ване продължава.

Шофьор пострада при
пътен инцидент с автобус

Любомира ПЕЛОВА
Шофьор на лек автомобил е пострадал

при  пътен инцидент с автобус.
Катастрофата е станала около 12 часа

в неделя, на улица "Юрий Гагарин" в
Перник.  Ударили се автобус "МАН", уп-
равляван от 68-годишен перничанин и
лек автомобил "Сеат Ибиза", шофиран от
24-годишен, също от областния град.
Пострадал е водачът на сеата, който е
със счупени ребра и локсация на таз.

Оказана му е медицинска помощ в
МБАЛ "Р. Ангелова" - Перник и е започ-
нато досъдебно производство.

Според очевидци, автомобилът се е
ударил в задната част на автобуса, дви-
жещ се към центъра и предницата на
сеата е била буквално размазана. След
инцидента на мястото на ПТП-то е имало
три патрулки, но движението в дясна
лента е било нормално, което подсказва-
ло, че най-вероятно до инцидента се е
стигнало след неправилно изпреварване.

при изпълнение на слу-
жебните задължения
служители от систе-
мата на МВР, която се
осъществява под пат-
ронажа на министъра
на вътрешните рабо-
ти.

С помощта на хора-
та, които засвиде-
телстват своята под-
крепа с SMS-и и финан-
сови дарения, и на слу-
жителите на МВР, кои-
то ежемесечно дар-
яват средства от зап-
латите си, всяко едно
от 94-те деца получи
сумата от 700 лева за
първия учебен ден.
Средствата се наби-
рат целогодишно чрез
изпращане на sms на
номер 1866 за абона-

тите на A1, Telenor и
Vivacom или чрез гласо-
во обаждане на
090051866 за абонати-
те на Vivacom.  Цената
на краткото съобще-
ние е 1 лв. (без ДДС), а
на гласовото обаждане
- 0.99 лв. (без ДДС).
Средства могат да се
прeвеждат и по единна-
та банкова сметка с
IBAN: BG71 BNBG 9661
3000 1462 01, BIC: BNBG
BGSD, Българска Народ-
на Банка, Централно уп-
равление. Натрупаните
суми се разпределят
между семействата на
пострадали и загинали
по време на изпълнение
на служебните задълже-
ния служители от сис-
темата на МВР.

Отново дрогирани и
пияни зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи произ-
водства са започна-
ти в Перник.

24-годишен перни-
чанин е шофирал ав-
томобил под въздей-
ствието на нарко-
тични вещества.
Младежът бил прове-
рен в центъра на об-
ластния град, докато

управлявал "Фолксва-
ген Голф". При из-
пробването му с тех-
ническо средство е
отчетен положите-
лен резултат за амфе-
тамин и канабис. Взе-
та му е кръвна проба
за химичен анализ и е
бил задържан за 24 ча-
са с полицейска мярка.

С 1, 27 промила алко-

хол в издишания въз-
дух е шофирал  "Опел
Астра" 51-годишен
перничанин. Мъжът
бил проверен на 7 сеп-
тември, малко преди
полунощ, на улица
"Стара планина" в об-
ластния град. Взета
му е кръвна проба за
химичен анализ и е за-
държан за 24 часа.

Бърз съд за мъж, нарушил
заповед за незабавна защита

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задържан за поредно

нарушение на заповед за незабавна за-
щита, съобщиха от пресцентъра на Об-
ластната дирекция на полицията.

На 6-ти септември, един час и десет
минути след полунощ, бил подаден сиг-
нал на телефон 112 от 39-годишна жена,
за нарушаване на заповед за незабавна
защита.

Пристигналите на място униформени
задържали извършителя, 58-годишен
мъж от областния град. Оказало се, че
това е поредният случай, в който мъжът
осъществява противозаконната дейност.
Наложена му е полицейска мярка за
срок от 24 ч. и е започнато бързо произ-
водство.  Уведомена е и Районна проку-
ратура - Перник.

Пожари вилняха в Перник
и Трън по празниците

Любомира ПЕЛОВА
Два пожара са гасе-

ни през почивните
дни в Перник и Трън.

В неделя, около
20,50 часа, е подаден
сигнал за пламнал
апартамент в цен-
търа на областния
град. Пристигнали-
те на място огне-
борци с два проти-
вопожарни автомо-
била локализирали
пламъците. Унищо-

жени са абсорбатор,
кухненски шкафове,
бяла, черна и компю-
търна техника и са
опушени стените на
жилището.

Няма пострадали
хора и нанесени дру-
ги материални щети.
Причината за пожа-
ра е неправилно пол-
зване на нагревател-
ни уреди.

Газов котлон, вход-
на врата и дървена

ламперия са изгорели
при пожар в гараж.

Огънят се разра-
зил на 7-ми септем-
ври в Трън. Причина-
та е техническа
неизправност. Един
екип от РСПБЗН -
Трън ликвидирал пос-
ледиците от запал-
ването.

Спасени са къща и
съседни сгради.
Няма пострадали хо-
ра.
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