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Богородично)

Шпионин до
шпионина

За шпионите в България вече народни
песни ще се пеят. Страната ни е ошпио-
нена отвсякъде. Шпионин до шпионина.
Всенародната кампания за разконспири-
ране на шпионите тръгна ударно. Всеки
съвестен гражданин вече е длъжен да
докладва по телевизията за шпионина в
своето легло. Така, както го направи
вчера Соломон Паси, който даже споме-
на точна цифра на руските шпиони в
България. Това може да знае само ше-
фът на руските шпиони. Или на амери-
канските.

Преекспонирането на шпионската те-
ма избива на лудост. Това не е ориги-
нално, щото на всяко дете му се играе
на шпиони и разузнавачи. А лудостта е
описана в художествената литература,
където сериозното и смешното вари-
рат между чистия патриотизъм и чи-
талищната самодейност.

Ефирът се превърна в читалища пос-
тановка, която сутрин те буди за доб-
ро утро, а вечер те приспива за лека
нощ. Шпионажът от черно предателс-
тво се трансформира в черен хумор.
Дано само постановката не спихне
преждевременно, че иначе няма веселба
в бедна България. Очакваме да ни кажат
къде се вербуват шпиони, че да се запи-
шем.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 / 260

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

Променлива
облачност

Всички афишират загриженост за електората, но не могат да си подадат ръка в името на електората!
Любомира ПЕЛОВА

Точка първа от
дневния ред на вче-
рашното извънредно
заседание на перниш-
кия законодателен ор-
ган - изслушване на
градоначалника по
трите основни проб-
лема в момента на об-
щината - вода, въздух,
топло, по искане на ле-
вите общински съвет-
ници, стана причина
за поредния грозен
скандал в минипарла-
мента. Близо час и по-
ловина леви и десни
"си мериха сенките" и

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

dlv.si@abv.bg
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www.vento-k.com
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"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

си доказваха кой е по-
велик, кой е по-загри-
жен за горкия данъкоп-
латец, който утре ще
е простичко казано из-
бирател или електора-
т. Очакванията , че
нормална и конструк-
тивна дискусия няма
да има, се оправдаха
напълно.

Кметът за пореден
път изнесе познатата
вече на перничани ис-
тория за спирането на
ТЕЦ "Република". Под-
робностите публику-
ваме в отделен мате-
риал. От левицата с
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Пред Темида 19-годишен,
карал нерегистриран мотопед

Любомира ПЕЛОВА
19-годишен се изправя пред съда за шо-

фиране на нерегистриран мотопед.
На 1 юни тази година, в Перник бил про-

верен мотопед, шофиран от 19-годишен
местен жител. Органите на реда установи-
ли, че моторното превозно средство не е
регистрирано по надлежния ред в Репуб-
лика България. Младежът е привлечен ка-
то обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение "подписка".

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

доста нападателен
тон обаче поискаха по-
вече подробности за
това как се е стигнало
до деня, в който гра-
дът остана без топла
вода, а централното
отопление е засега под
въпрос заради спрени-
те мощности на топ-
лоцентралата. Вален-
тин Петков попита
дали кметът е разре-
шавал на "Топлофика-
ция" в ТЕЦ "Република"
експериментално да се
горят отпадъци.

Административният съд отмени спирането на 4-ти и 5-ти парогенератор
Силвия ГРИГОРОВА

Административ -
ният съд в Перник
сложи край на раз-
пространените твър-
дения, че "Топлофика-

ция Перник" е източ-
ник на замърсяването
на въздуха над града.
Пернишкият съд до-
каза, че е независим и
неподвластен на ата-

ките на политически
сили и еко организа-
ции, които седмици
наред се упражняваха
върху работата на
топлофикационното
дружество без да са
наясно с режима на ра-
бота на централата.
Съдът излезе със
становище, че не е ус-
тановено към момен-
та на налагането на
принудителната ад-
м и н и с т р а т и в н а
мярка, че е налице
пряка и непосредстве-
на опасност за за-
мърсяване на атмос-
ферния въздух или за
здравето на жители-
те на Перник.

В съобщение до ме-
диите, ръководс-
твото на "Топлофи-
кация Перник" пише:
"Съдът потвърди,
че твърденията на
различните инсти-
туции не отговарят
на истината и че сме
влезли в капана на
н е в ъ з м о ж н о с т т а
компетентните ор-
гани да си свършат
работа по въпроса
със замърсяването
на атмосферния въз-
дух и да установят
от къде идва пробле-
мът, който видимо
не е от нас. Чрез ре-
шението на Съда се
установи, че сме спа-

зили буквата на За-
кона и разпоредбите
на компетентните
институции в лице-
то на РИОСВ и
МОСВ.

 Призоваваме поли-
тическите лица да си
водят кампанията и
да не ни намесват в
нея. Нека не се създа-
ва дискомфорт на жи-
телите на Перник с
цел политически ди-
виденти", се казва в
съобщението.

След всичко казано
дотук, логично въз-
никва въпросът- за-
ложник на чии интере-
си стана "Топлофика-
ция Перник"?

На страница 3
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Замърсителят не е един, заяви отново кметът на общината

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

Учители и шивачки -
най-търсени в БТ

 Силвия ГРИГОРОВА
 Втора поредна седмица предлагани-

те свободни места на трудовия пазар в
Перник намаляват.

През изминалата седмица те бяха с
29 по-малко и достигнаха 141.

За съжаление, намаляха и  предлага-
ните свободни места за безработните
висшисти с 9  и  станаха 32. От тях 28 са
за учители.

И през миналата седмица бяха ак-
туални офертите за работа на 10 скла-
даджии за Радомир.

Миналата седмица се появиха пред-
ложения за работа на 10 обслужващи
магазин в София и 40 шивачки в Пер-
ник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага
работа на: 2 монтажници на отоплител-
ни и климатизационни инсталации, 2 во-
допроводчици, 2 шофьори на тролейбус
,  1 продавач-консултант за фуражи,  2
медицински сестри,  1 машинен опера-
тор на изделия от бетон, 1 електроза-
варчик,  1 помощник- готвач , 1 учител
по математика и информационни техно-
логии, 1 учител по английски език,  2
продавачи в хранителни стоки, 1 учител
по БЕЛ и английски език, 2 пощальони,
1 служител на гише в пощенска стан-
ция на 4 часа, 2 дефектоскописти, 1 ма-
шинен оператор обработка на зърно, 1
общ работник в строителството,  3 въз-
питатели,  1 представител бизнес услу-
ги, 1 куриер-шофьор, 2 инкасатори, 1
учител по математика, 1 барман,  1 учи-
тел по биология, 1 учител по география-
лектор, 5 касиери, 5 охранители,  1 про-
давач-консултант, 2 сервитьори, 1 упра-
вител на магазин, 1 учител по музика, 1
учител по ФВС,  1 учител- лектор по тех-
нологии и предприемачество,  1 техни-
чески секретар, 6 помощник на учителя,
1 консултант на деца и ученици- медиа-
тор по проект, 1 логопед, 1 монтажник
на електронно оборудване,1 учител по
технология и предприемачество, 1 учи-
тел по немски език, 1 учител по теоре-
тично обучение-предприемачество, 1
учител по информационни технологии, 2
учители в група за целодневна органи-
зация на учебния ден,  5 ресурсни учи-
тели, 1 начален учител, 2 помощник-
възпитатели, 1 складов работник, 1 учи-
тел по география и икономика, 2 шофьо-
ри на товарен автомобил, 1 учител по
математика,IT, физика и астрономия, 1
учител по английски език, 1 учител по
математика,

  Ако направим един бегъл анализ на
предлаганите от Бюрото по труда в Пер-
ник през изминалата  седмица  свобод-
ни работни места,  ще видим,  че сред
най- търсените кадри са шивачи,  учите-
ли, склададжии, обслужващи магазин и
други.

На трудовия  пазар в региона през из-
миналата седмица преобладава търсе-
нето на кадри за обслужващите дейнос-
ти, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенден-
цията  хората със средно и по-ниско об-
разование да имат по-големи шансове
да си намерят работа.

На тях Бюрото по труда предлага 109
свободни места и 32 за безработни вис-
шисти, от които  28 за учители.

Любомира ПЕЛОВА
"Чистотата на ат-

мосферния въздух е
тревожна тема, коя-
то вълнува всички
жители на нашия
град. Това е един мно-
го важен период, в
който институциите
заедно с действащи-
те предприятия е
необходимо да осъ-
знаят, че проблемът
трябва да се реши по
правилата в условия-
та на Закона. Убедена
съм, че перничани ще
имат топла вода и
парно и това ще се
случи скоро". Това зая-
ви кметът на Община
Перник д-р Вяра Це-
ровска по време на за-
седание на Общинския
съвет.

Тя напомни, че ни-
кой не трябва подцен-
ява факта, че общес-
твените сгради, учи-
лища и детски гради-
ни и десетки хиляди
перничани използват
услугата на ТЕЦ-а.

"Но трябва да
знаем, че замърсява-
нето на града не идва

от едно място, всич-
ки носим отговорнос-
тта за това, защото
голяма част от нас се
отопляват на твър-
до гориво", апелира
градоначалникът.

Мерките , които е
предприела Община
Перник за справяне с
проблема, включва
вече изготвената
Програма за качес-
твото на атмосфер-
ния въздух. В тази
връзка предстои ши-
роко обществено об-
съждане на 24 сеп-
тември.

Кметът припомни,
че още през миналия
месец в общината са
постъпили инвести-
ционни намерения,
свързани с горене на
отпадъци и RDF.

"През месец ноем-
ври 2018 г проведох
първата среща с ми-
нистъра на околната
среда и водите Нено
Димов, в която обсъ-
дихме проблемите
свързани с чистота-
та на въздуха. Той
прие моята позиция

като кмет, както и
позицията на перни-
чани и бяха отхвърле-
ни всички инвести-
ционни намерения",
уточни още тя.

По думите й през
настоящата година
също са подадени мно-
го сигнали за тежка
миризма и замърсява-
не на въздуха в квар-
талите.

"Това беше причина-

Стоматологът д-р Бисеркова
открива изложба в Арт-а
Светла ЙОРДАНОВА

 Третата си самос-
тоятелна изложба
живопис ще покаже  д-
р Мая Бисеркова.
Официалното откри-
ване е днес 17 часа в
Арт галерия Перник.

Изложбата е нарече-
на "Импресии" и ще
бъде представена от
от Елена Темелкова -
директор на Градска-
та художествена га-
лерия "Любен Гайда-
ров".

Д-р Мая Бисеркова е
стоматолог  от ден-
тални клиники ЕО
Дент. Тя е сред  малци-
ната лекари, които
рисуват и се осмел-
яват да показват кар-
тините си в изложби.
Първата й самостоя-

Тежка авария в района
на кръговото при БИЛЛА

Любомира ПЕЛОВА
Вчера сутринта районът около хипер-

макет БИЛЛА приличаше на огромно
езеро.

Причината - тежка авария преди кръ-
говото. Движението бе затруднено, вод-
ният поток се лееше и по улиците в
квартал "Твърди ливади".

От ВиК уточниха, че аварийните екипи
работят, на сухо са останали три пер-
нишки квартала - освен в "Твърди лива-
ди", вода няма и в "Рудничар" и "Проуч-
ване". Заради аварията без питейна во-
да е и едно от най-големите пернишки
села - Дивотино.

Това е поредният случай в областния
град, заради който голяма част от Пер-
ник е без питейна вода. Заради авария
на клонове 1 и 2 на главния водопровод
завчера кажи-речи половината град бе
на сухо. Проблемиге са в старата, амо-
ртизирана водопреносна мрежа, течове-
те от която са в основата на 75 процента
загуби на тиейна вода, стана яснои на
вчерашното заседание на ОбС.

телна изложба бе от-
ново в Арт-а през
2016 г. В сегашната

Перник - домакин на изложението Baby love
Любомира ПЕЛОВА

Перник за първи
път ще бъде домакин
на изложението Baby
love . В престижния
форум, който ще бъ-
де открит от 10 часа
на 15 септември в
Двореца на култура-
та, ще  дойдат пред-
ставители на най-доб-
рите фирми за Бълга-
рия за медицинска
техника и козметика.

Това заяви главният
организатор на съби-
тието  Валентина
Страхилова, областен
координатор на Ал-
ианса на българските
акушерки и общински
съветник. В медицин-
ската дискусия ще мо-
гат да се задават
въпроси към водещи
лекари, акушер-гинеко-
лози, фармацевти,
психолози и логопеди.

та с РИОСВ да извър-
ши множество про-
верки. 16 са инспек-
циите от началото
на тази година. В тях
участва експерти на
общинската админис-
трация и нейното ръ-
ководство. Със съ-
действието на МОСВ
и институциите един
от сочените за осно-
вен замърсител на
Перник преустанови

своята дейност. В мо-
мента оттам се осъ-
ществява изнасяне на
биомаса и предстои
да извозен отпадъ-
кът на RDF, който се
намира на съхране-
ние", посочи Вяра Це-
ровска и уточни, че
ръководството на
топлофикацинното
дружество е прояви-
ло разбиране по проб-
лема.

експозиция тя ще по-
каже най- новите си
картини.
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Всички афишират загриженост за електората, но не могат да си подадат ръка в името на електората!

Водните съоръжения са от
средата на миналия век!

Любомира ПЕЛОВА"Всички водни съо-
ръжения в Община Перник са изгражда-
ни в средата на миналия век. Пречиства-
телната станция е въведена в експлоата-
ция през 1955 година с капацитет 600 л/
сек. на секунда.Периодът на експлоата-
ция е повече от 60 години и е довел до
значителни загуби на питейна вода. При
изследванията, които направихме във
връзка с изготвянето на проекта за вод-
ния цикъл беше установено, че 75 про-
цента са загубите на питейна вода", зая-
ви кметът пред Общинските съветници в
града.

" Всеки един от нас може да си отгово-
ри колко се е завишило потреблението,
как са се променили всичките тези съоръ-
жения като амортизация и постъпилите
промени след земетресението през 2012
г., уточни градоначалникът. Тя подчерта,
че проблемът се усложни със значително-
то засушаване и припомни, че през годи-
ните са правени проекти за воден цикъл,
но към реални действия се пристъпва ед-
ва в това управления като през тази годи-
на се сключва договор между Община
Перник и МОСВ.

Кметът представи пред местния законо-
дателен орган предвидените за изграж-
дане на ВиК обекти на територията на об-
щината. Над 85 милиона е сумата, която
ще бъде отделена за изграждане на ВИК
инфраструктура по ОП "Околна среда
2014 -2020". Освен това е предвидена и
реконструкция на пречиствателна стан-
ция за питейни води за град Перник на
стойност 3,6 млн.лв. с ДДС . В момента те-
че и ремонт на стената на язовир "Студе-
на".

Кметът припомни и какво е построено
до момента:

- Улична водопроводна мрежа в села
Ярджиловци - първи етап на стойност 1
840 664 лв.

- Реконструкция на водопроводна мре-
жа в с. Кралев дол. - 174 205,00 лв.

- Канализация на гр. Батановци , кв.
"Делниче" и кв. "Бор" - 2 788 546 лв.

- Изграждане на канализация на улици
"Ела", "Липа", "Незабравка" и "Чинар" в
кв. "Могиличе " - 533 957 лв.

- Инженеринг да изграждане на външна
водопроводна връзка за водоснабдяване
на село Расник - 62 400 лв.

- Изграждане на водопроводна връзка
между ул. "Владайско въстание" и кв.
Църква и връзка с главния водопровод -
293 913 лв.

Проектирани са и предстоят да се из-
пълнят:

-Допълнително водоснабдяване и кана-
лизация на с. Драгичево.

-Рехабилитация на ул. "Граово" с во-
допровод.

-Изграждане на улична водопроводна
мрежа за висока зона на село Рударци.

-Инженеринг за основен ремонт на во-
допровод и улична настилка на ул. "Со-
фийско шосе".

-Реконструкция и подмяна на водопро-
водна мрежа по републикански път III-
1003 "Драгичево - Рударци- Кладница".

Вяра Церовска ка-
тегорично заяви, че
неин подпис под по-
добен документ няма
и това може да се
провери в екоминис-
терството. Левите
съветници гневно
афишираха тревога-
та си от липсата на
конкретни мерки за
преодоляване на кри-
зата, свързана както
с чистотата на въз-
духа, така и с пробле-
ма за парното, и най-
вече с реалната угро-
за Перник да жадува,
тъй като обемът на

Полицията и ОДБХ  започват
инспекции в региона

единствения питеен
водоизточник - язо-
вир "Студена" запла-
шително пада, а ни-
вото му може да се
вдигне едва след сне-
готопенето идната
пролет. Има ли
скрит режим, има ли
резервен вариант за
водоснабдяване на
общината / ритори-
чен въпрос, тъй ка-
то е знайно, че няма/
, ще се наложи ли
официално да бъде
въвеведено режимно
водоснабдяване, как-
во ще правим с без-
бройните течове по
амортизираната во-

Любомира ПЕЛОВА
Институциите в

област Перник с резул-
татност в недопуска-
нето на Африканска
чума по свинете, от-
четоха на седмичното
заседание на Облас-
тната епизоотична
комисия, лъководен
от оластния управи-
тел Ирена Соколова.
Обсъдено бе приключ-
ването на кампанията
за изплащане на средс-
тва за дезинфекция на
собствениците на
прасета, които са ги
заклали във връзка с
превенцията на Афри-
канската чума по сви-
нете.

Соколова информи-

ра, че след обработка
на подадените в срок
до 02.09.2019 г. доку-
менти за финансово-
то подпомагане за
доброволно клане на
прасета в обекти
тип "заден двор" и из-
вършена последваща
дезинфекция на лич-
ните стопанства, в
Областна админис-
трация - Перник има
подадени общо 894
стопанства, както
следва: Община Пер-
ник - 321, Община Ра-
домир - 336, Община
Брезник - 132, Община
Трън - 63, Община Зе-
мен - 37 и Община Ко-
вачевци - 5.

"Заболяването за-

Повече пари за плодове, зеленчуци
и мляко в училище тази година

Светла ЙОРДАНОВА
 Близо 8 млн. лв. ще бъдат дадени за та-

зи учебна година за доставката на пресни
плодове и мляко в детските градини и
училищата.

2,593 млн. евро получава България от
ЕС за плодове и 1,156 млн. евро за мляко
и млечни продукти. Разпределението на
бюджета е индикативно, освен това се
ползва и допълнително национално фи-
нансиране. Схемата е такава, че ако от
предишни години не всичко е похарчено,
то се преразпределя за новия период. То-
ва означава, че за България има около
600 000 евро повече спрямо миналата го-
дина.

Подпомагането по схемата е до учебна-
та 2022/2023 година включително, а прог-
нозният национален бюджет за целия пе-
риод е 124,991 млн. лв. Изискванията по
схемата за качество си остават същите.

Доставят се само пресни плодове и зе-
ленчуци като ябълки, круши, праскови,
сливи, грозде, банани, мандарини, порто-
кали, домати, краставици, моркови.

По млечната схема учениците получа-
ват кисело мляко, сирене и кашкавал,
произведени по Българския държавен
стандарт (БДС). Схемата на ЕС за хранене
в училищата има за цел да насърчава
здравословния и балансиран режим чрез
предлагането на плодове, зеленчуци и
млечни продукти, както и чрез образова-
телни програми в областта на селското
стопанство и доброто хранене.

тихва на територия-
та на цялата страна.
Благодарение на съв-
местните усилия на
отговорните инсти-
туции, успяхме да за-
пазим област Перник
чиста от вируса на
АЧС. - заяви губерна-
торът.

До няколко дни на
територията на ре-
гиона започват съв-
местни проверки на
Областната дирекция
по безопасност на хра-
ните и Областната
дирекция на МВР по
населени места за лич-
ни стопанства, неот-
говарящи на изисква-
нията за биосигур-
ност.

допроводна система,
довели до 75 процен-
та загуби на питейна
вода при аварии, бяха
част от остро пос-
тавените въпроси
от БСП-съветници-
те.

Те внесоха предло-
жение да се гласува
искане от ресорното
министерство за ос-
тавките на шефове-
те на РИОСВ и ВиК.

В отговор Цветана
Пиралкова от ГЕРБ да
репликира, че вече
живеем в друго вре-
ме и не работим по
планове, а времето
на декларациите е ми-

нало. Колкото до
проблемите с водата
- нека не стоварваме
цялата вина върху
главата на кмета.
Всички знаят колко
стара е ВиК- систе-
мата, не е тайна, че
именно това води до
огромните загуби на
вода. Знаят и че
проблемът не е въз-
никнал по време на
мандата на сегашния
управленски екип, а
много по-назад във
времето. Вместо да
се искат оставки е
по-добре да обясним,
че изграждането на
водния цикъл иска
време, да обясним на
перничани какво ще
трябва да изтърпят
по време на строи-
телството. Това е
конструктивният
подход, каза Пиралко-
ва.

Да тушира напре-
жението се опита и
Милан Миланов, кой-
то припомни, че още
миналата година  съ-
ветниците са приели
декларация против
изгарянето на всяка-
къв вид отпадъци в
топлоцентралата на
града. "Колкото до
оставките - ние в
ОбС не сме кадрови-
ци. Можем само да
информираме за да-
ден проблем, а реше-

от страница 1

нието по-нататък е
на ресорното минис-
терство", каза Мила-
нов.

От дясно призова-
ха да не се нагнет-
ява повече положе-
нието, което и без
това е тежко и да не
се противопос-
тавят хората на
принципа "или чист
въздух, или парно и
топла вода". Най-
малкото защото не
е почтено и не е в
интерес на пернича-
ни.

Нямаше начин оба-
че двете страни в
лютата словесна
битка да се чуят...
Просто защото из-
борите чукат на
вратата.

Все пак мнозинс-
твото не прие пред-
ложенията за остав-
ки и за краткосрочен
план за действие,
което кметът да
внесе на следващот-
го редовно заседа-
ние на ОбС, което
вероятно ще е на 25
септември. Това е
последният ден пре-
ди старта на офи-
циалната предизбор-
на кампания и не ни
се мисли тогава пък
каква грозна словес-
на вакханалия ще нас-
тъпи в пленарната
зала "Панорама".
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Официалната церемония събра много гости в пернишкия квартал Църква

Любомира ПЕЛОВА
Специална церемо-

ния събра официални
лица, много гости и
граждани на откри-
ването на паметника
на именития военен
деец - генерал-майор
Ваклин Церковски в
квартал Църква.

Събитието уважи-
ха областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва, директорът на
Дирекция "Социална

политика" към Ми-
нистерство на от-
браната Иво Анто-
нов, кметът на об-
щина Перник Вяра Це-
ровска и на кметс-
тво Църква Румен
Петров, представи-
тели на военно-родо-
любиви съюзи.

В словото си губер-
наторът изтъкна, че
личността на гене-
рал-майор Церковски,
участник в пет войни

през перио-
да 1876 -
1913 г. е
символ на
мъжество и
национална
гордост. "С
издигането
на паметни-
ка на гене-
р а л - м а й о р
Ваклин Цер-
к о в с к и
к м е т с т в о
"Църква" се
превръща в
място, кое-

то съхранява исто-
рията и национална-
та памет и дава урок
по доблест и почит
към родината на мла-
дото поколение.
Трябва да запазим жив
спомена за тази забе-
лежителна личност
обрекла целия си жи-
вот на защита и от-
брана на страната.",
отбеляза Соколова.

Под звуците на
химна на България

КНСБ и Главна прокуратура
заедно срещу

осигурителните измами
Любомира ПЕЛОВА

До края на месеца се надявам КНСБ
да финализира и сключи споразумение
с Главна прокуратура след вече воде-
ните разговори с главния прокурор,
съобщи президентът на КНСБ Пламен
Димитров.

Основна точка ще бъде по-активното
прилагане на Закона при установявяне
на случаи на осигурителни измами.
КНСБ води 10 години битка за крими-
нализирането на това деяние, но все
още няма нито един осъден, поясни Ди-
митров.

По негови думи в противодействието
срещу този вид закононарушение
трябва да се включат активно и НАП, и
НОИ.

Тема на споразумението ще бъде и
подкрепата на усилията за криминали-
зирането на правото на синдикално
сдружаване. Особено в по-малки фир-
ми то е дори погазвано, а по принцип
това право не е защитено от Наказател-
ния кодекс, посочи Димитров.

Той ще настоява и за ангажименти от
страна на държавното обвинение в бор-
бата срещу насилието над наетите на
работното място, както и за по-директни
канали с правоохранителните органи
при казуси с нарушения на трудовото
законодателство.

По отношение на политиката на дохо-
дите синдикатът иска техният ръст в
следващите 3 години да бъде 12 - 15
процента годишно, така че в края на пе-
риода те да достигнат 60 на сто от пра-
га на средноевропейските доходи, из-
тъкна Димитров.

Сумарно искането на увеличение на
доходите във всички сфери в бюджета
за следващата година бе изчислено от
него на 1,270 милиарда лева.

Синдикалният лидер иска възстанов-
яване на ежегодното договаряне на
растежа на заплатите в частния сектор.
Друго предложение на КНСБ е компро-
мисен вариант за необлагаем минимум
и връщане в края на годината на данък
общ доход на заетите със заплата от
минималната до определен праг - нап-
ример до средната работна заплата.

Пламен Димитров припомни че, кам-
панията "Сивото убива" е насочена към
икономиката в сянка.

Основна цел на инициативата е пови-
шаване на обществената нетърпимост
към явлението. Димитров цитира данни
на Асоциацията на индустриалния ка-
питал, според които размерът на сивия
сектор е почти 21 процента от брутния
вътрешен продукт, а генерираният обо-
рот е 23 милиарда лева.

Социалният ефект ощетява работни-
ците, лишава ги от социално-осигури-
телни права и удря втория стълб на пен-
сионното осигуряване, смята синдикал-
ният лидер.

Над 80 процента от търговията с авто-
части и ремонтът на автомобили са в си-
вия сектор по цитирани от Димитров
данни на Асоциацията на лицензирани-
те автосервизи.

Председателят на строителния синди-
кат Цветелина Иванова каза, че в
строителството в региона делът на си-
вия сектор е 40 на сто, а в довършител-
ните работи - 60 на сто.

Националният секретар на КНСБ То-
дор Капитанов представи разработена-
та платформа "Vox КНСБ", на която мо-
гат да се подават анонимно сигнали
при нарушения на трудовите права.

Досега мобилното приложение има
над 10 000 изтегляния, подадените сиг-
нали са към 50, като има и няколко ре-
шени случая, разказа Капитанов.

присъстващите све-
доха глава в минута
мълчание в знак на
почит към генерал-
майор Церковски. Бе-
ше отслужен и тър-
жествен водосвет.

Ирена Соколова и
останалите офи-
циални лица и гражда-
ни поднесоха венци и
цветя в знак на прек-
лонение.

Припомняме, че зад
инициативата стои
Инициативен коми-
тет, подкрепен от
губернатора и Облас-
тна комисия "Военни
паметници".  На свое
заседание, проведено
преди две години, ко-
мисията разгледа и
одобри идейния
проект за изгражда-
не на паметника, а
Соколова изпрати
съгласувателно пис-
мо до Министерство
на отбраната за одо-
брение и финансира-
не на реализацията

му.
Идейният проект и

цялостната компози-
ция на монумента
включва озеленени и
облагородени тревни
площи, позиционира-
на военна техника,
трикольорен пилон и
пейки.

Генерал-майор Вак-
лин Церковски е роден
през 1858 г. в тога-
вашното село Църква
(днес квартал "Цър-
ква"), заради което и
получава тази фами-
лия. За бойните си зас-
луги е носител на ор-
дени за храброст от
пет войни. Той е пър-
вият комендант на
Одрин. Провъзгласен
е за "Герой на Шумен",
където е прекарал пос-
ледните години от
живота си. Истори-
ческите извори раз-
криват, че той е бил
един от хората, при-
съствали на обесване-
то на Васил Левски.

Намаляват болните от заразни
заболявания в региона установи РЗИ

Силвия ГРИГОРОВА
Продължават да намаляват заболелите от

остри респираторни заболявания. През из-
миналата седмица Регионалната здравна
инспекция е установила  7 болни,  при 9 за
предходната седмица. Заболеваемост през
този период е била  9.51%oo, при средна за
страната 18.40%oo към 08.09.2019 г.

Наблюдава се намаление и на болните от
заразни заболявания, въпреки горещините.
Регистрирани са  6 случаи на заразни за-
болявания при 10 за предходната седмица.

През седмицата е установен  1 болен от
варицела, при нито един за предходната
седмица.  Заболялото е дете на 4 години от
Перник. То се лекува  амбулаторно.  През
този период е констатиран за първи път тази
година 1 болен от коклюш. Става въпрос за
дете на 2 г., от  Перник.

РЗИ констатира намаляване на заболели-
те от ентероколит през миналата седмица.
Регистрираните случаи са 2. Заболелите са
от Трън и  Радомир. Те са хоспитализирани
в МБАЛ "Р. Ангелова" АД - Инфекциозно
отделение.

Констатиран е и 1 болен от салмонелоза,
при нито един  за предходната седмица. От
началото на тази  година са регистрирани 3
случая. Заболелият е дете на 2 г. от  Брез-
ник. То се лекува амбулаторно.

През изминалата седмица е констатиран
1 болен от хепатити - А. Заболелият е дете
на 1 г. от Трън. То лекува стационарно в Ин-
фекциозно отделение на МБАЛ "Р. Ангело-
ва". По информация от здравната инспек-
ция, става въпрос за семейно огнище с 3
заболели - майка  и двама синове. в рамки-
те на един инкубационен период.

  През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 200 проверки. От тях
72 са свързани със забраната за тютюнопу-
шене в заведенията за обществено хране-
не.

Здравната инспекция продължава еже-
дневния мониторинг на питейните водоиз-
точници в областта. Взети са 39 проби от во-
доизточници в различни населени места, за
да се установи дали подаваната от тях вода
за питейно-битови цели отговаря на изи-
скванията на Наредба №9.

Няма да има закриване на болници
Силвия ГРИГОРОВА

"Очаква се тази
година парите за
болничната помощ,
които са около 2
млрд. лв., да стиг-
нат. Достигнали сме
един праг на насища-
не. Така че следваща-
та стъпка е да иска-
ме увеличаване на
клиничните пътеки
и повече пари за
здравеопазване в
здравната система.
Нещо, което минис-
тър Ананиев се опи-
тва да прави вече
една година чрез
поставянето на пуб-
лична дискусия на
няколко модела". То-
ва заяви пред БНТ
директорът на УМ-
БАЛСМ "Пирогов"
проф. Асен Балтов.

Той подчерта, че
предстоят сериозни
преговори между
БЛС и НЗОК, при кои-
то да се помисли за
увеличение на кли-
ничните пътеки и
парите, които се по-
лучават в сектора.
По никакъв начин
обаче темата за
увеличаване на раз-
мера на здравните
вноски не е на дне-
вен ред, тъй като в
момента броят на
неосигурените лица
е е голям - между
500 000 и 700 000
души. "Ако тези хо-
ра започнат да си
внасят здравните
вноски, също ще по-
лучим едни сериозни
пари в здравеопазва-

нето", каза директо-
рът на "Пирогов".

 Шефът на "Пиро-
гов" коментира и
идеята на министър
Ананиев за демоно-
полизация на Здрав-
ната каса, която
според него срещала
съпротива само, за-
щото имало много
неясноти. "Идеята
като цяло е много
добра, защото раз-
държавяването на
НЗОК и възможнос-
тта да се вкарат
други играчи, ще
позволи да се засили
конкуренцията, да
има по-добра изпол-
зваемост и по-качес-
твено здравеопазва-
не. Нещо, което в
момента малко лип-
сва. В момента се
набляга на количес-
твено здравеопазва-
не, тъй като всички
се стремим да пра-
вим по-големи обо-
роти, за да може да
имаме по-голям
фонд, с който да
разполагаме", каза
той.

Проф. Балтов до-
пълни, че "Пирогов"
не може да има при-
теснения с тези но-
ви играчи, тъй като
болниците които
предлагат комплек-
сна услуга, ще бъ-
дат търсени и ще
бъдат задължите-
лен партньор на те-
зи фондове.

Директорът на
"Пирогов" отново
заяви, че болниците

като цяло са много в
България, но допъл-
ни, че няма да има
закривания.

"По-правилно е да
има вливане на бол-
ници. Това означава
в няколко големи
болници да се влеят
други, по-малки бол-
нички, така че ре-
сурсът да се запази.
Има и нови техноло-
гии, които също мо-
гат да влязат в дей-
ствие", каза проф.
Балтов.

Според него  фи-
нансовото състоя-
ние на "Пирогов" е
стабилно. "Ние про-
дължаваме да рабо-
тим като се опитва-
ме да вкараме някои
принципи на частни-
те болници в дър-
жавната болница",
каза проф. Балтов.
Той допълни, че  има-
ло дефицит само на
млади лекари и тези,
които сега завър-
шват, имали голям
шанс да се развият
много по-бързо в
сравнение с негово-
то поколение. "Зап-
лащането е въпрос
на време. Ето дого-
дина ще се увеличи
отново минимална-
та работна заплата,
със сигурност ще се
увеличат и доходи-
те на всички, които
работят в сектор
з д р а в е о п а з в а н е .
Някой иска да се слу-
чи веднага, но няма
как да стане", каза
проф. Балтов.



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
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
 1. 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. Имот, с. Повалиръж, Софийско, къща (етаж и полуетаж),
    ЗП: 40 м2,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.
8. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
9. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
10. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2 - 16 000 лв.
11. Вила,с. Ръждавец, 3 етажа, 105 м2, двор: 1000 м2, гараж,
      ток, вода, канал, на асф. път, обзаведена - 20 400евро
12. 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

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
международна 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 чиньорски

блокчета - по споразумение.
Тел.: 076 60 44 94
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:

Двустаен, Изток,
2 тер., ет. 8,

саниран, ПВЦ,
асансьор
50 000 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 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

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

ДКЦ I Перник ЕООД
(бивша поликлиника)

в гр. Перник, ул. “Брезник” №2
разполага с три свободни

кабинета на посочения адрес.
Тел. за контакти за наемане на

кабинетите: 0899 94 80 40
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Затлъстяването - няма хапче или ефективна диета против него

Чудно хапче или ефективна
диета, която би излекувала зат-
лъстяването, все още не е из-
мислена, заяви пред РИА Новос-
ти, един от основателите на Ис-
панското дружество по хирур-
гия за затлъстяване и метабо-
литни разстройства (SECO),
Джоан Пужол Рафолс.

Според Световната здравна
организация /СЗО/, от 1975 до
2016 г. броят на хората със зат-
лъстяване в света се е увеличил
повече от три пъти. 39% от въз-
растните над 18 години са с над-
нормено тегло, от които 13% са
със затлъстяване. В Русия пове-
че от половината от жителите са
с наднормено тегло - 57,1% (дан-
ни на СЗО за 2016 г.), 23,1% от
тях са със затлъстяване. Тази
седмица Мадрид е домакин на
Световния конгрес на Междуна-
родната федерация по хирургия
за затлъстяване и метаболитни
разстройства (IFSO).

"Всички развити страни са из-
правени пред сериозни пробле-
ми в тази област. Затлъстяване-

то се е превър-
нало в панде-
мия, която се е
разпространи-
ла в целия свят
в една или дру-
га степен. Тези
промени са из-
к л ю ч и т е л н о
значими и съз-
дават най-голе-
ми проблеми.
М о р б и д н о т о
затлъстяване е
изключително
опасно за здра-

вето, тъй като може да засегне
всеки орган, което води до ви-
соко кръвно налягане, висока
кръвна захар, повишава риска
от сърдечен удар, може да дове-
де до някои видове рак. Про-
дължителността на живота на те-
зи хора е по-ниска, както и ка-
чеството им на живот ", каза Пу-
жол.

Няма нито една причина хора-
та все по-често да се сблъскват
с проблема с наднорменото тег-
ло и затлъстяването. Пужол
идентифицира няколко фактора:
заседнал начин на живот, липса
на физическа активност, хране-
не.

"Въпреки факта, че в Испания
има средиземноморска диета,
която е много полезна за здра-
вето, все повече хора у нас ядат
тлъсти храни, „фаст фууд” и пият
повече напитки с високо съдър-
жание на калории", казва лека-
рят. Освен това фактът на гене-
тично предразположение не мо-
же да бъде отречен. "Някои хора
са по-склонни да наддават тегло

от други. Например, азиатците
имат средно по-ниско тегло от
европейците", добавя специа-
листът.

"Трябва да признаем, че няма
една единствена причина, която
да се лекува с чудно хапче. И
няма да го има дълго време.
Тенденцията е, че европейските
държави, включително Испа-
ния, инвестират в предотвратя-
ването на този проблем. Но тези
усилия днес не водят до големи
резултати. Ние знаем теорията:
яжте по-малко, горете повече
калории, увеличете физическата
активност, но на практика не се
получава. Би било твърде опти-
мистично да мислите, че това ще
се промени в следващите годи-
ни. Може би, след време ще се
сдобием с някой IT-ефективен
начин, но до този момент един-
ственото лечение, което показва
висока ефективност в борбата
срещу затлъстяването – това е
оперативното лечение."- казва
лекарят.

„Проблемът е, че задачата на
човек, натрупал излишни килог-
рами, е не само да се отърве от
тях, но и да остане с новото си
тегло. След диетата обаче не се
изключва обратният ефект - като
свалите определен брой килог-
рами, след време можете да нат-
рупате още повече, признава
Пужол. "Няма нито една диета,
която би показала своята ефек-
тивност в борбата със затлъстя-
ването до края на живота, нито
едно лекарство за лечение на
затлъстяване. Единственият на-
чин е да промените начина си на
живот, което е изключително

Проучване: Плешивите мъже
са по-атрактивни за жените
Изследователи от Университета в Пенсилвания доказват, че пле-

шивите мъже могат да бъдат по-мистериозни за жените от тези,
които имат коса. За целите на изследването специалистите адми-
нистрират три теста за студенти от мъжки и женски пол, в които те
трябва да оценят образите на няколко мъже и да определят сте-
пента им на привлекателност, увереност и превъзходство.

От анализа на първия тест става ясно, че мъжете с бръснати гла-
ви са оценени като по-доминиращи от тези с коса.

Във второто изследване мъжете, чиято коса е била дигитално
премахната от изображението, са сметнати за доминиращи, по-ви-
соки и по-силни от автентичната им природа. Този ефект се дължи
до голяма степен на факта, че те се възприемат като хора, на които
може да се гласува доверие и излъчват мъжественост, казват из-
следователите.

Трето проучване потвърждава тези резултати с нефотографски
стимули и показва как мъжете, засегнати от естествен косопад, мо-
гат да подобрят външния си вид и да го унищожат съответно.

Затова те дават съвет към мъжете, вместо да харчат пари всяка
година, опитвайки се да предотвратят загубата на коса, просто да
обръснат главите си – тази визия има своите предимства.

трудно. Повечето не успяват да
направят това", каза лекарят.

При какво тегло става необхо-
дима хирургическа намеса?

"По принцип мазнините са
нормален компонент на нашето
тяло. Проблемите започват, ко-
гато нивото му надвишава нор-
мата. Ако е малко, тогава гово-
рим за наднормено тегло. Само
по себе си това не е болест, не
води до здравословни пробле-
ми и може да причини някои
неудобства от естетическа глед-
на точка, но ако не поемете кон-
трол над ситуацията във време-
то и мазнините продължават да
се натрупват, тогава човекът
влиза в опасна зона на затлъс-
тяване.

Затлъстяването има няколко
степени - умерено, тежко и ек-
стремно (болестно затлъстяване,
когато мазнините се разпростра-
няват към вътрешните органи),
"- казва експертът.

За да се определи дали човек
е с наднормено тегло се изпол-
зва индекс на телесна маса
(ИТМ), той се изчислява по фор-
мулата телесно тегло (в кг), раз-
делено на квадратна височина
(в метри) (m: h?). Индикатор от
25 до 30 показва наднорменото
тегло, ако то надвишава 30, тога-
ва говорим за затлъстяване, над
40 - болестно затлъстяване.

Според доктор Пужол, ако чо-
век подозира, че има патологи-
чен излишък от тлъстини и не
може сам да се справи с пробле-
ма, той трябва да се консултира
с лекар, който ще го посъветва
дали да извърши операция или
има други начини.

Кое не трябва да носим
два дни подред?

За гащите и чорапите е всеизвес-
тно, че трябва да се сменят всеки
ден, но за някои други неща хората
със сигурност малко знаят.

От хигиенна гледна точка, но и за
дълготрайност и комфорт, не е нужно
всеки ден да се носят едни и същи
сутиен и обувки.

Сутиените се нуждаят от поне един
ден почивка между два обличания,
не само заради хигиена, но и за за-
пазване на формата му. При носенето

на един сутиен през целия ден той се разтяга, така че му е необхо-
димо известно време, за да се върне към първоначалния си вид.
Препоръчва се носенето няколко сутиена през седмицата.

Както сутиените, така и обувките се нуждаят от дни за „почивка“,
главно заради ходилата. Носейки един и същ чифт обувки всеки
ден, се създава натиск върху едни и същи точки върху ходилата
на краката и в резултат на това може да се стигне до болезнени и
подути стъпала и деформации.



Съперник 912 септември 2019 г.ДАЙДЖЕСТ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"РАХИЛА АНГЕЛОВА"  АД, гр.Перник

ОБЯВЯВА  КОНКУРС
На основание чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, във

връзка с  чл.68 и чл.70 от същия и чл.90 и следващите от Кодекса
на труда по документи и събеседване по предварително поставени
проблеми, подробно описани в настоящата обява за следните
длъжности:

-   Началник на Отделение по анестезиология и интензивно
лечение в МБАЛ "Рахила Ангелова"АД

-   Началник на Акушеро-гинекологично  отделение в МБАЛ
"Рахила Ангелова"АД

-   Началник на Хирургично отделение  отделение в МБАЛ
"Рахила Ангелова"АД

-   Началник на Неврологично отделение  в МБАЛ "Рахила
Ангелова"АД

-   Главна медицинска сестра в МБАЛ "Рахила Ангелова"АД
-   Старша медицинска сестра в Отделение по анестезиология

и интензивно лечение в МБАЛ "Рахила Ангелова"АД
-  Старша медицинска сестра в Неврологично отделение   в

МБАЛ "Рахила Ангелова"АД
-  Старша акушерка в Акушеро-гинекологично  отделение в

МБАЛ "Рахила Ангелова"АД
-  Старша акушерка в Неонаталогично отделение в МБАЛ

"Рахила Ангелова"АД
Изисквания за заемане на длъжността
 "Началник отделение":
Кандидатите да притежават:
1. висше медицинско образование;
2. призната медицинска специалност по профила на

съответното отделение;
3. общ трудов стаж като лекар не по-малко от 10 години.
Изисквания за заемане на длъжността  "Главна медицинска

сестра":
Кандидатите да притежават:
1. образователно квалификационна степен  "магистър" или

"бакалавър" по специалността " Управление на здравни грижи";
2. трудов стаж по специалността- не по-малко от 5 години

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 управление

на горски територии - собственост 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 управление на горски
територии - собственост на Община Трън.

Писмените предложения, възражения и становища по изготвения
Проект на Наредба за управление на горски територии - собственост
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
инж.Даниела Петкова - директор на ОП "Трънска гора" 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; факс 077787315

www.tran.bg      obshtina_tran@mail.bg

3. умение за работа с компютър и притежаване на документ,
удостоверяващ нивото на компютърна грамотност.

Изисквания за заемане на длъжността "Старша
медицинска сестра"/ "Старша акушерка":

Кандидатите да притежават:
1. образователно квалификационна степен  "магистър" или

"бакалавър" по специалността "Управление на здравните
грижи";

2. трудов стаж по специалността- не по-малко от  3 години
по профила на отделението;

3. Компютърна грамотност.
Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване

по следните проблеми:
За "Началник отделение: -   Визия за развитието на

отделението в съответствие с медицинските стандарти.
За " Главна медицинска сестра"- Управление на медицинските

грижи и човешките ресурси в лечебното заведение.
За "Старша медицинска сестра" - Организация на дейността

на отделението
 Кандидатите подават следните документи за участие в

конкурса:
1. Заявление за участие
2. Автобиография с подробности за професионален стаж и

професионален опит.
3. Заверени копия от диплом за завършено образование и

диплом за придобита специалност.
4. Сертификати за допълнителна медицинска

квалификация, научно звание или научна степен.
5. Свидетелство за съдимост
6. Медицинско свидетелство
При подаване на документите кандидатите да бъдат запознати

с длъжностната характеристика за длъжността,  за която
кандидатстват.

Със спечелилите конкурса се сключва трудов договор за срок
от 3 години.

Срокът за подаване на документи е до 15.10.2019г.
Документите се подават в Личен състав на лечебното

заведение , находящ се в гр.Перник, ул."Брезник" № 2, МБАЛ
"Рахила Ангелова"АД

Телефон за връзка: 076 688 207- Ирена Андонова

Прегръщайте се повече - ползите от гушкането
Вкрая на тежък ден най-хубавото, което можем да си представим, е

как се прибираме у дома при любимия човек, а в прегръдката му заб-
равяме за грижите и трудностите, които носим като товар със себе си.

Ако не сте го правили отдавна, защото все не ви остава време, за-
дължително отделете такова за това специално свързване един с друг.
Защото няма чувство, сравнимо с топлината от прегръдката на люби-
мия човек. Не само че прегръдките ни карат да се чувстваме спокой-
ни и щастливи, но и имат сериозни ползи за здравето. Така че ако се
оплаквате от стрес, безсъние или предразположеност към болести,
най-добро нещо, което можете да направите за емоционалното и фи-
зическото си здраве, е да отделите време за малко гушкане.

Единственият български актьор с над 80 участия в
чуждестранни филми ще води кино клас у нас наесен
Есенното издание на Творческа академия "Заешка дупка" пред-

лага страхотна възможност за всички, които искат да се усъвършенс-
тват в актьорското майсторство и увеличат шанса си за успех за-
напред.

В рамките на двумесечен кино клас курсистите имат възможност
да работят с един от най-успешните български кино актьори - Вели-
зар Бинев. Той има участиe в над 80 холивудски продукции, сред
които "Хитман", "Непобедимите 3", "Код червено", "Психиатрията
Стоунхърст", а пред камера си е партнирал с Бен Кингсли, Мел Гиб-
сън, Стивън Болдуин, Кейт Бекинсейл и др.

Досегашните ученици на Велизар Бинев са приемани в едни от
най-престижните кино и театрални учебни заведения в света и всич-
ки те присъстват в кастинг агенции. В кино класа на актьора в Твор-
ческа академия "Заешка дупка" курсистите ще работят върху свои
монолози на английски и български език.

Всеки посещавал курса накрая ще разполага с два заснети моно-
лога (на английски и български), с които може да кандидатства по
време на кастинги.

Курсът ще се провежда два пъти седмично в продължение на два
месеца: всеки понеделник и четвъртък от 15:00-17:00 ч. (група 1) и
от 17:00 до 19:00 ч. (група 2).

Началото на курса е 1-ви октомври, а броят на курсистите е изклю-
чително ограничен.

Повече информация и контакти може да откриете във Facebook
страницата на Творческа академия "Заешка дупка".
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Очакват ви големи бизнес възможности, къс-
мет във финансите и бизнес пътуване, което ще
повиши авторитета ви. Има шанс, да подобрите
жилищните си условия, да купите всичко нужно
за ремонт или да продадете ненужен имот. Може
смело да споделяте своите фантазии и идеи с

бизнес партньорите си.

Трябва да станете експериментатор във всич-
ко, което правите. Старото и минало, не ви
интересуват и това е отлично. Изненадите в
личната сфера, ще ви отворят очите, за неща,
за които често сте мислили. Не се съсредото-
чавайте върху собствените си неуспехи, иначе

ще загубите вяра в себе си и в новата си любов.

Възползвайте се от всичко, което се изпречи
на пътя ви. В началото на деня, ще имате въз-
можност да консолидирате идеите си и да пла-
нирате неща за целият сезон. Интелектуалните
игри и задачи, ще ви помогнат да развиете ин-
туицията си, както и да получите изгодни

предложения. Увереност в любовта , няма да ви навреди.

Трябва да се изолирате от всичко, което не
ви харесва. В противен случай, ще зациклите
упорито върху ненужни връзки, работа и прежи-
вявания. Хазартът и парите, днес могат да ви
подтикнат към незаконни действия. Имайте
предвид, че след това, сами ще трябва да се

измъквате от такива ситуации.

Препоръчително е, да се възползвате от
всички възможности, които съдбата хвърля щед-
ро на пътя ви. Не толкова често имате късмет,
така че не бъдете лекомислени. Ще ви бъде
необходима решителност в любовта, за да не
разочаровате избраника си. Ако искате да нап-

равите предложение за брак, тогава покажете находчивост.

Може да се изкачите на всеки връх, пред
които сте изправени. Дори ще успеете да орга-
низирате събитие, от което пряко ще зависи
кариерата ви. Ситуациите, ще се развиват бър-
зо, така че не се притеснявайте и паникьос-
вайте. Важните въпроси, трябва да са ви прио-

ритет, а всичко ненужно изхвърлете.

Очаква ви добър ден, когато дори слънцето
ще се усмихва между облаците във ваша чест.
Възможни са подаръци от близки хора, покани
за гости и неочаквана изненада от колега. Ако
нервната ви система издържи на всичко това,
значи сте истински герой. Основното нещо е,

да помагате на другите, да вярвате в себе си.

Трябва да контролирате всяка своя стъпка,
за да не се отклоните по пътя към целта. Ако
почувствате, че сте уморени, по-добре си по-
чинете и намалете дейностите. Очаква ви, ус-
пешно решаване на проблеми с недвижим имот,
ремонт и преместване. Вечерта, може да имате

неприятен разговор с хора, на които не вярвате.

Очаква ви отличен ден, за активна работа и
учене. Не забравяйте за нещата, които изис-
кват умствено напрежение. Точно те, ще ви
отведат на ново ниво в професията. Значител-
но ще напреднете в кариерата, което ще уве-
личи доходите и ще укрепне репутацията ви.

Вечерта, чакайте изненада от романтичен характер.

Спешно трябва да се захванете с нови и въл-
нуващи неща, които да ви доведат до успех.
Вашето поведение в личния живот, може да се
превърне в пречка за хармоничните отношения.
Понякога сте твърде упорити и уверени в себе
си, уви, не там където наистина е необходимо.

Вечерта, очаквайте предложение за полезно сътрудничество.

Не влизайте в конфликти с хора, с които все
още ви предстои дълго време да работите. Ус-
пех ви очаква, в творческата работа, а не в
монотонният труд. Благодарение на близките
хора, ще може да реализирате финансовите си
планове. Инвестициите, ще бъдат изгодни. Са-

мо не купувайте нещо скъпо и ненужно.

Денят, ще бъде успешен, ако не се отклоните
от установените традиции. Имайте предвид, че
това не е естествено придържане към принци-
пите, а гъвкавост на ума и логиката. Пред-
стои дълго време да общувате в интернет, до-
като намерите хора, които ще ви подкрепят

във всичко. Самоувереността в любовта няма да ви помогне.
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Май ще се наложи
да лягаме на Чехия
Как трябва да завърши мачът Бълга-

рия - Чехия, който ще се играе на 17
ноември тази година?

Всеки българин ще отговори “с победа
за България”.

Само че може да се окаже, че аритме-
тиката не е толкова лесна, защото нищо
чудно да се наложи да избираме между
честта на България и класиране на Евро
2020, което минава през поражение от
Чехия.

Припомняме, че тимовете могат да се
класират по два начина - през сегашни-
те квалификации или през тези на ново-
създадения турнир Лига на нациите,
чиято финална фаза е през март 2020 го-
дина.

Три кръга преди края на евроквалифи-
кациите футболистите на Красимир Ба-
лъков изостават на цели седем точки от
заветното второ място в група А, което
дава право на  участие на Евро 2020.

Така че за него ще се борят Чехия и
Косово.Нашите момчета пък ще разчи-
тат на класиране през турнира Лига на
нациите.

Там държавите са разделени на чети-
ри лиги и всяка от тях ще излъчи по еди-
н представител за финалната фаза.

България е първа резерва в Лига С,
което почти ни гарантира, че ще полу-
чим още един шанс за класиране на Ев-
ро 2020.Това ще се случи ако поне един
от Шотландия, Финландия, Норвегия или
Сърбия се класира през сегашните ев-
роквалификации. Но дори да не се слу-
чи, България най-вероятно ще играе за
класиране на Евро 2020 с отбори от по-
горната Лига В.

Условието е поне 9 от 12-те държави
да спечелят евроквота през сега про-
веждащите се квалификации.Именно те-
зи нововъведения поставят въпроса как
трябва да завърши България - Чехия?

Вече споменахме, че за второто място
в нашата група се борят Чехия и Косо-
во.България има полза битката да бъде
спечелена от Чехия.

Причината е, че тази държава е една
от 12-те в Лига В и ако се класира през
сегашните квалификации, ще освободи
едно от местата за финалната фаза в Ли-
гата на нациите.

Тъй като Косово е в по-долна лига от
трикольорите, то ние нямаме полза този
отбор да измести Чехия от второто
място в сегашните евроквалификации

Ще имаме наш съдия
на Евроволей

Български съдия получи престижно
назначение да свири срещи от европей-
ското първенство по волейбол за мъже
2019, което ще се проведе във Франция,
Словения, Белгия и Холандия (12-29
септември).

Добромир Добрев пътува днес за Бел-
гия, където ще ръководи срещи от пред-
варителна група В в Брюксел.

В този поток са отборите на домакини-
те от Белгия, Сърбия, Германия, Ав-
стрия, Словакия и Испания.

Това е поредно престижно назначение
на международна сцена за родния ре-
фер, след като през изминалото лято той
свири срещи от Волейболната лига на
нациите при жените.

Две победи спече-
лиха гостуващите
отбори в група „А”
– изток на старта
на областното фут-
болно първенство.

В квартал „Цър-
ква” „Витоша” побе-
ди новия член на
групата „Ятак”(Бу-
чино) с 2:1. Домаки-
ните откриха в 10-
та минута с попаде-
ние на Петър Пет-
ров и приключиха
първата част с ус-
пех, но през второ-
то полувреме гости-
те се развихриха и
вкараха два гола
чрез Денислав Даска-
лов в 59-та минута
и  Методи Тодоров в
73-та минута на сре-
щата.

От своя страна
символичните дома-
кини не реализираха
нов гол и така ма-
чът приключи по-

Две победи за гостите в източната група
бедно за „Витоша”.
В Земен „Бо-
тев”(Дру-
ган) без-
проблем-
но надви
д о м а к и -
н и т е
,въпреки
че и тук
те води-
ха до по-
ч и в к а т а
с 1:0 с
гол на Да-
ниел Ста-
менов.

П р е з
втората
част оба-
че земен-
чани ин-
касираха
цели че-
тири по-
п а д е н и я
в мрежа-
та си ,
като три
от тях

отбеляза Никола Ни-
колов, а едно Нико-

С ново ръководс-
тво е ФК Металург
1957 в Перник, съоб-
щават от клуба. На

общо събрание е гла-
суван и приет за нов
член на сдружение-
то кметът на най-

Осем медала за бокса от Европейското
Българите Ергюнал

Сабри и Ясен Радев
спечелиха титлите
на eвропейското
първенство по бокс
за младежи и девойки
в София.

Сабри надделя в ос-
порван финал в кате-
гория до 49 килогра-

ма над руснака Дмит-
рий Наимов (Русия) с
4:0 съдийски гласа
(29:27, 29:27, 29:27,
28:28, 30:26).При 52-
килограмовите Радев
се наложи също в
равностоен мач за
златото над Ибрахим
Букедем (Франция) с

5:0 (29:28, 29:28,
29:28, 29:28, 29:28).В
категория до 56 ки-
лограма Николай Ма-
ринов пък остана
със сребро след пора-
жение на финала от
Всеволод Шумков
(Русия) с 0:5 (27:30,
27:30 27:30, 28:29,

27:30).
Така България за-

върши с общо шест
отличия при младе-
жите, след като Сти-
лиян Христов (кате-
гория до 64 кг), Еми-
рджан Мехмед (69 кг)
и Николай Зафиров
(75 кг) стигнаха до

бронза.При девойки-
те българките при-
бавиха още два меда-
ла към актива на до-
макините. Със среб-
ро се окичи Мелек За-
кифова в категория
до 48 килограма, а
бронз взе Анна Ма-
рия Дялова (57 кг).

голямото пернишко
кметство "Изток"
Емил Костади-
нов.Събранието е

приело и
у п р а в и -
т е л н и я
състав:
Д и м и -
т ъ р
Мирчев,
Иван Ди-
митров
и досе-
г а ш н и я
п р е з и -
д е н т
Мартин
Е в г е -
ниев. За
н о в
п р е д с е -
дател на
с д р у ж е -
нието и
п р е з и -
дент на
ФК Ме-
т а л у р г

1957 Перник е бил
избран Димитър
М и р ч е в . Ф у т б о л -
ният отбор бе въз-

роден през 2013 г.
от група ентусиас-
ти.

Клуб Металург е
сдружение с несто-
панска цел в ползва
на обществото, ка-
то се състезава в
областната група
на Перник. Отборът
няколко пъти печели
четвъртото ниво в
региона, но поради
липса на средства не
участва в квалифи-
кации за попълване
на Трета лига-Юго-
запад.

Не толкова въз-
растните любители
на футбола си
спомнят добре вре-
мето,в което "Ме-
талург" играеше в
първото ниво на
родния футбол и с
него се съобразяваха
всички отбори от
елита ни.

лай Борисов, за да се
стигне до 4:1 в пол-

за на „Ботев” като
краен резултат.
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Иззети са компютърни конфигурации, телефони, документи

ПЕРНИК Е ГРАДЪТ НА
ГОЛЯМОТО НЯМАНЕ. ВО-
ДА НЯМА, АМА И ЧУМА
ПО СВИНЕТЕ НЯМА. Топла

вода също няма, ама и замърсители на
въздуха няма. В река Струма риба
няма, ама и виновни няма. Не се знае
знае ли се, е девизът на отговорните
фактори. В нямането обаче има и гол-
ямо имане. Има въпроси, на които няма
отговори. Ама и да няма отговори, хора-
та ги знаят. Ето, вчера дойде хвалбата,
че съдът е отменил забраната на ТЕЦ-а
да работят два от блоковете му. Значи
според съда всичко е окей. Демек, съ-
дебно решение има, топла вода обаче
пак няма. Съдът се произнесе за нула
време, а докато топлото потече, времето
ще е различно от нула. Нищо чудно до-
тогава да дойде нова забрана. Затова  е
най-лесно да се хвалим със свинете,
дето ги няма. Да ги отчитаме всяка сед-
мица и да копипействаме старите опти-
мистични доклади. Поне това да го
има...

БРЕ, МААМУ СТАРА! И В ПЕР-
НИШКО РУСОФИЛИ ЗА АРЕСТУВА-
НЕ. РАДИОТО ВЧЕРА ОПОВЕСТИ,
че освен столицата, Перник и Брезник
също са шпионски гнезда на Путин и
компания. Как да не се възгордееш от
признанието, което разведките са ока-
зали на родния ти край? Значи, ако ще
сменяме геополитическата ориентация
на България, оттук ще тръгнат нещата.
Перник и Брезник са нарочени за прев-
ратаджийски центрове, нещо като сто-
лици на тайни революционни комитети,
откъдето Русия ще лапне целия свят.
Няма да се учудим, ако дансаджиите
са намерили докладни, написани на
руски, според които Граово да бъде
анексирано от руснаците като Крим. А
Цветан Василев да финансира кампа-
нията от Сърбия, която и без това е бли-
зо. Много руски шпионин, много нещо в
тоя край, бе! Дайте сега вицовете за
Щирлиц да ги преработим в пернишки
вариант.

ДА НЕ Е ЧОВЕК НА МЯСТОТО НА
ИНСПЕКТОРИТЕ ПО ОКОЛНА СРЕ-
ДА И ВОДИТЕ. Горките, факири
трябва да са, за да измислят причини
за отравянето на рибата в язовир "Пче-
лина", без да си навлекат омразата на
някого. И съответно боя. Да ги ожали
човек - още с "Топлофикация" не се се
оправили, а сега и по Ковачевци ги раз-
насят като съдран вестник.

Любомира ПЕЛОВА
И в Пернишко са из-

вършени претърсва-
ния във връзка с
гръмналия шпионски
скандал. В областния
град и в Брезник са
иззети компютърни
конфигурации, теле-
фони, документи.
Както вече стана
ясно председателят
на Национално движе-
ние "Русофили" Нико-
лай Малинов е прив-
лечен като обвиняем
по чл. 105, ал. 1 от
Наказателния кодекс,
който гласи, че кой-
то се постави в услу-
га на чужда държава
или на чужда органи-
зация, за да ? служи
като шпионин, се на-
казва с лишаване от
свобода от 5 до 15
години.

Д о с ъ д е б н о т о
производство е обра-
зувано с постановле-
ние на прокурор от
Специализираната
прокуратура на 3
юли 2019 година. На 9
септември 2019 годи-
на на територията
на София, Перник и
Брезник са извърше-
ни претърсвания на

Ревнивец потроши
огледалата на автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Служители от Вто-

ро районно управле-
ние разследват слу-
чай на унищожаване
и повреждане.

Около 2 часа тази
нощ е подаден сиг-
нал от 23-годишен
младеж, че познат
за него мъж е счу-
пил страничното ог-
ледало на лекият му автомобил марка "Мер-
цедес". Колата била спряла на паркинг на
улица"Овар" в пернишкия квартал "Изток".

Органите на реда започнали разследва-
не. По първоначални данни младежът е
бил с момиче, което е имало връзка с друг
мъж. Бившият приятел на девойката в
пристъп на ярост пристигнал на паркинга и
счупил огледалото на колата.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

ДАНС проговори за скандала
Любомира ПЕЛОВА

При проведени мероприятия са придобити
данни, че Николай Малинов е изготвил доклад-
на записка на руски език относно необходи-
мостта от геополитическата преориентация на
България и известният за всички проект "Бъл-
гария". В същата се предлага да бъдат про-
веждани редица мероприятия, свързани с оп-
ределени действия в сферата на вътрешнопо-
литически живот, които да доведат до такава
промяна в ориентацията на страната. Това зая-
ви председателят на Държавна агенция "На-
ционална сигурност" Димитър Георгиев по
време на изслушването си за т.нар. "шпион-
ския скандал" у нас.

След тези думи, Георгиев запозна депутати-
те с информацията по случая, представляващ
престъпление срещу Републиката. "Касае се
за поставяне на български гражданин в услу-
га на чужди организации. Както вече знаете
въпросният български гражданин е Николай
Малинов, председател на Националното дви-
жение "Русофили". В хода на работата в ДАНС
по изпълнение на възложени от прокуратурата
на Република България действия с постанов-
ления, свързани с разследване на престъпле-
ния против финансовата и кредитната система
на страната, е установена схема, която е свър-
зана с изградено, функционирано действие по
пране на пари. При проведените мероприятия е
придобита информация, че тази схема се из-
ползва за трансфер на финансови средства от
руски гражданин, който е ръководител на чуж-
да организация "Двуглав Орел", с интереси в
различни области, с интереси в обществения и
политически живот на страната. Според данни-
те, с които разполагаме чрез изградената схе-
ма, се финансират мероприятия, които пряко
засягат националната сигурност на страната",
посочи Димитър Георгиев.

Той каза още, че двете организации публич-
но са декларирали, че водят хибридна война
срещу Запада.

Трактор и камион
горяха в Станьовци

Любомира ПЕЛОВА
Трактор и камион са горели в брезнишкото

село Станьовци.
Огънят е тръгнал малко преди 2 часа през

нощта. Пламнали трактор "Беларус" и товарен
автомобил "ИФА", собственост на 58-годишен
местен жител. Незабавно на мястото на произ-
шествието пристигнали два противопожарни
автомобила от районните служби "Пожарна бе-
зопасност и защита на населението" в Перник
и Брезник. Пламъците били  потушени, като не
са допуснати други материални щети.

Причината за пожара не е установена. Из-
вършен е оглед от служители на Районното уп-
равление на МВР в Брезник и е започнато до-
съдебно производство.

11 адреса. Иззети са
компютърни конфи-
гурации, мобилни те-
лефони, множество
документи, сред кои-
то и такива, имащи
пряко отношение към
дейността на обвин-
яемия Малинов и по-
конкретно, свързани
с престъплението, за
което е привлечен
към наказателна от-
говорност. Намерена
е докладна записка на
руски език, изготвена
от Николай Малинов,
относно "необходи-
мита геополитическа
преориентация на
България", или това,
което ние наричаме
"Проект България".
Докладната записка е
изготвена с цел ин-
формиране на посоче-
ните вече организа-
ции каква е настояща-
та ситуация в Бълга-
рия и какви мерки
следва да бъдат взе-
ти, за да се промени
из основи геополити-
ческата ситуация в
България, насочена
към Западния свят,
към такава, ориет-
нтирана към Руската
федерация. Посочено
е, че основна цел на
тази работа е геопо-
литческа преориен-
тация въз основата
на православието,
славянската култура
и традиции. Посоче-
но, че усилията се
концентрират в 5 ос-
новни направление -
дейност на неправи-
телствения сектор,
създаване и поддър-
жане на интернет
сайтове, създаване
на собствен телеви-
зионен канал, създа-
ване на аналитичен
център и създаване

на партия, която ще
позволи постепенно
прерастване в масова
електрорална сила,
заяви зам.-главният
прокурор.

Събрани са доказа-
телства, че според
обвиняемия Малинов
следва да се упражн-
ява влияние върху по-
литическия живот в
страната не явно, а
"по таен начин". В
докладната се посоч-
ва, че е нужна сериоз-
на поддръжка за осъ-
щестявване на серио-
зен пробив в нацио-
налното информа-
ционно пространс-
тво, което е възмож-
но чрез създаване на
национален информа-
ционен канал или ин-
формационна агенци-
я, за което са необхо-
дими сериозни инвес-
тии за продобиване
на компанията "Вива-
ком" чрез съдей-
ствието на банка
"ВТБ" - инвеститор,
който да закупи ком-
панията, но тя за-
дължително следва
да остане под чужд
контрол. Според об-
виняемия привърже-
ниците на тези идеи
в България не могат
да се справят сами,
без подкрепа от рус-
ката държава, която
подкрепа да се из-
рязава в "доходонос-
ни отрасли от иконо-
миката на България",
посочи Иван Гешев.

От прокуратурата
посочиха още, че об-
виняемият Николай
Малинов е свързан с
обвинямия по делото
КТБ Цветан Василев и
руския бизнесмен
Константин Мало-
феев.

Югоизточната част на столицата
с по-сигурно електрозахранване
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение
България извърши мо-
дернизация на под-
станция "Младост" в
столицата. В изпъл-
нението на проекта
компанията инвести-
ра близо 800 000 лв.
Мащабната реконс-
трукция беше осъ-
ществена за 150 дни
и с нейната реализа-
ция ще се подобри на-
деждността на еле-
ктрозахранването в
югоизточните сто-
лични райони.

Над 40 000 дома-
кинства и фирми ще

разчитат на по-сигур-
на услуга след изпъл-
нението на проекта.
От подстанция "Мла-
дост" електрозахран-
ване получават квар-
талите "Студентски
град", "Дианабад",
"Дървеница", "Изток",
"Младост" 1 и 2 и вил-
ни зони Малинова до-
лина и Американски
колеж.

В хода на модерниза-
цията оборудването
в подстанцията е
подменено с ново по-
коление, част от еле-
ментите са заменени
с цифрови, инстали-

рани са индикатори,
съоръженията средно
напрежение в под-
станцията се управл-
яват дистанционно,
което води до по-бър-
за реакция при необхо-
димост.

В следващ етап на
модернизацията ком-
панията ще извърши
дейности, които ще
разширят капаците-
та на съоръжението
и ще увеличат въз-
можността за при-
съединяване на нови
клиенти със сериозна
мощност в посочени-
те райони на София.
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