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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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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

Áðàêúò ÂÌÐÎ - ÑÄÑ ñå ðàçòðîãíà!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.77 лв.
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Св. свщмчк
Корнилий стотник

Задръстена
държава

Живеем в задръстена държава не само
щото родината ни е задръстена с руски
шпиони. Задръстена е и с инвеститори,
заради които отесняха магистралите.
Признанието, че е премиер на задръсте-
на страна, направи вчера лично премие-
рът Борисов, който почти се оплака от
мощното нашествие на чужди инвести-
тори, които  не могат да си намерят
място под слънцето на преуспяваща
България.

Премиерът не подозира колко е прав -
задръстени сме отвсякъде. Пътищата
не могат да поемат толкова инвести-
ционни намерения, колкото предизбор-
ни обещания се дават. Задръстеняци
навсякъде по управленската верига, на-
помняща задръстена магистрала. Така
задръстват телевизионния екран, че
зад тях не може да се види никой. В
празнични дни новините почват и свър-
шват от мястото на събитието, кое-
то винаги е задръстено.

Природата също е задръстена с вред-
ни емисии, та затова се налага утре да
се прави пререкламираната кампания за
изчистването на България за един ден.
Лошото е, че в мотото на кампанията
не се споменават задръстеняците, кои-
то трябва да изчистим, ама ние се до-
сещаме.

Валентин ВАРАДИНОВ

130 / 270

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

Рухна митът за обединено дясно, което да е втора политическа сила в Перник
Любомира ПЕЛОВА

В политиката, как-
то и в живота, няма
нищо вечно, има само
вечни интереси - ста-
ра максима, която в
последните дни бе
потвърдена в Перник.
Огласената официал-
но и уж много сигурна
коалиция между две
политически сили -
ВМРО и СДС, се раз-
тури. Като брак по
сметка... Кой сгреши в
сметките? Кой поиска
развод? Кой събори
"къщичката", която
бе градена с презум-

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

пцията коалицията
да е втора по сила в
бъдещия пернишки
минипарламент? Това
са въпросите, които
си задават мнозина.
Отговор потърси и
"Съперник".

Общинският лидер
на ВМРО Димитър Ко-
лев бе лаконичен. "Ви-
ната не е наша. Ние не
сме променили пози-
цията си, стояхме зад
коалицията, бяхме го-
тови да подкрепим
кандидатурата на д-р
Адриан Симеонов за
кмет на общината."

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÂÑÅ ÎÙÅ ÒÚÐÑßÒ Ó×ÈÒÅËÈ
Â ÏÅÐÍÈØÊÎ

ÇÀÏÎ×ÂÀÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ Â
ËÈ×ÍÈÒÅ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÀ
ÔÊ "ÌÅÒÀËÓÐÃ"
Ñ ÍÎÂÎ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

Кюстендилец пострада
при ПТП край Прибой

Любомира ПЕЛОВА
42-годишен кюстендилец е пострадал

при самокатастрофа на лек автомобил.
Инцидентът е станал в сряда, около 18, 50

часа, на пътя Радомир - Кюстендил, в райо-
на на село Прибой. Лек автомобил "Сузуки
Балено", шофиран от 41-годишна жителка
на Кюстендил е самокатастрофирал в стра-
ни от пътя. Пострадал е 42-годишният съп-
руг на жената, който е с фрактура на дясна
китка. Причините за случилото се са в про-
цес на установяване. Започнато е досъдеб-
но производство и работата продължава.

“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

В сряда вечерта, ко-
гато новината за раз-
вода в създадената
преди два месеца коа-
лиция вече беше плъз-
нала из града, облас-
тният лидер на Син-
ята партия Юлиан
Ситарски заяви, че до
него, а и до национал-
ното ръководство на
СДС официална ин-
формация за развале-
ната коалиция няма и
поради тази причина
коментар по казуса
няма да прави.

"Топлофикация" възстановява топлоподаването в града
Силвия ГРИГОРОВА

До вечерта в чет-
въртък, се очаква
абонатите на "Топ-
лофикация Перник"
вече да имат топла

вода. Това увери из-
пълнителният ди-
ректор на топлофи-
кационното дружес-
тво инж. Любомир
Спасов на импрови-

зиран брифинг вче-
ра сутринта пред
ТЕЦ "Република". На
него присъстваха
кметът на Перник
Вяра Церовска, вре-
менно изпълнява-
щият длъжността
директор на РИОСВ-
Перник Анелия Дрен-
ска и разбира се,
представители на
централните и ре-
гионални медии.
Журналистите не
станахме свидетели
на премахването на
пломбите на запеча-
таните 4-ти и 5 -ти
парогенератор, как-
то беше предвари-
телната информа-

ция от Община Пер-
ник.

Според инж. Спа-
сов, поради естес-
твото на работа на
централата, външни
хора не могат да се
допускат до пароге-
нераторите от
съображения за си-
гурност.

На въпроса- защо
не е пусната топла-
та вода на пернича-
ни още в сряда, инж.
Спасов отгово-
ри:"Заповедта на
РИОСВ-Перник за
вдигане на принуди-
телната админис-
тративна мярка
върху двата пароге-

нератора е подписа-
на на 11-ти септем-
ври, но на мен ми бе-
ше връчена в чет-
въртък сутринта-
на 12 септември.
Ако я имах в сряда,
перничани вече щяха
да имат топла вода.
Сега правим подго-
товка за пускане на
4-ти парогенератор,
който работи на
въглища. След като
го запалим котела,
до 10-12 часа макси-
мум нашите абона-
ти вече ще имат
топла вода", поясни
Любомир Спасов.

На страница 3

На страница 2
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"Òîïëîôèêàöèÿ" âúçñòàíîâÿâà òîïëîïîäàâàíåòî â ãðàäà
Работи 4-ти котел, до края на седмицата ще се правят проби и на 5-ти

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

Протест в Дивотино
заради безводието

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на пернишкото село Дивоти-

но излязоха на протест заради поредно-
то спиране на водата. В части на селото
налягане няма, а аварии се случват
постоянно, оплакаха се те. По думите на
потърпевшите проблемът продължава с
месеци, а кметът бездейства.

"Шест дни не сме имали абсолютно
никаква вода. След това се пускаше на
части, след това започна пак да се спи-
ра. Плащаме си водата само. Този ме-
сец ние е дошла сметка 34 лв. - откъ-
де?", каза пред телевизионните камери
една от пострадалите Лорета Димитро-
ва. Водоподаването в селото идва от
Перник. В момента има голяма авария в
довеждащия водопровод, което допъл-
нително усложнява ситуацията, съобщи
служителят на ВИК - Перник Антоан
Йорданов. Кметът на Дивотино Румен
Сергиев призна, че има проблем с нал-
ягането във високите части на Дивоти-
но. "Дивотино няма проблем с достав-
ката на вода, има проблем с вътрешната
мрежа.

 Високите части са на резервоар, кой-
то при всяка една авария не може да се
напълни. Проблемът трябва да се реши
с цялостна подмяна на водопровода",
обясни Сергиев.

По думите му в момента общината ча-
ка одобрение за реконструкция на мре-
жата. Преди това обаче ще се реконс-
труира водния цикъл в Перник, което
според кмета, трябва да стане до края
на годината.

Синдикатите в образованието не
подкрепят протеста пред МОН

Светла ЙОРДАНОВА
Пред прага на новата учебна година

някой грубо се опитва да нахлуе в сак-
ралното пространство на родното учили-
ще, размахвайки измислени внушения
за нарушени учителски права, породи-
ли гнева на българското учителство.

Това се посочва в официална позиция
на Синдиката на българските учители,
Синдикат Образование към КТ "Подкре-
па", Независимия учителски синдикат,
Съюза на работодателите в системата
на народната просвета в България и
Сдружението на директорите в средно-
то образование на Република България.

Синдикатите са категорични, че не
подкрепят протеста, който се подготвя
за 16 септември пред МОН. Те пояс-
няват, че проявата не отразява пози-
цията на техните членове.

Според синдикалните организации
въпросният протест е опит да се прекъс-
не диалогът между тях и министерство-
то, който е дал позитивни резултати за
модернизиране на българското образо-
вание и за издигане авторитета на учи-
телите.

Те определят проявата като "провока-
ция с неясни цели", която показва и не-
познаване на законовите и подзаконо-
вите нормативни актове.

Синдикатите уверяват родителите, че
в първия учебен ден учителите ще пос-
рещнат децата им, за да сложат нача-
лото на новата учебна година.

Запитана- коя бе при-
чината за налагането
на принудителната ад-
министративна мярка
за спиране на двата па-
рогенератора- 4-ти и
5-ти на ТЕЦ"Републи-
ка", Анелия Дренска
поясни:"При направе-
ната проверка в
ТЕЦ"Република" се ус-
танови, че на площад-
ката на централата са
складирани около 90 т
слама, която не фигу-
рира като разрешено
гориво в комплексно-
то разрешително на
"Топлофикация Пер-
ник". Затова беше на-
ложена принудителна
а д м и н и с т р а т и в н а
мярка за спиране на 4-
ти и 5-ти парогенера-
тор на централата.
Издадено беше предпи-
сание за отстранява-
нето на складираната
слама от площадката
на централата в срок
до 13 септември. Ръко-
водството на "Топло-
фикация Перник" ни
уведоми, че още на 11
септември сламата е
премахната от цен-
тралата. При направе-
ната проверка на 11
септември от наши
инспектори устано-

вихме, че издаденото
предписание е изпълне-
но и затова беше вдиг-
ната принудителната
а д м и н и с т р а т и в н а
мярка върху двата па-
рогенератора".

На въпрос на журна-
листи- беше ли по-
чист въздухът в Пер-
ник по време на спира-
нето на ТЕЦ"Републи-
ка" и установен ли е
източникът на за-
мърсяването, Анелия
Дренска заяви: "Авто-
матичната измерва-
телна станция рабо-
ти 24 часа. Достъп до
нея има на сайта на
Изпълнителна агенция
по околна среда и води
от всеки гражданин.
Такова сравнение дали
въздухът в Перник е
бил по-чист по време
на спирането на
ТЕЦ"Република" не мо-
га да направя, защото
някакви драстични
превишавания не са
улавяни от автома-
тичната станция и
преди, и по време на
спирането на центра-
лата. Що се отнася до
това дали е намерен
източникът на за-
мърсяването на въз-
духа в Перник мога да
кажа, че "Топлофика-
ция Перник" е едно от

многото предприя-
тията, които РИОСВ,
в много от случаите
съвместно с Община
Перник,  проверява
във връзка със сигна-
лите за миризми и за-
мърсяване на въздуха
в Перник. При направе-
ната проверка в "Топ-
лофикация Перник" бе-
ше установено само,
че се съхранява нераз-
решен вид гориво- био-
маса, слама и затова
дружеството беше
санкционирано. Про-
дължават проверките
и на  други предприя-
тия и при евентуално
откриване на наруше-
ния ще бъдат налага-
ни административно-
наказателни мерки. Ко-
гато приключат про-
верките ще можем да
кажем кой или кои са
били източниците на
замърсяването на
въздуха в Перник. За
определено време ще
осигурим 24-часови де-
журства в ТЕЦ"Репуб-
лика" при зареждане-
то на парогенератора,
което ще даде още ед-
на сигурност, че опе-
раторът спазва това,
което гарантира с цел
не нарушаване на еко-
логичните норми. То-
ва е превантивна
мярка с цел да се ели-
минира напълно еве-
нтуалното предполо-
жение, че централата
е източник на замърс-
яването", поясни
Дренска.

На въпроса- ТЕЦ"Ре-
публика" ли е основния
замърсител на възду-
ха в Перник, инж. Лю-
бомир Спасов отгово-
ри:" Ние не сме източ-
ника на миризмите и
пушека, за които сиг-
нализират жителите
на Перник. Това, мисля,
че вече е безспорно.
От една седмица цен-
тралата не работи,
но тези миризми про-

дължиха. При нас със
заповед на главния
прокурор дойдоха мно-
го държавни инсти-
туции, включително и
МВР. Мисля, че те мо-
гат и трябва да про-
дължат проверките и
да открият източни-
ка на замърсяването.
Все пак РИОСВ е кон-
тролен, а не разслед-
ващ орган. Ако инспек-
цията установи нару-
шаване на закона или
установените норми,
тя налага санкции, но
няма разследващи
функции. Миризмите
на бакелит може да ид-
ват и от изгаряне на
кабели в различни ра-
йони на града от опре-
делена прослойка от
нашите съграждани.
Не е изключено винов-
ник за замърсяването
да не е нито едно
предприятие в града,
но това е въпрос на
обстойно разследване
и проверки". Миризми-
те на бакелит може да
идват и от изгаряне
на кабели в различни
райони на града от оп-
ределена прослойка от
нашите съграждани.
Не е изключено винов-
ник за замърсяването
да не е нито едно
предприятие в града,
но това е въпрос на
обстойни проверки".

Попитана- по спо-
койни ли са перничани
след уверението, че до
довечера топла вода в
домовете им ще има,
Вяра Церовска заяви:"
Перничани тради-
ционно са  свикнали да
разчитат за отопле-
ние и топла вода на
ТЕЦ"Перник". Това ка-
сае не само по-голяма-
та част от админис-
тративните сгради,
детските градини,
училищата, но и домо-
вете на хиляди перни-
чани. Радвам се, че се
намери решение и цен-

Опасни капачки за буркани на пазара
Любомира ПЕЛОВА

В сезона на затвар-
янето на зимнина от-
криха опасни капачки
за буркани на пазара.
Тестове в лаборато-
рии установиха, че в
тях има вещества,
които са вредни в го-
леми количества. В
някои от пробите до-
ри са открити забра-
нени вещества със
силно канцерогенен
ефект. Лабораторни-
те тестове са напра-
вени на седем вида ка-
пачки на различни
производители, заку-
пени от пазарите в
София. Пробите по-

казват надвишаване
на позволените от ЕС
граници на премина-
ване на вещества и
към съдържанието в
бурканите при всич-
ки изследвани капач-
ки.

В някои от пробите
дори е открито нали-
чие на фталати - ве-
щества, забранени
от Брюксел за влага-
не в опаковки за хра-
ни. "Установихме, че
общата миграция е
надвишена при всич-
ките 7 вида капачки,
които сме взели от
пазарите", заяви ав-
торът на изследване-

то инж. Майя Стой-
чева. Поглед към ка-
пачките е важен, за-
щото стерилизиране-
то на зимнината ста-
ва при висока темпе-
ратура, а тя засилва
преминаването на ве-
щества от буркана
към всичко, което е
вътре. Уплътнители-
те от вътрешната
страна на капачките
са изградени от
т.нар. пластифика-
тори. Именно оттук,
според лабораторни-
те тестове, проник-
ват най-много опасни
вещества към бурка-
на със зимнината.

Специалистите съ-
ветват да не се купу-
ват капачки от ули-
цата и сергии на паза-
ра, да се следи дали
върху опаковката има
нужните обозначени-

я. По пернишките
тържища частни ли-
ца също предлагат
буркани с капачки и
само капачки, върху
които няма никакви
обозначения.

тралата заработи от-
ново, защото имаме
огромни жилищни бло-
кове, които нямат
възможност да преми-
нат на алтернативно
гориво". На въпроса на
централните медии-
през времето, в което
централата не рабо-
теше по-чист ли беше
въздухът над Перник,
Вяра Церовска заяви:
"Целият ми живот е
преминал в Перник и
мога да кажа, че тези
години въздухът в
града е по-чист. Преди
години източници на
замърсяването освен
централата, която
тогава нямаше еле-
ктрофилтър, идваше
от мартеновите пе-
щи, клон "Мир", леярна-
та и други предприя-
тия. По-голямата
част от тези замърси-
тели вече не същес-
твуват. Що се отнася
до миризмата на баке-
лит, казаха, че може и
да е тецът, но ние не
сме установили да има
такава миризма. Рабо-
тата по изясняването
на евентуалните за-
мърсители трябва да
продължи, защото то-
ва ще респектира оне-
зи предприятия, кои-
то евентуално биха из-
вършвали не регламен-
тирани изгаряния".

Що се отнася до из-
вършваните ремон-
тни дейности по най-
големия парогенера-
тор на ТЕЦ"Републи-
ка"- пети, който рабо-
ти на въглища,  инж.
Спасов информира, че
ремонтът е на прик-
лючване. "Ремонтът
върви според графика.
До неделя ще започнем
пробното запалване
на парогенератора.
Ако всичко е наред, ще
го пуснем в редовна
експлоатация", увери
директорът на "Топ-
лофикация Перник".
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Официално! 37 ще са мандатите
в бъдещия ОбС в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Вече е официално - мандатите в

бъдещия пернишки зцаконодателен
орган ще са 37, както прогнозира наскоро
"Съперник". Ройката е посочена в
решение на Общинската избирателна
комисия, взето на 9 септември. След
получено писмо от Териториално звено
ГРАО, в което е посочено, че към 17 юли
тази година населението на община
Перник, въз основа на водените регистри
за населението по постоянен адрес  е 99
147, т.е. под 100 000.

На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от
Изборния кодекс  и Решение № 944-МИ от
03.09.2019 г. на ЦИК във връзка с чл. 13 и
19, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, ОИК определя 37 броя
мандати за общински съветници, които
следва да бъдат разпределени на
изборите на 27 октомври.

Малко не, ами много
странно - информа-
цията е факт, а облас-
тният лидер научава
от представител на
медиите за ставащо-
то в неговата пар-
тия...

Пред "Съперник" д-р
Адриан Симеонов
потвърди - оттеглил
е официално кандида-
турата си за кмет на
общината, а в основа-
та на решението му

Перник отново се включва в
"Да изчистим България заедно"

стои националното
споразумение между
СДС и ГЕРБ да се явят
заедно на изборите.
Решението, което
взех, бе трудно и е
плод на много размис-
ли. Аз оставам лоялен
към партията,
смятам, че това е
почтеният ход, заяви
Адриан Симеонов. И
допълни,  че по прин-
цип не е променил
становището си за
обединеното дясно,
на базата на което е

Любомира ПЕЛОВА
И тази година Об-

щина Перник ще се
включи в инициатива-
та на bTV Media Group
"Да изчистим Бълга-
рия заедно".

С мащабната акция
страната ни и града
ни ще стане част от
Световния ден на по-
чистването, въведен
от Естония. На 14
септември ние и ми-
лиони хора от над 150
страни ще чистим
заедно.

И този път кампа-
нията ще бъде под-
крепена от ЕКО ПАР-
ТНЪРС. В тази връзка
Община Перник ще
получи 1200 цветни
чувала за разделно съ-
биране на отпадъци и
400 ръкавици. Консу-
мативи са получени и
от Областна адми-
нистрация Перник.

Всички кметства на
населени места в Об-
щина Перник, фирми,
институции и граж-
дани, желаещи да се

Представители на Световната
банка посетиха Перник

Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Община Перник Вяра Церов-
ска прие представители на Световната
банка. На проведената среща беше пред-
ставена мисията на Световната банка по
изпълнението на съвместен проект с Ми-
нистерство на вътрешните работи, свърза-
на с управлението на риска от бедствия и
аварии. В дискусията освен градоначал-
ниа, участие взеха зам.-кметът Денислав
Захариев, Алана Симпсън - представител
на Световната банка, заедно със своя
екип от специалисти, Емил Марков - ди-
ректор на Регионална дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението",
Георги Петров- директор на Главна дирек-
ция ПБЗН, експерти от Община Перник.

На срещата бяха обсъдени и възмож-
ностите на Общината за засилване устой-
чивостта й от бедствия и аварии.

Кметът на града приветства присъства-
щите специалисти и експерти, като под-
черта, че всички те са полезни за град ка-
то Перник, преживял силно земетресение
и бурна минна промишленост.

включат в кампания-
та, могат да получат
материали в сградата
на Общината на 13
ет. стая №2.

В кампанията "Да
изчистим България
заедно" ще се включи
и Българският червен
кръст - същия ден те
ще отбележат и Све-
товния ден на първа-
та помощ и ще
правят демонстра-
ции по оказване на
първа помощ на пос-
традали.

можел да стигне до
балотаж. Преди да се
стигне до национал-
ното споразумение
между ГЕРБ и сините,
девет десни полити-
чески сили, в т.ч. и
ВМРО, в общината са
имали готовност да
влязат заедно в гол-
ямата битка за мес-
тния минипарламент,
изготвяли са своя съ-
ветническа листа. Е,
това не стана.

Кой спечели от
днешната ситуация?
Реално политичес-
кият развод е в полза
на ГЕРБ. Ако, разбира
се, всички, които са
имали готовност да
застанат зад кандида-
та на СДС, припоз-
наят кандидатурата
на д-р Вяра Церовска
като своя. Което не е
много сигурно. Даже
никак за някои от
тях. Те вече ще
търсят друг коловоз,
по който да тръгнат.

А кой изгуби? Губе-
щи в нашия град са
голяма част именно
от десните избирате-
ли, които и на мес-
тно, и на национално
ниво не са във въз-
торг от политиката

на партията на Бойко
Борисов. Доказателс-
тво - случващото се
в столицата, където
Мая Манолова получа-
ва подкрепа както от
БСП, /на която впро-
чем не й стиска да из-
лезе със свой канди-
дат, а играе мач, кой-
то вече сме гледали
на президентските
избори с подкрепа на
личност, издигната
от Инициативен ко-
митет/, но и от пар-
тии, които са десни.

Дали социалистите
в Перник ще успеят
да се възползват от
този политически
развод, ще стане ясно
на изборите. А какви
още "въртележки" по
отношение на коали-
ционните партньорс-
тва за вота ще има,
ще стане ясно до дни.
Припомняме, че регис-
трацията на парти-
те, коалициите, неза-
висмите кандидати в
ОИК изтича в 17 часа
в понеделник. Още по-
любопитно ще е оба-
че да видим после лис-
тите с кандидатите
за кметове и общин-
ски съветници. Защо-
то там игрите за
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КТ"Подкрепа" за насърчаване на механизмите
за командировани работници

Силвия ГРИГОРОВА

Вчера Президентът на КТ "Подкрепа"
Димитър Манолов откри  заключителна
конференция в рамките на проекта на КТ
"Подкрепа": "Насърчаване на механизми-
те за командировани работници в съот-
ветствие с колективните трудови договори
и закона."

По време на събитието ще бъдат пред-
ставени резултатите от проекта, както и
създадената платформа "WATCHDOG" за
наблюдение и механизъм за мониторинг
на процесите по командироване на работ-
ниците  на територията на Европейки съюз.
Тя съдържа препратки към  всички нацио-
нални и към европейското законодателс-
тво във връзка с Директивата за команди-
роването на работници.  Платформата ще
бъде видима на сайта на КТ "Подкрепа" и
ще бъде предоставена с право на достъп
на Дирекция "Заетост" на ЕК и ГИТ. Достъ-
път до нея е безплатен, като всяко заинте-
ресовано лице /работник или работодател/
може да провери правата си или да пода-
де сигнал до националните агенции по
труда във всички страни-членки на ЕС.
Основната цел на проекта е да се създа-
дат активни механизми за контрол и мони-
торинг на правата на командированите ра-
ботници в ЕС чрез сътрудничество, обмен
на знания и базирани на доказателства
подходи на социалните партньори, нацио-
налните инспекции по труда и европейски-
те агенции.

Проектът е финансиран от Европейски
съюз, чрез Европейската комисия, Гене-
рална Дирекция "Заетост, социални въпро-
си и приобщаване". Дейностите се изпълн-
яват на територията на 9 държави-членки
на ЕС, в партньорство със социални парт-
ньори и изследователски институти от
Кралство Дания, Република Кипър, Репуб-
лика Латвия, Република Румъния, Репуб-
лика Чехия, Република Словакия, Кралс-
тво Испания, Република Италия и Републи-
ка България.

По време на събитието приветствия към
участниците на събитието ще поднесат д-р
Хасан Адемов, председател на Комисията
по труда, социалната и демографската по-
литика към НС, представители на МТСП,
ГИТ, АЗ и ЕК у нас.

място в т.н. избирае-
ма зона са не по-малко
мръсни. И всички
твърдят, че не купу-
ват гласове, ама паза-
руват. Кой повече,
кой по-малко. Някои
дори на едро... Тези из-
бори няма да са изклю-
чение. Защото всеки
се е вторачил във
властта и по-точно -
в облагите от нея.

А на онези, които си
правят сметка за зап-
латата, която биха
получавали като чле-
нове на ОбС, нека им
припомним, че няма да
вземат тлъстото
възнаграждение, сре-
щу което се разписва-
ха всеки месец досе-
гашните местни зако-
нотворци, заради по-
малкият брой съвет-
ници. Такава е буквата
на закона.

А иначе рухналата
коалиция между ВМРО
и СДС в Перник гово-
ри само, че сметки не
се правят без кръч-
мар, сиреч, без разре-
шението на "вождове-
те" и че двете поли-
тически сили твърде
рано казаха
"Хоп!"...Скокът не се
състоя!
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Ïðèåòà å Íàöèîíàëíà ïðîãðàìà çà ÷èñòîòàòà íà âúçäóõà
Целта е да се намалят вредните емисии за периода 2020 - 2030 година, съобщиха от пресцентъра на МС

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съ-

вет прие Национална
програма за контрол
на замърсяването на
въздуха 2020 - 2030 г.
Програмата е разра-
ботена въз основа на
сключено Споразуме-
ние за предоставяне
на консултантски ус-
луги между Минис-
терството на око-
лната среда и водите
и Международната
банка за възстанов-
яване и развитие в

подкрепа на управле-
нието на качеството
на атмосферния въз-
дух.

С приемането и при-
лагането на програма-
та се цели постигане
на определените за
страната намаления
на емисиите на серен
диоксид, азотни окси-
ди, неметанови лет-
ливи органични съеди-
нения, амоняк и фини
прахови частици,
съобщиха от прави-
телствената прес-

служба.
В програмата са

предвидени мерки в
секторите, които са
по-значими източни-
ци на емисии в атмос-
ферния въздух, като
селско стопанство,
автомобилен тран-
спорт и битово ото-
пление.

Средствата за из-
пълнение на мерките
в битовото отопле-
ние, предвидени в На-
ционалната програма
ще бъдат съобразени
с финансовите средс-
тва, предвидени за из-
пълнение на вече
приетата на 7 юни
2019 г. от Министер-
ския съвет Национал-
на програма за по-
добряване на качес-
твото на атмосфер-
ния въздух (2018 -
2024 г.).

Мерките в сектор
енергетиката и про-
мишленост произти-
чат от задължения
по европейското зако-
нодателство. Основ-
ните мерки, насочени
към сектори тран-
спорт и битово ото-

Общински служители с правомощия,
близки до тези на органите на МВР

Любомира ПЕЛОВА
Общинските служители ще могат да

подпомагат осъществяването на адми-
нистративно-наказателната дейност на
територията на общината, като изпълн-
яват функционалните си задължения в
униформено облекло и отличителни зна-
ци на съответната община, утвърдени от
кмета на общината. Това прие парламен-
тът чрез промени в Закона за местното
самоуправление и местната администра-
ция на първо четене. "За" законопроекта
гласуваха 96 народни представители,
"Против" -69 и "въздържали се" -4, с кое-
то те бяха приети.

Измененията са внесени от съпредсе-
дателя на ПГ на "Обединени патриоти"
Искрен Веселинов и народния предста-
вител от ГЕРБ и зам.-председател на пар-
ламента Емил Христов. В срок до три ме-
сеца след назначаването им, служители-
те в звеното преминават обучение по
специална програма, изготвена от Глав-
на дирекция "Национална полиция" на
Министерство на вътрешните работи.

Промените бяха обосновани от депута-
та от ГЕРБ Емил Христов като допълване
и разширяване съществуващите законо-
ви възможности за контрол на обществе-
ния ред. Според него основен проблем е
липсата на адекватни правомощия на об-
щинските служители, което ги принужда-
ва да извършват съвместни проверки с
органите на МВР. "Дори, когато пред очи-
те ни се извършва посегателство пред
общинска собственост, единственото,
което общинските служители могат да
направят е да сигнализират полицейски
органи и да чакат пристигането им", уто-
чни още Христов и отчете, че в много от
случаите в малките населени места има
недостиг на полицейски служители.

Остри критики към законопроекта от-
правиха от БСП. В навечерието на мес-
тните избори се мъчите да създадете до-
пълнителни лостове за вечно въдворява-
не на властта си в общините, чрез лични
кметски преторианци, подчерта депута-
тът от БСП Красимир Янков. По думите
му с предложените промени се създава
предпоставка за възникване на силови
структури под личното разпореждане на
кметовете, за налагане с репресивни ме-
тоди на властовия им капацитет. Пред-
ставяте ли си един кмет като Ценко Чо-
ков как би привел в изпълнение този за-
кон. Зад този закон се прикрива и неспо-
собността да се изпълни предизборното
обещание на управляващите за постоя-
нно полицейско присъствие във всяко
населено място, атакува депутатът от ле-
вицата. Янков е на мнение, че с него се
демонстрира и поредно оттегляне на дър-
жавата от функциите й за обезпечаване
на сигурността и обществения ред чрез
МВР. Този закон ще постави личността
на кмета над закона, защото как си
представяте примерно, представител на
тази структура в ролята на санкциони-
ращ неправилно паркирал кмет, на кого-
то всъщност е пряко подчинен, коменти-
ра социалистът. Не ми се мисли дори
каква ще е ролята на тези структури по
време на избори, предвид и преоблада-
ващото наличие на кметове от две поли-
тически сили, всяка със своята специфи-
ка на властови параметри, заяви Краси-
мир Янков.

"Преди време се опитахте да тран-
сформирате една ведомствена структура
във второ МВР - имам предвид Военна
полиция, залагайки в закон й безкон-
тролни права. Опитахте и през "Закона за
частната охранителна дейност" да създа-
дете особен подход за осигуряване об-
ществения ред и сигурност в страната,
който всъщност щеше да ни върне в сре-
дата на 90-те години - така нареченото
мутренско охранителни време", продъл-
жи с критиките червеният депутат. Това
не е нарастване на ролята на местното
самоуправление, а механизъм за пълен
контрол от управлението по места върху
населението, посочи още той.

пление, са: повторно
свързване към газо-
разпределителната
мрежа; повторно
свързване към цен-
трално отопление;
създаване на нови
връзки към централ-
но отопление.

Също така се пред-
вижда прилагане на
изисквания за качес-
тво на горивата; съз-
даване на нови връзки
към газоразпредели-
телната мрежа; въ-
веждане от общини-
те на "Зони с ниски
емисии" за транспор-
та и модернизиране
на автопарка чрез
позволяване на внос
само на автомобили с
по-ниски емисии на
вредни вещества в
атмосферния въздух,
което е разгледано ка-
то потенциална
мярка.

Тези мерки се очаква
да допринесат за на-
маляването на еми-
сиите на неметанови
летливи органични
съединения, серен
диоксид и азотни ок-
сиди.

Мерките, насочени
към сектор селско
стопанство, засягат
употребата на азо-
тни торове чрез га-
рантиране спазване-
то на Директивата за
нитратите и прилага-
нето на добри земе-
делски практики в
употребата на торо-
вете, което ще дове-
де до допълнително
намаляване на емисии-
те на амоняк, азотни
оксиди и неметанови
летливи ограничени
съединения.

При управлението
на животинските то-
рове се предвижда
прилагането на най-
добри практики с цел
ускоряване намалява-
нето на емисиите на
амоняк, азотни окси-
ди и неметанови лет-
ливи ограничени съе-
динения.

Намаляването на
емисиите на вредни
вещества в атмосфе-
рата ще допринесе за
намаляване на риско-
вете за здравето на
човека и околната
среда.

Съвети към родители на първолаци
Светла ЙОРДАНОВА

Тръгването на учи-
лище е труден пе-
риод за детето, по-
пада се в нова среда,
а промените са съп-
роводени със стрес.
Затова родителите
трябва да са плътно
до детето си, за да
помогнат за адапта-
цията.

Ролята на роди-
теля - особено в пър-
вите класове, когато
преходът е много
труден, е много важ-
на. Ето и няколко
важни съвета към ро-
дителите от начал-
ни учители:

Не плашете деца-
та, че тръгват на
училище! Ако искате
да имате едно удо-
влетворено дете,
което прави с любов
нещата, нека да го
насърчаваме още в
първите дни, когато
стъпва в класната
стая. В това усилие
са нужни съвместни-
те усилия на родите-
ли и учители.

Родители, не пише-
те в тетрадките на
първолаците! Баби,
дядовци и родители
се опитват с молив-
че да напишат, а след
това детето да пов-
таря. Но това е ме-
чешка услуга. Дете-
то трябва да се сре-
ща с трудности, за
да се развива. Роди-

телят ще трябва да
има не просто тър-
пение, а дълго търпе-
ние към детето си,
което ще се опитва
да изпише многок-
ратно една и съща
буква. За да израства
един човек, той
трябва да има пре-
дизвикателства, кои-
то да преодолява.
Всяко едно стъпало
се преминава със
старание и упори-
тост, постоянство
и добра воля.

Никакви телефони.
Първо, те разсейват
децата, но много чес-
то се чупят, губят,
падат в тоалетна-
та... И този стрес се
включва към стреса,
че детето вече е уче-
ник.

Първокласниците
не се нуждаят от па-
ри. Някои начални
учители съветват
родителите на пър-
вокласници да пускат
децата си  без пор-
тфейл и пари.

По-добре вкъщи да
се приготви храна,
децата знаят, че тя
е направена от мама
и е много по-вкусна
от тази в баничарни-
цата. Децата могат
да си носят домашно
приготвен сандвич
със зеленчук или
плод, айран или вода.
Естествено без гази-
рани напитки и ваф-

ли, чипсове и други
целофанови храни. В
първи клас децата ни-
то имат време да се
наредят на лафката,
нито имат време да
си изядат закуската,
ако успеят да я
купят. Много често
се губят пари, дете-
то не може да си нап-
рави сметка за рес-
тото и това са нега-
тиви, които създа-
ват допълнителен
стрес на първолака.

Не спестявайте
труда на детето у
дома! Благодатният
период децата да бъ-
дат приучвани към
помощ и труд е въз-
растта 7-10 години.
Тогава децата имат
огромно желание да
помагат.

Освен че детето
ще има своите задъл-
жения в училище, не
трябва да се пренеб-
регва трудът у дома
- да си подреждат ве-
щите, играчките,
дрехите си. Да пома-
гат в миенето на чи-
ниите, при подрежда-
не на масата. Наред с
о б р а з о в а н и е т о ,
трябва да върви и
възпитание в труд.
Днешните статис-
тики показват, че
много млади хора не
работят, те ще се
потят във фитнеса
с часове, но не же-
лаят да се изпотят,

ако пренесат нещо на
баба си или майка си.
Обучението в труд в
началния курс е една
ранна подготовка за
живота за напред.

Децата да лягат ра-
но, гледането на те-
левизия да е до 1 час
на ден.

Родителите да
обърнат внимание
какво гледат децата
им, какво четат, къ-
де влизат, ако имат
достъп до интернет
и компютър.

 Когато се купува
книжка на детето,
преди да му я дадат,
първо родителят да
я прочете, за да знае
какво ще попадне в
ръцете на детето.
Освен това подби-
райте книжки, които
имат възпитателен
ефект- не само забав-
ни, но и полезни.

В последно време в
голяма част от съв-
ременната детска ли-
тература има откри-
то противопостав-
яне на родителите,
противопоставяне
на методите на въз-
питание, на автори-
тета им.

Много от децата
поради занижен роди-
телски контрол спи-
рат да уважават ро-
дителите си, а това
е първият автори-
тет, към когото те
трябва да изградят

респект и уважение.
Когато го няма в

семейството към ма-
ма и татко, няма да
го има и към учите-
лите.

Родители, не може-
те да бъдете с дете-
то си приятели, ко-
гато то е на 7 годи-
ни.

Трябва да изчакате
поне още 7 години. В
първи клас е твърде
рано детето ви да е
равностоен приятел.

В желанието си ро-
дителите да бъдат
изключително либе-
рални, объркват въз-
питанието на дете-
то си. Обичайте де-
цата си, гушкайте
ги, но за приятелс-
твото, изчакайте!

Родители, стигне-
те малко по-далеч от
въпроса: "Как мина
днес?" и не се задо-
волявайте с отго-
вор: "Добре!"

Децата споделят
повече неща с учите-
лите си, отколкото с
родителите си. За
съжаление, все пове-
че деца се затварят
все повече.

Причината е, че
техните физически
потребности, мате-
риални нужди - облек-
ло, електроника,  се
задоволяват все по-
вече, а емоционалния-
т им живот, душата
им остава гладна.



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
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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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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 миньорски

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
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
помещения, за офис в гр. Пер-
ник, кв. Хр. Смирненски и
гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137
885
Давам под наем търговски

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

Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636

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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Кога започва да остарява тялото? И как?

Изминаващото време влияе
различно на отделните човеш-
ки органи. Научете как става
това.

Мозък
След 40-годишна възраст

размерът на хипокампуса,
необходим за епизодичната
памет, намалява. Що се отнася
до сивото вещество, започва-
ме да го губим още съвсем
млади, но едва на седмото де-
сетилетие този процес се уско-
рява значително.

Бели дробове
От 30 години нататък фун-

кционирането им намалява с
1% на година. Капацитетът на
гръдния кош и на дихателните
мускули да се разтварят при
вдишване намалява повече
при хората, които водят засед-
нал начин на живот, отколкото
при физически активните.

Уши
Към 60 години ресничестите

клетки, които се намират във
вътрешното ухо и отговарят за
пренасянето на звука, започ-
ват да се регенерират побавно,
а фиброзата на тъпанчето пос-
тепенно се ускорява.

Сърце
След 65-годишна възраст

рискът от сърдечносъдово за-
боляване се увеличава. С въз-
растта размерът на клетките на
сърдечния мускул, както и на
мускулните фибри на сърцето,
намалява. Обемът на изтласка-
ната кръв също става малко
по-малък.

Черен дроб
На 30 години чувствителният

към оксидантен стрес черен
дроб започва да функционира
не така оптимално и постепен-
но трупа мазнини.

Бъбреци
След 50-годишна възраст, ма-

кар и да не чувстваме никакви
симптоми, бъбреците започват
да остаряват и да губят плас-
тичността си – тъканите, които
ги съставляват, постепенно се
втвърдяват.

Кожа
След 20 години броят на ке-

ратиноцитите и фибробластите
намалява. Колагеновите фибри
започват да се втвърдяват и
количеството им бележи спад.
Епидермисът постепенно изтъ-
нява и губи еластичността си.

След 30-годишна възраст на-
малява и броят на меланоцити-
те, които ни предпазват от ул-
травиолетовите  лъчи, така че
рискът от рак на кожата се по-
вишава.

Храносмилателна система
След 60 години вкусът се

променя и нуждите от сладко
са по-големи от желанието за
солено. Човек се засища по-
бързо и с по-малко количество
храна. Забелязва се атрофия
на лигавицата на червата.

Мускули
Към 40-годишна възраст за-

почваме да губим мускулна ма-
са в полза на трупането на
мазнини. Недостигът на про-
теини в храната е една от ос-
новните причини за тази тен-
денция. Дегенеративните про-
цеси в митохондриите – кле-
тъчни органели, смятани за
енергийните фабрики на клет-
ките – са друг важен фактор за
остаряването на мускулите.

Кости
След 35 години костната маса

намалява с 1% на година, а
след менопаузата процесът се
ускорява. Причините са в лип-
сата на ударни движения спря-
мо терена, по който се движим,
както в недостига на калций и
витамин В.

Как да подмладим организ-
ма?

За мозъка – 30 минути на ден
видео игри

След 60-годишна възраст при
тези, които играят по 30 мину-
ти дневно 5 пъти седмично на
видео игри, сивото вещество
увеличава обема си повече, от-
колкото при тези, които взимат
уроци по пиано.

Гимнастика за очите – 10 ми-
нути на ден

Правете различни движения
с очите – наляво и надясно,
нагоре и надолу, хоризонтални
осморки, вглеждане далече
напред и после съвсем набли-
зо. 10 минути на ден са доста-
тъчни, за да се стимулира мик-

Отслабваме с краве сирене
половин час преди лягане

Британски изследователи са доказали, че консумацията на опре-
делена храна преди лягане може да стимулира метаболизма.

Именно в наскоро проведеното изследване, което е публикувано
в списание "British Journal of Nutrition" учените са потвърдили, че
е възможно килограмите да се намаляват, докато спим, разбира
се, с коригирано хранене.

Те са установили коя храна трябва да се консумира половин час
преди лягане, за да стане възможно това. Става дума за прясно
краве сирене.

Според тях дори и само 30 грама прясно сирене действа положи-
телно на регенерацията на мускулите и ускоряването на метабо-
лизма, благодарение на казеина (намиращ се в млечните продукти
и в сиренето).

Казеинът се усвоява по-дълго и затова повече часове предоста-
вя на мускулите ценни белтъчини, така че тялото не посяга на соб-
ствените протеини, за да получи енергия, а се обслужва с въгле-
хидратите и мазнините.

рокръвообращението и да се
забавят дегенеративните про-
цеси в очите.

За кожата – 3 часа физическа
активност седмично

Протеините, които се осво-
бождават от мускулните клетки
и се разпространяват из тяло-
то при движение, са възмож-
ното обяснение за подмладя-
ващия ефект на спорта.

За сърцето – 2 часа танци и 2
пъти секс седмично

Танците са отлично средство
за подобряване на дейността
на сърцето и кръвоносните съ-
дове, като ефектът е по-значи-
телен, отколкото при ходене. А
мъжете, които правят секс два
пъти седмично, са с по-малък
риск от инфаркт в сравнение с
тези, които се отдават на телес-
ни удоволствия по-рядко от
веднъж месечно.

За костите – 3 пъти седмично
тай-чи

Гимнастиката тай-чи подоб-
рява кръвообращението в тъ-
каните, усилва мускулите и су-
хожилията, които обгръщат
ставите. Освен това имат бла-
гоприятен ефект върху равно-
весието.

За черния дроб – детоксика-
ция 2-4 пъти годишно

Добре е при всяка смяна на
сезона да се провежда курс за
прочистване на организма от
натрупаните токсини. За тази
цел билките са незаменими.

За костите – 20 скока два пъ-
ти дневно

Подскоците увеличават зна-
чително костната плътност.
При сблъсъка с пода се полу-
чават микротравми, които ка-
рат костите да се реконструи-
рат.

Пиенето на много вода
е опасно за здравето

Пиенето на големи количества вода
може да бъде опасно за здравето,
предупреждават лекари.

Бъбреците могат да преработват око-
ло 800-1000 милилитра вода в час. Ако
това количество бъде надвишено, то-
гава се нарушава натриевият баланс в
организма.

„Опиянението“ с вода затруднява ре-
гулирането на кръвното налягане, което
може да доведе до повреждане на фун-
кциите на мозъка, кома и дори смърт.

Освен това, прекалената хидратация
може да бъде опасна, както и обез-
водняването, а хората с бъбречни проблеми са най-уязвими.

Възрастните хора трябва да пият не повече от три литра вода
дневно, съветват лекарите.
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Това е електрическата бъдеща
алтернатива на Mercedes S-Class

Всички звезди се виждат на небето, но разликата е, че някои светят много по-
силно. Е, тази на Mercedes-Benz вчера (а и в следващите 10-ина дни) ще свети с най-
голяма сила по време на автомобилния салон във Франкфурт. Mercedes първо из-
ненада с изключителната презентация и зала, в която се разпростира. Лично аз не
съм виждал толкова експресивна и въздействаща експозиция на автомобилна мар-
ка в цялата си 20-годишна история като автомобилен журналист. Без съмнение
най-въздействащата пресконференция и презентация, на която съм ставал свиде-
тел.

Другата изненада, освен повсеместната електрификация на всички модели, бе
представянето на модела Vision EQS. С него компанията показва какво е бъдещето
на флагмана S-Class. От името и визията става ясно, че към настоящия момент
говорим за концептуална разработка, но тя ще застане в основата на бъдещия
дизайнерски език на марката и електрическото й бъдеще. А той е наистина впе-
чатляващ. Светещата линия започва от радиаторната решетка и фаровете, като
достига до задните светлина и така визуално разделя купето на две части. В радиа-
торната решетка са вградени 940 светодиода на 188 платки, а главните фарове са
триизмерни. В задната част на автомобила са интегрирани трилъчи звездички, като
те се състоят от 229 светодиода. Всички линии са много плавни и елегантни, като
няма нито един ръб, нещо, което силно контрастира с настоящия дизайнерски език
на BMW.

Този електромобил е построен върху платформата МЕА, създадена за бъдещите
модели на концерна с електрическо задвижване. В този случай говорим за два
електромотора със сумарна мощност 476 к.с., които гарантират пробег на лифтбека
от 700 километра. Пълненето на 80% от акумулатора ще отнема само 20 минути.
Серийният вариант на EQS ще се появи на пазара през 2021 г. и ще се превърне в
електрическа алтернатива на Mercedes-Benz S-Class.

В Тихия океан се заражда топлинна
вълна, която ужасява учените

В Тихия океан се заражда топлинна вълна, която ужасява учените. Те се страху-
ват, че ще се повтори феноменът от преди около 5 години, когато огромна площ,
простираща се от Мексико до Аляска, от повърхността на най-големия воден ба-
сейн на Земята, беше покрита с необичайно топъл слой вода.

Тогава топлинната вълна уби милиони живи същества. Загубите се изчисляваха
на над 100 милиона риби. Хиляди мъртви морски птици бяха изхвърлени на брего-
вете на САЩ, като се предполага, че общия брой на измрелите е бил около поло-
вин милион. Популацията на гърбати китове намаля рязко с близо една трета.
Сьомгата, морските лъвове, крилът и други животни буквално изчезнаха на мно-
го места. А в топлите води започнаха да процъфтяват токсични водорасли, пише
„Сайънс алърт” (Science Alert).

Оттогава Националната агенция за океански и атмосферни изследвания в САЩ
следи внимателно района край бреговете на Калифорния, където се зароди пре-
дишната топлинна вълна. В момента събитията се повтарят. Точно в същата об-
ласт, по почти същия начин и на приблизително същата площ океанската вода
бързо се затопля.

Първите признаци за явлението станаха видими преди няколко месеца, когато
сезонните ветрове, охлаждащи повърхността на океана, започнаха да затихват.
Остават още 1-2 градуса, докато температурата на водата стане толкова висока,
колкото предходния път. Дълбокото студено течение, което по принцип премина-
ва покрай западните брегове на САЩ в момента задържа топлия слой вода далеч
от сушата. Учените обаче смятат, че това е временно и топлинната вълна вероятно
ще засегне крайбрежните екосистеми.

„Само по себе си това е едно от най-значимите събития, които сме виждали”,
коментира Андрю Лийзинг, разработил системата за проследяване и измерване
на морските топлинни вълни от Националната агенция за океански и атмосферни
изследвания. Всъщност, според данните, които датират от 1981 г., за момента
това е втората най-голяма топлинна вълна, регистрирана досега. Учените все пак
се надяват, че има шанс слоят по-топла вода да се охлади и повторението на
апокалиптичните събития отпреди няколко години да бъде избегнато.

В глобален мащаб обаче подобни райони с по-топла вода се срещат все по-
често. Земните океани се нагряват с безпрецедентна скорост поради изменение-
то на климата и реално никой не знае какви ще са последствията.

Засега изследователите са фокусирани върху проследяване, прогнозиране и
смекчаване на ефекта от морските топлинни вълни. По време на последната нап-
ример, много китове загинаха, защото се заплитаха в мрежи за риболов, тъй като
се придвижваха по-близо до брега, за да избегнат по-топлите води.

Вероятно откриха лекарство
срещу остаряването

Неумолимият марш на времето в крайна сметка настига всеки. Старостта вина-
ги е била неизбежна, каквото и да правят хората, за да я забавят. Ново изследва-
не обаче дава надежда, че хората могат да спрат да остаряват или дори, че има
лек за това, което се случва с клетките в човешкото тяло с напредването на въз-
растта.

Тестването на коктейл от лекарства е постигнало изненадващи резултати. Спо-
ред данните, публикувани от „Ейджинг сел“ (Aging Cell) комбинацията от хормони
на растежа и други медикаменти не само е забавила остаряването на човешките
клетки, а е обърнала епигенетичния им часовник. Резултатите обаче трябва да
бъдат потвърдени, защото изследването е проведено върху много малък брой
доброволци – едва 9 души и без контролна група. В продължение на година те
приемали по строг график коктейла от хормони и лекарства, каквито се използват
и при лечение на диабет.

След приключването на експеримента, биологичната възраст на участниците
била намалена средно с 1,5 години. И като се отчете и периодът на провеждане на
експеримента, те реално се подмладили с 2,5 години. Удивителните резултати са
задържали 6 месеца след приключването на приема на медикаменти. „Очаквах
да наблюдавам забавяне на часовника, но не и обрат“, коментира генетикът Стив
Хорват, който участва в изследването. „Това е футуристично“.

Ако бъдат потвърдени резултатите от експеримента могат да имат огромни пос-
ледствия за човечеството. Застаряването на населението е все по-важен проб-
лем, особено в развитите страни. Той носи със себе си множество медицински,
социални, икономически, политически и психологически усложнения, справяне-
то с които ще струва трилиони долари в следващите десетилетия. Ето защо през
последните години се провеждат все повече експерименти, целящи забавяне на
процеса на остаряване на клетъчно ниво. Досега обаче нито един от тях не е давал
надежда, че стареенето може не само да бъде забавено, но дори и обърнато.

Стотици хиляди са напуснали Западните
Балкани, за да живеят в ЕС

През миналата го-
дина 228 хил. гражда-
ни на страните от За-
падните Балкани са
се преместили в дър-
жави от Европейския
съюз. Това показват
данни от Европейска-
та статистическа
служба (Евростат),
предава македонска-
та информационна
агенция "Макфакс".

През 2018 г. 51 хил.
души са напуснали

Сърбия, Албания – 62 хил., Босна и Херцеговина – 55 300, Косово – 34 500, 24 300
от Северна Македония и 3000 от Черна гора.

От Северна Македония най-голяма е групата, установила се в Германия (11
500), следвана от Италия и Словения. Повечето напуснали родината си албанци са
се преместили в Италия (23 000), Гърция (17 000) и Германия (10 000). Повечето
хора от Босна и Херцеговина отиват в Германия (16 000), Словения и Хърватия.
Същите са предпочитанията и на сърбите - Германия (16 000), следвана от Слове-
ния с 5 100 и Хърватия и Словакия с 4 900. Близо 19 хил. граждани на Косово също
за избрали за свой нов дом Германия. Следват Словения и Италия.

По отношение на населението най-голям процент са напусналите Албания, стра-
на с население от около 2,8 милиона. Напускането на 62 хил. души е равносилна
на около 2,2% от общото население. Според статистиката броят на заминаванията
от Македония е 2,1% от общото население, от Косово – 2%, от  Босна и Херцегови-
на – 1,5%, а от Сърбия – 1,3%.

Албания има най-голямо доверие в ЕС
Според най-новото проучване на Евробарометър, проведено през юни тази го-

дина и публикувано през август, Сърбия е единствената държава от Западните
Балкани, чиито граждани имат повече доверие в националното правителство (41%),
отколкото в Европейския съюз (33%), пише European Western Balkans. В същото
време обаче, според горното проучване, през 2018 г. 51 хил. души са напуснали
Сърбия - което нарежда страната на второ място сред останалите държави от
Западните Балкани.

В Северна Македония цифрите за доверие спрямо ЕС са 57% в полза на Съюза
и 33% за националното правителство, в Албания 69% до 40%, а резултатът в Черна
гора е 47% до 43%. Проучвания в Косово и Босна и Херцеговина не са провежда-
ни. А в самия Европейски съюз средното доверие е 44%, средното недоверие е
46%.

Що се отнася до имиджа, който ЕС има в страните от Западните Балкани, Алба-
ния отново е начело в списъка, като 81% от нейните граждани имат или "много
положителен", или "сравнително положителен" образ за ЕС, докато само 3% ан-
кетираните в страната имат "сравнително отрицателен" или "много отрицателен“
образ за ЕС. В проучването още се казва, че "икономическата ситуация" и "без-
работицата" са най-важните проблеми за гражданите в региона на Западните
Балкани - много повече, отколкото тези проблеми стоят за обикновените гражда-
ни на ЕС. За по-голямата част от анкетираните в Западните Балкани ЕС означава
"свобода на пътуване, образование и работа навсякъде в ЕС", както и "икономи-
чески просперитет" и "социална защита".Категориите, с които гражданите на За-
падните Балкани най-малко асоциират ЕС, за разлика от неговите граждани, са
"бюрокрация", "повече престъпност" и "безработица".
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Трябва да сте последователни, за да постиг-
нете високи резултати в работата. Пазете в
строга тайна плановете си, така че конкурен-
тите да не узнаят. Добре ще преминат събития,
свързани с подписване на сделки и финансови
операции. Отличен ефект, може да очаквате от

козметичните процедури.

Ще сте в състояние да се заредите позитивно
още ранно сутринта, ако правилно реагирате
на съобщение от приятел. Не взимайте върху
себе си, проблемите на другите хора, в про-
тивен случай, ще окажат негативно влияние
върху вашата съдба. Новата информация, ще

бъде много полезна и ценна за тези който имат бизнес.

Очаква ви един прекрасен ден, освен ако не
предизвикате скандал в семейството. По-малко
обсъждайте битови проблеми, за да не провоки-
рате гнева на близките си. Буйния си темпера-
мент, трябва да скриете и във финансовата
сфера. Колкото работите, толкова и ще получи-

те. По време на активна работа, правете почивка.

Трябва да се придържате към твърди правила,
за да не излезете от границите на обичайния
си начин на живот. Близките ви, не само ще се
радват на общуването с вас, но също така, ще
аплодират всяко ваше решение. Особено ако ре-
шите, всички битови и финансови проблеми. Са-

мо, не се възгордявайте от това отношение.

Днес е възможна спешна командировка, на
която е по-добре да се отправите, още от из-
грев слънце. Тогава ще успеете с всичко, ще
се срещнете с всички и дори ще може да си по-
чинете от изтощителния път. Възможна е, кон-
структивна критика от любимия човек. Ако

приемете с достойнство всички напътствия.

Днес, ще ви радват, не само от успехите на
колегите, но и на децата, ако имате. Няма да
останат съмнения, че сте обичани и ценени.
Възможно е пътуване, пазаруване и приятни по-
даръци от любимия човек. Съществува риск от
алергична реакция, затова трябва бързо да

разберете с какъв продукт е свързана.

Препоръчително е, да станете по-активни.
Провеждайте разговори и търсете нужните хора.
Всичко това ще увеличи шансовете ви, за ка-
риерно развитие. Е, също и ще подобри мате-
риалното ви положение. От заеми е по-добре да
се откажете, стига да имате възможност да се

измъкнете от проблемите сами.

Очаква се, значително подобряване на финан-
совата ситуация. И всичко това, благодарение
на вашето усърдие и богат опит. Ще се окаже,
че наличните ви знания, могат да бъдат по-
лезни във финансовата сфера. Но творческите
ви проекти, ще останат в начален етап. Не се

притеснявайте, в края на месеца и те ще дадат резултат.

Очаква ви наистина горещ ден, подгответе се
да леете "пот" над новите проекти. Има шанс
да се докажете в творчеството, но физическа-
та работа е по-добре да избягвате. Няма да
имате достатъчно сила, за да вдигате тежки
неща. Трябва също, спешно да платите креди-

тити си, за да укрепите финансовото си положение.

Не трябва да бъдете, прекалено ревностни в
работата. Каквото трябва свършете, останалото
оставете за утре. В трудни житейски ситуации,
може да разчитате на интуицията си, а в об-
ластта на финансите, съблюдавайте рационалния
подход. Пазаруването днес, ви е противопока-

зано. Особено, ако планирате да правите големи покупки.

Работете за удоволствие и не се претовар-
вайте. Ако може да си починете, го направе-
те. Някой от приятели ви, може да ви стрес-
не, съобщавайки ви малко приятна новина. Не
приемайте всичко твърде близо до сърцето си,
така няма да получите порция негатив. Вечер-

та е подходяща за четене и йога.

Днес семейните, могат да бъдат изненадани
от децата. Всичко, приемайте спокойно и с
чувство за хумор, дори и ситуациите да ви
изглеждат необичайни. За да не се притесня-
вате за здравето си, трябва да се ръководите
от правилото - всички болести са от нервите.

Ако престанете да се нервирате.
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14 Сеп 2019 г. Събота 17:00 ч.
ОФК Поморие - ФК Локомотив 1929
ГС:    Николай Валентинов Малджан-

ски
   АС1:    Даниел Жаниев Цолов    АС2:

Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев
СН:    Илко Мирославов Топалов
14 Сеп 2019 г. Събота 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Кариана
ГС:    Георги Николов Николов
  АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:

Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов
СН:    Иво Величков Боев
14 Сеп 2019 г. Събота 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК

Ботев Гълъбово
ГС:    Християна Красимирова Гутева
 АС1:    Юлиян Тошков Тодоров    АС2:

Станислав Руменов Груев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев
СН:    Милко Петков Николов
14 Сеп 2019 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - Спартак Варна
ГС:    Георги Милков Гинчев
АС1:    Ивайло Пламенов Атанасов

АС2:    Стефан Делчев Делчев
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов
СН:    Тихомир Димитров Костовски
14 Сеп 2019 г. Събота 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Спартак Пле-

вен
ГС:    Димитър Иванов Желязков

АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:
Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Георги Владимиров Игнатов
14 Сеп 2019 г. Събота 19:30 ч.
ФК Литекс - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Драгомир Димитров Драганов
  АС1:    Мартин Иванов Димитров

АС2:    Димитър Герчев Димитров
4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров
15 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудо-

горец АД II
ГС:    Иво Венциславов Андреев
  АС1:    Кирил Валентинов Чакъров

АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Николай Руменов Рамунски
СН:    Владимир Йорданов Владими-

ров
16 Сеп 2019 г. Понеделник 17:00 ч.
ПФК Септември - Хебър 1918
ГС:    Георги Кънчев Димитров
  АС1:    Андрей Венков Николов

АС2:    Борислав Николаев Колев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Галина Лазарова Донева

Костова на полуфинал
в Израел

Елица Костова се класира за полуфи-
налите на турнира на твърди кортове в
Мейтар (Израел) с награден фонд 60
хиляди долара. Петата в схемата Косто-
ва елиминира холандката Кирин Льо-
моан (Холандия) с 6:2, 7:6(8).

С победата българката си осигури
2683 долара и 29 точки за световната
ранглиста, а за място на финала тя ще
играе срещу номер 2 Катарина Хобгар-
ски (Германия).

Друга българка Изабелла Шиникова,
четвърта в схемата, отпадна на четвър-
тфиналите след поражение от Клара
Тоусън (Канада) с 2:6, 1:6.

Футболистите на
„Струмска слава” ще
играят в неделя от
17,00 часа на своя ста-
дион срещу тима на
„Лудогорец” 2. Среща-
та е от изключително
значение за домакини-
те, които се нуждаят
от задължителна по-
беда, за да съхранят
шансовете си за оста-
ване в групата. След
здравословните проб-
леми на Лионел Мата-
дос, опциите пред Вла-
ди Димитров в нападе-
ние съвсем се стесн-
яват, но и заместни-
ците трябва да се пос-
тараят, защото вкар-
ването на голове е от
изключителна важ-
ност. В изиграните до

този момент седем
кръга радомирци са
превзели противнико-
вата врата само три
пъти, а са допуснали
13 гола. За разлика от
миналата година, през
тази отборът на гос-
тите е в средата на
таблицата на времен-
ното класиране и се
очаква да окаже се-
риозна съпротива
срещу „Славата” в
борбата за трите
точки. При всички по-
ложение зрителите
ще гледат повече от
оспорван двубой, в
който футболистите
на Влади Димитров ще
положат огромни уси-
лия ,за да спечелят ма-
ча.

„Миньор” гостува на „Банско”
Отборът на „Ми-

ньор” ще играе като
гост мача си от сед-
мия кръг на първенс-
твото срещу тима на
„Банско”. Перничани
ще излезнат с пови-
шено самочувствие
преди този мач, тъй
като в предишния
кръг надделяха над
прекия си съперник в
борбата за първото
място в групата –
отборът на „Вих-
рен”.Ето всички сре-
щи от предстоящия
седми кръг:

Спортист 2009
(Своге) - Балкан 1929
(Ботевград)

Пирин 1941 (Разлог)
- Беласица (Петрич)

Перун 1978 (Кресна)
- Септември (Симит-
ли)

Чавдар (Етрополе) -
Оборище (Панагюри-

ще)
Вихрен 1925 (Сан-

дански) - Кюстендил
(Кюстендил)

Банско (Банско) - Ми-
ньор (Перник)

Ще затворят ли „Васил Левски” за мача с Англия?
Стадион “Васил Лев-

ски” може да бъде на-
пълно затворен за ма-
ча на националите с
Англия пред октом-
ври. Причината е по-
редния инцидент,
свързан с проява на
расизъм от страна на
български фен.Един
от привържениците
ни на “Уембли” в събо-
та е бил изведен от
стадиона и заведен до
полицейски участък в
Северен Лондон, след

което бил освободен
без обвинения.Според
“24 часа” става въп-
рос за 60-годишен
мъж, който се изпра-
вил в последната ми-
нута и на чист ан-
глийски изревал “С-
търлинг, ти си май-
муна”. Той бил чут от
стюард и незабавно
изведен от агитката
ни. а фена се знае, че е
пристигнал от София
в деня на мача. За ин-
цидента е бил инфор-

миран дежурния деле-
гат на двубоя Петер
Лундстрьом от Фин-
ландия, който вероя-
тно го е описал в док-
лада си.В момента
България е с две нака-
зания за поведението
на публиката. Едното
от тях - затворени
3000 места за двубоя
с англичаните е зара-
ди расизъм по време
на мача с Косово, кога-
то се чу “Убий шип-
търа”.Последният ни

двубой срещу Чехия
пък трябва да бъде
пред 5000 зрители по-
малко заради национа-
листически символ ,
издигнат по време на
гостуването ни в
Прага. Сега всичко за-
виси от УЕФА дали ще
предприеме светка-
вично наказание, или
пък ще го отложи,
което означава, че
стадионът може да
бъде затворен за
второто издание на

Лигата на нациите.
По-вероятно е оба-

че да се действа още
за двубоя срещу ан-
гличаните, които реа-
гираха много остро и
предизвикаха серио-
зен отзвук. Британ-
ците вече издейства-
ха наказание за Черна
гора в началото на
квалификациите, ко-
гато част от футбо-
листите на Гарет
Саутгейт бяха оби-
ждани в Подгорица.

Нов зверски побой на
футболен мач в България
18-годишно момче е било зверски преби-

то на аматьорски турнир в столичния кв.
"Студентски град".

Срещата се е състояла в събота вечер,
когато отборът на Калоян Тилев се изправя
срещу непрофесионалния отбор Зенит.

"По време на играта започнаха да ни
провокират, псуваха ни, заплашваха ни, че
ще ни убият. Мълчахме си, защото не ис-
кахме да се стига до ексцесии", разказват
потърпевшите младежи пред Нова телеви-
зия.

Калоян Тилев е тежко пострадал, той е с
три избити зъба.

"Зъбите са реинплантирани и шинирани,
болката вече отшумя.

Ако не бяха брекетите, зъбите ми щяха
да са изпадали.

Все още се чувствам замаян, болят ме
очите", разказва зверски налаганото мом-
че.

"Нахвърлиха ми се всички, нямах никакъв
шанс, защото бяха 7 човека, а аз един", до-
пълва потърпевшият.

По думите на младежите, нападателите
са носили и ножове в себе си.

Марек 1915 (Дупни-
ца) - Сливнишки герой
(Сливница)

Рилски спортист
2011 (Самоков) - Бо-
тев 1937 (Ихтиман)
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Областният управител помогна за решаването на проблема на среща с ръководството на БДЖ

 САМО ДЕТО С ФАНФА-
РИ НЕ РАЗПЛОМБИРАХА
ВЧЕРА СПРЕНИТЕ ДВА
ПАРОГЕНЕРАТОРА НА

ТЕЦА. Все едно се откриваше ново
предприятие, толкова тържествено и с
апломб бяха организирани мероприя-
тията в топлоснабдителното дружество.
Не бяха се сетили лента да донесат за
рязане, ама в тая радостна суматоха
им е простено. Другото си го имаше
предостатъчно - телевизии, интервюта,
обещания, гаранции и пр. Поставената
задача е изпълнена, рекламата свърши
добра работа, само дано зимата не е
толкова люта, а по-добре въобще да не
идва. Уникално - пернишкият ТЕЦ вече
ще работи под мониторинг, ако така
може да наречем денонощните де-
журства, които ще дават инспекторите
от РИОСВ. Нещастните инспектори - ще
трябва да кибичат по цяла нощ пред
пещите, а кой ще им плаща нощния
труд, това някой пита ли? Щото поло-
жението с нашия ТЕЦ е като кръчмар-
ския девиз:"Уважение всекиму, вере-
сия никому!" Биомасата и сламата мо-
же да са изнесени от площадката, ама
за по-сигурно око да види, ръка да
пипне. Че както са изнесени, така лес-
но могат пак да бъдат внесени. Някой
кораб от Италия може би още пътува
насам. А иначе мръсният въздух си ос-
тава и със спрян ТЕЦ, и с пушещ комин.
Кои са другите тецчета, тровещи въз-
духа - кой да ти каже? Фанфарите мъл-
чат.

ДИВОТИНЦИ ИЗЛЯЗОХА ХИТРИ
И РАЗДУХАХА ПРОБЛЕМА С БЕЗ-
ВОДИЕТО СИ НАВРЕМЕ - ТОЧНО
ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ. По традиция по-
викаха голямата телевизия да се изка-
жат, оплакаха се с давност от тридесе-
тина години и отсякоха, че така повече
не може. А водният цикъл, дето кметът
им го обеща за някога си, е "Трай, ко-
ньо, за зелена трева!" Докато дойде
цикълът много капи ще опустеят, много
вода ще изтече, ама не и в Дивотино.
Тоя воден цикъл цялата област го чака,
ама дали ще го дочака, ще каже някой
друг кмет в някой друг мандат. Хитрос-
тта да напъваш преди избори не винаги
работи. Щом толкова време са разчита-
ли на предизборни обещания, да про-
дължат традицията и сега. Не само Ди-
вотино е напоено с празни приказки от
кого ли не.

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник Ире-
на Соколова и кметът
на град Батановци Ра-
дослав Банчев прове-
доха среща с ръководс-
твото на БДЖ във
връзка с промени в
разписанието на бър-
зите влакове по нап-
равлението София-
Благоевград-София.

На срещата бяха об-
съдени необходимос-
тите от спирането
на влаковете на гара
Батановци, които се
ползват редовно от
местното население.

На база на получена-
та информация от гу-
бернатора и кмета, бе
взето обосновано ре-
шение да бъде възста-
новено спирането на
композициите в града,
като технологичното
време за това е до 7
дни.

Корекциите във вре-
мепътуването на два-
та влака бяха направе-
ни с цел удобство и
повишаване на конку-
рентоспособността

Изгоря още един декар гора
в Голо бърдо над Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Пожарите в

Голо бърдо
над Радомир
зачестяват. В
сряда е изпе-
пелн още еди-
н декар боро-
ва гора.

Огънят е
тръгнал около
17,45 ч. Маси-
вът, собстве-

ност на Горско стопанство Радомир, е спа-
сен от служители на местната пожарна и
представители на горското. Причината е
небрежност при боравене с открит огън.

Това е поредния пожар в този масив.
Парадоксалното е, че той отново е плод на
човешка небрежност, алармират от поли-
цията. Именно по тази причина вече са
унищожени са десетки декари от иглолис-
тните насаждения.

Учители на протест "Време
е МОН да пие по

една студена вода"
Светла ЙОРДАНОВА

"Време е МОН да пие по една студена
вода" - под това име е организирано съ-
битие във Фейсбук, което е насрочено
за първия учебен ден - 16 септември.
Яна Шишкова, преподавател по китай-
ски език и култура в 138 СУ в София, об-
ясни, че това е израз на несъгласие с
Постановление 100 на МС, което пред-
вижда екипи от учители, полицаи, со-
циални работници и представители на
общините да обхождат по домовете уче-
ниците, който не са на училище в същия
ден.

 Тя уточни, че не атакуват това дали
ежедневно или през ден да се ходи по
домовете на децата, а настояват за пре-
разглеждане на това Постановление за
екипите за приобщаващо образование.

"Ние смятаме, че без наше съгласие и
без никакво обсъждане е минало това
Постановление и поради тази причина
смятаме за редно то да бъде преразгле-
дано с участието на тези, на които ще
бъде вменена ролята да го изпълняват",
заяви Шишкова.

Тя добави, чу това е извън длъжнос-
тната характеристика на учителите и из-
вън всичко, което се съдържа в понятие-
то учител.

"Това е акция за привличане на вни-
манието", каза още Шишкова.

"Намираме опита да се внедри поли-
цейска роля на учителите на България
чрез проекта за ПМС100/08.06.2018 г. за
недопустим", се казва в обръщението
на учителите, които организират протес-
та.

"Намираме за крайно нередно да се
обсъждат подобни важни политики през
лятото, когато учителите и всички засег-
нати са в полагаем отпуск. Намираме то-
ва за вече залегнала практика от най-
малко три години насам и желаем да из-
разим несъгласието си с начина, по кой-
то се взимат решения, касаещи целия
български народ".

"Затова каним всички да занесем по
бутилка вода пред МОН на 16.09.2019 г.
в 16.00 часа, за да покажем, че от сега
нататък, при всеки опит за вземане на
важни решения на тъмно или чрез сабо-
тиране на реални обсъждания, ще дове-
де до пиене на студена вода на МОН и
всички институции", се казва още в об-
ръщението.

на двата бързи влака,
които превозват
пътници на дълго раз-
стояние между някол-
ко областни града и за
тях приоритетно е
по-бързото придвиж-
ване със спиране на по-
малко места, като за
обслужване на регио-
налните превози са
осигурени редовни
пътнически компози-
ции.

В качеството си на
обществен железопъ-
тен превозвач БДЖ
търси най-доброто
решение за осигурява-
не на по- добра услуга
на своите клиенти
във всички области на
страната.

Припомняме, че жи-
тели на Батановци се
разбуниха, тъй като
според тях не са наме-
рили разбиране в ин-
ституциите в борба-
та им да се запази до-
сегашното разписание
на влаковете. Както
вече писахме, от БДЖ
обявиха, че според
готвени промени  два
влака - 5621 и 5622

няма да спират на гара
Батановци. Местни-
те, болшинството от
които търсят хляба
си в Перник и столица-
та и пътуват еже-
дневно, се разгневиха,
тъй като именно те-
зи промени, ги лиша-
ват от най-удобния за
тях превоз в пикови-
те часове. Те катего-
рично заявиха несъгла-
сието си и започнаха
подготовка за протес-
ни изяви, заявявайки,
че са готови на 13 сеп-
тември за блокират
движението. Към тре-
вогата на жителите
на градчето бе съпри-
частен е кметът на
Батановци Радослав
Банчев. Избран бе и
инициативен коми-
тет, който да органи-
зира протеста. Още в
началото на седмица-
та и областният уп-
равител обеща съдей-
ствие на хората от
града за решаване на
един голям за тях
проблем. И решението
със съвместни усилия
бе намерено.

Община Ковачевци организира
за децата празнично шоу

Силвия ГРИГОРОВА
По повод  края на

лятната ваканция и
наближаващата нова
учебна 2019-2020 го-
дина, кметът на об-
щина Ковачевци орга-
низира забавно дет-
ско шоу. Аниматори
на събитието бяха
парти агенция "Жи-
Вентъртейнмънт",
която по покана на
Община Ковачевци се
погрижи да организи-
ра многобройни за-
бавления и игри, в
които се включиха
малки и големи.

С много положител-
ни емоции и вълнение
закрихме поредното

игриво, щуро и забав-
но лято.

Фирма "Сани- Конс
Тодорови с-ие" СД,
спонсор на детското

шоу, беше осигурила
подаръчни пакети за
всяко дете. "Изказва-
ме своите искрени
благодарности на
фирмата,  която бе
партньор на тържес-
твото и допринесе
празникът за децата
да бъде много вълну-
ващ и весел", заявиха
от Община Ковачев-
ци.

Забавленията за-
вършиха с детска дис-
котека. Талантливите
малчугани,  предста-
виха на  площада своя
програма от песни и
танци, с която пока-
заха музикалните си
умения. Площадът на
Ковачевци се озари
от щастливи детски
усмивки.
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