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Кобра,
ама беззъба

Дали организаторите на несъстоялото
се шоу Кобрата - Джошуа са подготвени да
връщат парите за билети, е въпрос, който
мъчи умовете и сърцата на спортните фе-
нове. След като Пулев стана национална
знаменитост с  претенции за европейска,
мачът му на боксовия ринг в Кардиф беше
приковал вниманието на всичко спортно,
патриотично и певчески настроено бъл-
гарско общество. Този пропаднал мач ще
намирисва, каквито и заключения да е дала
лекарската комисия за здравето на нашене-
ца. Да погледнем фактите - за двубоя се
водиха преговори един месец, уточняваха
се условия всякакви, избираше се дата, а
накрая даже боксьорите трябваше лично
да потвърдят, че ако не се бият, си губят
правата. И когато на нашия му се случи
случката с разкъсания мускул, на Джошуа
намериха заместник точно за нула време.
Без кандърми, финансови параметри и тем
подобни екзотнични подробности от све-
та на професионалния бокс. Оня хубавец,
който след десетина дни ще излезе срещу
световния шампион, рискува да бъде пре-
бит още в първия рунд. На Кобрата му
бяха малко три месеца за подготовка, а за-
местникът му къде отива - на самоубий-
ство без никакви тренировки. Не питаме
колко българи ще си поискат парите об-
ратно. Нашата Кобра вече е беззъба...

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 250

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0887 884 095

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

Екстремни съоръжения радват малки и големи на празника
Светла ЙОРДАНОВА

Единственото в Бъл-
гария екстремно съоръ-
жение флипер ще бъде
монтирано в Перник за
Деня на града - 19 ок-
томври. Увеселител-
ният атракцион е част
от уникалния лунен
парк, който ще се разпо-
ложи на паркинга зад
Минната дирекция.
Сред екстремните съо-
ръжения е и "поп стар",
който ще изстрелва
перничани на 8 метра
височина. Не са забраве-
ни и малките палавници,
за тях ще има цветни
въртележки, камионче-
та и влакчета. На най-
веселото място в града
ще бъдат разположени
и три надуваеми цен-
трове, както и една ог-
ромна пързалка, която е
отново единствена в
страната ни. Увесели-
телното съоръжение е
високо 16 метра. Погле-
дът на малчуганите ще
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Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

Отмъкнаха автомобилни
гуми заедно с джантите

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на гуми с джанти е извър-

шена в Перник, информираха от прес-
центъра на Областната дирекция на
МВР.

В първия работен ден на седмицата
в полицията е бил подаден сигнал, че
от имот на улица "Кърджали" в облас-
тния град са откраднати 4 гуми с
джанти. 40-годишната собственичка
заявила, че не е посещавала жилище-
то си от два дни.

Извършен е оглед на местопроиз-
шествието и са предприети действия
за установяване на извършителите.
Образувано е досъдебно производс-
тво.

бъде привлечен и от
чисто нов детски цен-
тър- сафари, където
един специален лъв ще
си отваря устата и
след това ги пуска по
пързалка. Съоръжения-
та са чисто нови, от
2015 година. "Всеки, кой-
то иска да се забавлява,
независимо от възрас-
тта, ще може да го нап-
рави на лунапарка", спо-
делят организаторите
и канят перничани да
запечатат незабравими
емоции. Започна и мон-
тажът на огромните
букви в центъра на Пер-
ник, които ще изписват
името на миньорския
град на латиница. Експо-
натите са изработени
от дърво и са високи
1,20 м. Проектът се
реализира от творци-
те Китан Китанов,
Таня Китанова и Мари-
на Карамфилова, а иде-
ята е на ръководство-
то на Община Перник

за празника на града - 19
октомври. Всички са
убедени, че това ще
стане едно от любими-
те места за снимки за
спомен на жителите и
гостите на града. Пер-
ник се нарежда сред
Пловдив, Варна, Пазар-
джик, Плевен и Самоков,
където има подобна ат-
ракция.

Изложба и концерт в музея за Деня на града
Светла ЙОРДАНОВА

"26 Пернишки пехотен полк" е името на изложбата, която ще отвори вра-
ти за Деня на града - 19 октомври, от 15 часа. Експозицията е наредена в в
Регионалния исторически музей. Тя включва фотоси , оръжия и всичко,
което фонда на музея има за Първата световна война. "Една изложба за
геройство и чест, за мъжество и доблест на Пернешкия полк. За да помнят
синове, дъщери, внуци и правнуци, своите бащи и дядовци, участвали в
Първата световна война и дали живота си за България!", споделят органи-
заторите на инициативата. Също в празничния ден  Историческият музей
отваря врати и за нещо по-различно.  От 17.00 часа  в Изложбена зала на
музея ще има концерт. Почитателите на класическата музика ще имат въз-
можността да се насладят на великолепен концерт на Камерен оркестър
"Орфей" с диригент Райчо Христов, под мотото "Хоризонти".
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Âêóñíè, íî çäðàâîñëîâíè õðàíè ïîêàçàíè â èçëîæáà
Подредиха младите кулинари от ПГОТ „Св.Иван Рилски”

Любомира ПЕЛОВА
Храната може да е и

вкусна, и здравослов-
на – това показа кули-
нарната изложба, под-
редена вчера от въз-
питаниците на Про-
фесионалната гимна-
зия по облекло и тури-
зъм „Св.Иван Рилски”
в Перник, във връзка
със Световния ден на
прехраната. Директо-
рът на учебното за-
ведение инж.Мария
Герчева посрещна гос-
тите, които уважиха
инициативата на бъ-
дещите майстори в
кухнята. Сред тях
бяха представители
на РУО на МОН, РЗИ,
община Перник, регио-
налната структура
на БЧК, директори на
учебни заведения в
града. Инж.Герчева
поясни, че експонати-

те в изложбата са
приготвени от възпи-
таници на училището
и клуб „Здравословно
хранене”, по ръководс-
твото на своите пре-
подаватели и добро-
волци от чужбина,
които в момента са в
Пернишка община. Тя
благодари на ръко-
водството на община-
та и РЗИ за спонсорс-
твото, без което вче-
рашното събитие не
би се състояло.

Шефът на РЗИ –
Перник д-р Антоанета
Григорова поздрави
специално бъдещите
шеф  майстори готва-
чи. Тя припомни, че
Световният ден на
прехраната се отбеля-
зва в цял свят на 16-
ти октомври, тъй ка-
то на тази дата, през
1945 година е основа-

на Организацията по
прехрана и земеделие
на Обединените на-
ции. Този ден се чес-
тва в над 150 страни
по света, като Бълга-
рия се включва в от-
белязването му през
2006 година. Целта на
Световния ден на
прехраната е изкорен-

Пълната програма за празника
на Перник- 19 октомври

Светла ЙОРДАНОВА
И тази година празникът на Перник - 19

октомври ще бъде изпъстрен с различни
събития. В програмата са включени за-
бавления за всички възрасти. Денят е из-
пълнен с концерти, изложби, музикални
прояви, забавни игри и много изненади.

08.00 ч.
Храм „Св. Ив. Рилски”
Света литургия в чест и памет на Св.

Иван Рилски
На този ден Българската православна

църква почита и паметта на Св. Йоан
Кръстител Рилски Чудотворец –закрил-
ник на всички българи и покровител на
нашия град. Затова честванията ще за-
почнат от сутринта със Света литургия.

След литургията ще бъде открита рено-
вираната детска градина “Изворче”. Това
е първият ремонт, откакто е построено
детското заведение през 1962 г. Конс-
трукцията на сградата вече е усилена,
подменени са техническите инсталации /
отоплителна, електро и ВиК/. Сградата е
санирана и с подменена дограма. Двор-
ното пространство е обновено – с нова
настилка, площадки, кътове за децата
със съоръжения и пясъчник.Строително-
монтажните дейности се реализират по
оперативната програма „Региони в расте-
ж“.

10.50 ч. ПРАЗНИЧНО ДЕФИЛЕ
пл.“Св.Иван Рилски“- пл. “Кракра“
В него ще вземат участие училищата,

носещи името на покровителя на Перник
Св .Иван Рилски

11.00 ч. Пл. „Кракра”
Официално откриване на празника
• Ритуал за издигане на националния

флаг
• Празнично слово на кмета на Община

Перник
• Връчване на наградите „Перник“ 2016

за принос в областта на здравеопазване-
то, социалната дейност, образованието,
културата, медийте и бизнеса.

• Обявяване на почетния гражданин на
Перник

• Концерт на АНПТ “Граовска младост”
12.00 ч.
Естрада в Градския парк
Програма за деца
12.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Юбилейна изложба живопис “50 годи-

ни творчество” на нашия талантлив,
прекрасен и обичан художник Дончо За-
хариев.

13.00– Пл. “Кракра”
“Арт” - концерт на млади таланти
15.00 ч.
Регионален исторически музей Перник

ще отвори врати за изложбата под мото-
то “26 Пернишки пехотен полк”. Експози-
цията е по повод 100 г. от Първата све-
товна война”

16.00 ч.- Пл. “Кракра”
За втора поредна година Перник ще съ-

бере на едно място фолклорни състави
от България, Румъния и Украйна. В кон-
церта ще се включат и славеите на на-
родната музика Ива Давидова и Сорина
Богомилова.

17.00 часа - Изложбена зала - РИМ Пер-
ник

Почитателите на класическата музика
ще имат възможността да се насладят на
великолепен концерт на Камерен оркес-
тър “Орфей” с диригент Райчо Христов,
под мотото “Хоризонти”.

19 -22 часа Пл. „Кракра“
Празникът ще завърши с уникални из-

пълнения на обичаните от младите хора
Криско и Тита. За феновете на рок музи-
ката ще пее и младата перничанката Ни-
колета Станойкова , популярна с блест-
ящото си представяне в “Гласът на Бъл-
гария” и “Х Фактор”. Хитови и емоцио-
нални песни ще изпеят и любимците на
всички времена музикантите от група
“Сигнал”. Разбира се, че финалът на ве-
черта ще бъде поставен с празнична
заря, която ще изпъстри небето над Пер-
ник.

яването на изкорен-
яването на глада по
света, да се предизви-
ка по-голямо разбира-
не от световната об-
щественост по отно-
шение на проблемите
с прехраната, а държа-
вите да обединят уси-
лията си в трудната
битка с глада, лошото
хранене и бедността.
Пернишката РЗИ се
стреми всяка година
до отбележи този ден
с определена иницати-
ва, обясни д-р Григоро-
ва и благодари на
ПГОТ „Св.Иван Рил-
ски”, които са парт-
ньори на Инспекцията
вече три години и на
Общината за финан-
совата подкрепа при
реализирането на вче-
рашната инициатива.
Тя похвали и възпита-
ниците на професио-
налната гимназия за

Базар на открито подредиха на
площада български производители
Любомира ПЕЛОВА

Български произво-
дители и представи-
тели на различни
фирми подредиха на
централния площад
„Кракра” традицион-
ното си изложение,
което съвпада с Деня
на Перник.  То ще про-
дължи до 20-ти ок-
томври. Дрехи, аксе-
соари за дома, чанти,
храни, билкови препа-
рати за здраве – всич-
ко това може да се
намери по щандове-
те, които внасят
един по-различен коло-
рит на площада.

Перничани обаче са
категорични, че гол-
яма част от стоките
са с по-висока цена от
тази, която имат съ-
щите артикули в ос-
таналите търговски
обекти в града. Зато-
ва повечето просто
разглеждат предла-
гат гостите – тър-
говци.

Интерес предизвик-
ват билковите мехле-
ми и тинктури за раз-
лични болежки. Там
търговците любезно
дават съвети на
заинтересованите,
обяснявайки и пред-

назначението на все-
ки артикул. На по-до-
бър оборот естес-
твено се радват щан-
довете с традицион-
ните сладки лакомс-
тва.

От няколко дни на
площада димят и ска-
рите с подредени ма-
си и столове – в под-
готовка за предстоя-
щите „тежки” откъм
музика и напитки дни
в града по време на
празника и започва-
щият веднага след
Деня на града хести-
вал на балакнската
скара „Перник мези”..

приготвената здра-
вословна храна с пра-
вилно подбрани и дос-
тъпни хранителни
продукти.

Сред десетките
ястия, подредени в из-
ложбата, любопитна
и разбира се, много
вкусна бе италианска-
та плодова салата ат
ягоди, банан, портно-
кал и лимон, приготве-
на от гостите от
чужбина – Франческо
от Италия и Гжегож
от Полша. Младежи-
те са част от група-
та доброволци, рабо-
тещи от началото на
тази година в перниш-
кото село Мещица, къ-
дето заедно с местни
хора почистват силно
замърсената с отпа-
дъци река в селото,
учат ги и на разделно
събиране на отпадъ-
ците.

Стопаните от Трън отново с
най-висок добив от картофите

Силвия ГРИГОРОВА
Над  6 500 тона картофи са прибрали в

складовете си до сега земеделските произ-
водители от областта, информираха от Об-
ластна дирекция „Земеделие” в Перник.

Първи приключиха с изваждането на
картофите стопаните от Брезник. От заса-
дените в общината 367 дка са получени 477
т продукция при 1 300 кг среден добив от
декар.

Земеделците от Ковачевци засадиха тази
година най-малко картофи-едва 70 дка. От
тях те получиха 90.3 т продукция при 1 290
кг среден добив от декар.

В Земен от засадените 450 дка са получе-
ни 630 т картофи при 1 400 кг среден добив
от декар.

Земеделските производители от Радомир
от засадените в общината 1 485 дка са
прибрали реколтата от 1000 дка. От тях са
получили 2000 т картофи при среден добив
от декар 2000 кг.

Стопаните от Трън тази година засадиха
най-много площи с картофи-1 950 дка. До
сега те са извадили картофите от 1 200 дка.
От тях са получили 3 350 т продукция при 2
792 кг среден добив от декар, който е най-
високия в региона.

Пернишките земеделци тази година се
отказаха да садят картофи по необясними
причини.

От засадените в областта 4 322 дка до се-
га е прибрана реколтата от 3087 дка, което
означава близо 70% от засадените площи
От тях са получени 6 547.3 т продукция при
2121 кг среден добив от декар.
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Бламиран ли е лидерът на общинската организация на БСП?

Любомира ПЕЛОВА
БСП се раздира от

вътрешни противо-
борства. Срещу хо-
рата от крилото на
новия лидер на сто-
летницата Корнелия
Нинова се изправиха
„старите муцуни”.
Това стана ясно на
последния Национа-
лен съвет на пар-
тията, на който ед-
ва с четири гласа
Нинова и ръководс-
твото на БСП взеха
превес над вътреш-
ната опозиция в
партията. Срещу
Корнелия, която
буквално бе на ръба
на бламирането, ско-
чи остро Румен Ов-
чаров. Последва и
т.н.»кърваво писмо»
на Георги Гергов,
който в прав текст

обвини Нинова в лъ-
жа.

Разприте и разно-
боят на централно
ниво се пренасят и в
общините. Усеща се
и в Перник. На пос-
ледното си заседа-
ние групата съвет-
ници от БСП и коа-
лиционните им
партньори си смени-
ха председателя.
Свалиха „от трона”,
образно казано Ки-
рил Леонов и сложи-
ха на негово място
Петър Янков. Който
не е член на столет-
ницата, а предста-
вител на т.н. граж-
данска квота. Сигур-
но уставът позвол-
ява.

Но промяната раж-
да размисли. Защото
дори Леонов сам да е

подал остав-
ката си, как-
то обяви и
пред члено-
вете на мес-
тния зако-
н о д а т е л е н
орган, об-
я с н я в а й к и
доброволно-
то си от-
тегляне от
поста с лич-
ни причини,
питаме се
нещо друго
– не става

ли дума за своето
рода и за паднало
към него доверие на
съпартийците му.
Защото Кирил Лео-
нов все още е лидер
на об-
щинска-
т а
с т р у к -
тура на
БСП в
Перник.
А иначе
от сре-
дите на
ч е р в е -
н и т е
о т д а в -
на под-
хвърлят,
че кон-
фликти-
те в ръководство-
то на столетница-
та са сериозни. Как-
то и в групата об-

щински съветници,
в която от седем са-
мо четирима са пар-
тийни членове.

Мнозина очакваха
с интерес и снощния
Пленум на общинска-
та организация на
БСП, на която
трябваше да бъде
изслушан и приет
отчетът за работа-
та, свършена за пър-
вата половина на го-
дината от местни-
те червени законот-
ворци и техните
коалиционни парт-
ньори. Тъй като ре-
дакционно подгот-
вката на новия брой
на „Съперник”  прик-
лючи доста преди

началото на плену-
ма, ще търсим отго-
вор на случилото се
в идните дни. Обаче

каквото и офицално
да се твърди, нео-
фициално е ясно, че
раздорът и в Перник
е факт. И се е прене-
съл на местна почва
от „Позитано” 20.
И тук срещу хората
на Нинова, за какъв-
то се брои Кирил
Леонов, се изправят
срещу „старите му-
цуни”.

Дали това не е
своето рода блами-
ране? А мнозина
правят връзка меж-
ду Петър Янков,
чрез съдружника му
Венцислав Тодоров, с
бившия областен и
общински лидер на
партията Ненко Те-

мелков. До когото
пък са близки някои
от групата съвет-
ници на БСП.

Увеличават се острите
респираторни заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Промяната във времето провокира уве-

личаването на острите респираторни за-
болявания в област Перник. През измина-
лата седмица Регионалната здравна ин-
спекция е констатирала 37 болни от остри
респираторни заболявания, при 34 за пред-
ходната седмица. Заболеваемостта през
този период е 49.45 %oo, при средна за
страната 71.97%oo .

Запазва се тенденцията на намаляване
на заразните заболявания. През този пе-
риод са регистрирани 3 случая на болни от
заразни болести, при 9 за предходната
седмица.

С настъпването на есента се наблюдава
намаляване и на болните от чревни инфек-
ции. През миналата седмица са констати-
рани само 2 случая на болни от ентероко-
лит в Перник, при трима от предходната
седмица.

Здравните инспектори през изминалата
седмица са извършили 199 проверки. От
тях 64 са свързани със спазването на изи-
скванията на Наредбата за забрана на тю-
тюнопушенето в заведения за обществено
хранене.

РЗИ-Перник продължава ежедневния
мониторинг на качеството на питейните во-
ди в региона. Взети са 498 проби от раз-
лични водоизточници, за да се установи
дали подаваната от тях вода за питейно-
битови цели отговаря на изискванията на
Наредба №9.

Наред с това са взети и 100 проби от ат-
мосферния въздух, с цел да се установи
дали наличието на фини прахови частици е
в рамките на допустимите норми или не.

Допълнителни средства за
психолози в училищата

Светла ЙОРДАНОВА
Около 1100 са психолозите и педагоги-

ческите съветници, назначени предимно в
училищата с над 400 - 500 ученици. Нашето
намерение е постепенно да ги увеличава-
ме, като ще предоставим допълнително
средства на училищата. За следващата го-
дина сме предвидили такива допълнителни
средства и се надявам да бъдат назначени
поне още 500 психолози и педагогически
съветници. За тази цел са предвидени меж-
ду 7 и 8 милиона лева от началото на 2018
г., съобщи министърът на образованието и
науката Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че училищата и сега назна-
чават психолози и педагогически съветни-
ци, но “за сметка” на делегираните си бю-
джети. “Надяваме се, че като им раздадем
допълнителни средства, повече училища
ще имат такава възможност. Може би на
най-малките училища няма да бъдат доста-
тъчни, но в дадено населено място, където
са повече, може да споделят един психо-
лог или педагогически съветник”, коменти-
ра министър Вълчев. Той изрази увереност,
че догодина вероятно всички училища с
над 400 ученици ще имат поне един психо-
лог или педагогически съветник. Образова-
телният министър отбеляза, че има много
училища - най-големите, които и сега имат
по двама, трима или повече от тези специа-
листи.

Министър Вълчев участва в конференция-
та “Партньорство училище - родители - доб-
ри практики и решения”. Пред журналисти
той даде примери за добро взаимодей-
ствие между родителите и учителите - съв-
местно обсъждане на важни теми, политики
на “отворени врати”, подписване на спора-
зумения между родителите и училищата,
“на кафе” с училищните директори или учи-
тели. Тези добри примери в общуването,
които ги има вече в български училища, ще
бъдат обобщени в “наръчник за добри
практики”, обеща образователният минис-
тър.

Кой конторолира фирмите,
извършващи саниране на жилищните блокове

В редакцията на „Съ-
перник” получихме пис-
мо от нашата чита-
телка, Стефка Василе-
ва, която живее в блок
№60 в кв.”Изток”.

„Пиша ви това писмо,
тъй като не знам кой
трябва да извършва ин-
веститорския контрол
над фирмите, които са-
нират блоковете в на-
шия град и по-специално
тази, която санира на-
шия блок №60. Наясно
съм, че ние сме сред
щастливците, чиито
блок е сред санираните,
имайки предвид, че
програмата за енергий-
на ефективност спря
да функционира за сега.
Половин година фирма-
та, която е спечелила
търга, извършва сани-
рането на нашия блок.
През това време гра-
динките около блока
бяха  превърнати в
строителна площадка и
склад за материали. По
време на строително-
ремонтните дейности
беше докарана и механи-
зация, която изпотъп-

ка градинките наоколо,
направи дълбоки коло-
вози в зелените площи,
почупи плочките и раз-
руши на много места ас-
фалтовото покритие
на алеите, по които ти-
чат нашите деца, пот-
роши бордюрите около
зелените площи, а те се
превърнаха в паркинг.
Строителите, по-гол-
ямата част от които
бяха от ромски произ-
ход потрошиха пейките
на детската площадка и
около блока. Още дока-
то работеха, попитах
един от строителните
техници, кой ще въз-
станови съсипаната
инфраструктура около
нашия и съседния блок
и за чия сметка ще бъде
това. Той ме увери, че
когато приключили с
всичко щели да асфал-
тират разбитите алеи
и да възстановят нане-
сените щети. Да, ама
не! Повече от месец от
както фирмата приклю-
чи със санирането, но
никой не е дошъл да
възстанови нанесени-

те щети около блока.
Явно въпросната фир-
ма въобще не възнамер-
ява да направи каквото
и да било. Питам се,
няма ли кой да я заста-
ви да възстанови уни-
щожената инфраструк-
тура около нашия и съ-
седния блок или ще ос-
тане всичко в този гро-
зен и съсипан вид и ще
трябва общината да го
възстановява с наши-
те, на данъкоплатците,
пари, вместо да напра-
ви нещо друго, за да е
по-красив кварталът
ни. Знам, че в някои об-
щини има практика да
не се разплаща цялата
сума на фирмите, дока-
то на възстановят на-
несените от тях щети.
Не знам дали Община
Перник има такава прак-
тика”.

На въпросите, които
поставя нашата чита-
телка отговор може да
даде само Община Пер-
ник, тъй като догово-
рите с фирмите, извър-
шващи санирането се
сключват от нея.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

Фестивалът "Перник Мези"
стартира след Деня на града

Любомира ПЕЛОВА
И тази година Перник ще бъде част от

турнето на няколко балкански певци в бъл-
гарски градове. Тази година проявата е
продължение на Деня на града - 19 октом-
ври. Още в петък, 20-ти октомври, на цен-
трални ягрладски площад ще бъде дадено
началото на Фестивала на балканската
скара "Перник мези". Организаторите  обе-
щават  много изненади и интересни състе-
зания, като турнири по табла, белот, футбо-
лен билярд, туистър, биърпонг, състезания
по надяждане с люти чушки и кебапчета .
Стотици награди очакват участниците и
гостите на феста. За децата също са пред-
видени доста подаръци и игри.

В първия фестивален ден, 20 октомври,
микрофонът ще е в ръцете на Мирослав
Илич

На 21 октомври  ще се насладим на из-
пълннията на Халид Муслимович и Йорда-
нис Агапитос.

На 22 октомври гости на перничани ще
бъдат Бобан Здравкович и Славка Калче-
ва.
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Тя е подредена във фоайето на Държавен архив-Перник

Тита и Криско - специални гости
на празника на Перник

Светла ЙОРДАНОВА

Мегахитовите изпълнители Криско и Тита
ще бъдат специални гости на празника на
Перник - 19 октомври.

Любимците на цяла България ще зарад-
ват перничани и гости на града от 19.30 ча-
са на площад "Кракра" .

Най-популярният рап изпълнител в Бъл-
гария и този път ще се раздаде изцяло на
сцената и ще изпълни любими хитови пар-
чета.

"Перничани, сигурен съм, че ще забавл-
яваме истински, защото вие го заслужава-
те!Харесвам Перник и винаги, когато ид-
вам тук,се чувствам приятно. Заедно ще
купонясваме с моите песни. Надявам се,
че градусът на настроението ще бъде на
макс", сподели хип- хоп звездата Криско.

Последните три години Криско се пре-
върна в истинска звезда на младото поко-
ление, пише и изпълнява хитове, които се
превръщат в емблема и добиват изключи-
телна популярност и в он-лайн пространс-
твото.

В концерта ще пее и любимката на всич-
ки тийнейджъри Тита. Тя ще даде всичко от
себе си за феновете си в Перник. Най-но-
вата й песен се казва "Късай", чиито автор
на текста е Криско. Видеото към парчето
има милиони гледания в YouTube .

За почитателите на рок музиката ще пее
и младата перничанката Николета Станой-
кова, популярна с блестящото си представ-
яне в "Гласът на България" и "Х Фактор".

Данчо Караджов от "Сигнал":
В Перник имаме най-яките фенове

Светла ЙОРДАНОВА

Легендарната рок група "Сигнал" ще за-
бие пред феновете си в Перник с грандио-
зен концерт на 19 октомври за Деня на гра-
да.

Меломаните ще чуят златните хитове на
групата, както и най-новата им продукция.

Концертите на рок легендите винаги
носят положителни емоции сред публика-
та. Повече от сигурно е, че така ще бъде и
сега.

Перник отново ще бъде разтърсен от рок
емоции и страсти. Емблематичният рок из-
пълнител Данчо Караджов казва, че дълго-
летието на сцената се дължи не само на
музикантските качества на изпълнителя,
но е и дарба свише.

"Тук в Перник имаме най-яките си фено-
ве", сподели Данчо Караджов и покани
перничани отново да се за забавляват с
любимия им рок-стил в 21 часа на площад
"Кракра".

Светла ЙОРДАНОВА
Уникална изложба на

брезнишката желязна
минерална вода е под-
редена във фоайето
на Държавен архив-
Перник. Чрез табла
със снимки, записки и
документи е предста-
вена историята на ми-
нералната вода, която
е прославила града из-
вън пределите на
страната ни. Изложба-
та ще бъде там до
края на месец ноември
в Архива, след което
ще бъде върната в Об-
щинския исторически
музей в Брезник.

Минералната вода
от местността "Лес-
ков дол" е известна от
векове на брезничани
като "светената во-
да". На шипковия
храст над кладенеца
слагали различни пар-
цали и хвърляли пари в
самия кладенец. С бога-

тия си минерален хи-
мичен състав и ценни-
те си физико-химичес-
ки и физиологически
свойства, железният
минерален извор в
Брезник притежава
лечебни свойства. Во-
дата му е богата на
железни и сулфатни
йони, подходяща за ле-
чение на желязо-дефи-
цитна анемия, сто-
машно-чревни, чернод-
робни и кожни забол-
явания (екземи).

За пръв път вода-
та е изследвана от
химика Найденович
през 1893 година и
1906 година, а преди
Балканската война
(1912-1913 година)
местния доктор Ми-
хаил Васев прилага во-
дата в Прогимназия-
та като дава на уче-
ниците по една или
две чаши дневно.
През 1907 година по

инициатива на док-
тор Михаил Васев
чрез Министерство
на търговията изпра-
щат три дамаджани с
желязна вода и преве-
ден на френски език
анализ на качествата
и от извора "Лесков
дол" на Лондонското
изложение за природ-
ни богатства. Там во-
дата е наградена с
диплом и златен ме-
дал.

През 1928 година ди-
рекция "Природни бо-
гатства" при Минис-
терство на търго-
вията за първи път
каптира водата и я
отвежда в чешма.
През  периода 1929-
1932 година по ини-
циатива на Борис Ка-
феджийски и с помощ-
та на местни жители
се прави малък цимен-
тов открит басейн.
През 1937 година брез-
нишкия адвокат Ми-
хаил Георгиев създава
инициативен коми-
тет за популяризира-
не на свойствата на
брезнишката минерал-
на вода. Започват ре-
дица научно-изследо-
вателски проучвания
на качествата и - ек-
спериментални с жи-
вотни, и клинични с
хора.

През 1938 година по
инициатива на Асен
Калев се изпраща желя-
зна вода в херметичес-
ки затворени бутилки

в Централния балнео-
ложки институт в
Бреслау, Германия
(днешен Вроцлав, Пол-
ша). Въпреки факта, че
бутилките пътуват
19 дни и водата е оки-
слена, анализът показ-
ва, че съдържа 145 же-
лезни йони на литър.
Брезнишката минерал-
на вода принадлежи
към сулфатно-желез-
ните води и в сравне-
ние с други води, кои-
то съдържат много
повече желязо, има из-
разен метален и стип-
чив вкус. Водата се
влияе от външните
условия и по-специал-
но от кислорода и от
излагането на светли-
на. За да се запази в бу-
тилиран вид е необхо-
димо да се стабилизи-
ра с витамин "С" или
винена киселина. Бога-
та е на желязо, лекото
и утаяване не е пречка
за приемането и не на-
малява лечебната и
стойност. Въпреки че
запазва свойствата
си чрез стабилизира-
не, най-добър лечебен
ефект се получава при
ползването и по въз-
можност в прясно
състояние направо
от извора.

С Указ на Цар Борис
III се отстъпва от
държавата на брез-
нишката община зем-
лището и местнос-
тта "Лесков дол" и
"Гъсто трънье", как-

то и държавните ми-
нерални извори. Ука-
зът е издаден през
1940-та година. В съ-
щия период водата е
отдадена чрез конце-
сия на Йосиф Любе-
нов. Водата се е бути-
лирала в стъклени бу-
тилки, които са се из-
возвали с магарета.
Тя е продавана през
Батановци (Темелко-
во) и е достигала до
пазарите в цялата
страна. През периода
на Втората световна
война брезнишката
минерална вода се из-
нася за Африканския
корпус на германска-
та армия.

 Благодарение на ми-
нералната вода град
Брезник става курорт
през 1946-та година.
В архивите се пази
списък на обнародва-
ните в "Държавен вес-
тник" курорти в
страната. Брезник е
бил под номер 104 от
общо 112 обнародва-
ни курорти. Послед-
ният човек, който е
отговарял за извора
на желязната вода и
нейното бутилиране
е бил Николай Тодо-
ров. Негова снимка от
70-те години на мина-
лия век също е вклю-
чена в изложбата. Фо-
тосът е предоставен
от архивите на Об-
щински исторически
музей-Брезник, пише
zapadno.com.

Допълнителни стипендии за инженерните
и педагогическите специалности
Светла ЙОРДАНОВА

В България има серио-
зен недостиг на инжене-
ри и педагози. Затова
образователното ми-
нистерство започва
инициатива за стиму-
лиране на кандидат-
студентите да избе-
рат именно тези спе-
циалности. Министъ-
рът на образованието
Красимир Вълчев съоб-
щи, че държавата об-
мисля да отпусне до-
пълнителни стипендии
на студентите от ин-
женерните и педагоги-
ческите специалности.
Причината - у нас има
сериозен недостиг на
такива кадри на пазара
на труда.

"Студентите, които
се обучават в тези про-
фесионални направле-
ния ще получават до-
пълнително подпомага-
не и приемът при равни
други условия ще бъде
по-голям. И за следваща-
та година, това, което

предоставяхме като
стипендии, като допъл-
нителни стипендии със
източник ЕС, планираме
да предоставяме таки-
ва стипендии от дър-
жавния бюджет", заяви
министърът.

Освен допълнителни-
те стипендии, предста-
вители на министерс-
твото ще се срещнат и
с учениците. За да ги
стимулират да запи-
шат инженерни и педа-
гогически специалнос-
ти. "Много е важно то-
ва да насочим търсене-
то на студентите. То-
ва го правим с предвиж-
дане да направим ин-
формационна кампания
сред учениците", кате-
горичен е Вълчев.

По-ниски такси за
студентите, обучава-
щи се в приоритетни-
те специалности. Това е
още една от мерките,
които обмисля да пред-
приеме просветното
министерство, за да

създаде повече кадри в
необходимите профе-
сионални направления.

"Нашето желание е
тежестта на студен-
тите по тези профе-
сионални направления
да бъде по-ниска. Една
такава промяна вече бе-
ше направена със закона
за висшето образова-
ние. Тоест, висшите
училища могат да не оп-
ределят, могат да опре-
делят по-ниски такси за
тези приоритетни про-
фесионални направле-
ния. Могат и да не опре-
делят такси предвид
това, че те получават
допълнително финан-
сиране, като при някои
висши училища това
допълнително финан-
сиране достига и до
90%. Като в общия слу-
чай това е средно меж-
ду 30% и 60% допълни-
телно, които се предос-
тавят на един сту-
дент", добавя още прос-
ветният министър.

Над 117 000 декара с
предсеитбена подготовка

Силвия ГРИГОРОВА
Над 117 000 дка с предсеитбена подго-

товка има до сега в област Перник, ин-
формираха от Областна дирекция "Земе-
делие". Най-много площи, подготвени за
сеитба на есенни култури има в земли-
щето на община Радомир- 58 900 дка.
Следват общините: Брезник-32 100 дка,
Перник-12 100 дка, Трън- 7 900 дка, Ко-
вачевци-4 000 дка и Земен- 2 300 дка.

До момента единствени стопаните от
Перник са успели да направят предсеит-
бено торене на 1 800 дка с азот, фосфор
и калий.

Успоредно с предсеитбената подготов-
ка се извършва и дълбока оран на пло-
щите, предназначени за сеитба на про-
летни култури. До момента най-много
изорани площи има в община Радомир-
15 400 дка. Следват общините: Перник- 8
950 дка, Брезник- 1200 дка, Земен- 900
дка, Трън- 500 дка и Ковачевци- 200 дка.

Общо в областта да момента има 117
300 дка с предсеитбена подготовка и 27
150 дка дълбока оран.

Според агроспециалистите, есенната
кампания в региона за сега върви нор-
мално. Очакванията им са щом земедел-
ските производители приключат с приби-
рането на реколтата от пролетниците,  да
ускорят темповете на предсеитбената
подготовка и дълбоката оран.



1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
3. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
4. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
5. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

17. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
18. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
19. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
20. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 4(5), ТЕЦ, 1 тер, 52 кв.м, тх., подобр. - 52 500 лв.
2. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
3. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, ет. 4–4№, ТЕЦ, 2 тер., добър вид- 63 000 лв.
4. Двустаен, Ид. център, ет. 3, 72 кв.м, с обзавеждане, лукс - 63 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
6. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., тх. - 52 000 лв.
8. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с обзавеждане - 30 000 евро
10. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ - 49 000 евро
13. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, 2 ет., РЗП 144 м2, двор 480 м2,
     лукс обзавеждане - 79 000 евро
20. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
21. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
22. Къща, Даскалово, двор: 608 кв.м,
     РЗП: 144 кв.м, 2 етажа, мн. подобрения, с обзавеждане - 130 000 лв.
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
24. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера, Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
7. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
12. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
13. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО               - 32 Е/КВ. М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03
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телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.

3. Гарсониера Център, ет. 4 - 38 000 лв.

4. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2                           - 28 000 лв.; 35 000 лв.

5. Гарсониера,  Тева, ет. 3 - 28 000 лв

6. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро

7. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.

9. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси - 41 000 лв.

11. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.

12. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.

13. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.

14. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.

15. Спешно Тристаен, Изток, ет. 6, с подобрения, непреходен   - 53 000 лв.

16. Тристайни, Изток, ет. 6; ет. 8 - 53 000; 42 000 лв.

17. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.

18. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,

      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,

      коментар - 60 000 евро

19. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.

20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро

21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.

НАЕМИ:

1. Тристаен, Радомир, центъра, напълно обзаведен - 200 лв.

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

    сайдинг, двор: 325 кв.м - 53 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, Каменина, ЗП: 70 м2,
     двор 400 м2 - 60 000 лв.
6. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
10. Стара къща, Д. Раковец и
       УПИ 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, с. Турковци, къща,
      сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
       УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
12. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
13. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 35 000 лв.
14. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
17. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 10 000 евро
27. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал и инструменти - 100 лв.
4. Гараж, масивен, Център, 20 кв.м - 50лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Мошино, ет. 9, ТЕЦ, ЕПК, тер. - 35 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 300 евро
8. Изток ет. 7, панел,
       ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
       70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
       ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 18 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 800 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
     по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.
2. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
    сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
3. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

3. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

8. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

9. Тристаен апартамент Димова махала, ет.7/8/,

     саниран блок, непреходен, ТЕЦ, тераси - 48 000 лв.

10. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв: 274 кв.м - 42 000 евро

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Мошино, ЕПК, ет.9, ТЕЦ,

    две тераси - 35 000 лв.

2. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

3. Двустаен Изток, Албените,

    ет.4/8/, саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава къща, в ниската част
над Автогарата, ЗП: 120 кв.м.,
2 етажа, масивна, гараж, тх.,

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 33 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Къща, с. Дивотино,
ЗП 48 м2, 2 ет.,

двор 500 м2 - 39 000 лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически техникум)
√ автомивка външно и
вътрешно
√ пране на килими
√ денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 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

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи

3 бр. работнички
за 2-сменен режим на работа

0885 230 813 или на място:
фирма “Микропакт”,

в двора на бившия “Феромагнити”

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.



Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка
на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро -
Тел.: 0896 788 784; 0887 884 095

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въз-
дух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредс-
твом автомагистрала Люлин. Тел.:
0882 817 442

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000
лв. Изложение: юг/запад.Частично об-
заведена,обширна панорамна гледка
към града и околните планини. Тел.:
0897951954

Продавам в с. Блатешница къща със
стопанска сграда,двор 1700 м2 - 14 000
лв. Тел.: 0888 812 963

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов

Ресторант “Ролис” кв. Църква търси
сервитьор/ка с работно време 2/2 дни
Тел.: 0876 620 457

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88 40
95; 0888/50 32 37

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

Жена с педагогически опит търси
работа - гледане на деца. Тел.: 0897
436 849

Търся жена за продажба на вестници в
кв. Изток - пенсионер.Тел.:0898 699 744

Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база В
отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока в
наличност(обувки и чанти) и депозит
за един наем за магазина.Тел.: 098
613 4789

Продавам равно дворно място -1240
кв.м. с едноетажна къща /вила/ - 60
кв.м. застроена площ, масивен гараж
(24 кв.м), други допълнителни
пристройки, с кладенец, асма, овощни
дръвчета в с. Дивотино, обл. Перник.
Тел.: 0899 127119

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

Давам двустаен апартамент под
наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237
797

Давам магазин под наем, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050; 0888
137 885

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи 3 бр. работнички за
2-сменен режим на работа. 0885 230
813 или на място: фирма
“Микропакт”, в двора на бившия
“Феромагнити”

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили
наем

работа ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

Интересно и забавно

никакъв алкохол) преди,
по време и след пътуване-
то. Ако носите контактни
лещи, овлажнявайте очи-
те си периодично с капки
за очи, подхранвайте ус-
тните си с балсам и нанс-
яйте хидратиращ продукт
върху откритите части от
тялот.

 Ограничете кофеиновите
напитки и алкохола.

Най-малко 12 часа преди
отпътуването, както и по
време на самото пътуване
избягвайте кофеина. Въп-
реки че може да ви под-
държа бодри по-дълго
време, той ще попречи на
пълноценния ви сън след
това, а също и ще подава
грешни команди на орга-
низма ви (да се събужда,
когато всъщност трябва да
спи и обратно).

Поспете по време на пътя.
Със сигурност няма да

ви е трудно, тъй като само по себе си пътуването (особено на дъл-
ги разстояния) е уморително, понижава кръвното налягане и
привежда организма в покой. Колкото повече почивка получи
организмът ви по време на път, толкова по-устойчив на стреса от
смяната на часовата зона ще бъде. Пък и така ще устоите на изку-
шението да се пъхнете под завивките веднага щом се настаните.

Подремнете.
Дори 15-минутната дрямка ще помогне на организма ви да се

адаптира към промяната и да се презареди с енергия. Но си я
позволете само, ако имате тренинг, защото иначе много лесно
може да прерасне в  3-часов сън. И когато настъпи реалното вре-
ме за лягане да будувате. По-добре си наложете да стоите далеч
от леглото през деня и просто си легнете малко по-рано.

Разходете се на чист въздух.
Последните проучвания показват, че разходката на чист въздух

и дневна светлина след пристигане в друга часова зона стимули-
ра организма да произвежда повече серотонин (хормонът, който
го поддържа буден), което от своя страна намалява умората.

Изразходвайте физическа енергия.
Щом отседнете и се освежите в хотела, поспортувайте във фит-

неса или направете обиколка на града. От една страна ще раздви-
жите кръвообръщението си, а от друга ще изтощите тялото си, за
да заспи по-лесно.

Накрая, не забравяйте, когато настъпи моментът да си заминава-
те обратно, приложете същите съвети, но този път дори още по-
прецизно (ако смените рязко часовите зони в кратък интервал от
време, организмът ви ще преживее по-силен стрес).

По работа или за удоволс-
твие, пътуването на далечни
разстояния винаги носи поло-
жителни емоции. С един малък
недостатък – часовата разлика.
Ето как бързо и ефективно да
се приспособите към нея, за да
се насладите максимално на
престоя си.

Всеки човек има вграденбио-
логичен часовник, определящ
промените във физиологично-
то и умствено състояние на ор-
ганизма му в хода на деноно-
щието (т.нар. Циркадни ритми).
Този часовник се контролира
от хипоталамуса (център на ве-
гетативната нервна система),
който пък от очите получава
команди за производство на
хормони за събуждане или зас-
пиване, в зависимост от това
дали е ден или нощ. При смяна
на часовата зона (без значение
с час – два или с цял ден), ко-
личеството светлина, което
очите поемат, се променя.Така
хипоталамусът се дезориентира и в много случаи започва да по-
дава грешните хормони. Което обърква и организма. Някои хора
са късметлии, че тялото им не усеща влияние от смяната на часо-
ви зони и продължава да функционира адекватно. Но за други си
е истинско изпитание, което понякога отнема толкова време за
приспособяване, колкото всъщност е и престоят им (особено ако
се вярва на твърдението, че е нужен по ден за всяка пресечена
часова зона).

Затова, за да си спестите дискомфорта от часовата разлика и за
да се възползвате пълноценно от всеки миг (а не да го прекарате
в сън и бездействие), помогнете на организма си да се приспосо-
би към промените във времето.Ето как:

Пригответе се за новата часова зона.
Няколко дни преди заминаване въведете нов режим на заспи-

ване и събуждане. Лагайте и ставайте малко по-рано или по-къс-
но, в зависимост от часовата зона, към която ще се адаптирате. А
още щом потеглите към избраната дестинация, сменете стрелките
на часовника си на тамошното време.

Променете режима си на хранене.
Вместо обичайните 3 хранения на ден, похапвайте по-често, но

на малки порции. Храненето 5 – 6 пъти дневно ще помогне на ор-
ганизма ви да се приспособи по-бързо към часовата разлика, тъй
като няма да се налага да спазва някакъв определен график.

Поддържайте тялото си хидратирано.
Дехидратацията допълнително изтощава организма и намалява

притока на кислород към мозъка, което от своя страна задейства
сънливостта. Затова наблягайте на течностите (най-добре вода и

Часова разлика при пътуване – как да се приспособите
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България - номер едно
по бедност в Европа

По данни на Евростат нашата
страна е на първо място в Евро-
съюза по риск от бедност и социал-
но изключване през миналата
2016 година.

Въпреки че докладът е озаглаве-
н "Downward trend in the share of
persons at risk of poverty or social
exclusion in the EU", т.е. в него се
извежда на преден план тенден-
цията за намаляване на процента
на бедност в Европейския съюз,
там се подчертава, че все още над
115 милиона граждани на Европа
са под чертата на бедността и са
застрашени от социално изключ-
ване.

Точното число е 117.5 милиона души, което е почти една четвърт от
населението на Евросъюза - 24 процента.

Под чертата на бедност попадат 24.4 от жителите на Естония, в Лат-
вия процентите са близо 28, а в Естония - над 30.

В Гърция бедни са 35,6 процента, в Румъния почти 39, а "първенец"
е България с 40,4 на сто под прага на бедността и с риск от социално
изключване.

Рискът се преценява спрямо жизненото равнище на съответната
страна и включва семейство от 4 човека, с две деца под 14 години.

По данните на Евростат 10 892 евро е прагът на бедност годишно в
Естония, 8019 е в Латвия и малко над 7000 евро - в Литва.

В Гърция прагът на бедност е 9450 евро, в Румъния 13 714 евро, а в
България 7765 български лева.

На другия полюс са Чехия, която има най-малко граждани в риск:
13.3 процента, Финландия с малко на 16 на сто и Дания и Холандия
съответно 16.7 и  16.8 процента.

Мая Манолова: 6 промени за
глътка въздух на българите
Целта на промените в Гражданския процесуален кодекс не е мал-

ките дългове да не се събират и длъжниците да са безнаказани, а да
се събират по справедлив начин.

Това стана известно от думите на омбудсмана Мая Манолова пред
журналисти в парламента по отношение на промените в кодекса.

Шест цели съм поставила от името на гражданите с приемането на
промените в ГПК, заяви Манолова.

Първата цел е граждани да не бъдат съдени вече без да знаят, да
не научаваш от призовката в пощенската кутия, че вече си осъден.

Втората цел е да има съразмерност между изпълнителната прину-
да и размера на дълга, да не се случва за 100 лв. да ти блокират
всички банкови сметки, трудовото възнаграждение, жилището, зе-
меделските земи.

Третата цел е да можеш да оспорваш оценката на недвижимия имот,
който се изнася на публична продан, защото сега имоти се продават
за жълти стотинки.

Четвъртата цел е да можеш да платиш в рамките на съдебния про-
цес, така че изобщо да не стигаш до частен съдебен изпълнител.

Петата цел е да се редуцират таксите на частните съдебни изпълни-
тели, така че за 100 лв. да не плащаш 1100 лв.

Шестата цел е гражданин да може да оспори случаите, в които смята,
че кредит в банка не е предсрочно изискуем, че размерът на дълга
не е правилно определен или че не са така лихвите, посочи Маноло-
ва.

Тези шест теми са най-важни в жалбите на българските граждани и
ако промените бъдат направени, това ще даде глътка въздух на бъл-
гарите, коментира тя.

Попитана за предложение за въвеждане на 10-годишна абсолютна
давност, Манолова заяви, цитирана от БТА, че според нея по-добро-
то решение и към длъжниците, и към кредиторите, е да бъде приет
специален закон за частния фалит, където много прецизно да се пре-
мерят интересите на двете страни.

400 деца казаха
”Не” на наркотиците
В България навлизат синтетичните опиоиди, като фентанил, които

са аналог на хероина, но са много по-силни и крият висока опасност
от свръхдоза.

Това обясни Стефан Бакалов, началник отдел „Борба с наркотра-
фика" в Митница Аерогара София.

Над 400 деца от София, Дупница, Тетевен и Благоевград се вклю-
чиха в антидрога инициативата„Red Ribbon", организирана от Аге-
нция „Митници" и DEA.

Като положителна тенденция Стефан Бакалов отбеляза намаления
брой на нови наркотични вещества.

„Докато преди засичахме 20-30 нови вещества на година, то тази
година имаме само 2. Това е пример за ефективната борба на пра-
воприлагащите органи срещу трафика и разпространението на нар-
котици в България", заяви Бакалов.

Това обаче не означава, че рискът е намалял, тъй като на пазара се
появяват по-силни субстанции. Този вид синтетични наркотици ве-
че присъстват в Европа, а отскоро навлизат и в България", обясни
още Стефан Бакалов.

Употребата на всяко едно наркотично вещество води до зависи-
мост, която обърква вашия живот и този на близките ви, заяви Сте-
фан Бакалов.

"Новите наркотици на пазара днес са по-опасни от всякога. Те са
много мощни и имат единствената цел да ви направят наркозави-
сим - така трафикантите могат да печелят повече от вас. Някои смятат,
че експерименталното използване на "невинно хапче" или "джойнт"
няма да навреди, но много грешат. Тези нови наркотици стават все
по-широко достъпни, никой не знае какво е смесено в тях и могат да
ви направят зависими само след един опит.

Ако някой ви предлага някакъв наркотик, моля, кажете НЕ. Заста-
нете с гордост и покажете решимостта си да бъдете здрави, щастли-
ви и силни", заяви пред децата Едуард Кофи, ръководител на офиса
на ДЕА в България.

"Бих искал да благодаря на Агенция „Митници" и на нашите коле-
ги от ДЕА за организирането на това събитие. Това е осмото поред
годишно събитие и ние дълбоко оценяваме упоритата работа на г-н
Стефан Бакалов и неговия екип от професионалисти всяка година",
заяви изпълняващият длъжността заместник-посланик на САЩ Ан-
дрю МакКлиърн.

Той се обърна към децата с посланието: „Да изберете живот без нар-
котици, е едно от най-важните неща, които можете да направите, за да
имате щастливо, здравословно и успешно бъдеще. Когато стоите далеч
от наркотиците, светът е открит за вас и ви предлага неограничени въз-
можности. Обратното също е вярно: ако употребявате наркотици, имате
малко възможности и малко свобода, защото наркозависимостта ви кон-
тролира. Моля, запомнете, че наркотиците ви отнемат свободата".

Митническите служители демонстрираха пред учениците как спе-
циално обучените им кучета Епси, Диана и Нерон откриват наркоти-
ци. С гонка, сирени и специални автомобили митничарите от отдела
за „Борба с наркотрафика" разиграха пред тийнейджърите задър-
жане на наркотрафиканти.

Прессъобщение
Община Перник, в качеството си на Бенефициент по Проект,

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие има удоволствието да открие

новоремонтираната ЦДГ №8 „Изворче“

На 19.10.2017 г., от 9:30 часа, в гр. Перник, кв. „Твърди ливади“
№6 Община Перник, в качеството си на Бенефициент по Проект
BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност
и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт
и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и
ОДЗ № 1 „Миньорче“ ще реализира церемония по откриване на
новоремонтираната ЦДГ №8 „Изворче“ и ще представи
осъществените дейности и постигнатите по проекта
резултати.

Събитието ще започне с тържествено вдигане на знамето на
Република България. Голяма част от програмата е специално
подготвена от най-малките възпитаници на „Изворче“, които ще
обагрят  с трепетно подготвени стихотворения и песни. На
откриването на реновираната сграда  и  рязане на лента ще
присъства кметът на Община Перник Вяра Церовска, представители
на институции, изпълнители на обекта, журналисти, родители. По
стар български обичай , гостите ще прекрачат прага на детската
градина с хляб и сол. А израз на светло, изпълнено с живот и
надежда бъдеще, е  дръвчето, което кметът ще подари и засади в
двора на градината.

На 19 октомври детска градина „Изворче“ ще посрещне своите
възпинаци в светли и слънчеви стаи, а истинска изненада е
пъстрият двор с няколко нови площадки за игра и кътове за отдих.

Основната цел на проекта е да увеличи експлоатационната
годност на сградите, както и да осигури подходяща рентабилна и
енергоефективна образователна инфраструктура, спомагаща за
устойчивото развитие и подобряване конкурентноспособността на
градския ареал на Община Перник. Цялостното реновиране на
материалната база ще подобри качеството на образованието, ще
улесни социализирането на деца с увреждания, ще приобщи деца
от маргинализираните групи и ще създаде привлекателна градска
среда.

Бюджетът на проекта е общо 1 699 927.23 лева – 100%
безвъзмездна финансова помощ.

Срокът  за изпълнение на договора е 24 месеца.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско
възстановяване", процедура BG16RFOP001-1.018
"Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 - Перник"

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-
0001 "Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен
ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 "Изворче" и ОДЗ № 1 "Миньорче", който се

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
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 Днес не се опитвайте да поддържате взаи-
моотношения, в които отдавна не виждате сми-
съл. Началото на деня ви благоприятства в колек-
тивните дейности. Отделете повече време за
отдих, културни развлечения или уединение. Не се
поддавайте на отрицателни емоции. Избягвайте

физическо натоварване.

 Днес се стремете цялостно да подобрите ефе-
ктивността си. Имайте предвид, че времето е
изключително подходящо за пътуване. На всяка
цена направете промени в живота си. Бъдете по-
внимателни и ограничете общуването. Семейни-
те занимания ще внесат повече спокойствие у

вас. Избягвайте риска и не подхващайте нови начинания.

 Днес при много от вас материалните придобив-
ки ще се увеличат. Ще бъдете възнаградени за
месеците на усилен труд, дори и на лишения. Пос-
тарайте се да организирате работата си правил-
но, защото само по този начин ще съумеете да
насрочите срещите, които не търпят отлагане

във времето.

 Днес потърсете причините за определени недо-
разумения, възникнали в отношенията ви с колега
или делови партньор. Постарайте се да степену-
вате изпълнението на задълженията си така, че
да се заемете и с някои свои лични отговорности.
Стремете се да поддържате баланса. В любовта

избягвайте бурните отношения, останете тихи и нежни.

 Днес с позитивизъм посрещайте възможнос-
тта да се отдадете на усамотение. Стремете
се да обмисляте плановете си до най-малката
точност. Пътувайте за удоволствие! По различ-
ни причини ще се наложи да се съобразявате с хо-
ра, стоящи в страни от вас. Денят е подходящ да

изразите любовта си по начина, който ви диктува сърцето.

 Днес се постарайте да съхраните вече извою-
ваните от вас позиции. В случай че се открие въз-
можност да започнете работа не се колебайте.
Възможни са повече вълнения във връзка с пред-
стоящо събитие. Денят е благоприятен за хора-
та на творческия труд, обърнете внимание на ид-

еите, част от тях предстои да реализирате.

  Днес много от вас ще изпитват сериозни съм-
нения, които ще подкопаят доверието към собс-
твените ви възможности. От друга страна, лип-
сата на достатъчно увереност няма да ви бъде
от полза. Бъдете честни пред себе си и се опи-
тайте да отстраните грешките си, като не ги

приписвате на друг.

 Днес се опитайте да планирате ангажименти-
те си така, че да разполагате с достатъчно сво-
бодно време за личните си потребности. Момен-
тът е благоприятен за осъществяване на пъту-
ване, което е свързано с конкретни ваши дела.
Развитие на имотен или друг въпрос ще ускори

придобивките, които очаквате.

 Днес опитайте да бъдете в помощ на хората.
Планирайте до най-малкия детайл предстоящите
си пътувания. Прецизирайте думите и поведение-
то си. В много отношения пасивността ще ви
предпази от грешки. В личен план са възможни
компромиси, които ще променят плановете ви. Не

прекалявайте с алкохола. Разчитайте на късмета си.

 Днес заложете на активността на работното
си място. Стремете се да проявявате огромна
гъвкавост и добрите резултати няма да закъс-
неят. Постарайте се да се заобикаляте с пози-
тивно настроени към живота особи, защото точ-
но така по-лесно ще преодолявате съществува-

щите предизвикателства на работното място и в личен план.

 Днес е препоръчително да направите цялостна
равносметка на изминалите събития в живота
си. Добре е да си давате сметка за емоционално-
то си и психическо натоварване, което може да
изтощи силите ви. Не се поддавайте на провока-
ции и конфликти. Възможно е да имате едно ново

запознанство.

 Днес определете правилните приоритети в де-
лови и в личен план. Не си позволявайте да давате
пари назаем. Алкохолът, цигарите, лекарствата и
кафетата имат по-силно въздействие, което на-
лага ограниченото им използване. Насочете мис-
лите си към добри дела и ще останете доволни.

Звездите ви предричат успех.
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Амбициите ни са по-големи – заяви треньорът Емил Миланов

„Ìèíüîð”(×èêàãî) íàïðàâè ðåìè ñúñ ñúðáè

„Миньор“ Чикаго из-
въртя реми 2:2, като
гост на „Република
Сръбска“. Още с начал-
ния съдийски сигнал,
„чуковете“ направиха

атака като по учебник.
Магичният халф Ми-
рослав Николов изведе
с дълъг пас Борислав
Радев зад сръбската
защита, той напредна

и подаде на добре пла-
сирания Росен Кап-
тиев, който отбеляза
на опразнената врата
за 1:0.Натискът на
„чуковете“ продължи,

но до нов гол не се
стигна. Минути преди
края на първата част,
сърбите изравниха с
красив гол от далеч за
1:1. Така завърши пър-
вото полувреме. След
почивката, българите
продължиха да преси-
рат домакините и Иве-
лин Гунчев беше много
близо до отбелязване-
то на попадение, но
сръбския страж го из-
превари. При една кон-
траатака, западните
ни съседи поведоха в
резултата за 2:1. След
упражнена дълбока
преса, жълто-черните
върнаха веднага попа-
дението за 2:2, с прех-
върлящ удар на нами-
ращия се в страхотна
форма Борислав Ра-
дев.„От начало имахме
много кадрови пробле-
ми. Четирима централ-
ни защитници бяха
контузени. Нямахме

Една от младите
български надежди
по тенис на маса –
Мария Сиракова, спе-
чели първа титла в
САЩ. 14-годишната
тенисистка изкова
седем победи от се-
дем срещи, над пред-
ставители на силния
пол и грабна първо-
то място на “Vernon
Hills Giant RR Tourna-
ment” в Чикаго.Ма-
рия тренира актив-
но тенис на маса от
четири години, като
първоначално започ-
ва да игре в клуб
„Металик“ (Перник),
просто за да трени-
ра нещо. Спортът
много й допада и с
подкрепата на семей-
ството започва да
се състезава. Пър-
вият й успех не за-
къснява и през 2014
г. печели първо
място за момичета
до 12 г. на състеза-
ние в столицата.

Пернишка тенисистка с първа титла в САЩ
През следващата го-
дина завоюва първия
си медал на Републи-
канско първенство –
трето място на
двойки момичета.
През първите три
години тренира в
родния Перник, след
което се мести да
игре в един от най-
добрите отбори в
България „Стоян-
строй“ (Пловдив).
На Републиканското
първенство тази го-
дина, става два пъ-
ти шампион в от-
борната надпревара
при възрастовите
групи до 15 г. и до
18 г., също така пе-
чели сребърен медал
на двойки момиче-
та.Мария е в Чикаго
от три седмици и
първото нещо, кое-
то е направила е да
поднови трениров-
ките по тенис на ма-
са.„Този турнир бе-
ше първият, на кой-

то участвам тук на
американска земя.
Радвам се, че успях
да го спечеля. Посве-
щавам първата си
титла на моето се-
мейство, на родите-
лите ми, които вина-
ги са ме подкрепяли
и са ми помагали. На
всички мои треньо-
ри и спаринг парт-
ньори, като сестра
ми, която допълни-
телно тренираше с
мен. На всеки, който
е помогнал за разви-

тието ми в този
прекрасен спорт.
Както и на леля Вили,
която ни помага в
труден за нас мо-
мент”, коментира
Мария Сирако-
ва.Следващият тур-
нир по тенис на ма-
са, в който ще уча-
ства българката, е
на 28-29 октомври в
Highland. Състеза-
нието е за момичета
до 15 и до 18 г. Най-
голямата цел на Ма-
рия е да се пребори

за място в Национал-
ния отбор на САЩ
по тенис на маса за
кадетки до 15 г.„Ре-
ших да се боря за
място в националния
отбор на САЩ, а не
на моята Родина, за-
щото имам тази въз-
можност, заради
двойното гражданс-
тво, което притежа-
вам.

Условията за раз-
витие тук в САЩ са
много по-големи“, до-
бавя Мария.

голям избор и трябва-
ше да върнем хора от
халфовата линия назад
и от там се получи
дупка в средата. Ма-
чът беше равностоен.
Ние можехме да го ре-
шим по-рано, но не се
възползвахме. Те вака-
раха хубав гол за 1:1 и
им дойде самочувс-
твие. Нашите момче-
та търсиха победата,
но не се получи. 2:2 не е
толкова лош резул-
тат, все пак взехме
точка. Въпросът е, че
тази година са ни дос-
та големи амбициите
и искаме да отидем по-
напред. Но имаме шан-
сове и продължаваме в
следващия мач. Над-
явам се контузените
момчета скоро да се
оправят и да покажем
по-добри резултати“,
коментира треньо-
рът на „Миньор“ Чика-
го – Емил Миланов.

Областно футболно първенство
Група „А” 1
6-ти кръг
Резултати:
Партизан – Енергетик 2:3
Бенковски – Легия 1:6
Ботев – Чорни 1:3
Буря – Ерма 0:2
Витоша – Спортист 2:2
Класиране:
1. ФК Ерма 19-3 18
2. ФК Чорни 16-2       18
3. ФК Спортист 16-4       14
4. ФК Витоша 14-4       13
5. ФК Легия 11-5       7
6. ФК Буря 8-10       6
7. ФК Китка 8-14       5
8. ФК Енергетик 7-16       3
9. ФК Партизан 4-11       0
10. ФК Ботев 7-18       0
11. ФК Бенковски 3-26       0
Група „А” 2
6-ти кръг
Резултати:
Левски – Вихър 2:0
Върба – Светля 0:6
Черногорец – Верила 3:0
Дружба – Студена 0:1
Пирин – Металург 5:0
Класиране:
1. ФК Светля 35-2      15
2. ФК Черногорец 10-1      10
3. ФК Пирин 13-3      10
4. ФК Металург 19-10    10
5. ФК Студена 12-5       9
6. ФК Верила 8-11       7
7. ФК Левски 5-28       6
8. ФК Вихър 6-14       6
9. ФК Върба 6-17       4
10. ФК Дружба 1-14       3
11. ФК Рудничар 2-12       1
Деца
Зона Перник-Кюстендил
4-ти кръг
Резултати:
Малеш – Марек 7:3
Пирин(Бл) – Германея 7:1
Аякс – Миньор 0:2
Легия – Велбъжд 0:6
Класиране:
1.Велбъжд 17:8       9 т.
2.Миньор(Бд) 7:4          9
3.Пирин(Бл) 14:10     6
4.Марек 10:12     6
5.Аякс 7:10       6
6.Малеш 9:7          4
7.Легия 6:10       3
8.Германея 2:11       1

Ето двата най-посетени мача от футболното ни първенство
Етър и Левски нап-

равиха футболен
празник във Велико
Търново, който ще
се окаже до момента
вторият най-посе-

тен мач от начало-
то на сезона.

Поне това показ-
ват данни от МВР,
според които на сре-
щата са присъства-

ли над 10 хиляди ду-
ши, по-конкретно 10
300."Сините" орга-
низираха шествие и
бяха препълнили цен-
тралния и странич-

ния сектор за гости
на стадион "Ивай-
ло".

От началото на
сезона в Първа лига
най-посетеният мач

отново е свързан с
Левски, който на 6
септември прие Лу-
догорец на "Георги
Аспарухов" пред над
15 хиляди зрители.

Във „Верея” играят без заплати
Помощник-треньорът на Верея остана дово-

лен от представянето на неговите футболисти
при загубата от Ботев в Пловдив. Наставникът
потвърди, че футболистите още не са получа-
вали заплати и кризата в тима остава."От ре-
зултата не сме доволни, но от себераздаване-
то сме изключително доволни. Опитаха се до
последния съдийски сигнал да вкарат. След
изгонването на Здравко мачът стана съвсем
различен от първоначалния план. Искахме да
бъдем по-прибрани в средната третина и да из-
ползваме нашите възможности на контраата-
ка. До изгонването имахме две ситуации. Има-
ха териториален превес и второто полувреме
те нямаха чак толкова ситуации. Искам да поз-
дравя момчетата, че излизат и дават всичко от
себе си", заяви Костадинов."Домовчийски се
поумори и за това го сменихме. Керкар също е
офанзивен футболист, който може да се въз-
ползва от ситуациите. Имаме проблеми от-
вскякъде. Ситуацията не се е променила в клу-
ба. Четохме, че футболистите са получили зап-
лати, което не е вярно. Терена, на който трени-
раме също е в ужасно състояние. Нургалиев
счупи костица там. Момчетата, които влязоха
показоха, че имат място в отбора. Това не е оп-
равдание. С наличния потенциал се предста-
вихме достойно", добави бившият играч на Бе-
рое.
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Нейно лице е рали-пилотът Петър Гьошев

НАПОСЛЕДЪК НЯКАК-
ВИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ – МЕДУНА-
РОДНИ И НАШИ – в син-

хрон със здравните органи се мъчат да
ни научат да се храним здравословно.
А според тях това значи всякаква пос-
тнотия. Напразни са усилията да бъде
приучен нашенецът на подобни олеко-
тени храни. Навремето турците и китай-
ците ни зарибиха с олекотени завивки,
ама с яденето май няма да стане. Кол-
кото за дегустация и реклама – може.
Българинът обаче си набляга на месце-
то, даже когато е примесено с нехрани-
телни добавки. Ама да те залъгват, че
сух диетичен хлебец, маслинка и кар-
фиолче ще те нахранят – не са познали.
Не замирише ли на скара и не кльокне
ли запушалката на бирата – не го брой
за наяждане. Във връзка със Светов-
ния ден на прехраната бяха мобилизи-
рани всякакви ресурси за цивилизова-
но хранене, чиито резултати никой не
може да предвиди. Факт – след като си
се нахранил диетично, директно отива-
ш в близката шкембеджийница да си
вземеш десерта. Въпреки всичко здра-
вословните опити продължават.

ЗИМОМОРНИЧАВИТЕ ПЕРНИЧА-
НИ, КОИТО ПОБЪРЗАХА ДА СИ
ПУСНАТ ПАРНОТО още в началото на
октомври, комай вече съжаляват. Поне-
же почти всички са по договор с Топло-
фикация, ще им се наложи да си пла-
щат като кумове топлото дори и ако се
затворили крановете на радиаторите
си. А и няма как да не ги затворят при
тия двайсет и кусур градуса навън
през деня. Получава се като едното
време – плащаш твърда цена за ото-
пление, а охлаждаш, отваряйки прозо-
реца. Който се прецакал – прецакал.
Не е предвидена процедура да се раз-
кандардисаш. Затова майката му е да
свикваш да живееш с телесната темпе-
ратура на африканците, която издържа
високите градуси без изпотяване. И да
ползваш умерено отворения прозорец,
че през него излита не само топлината,
но и платените залудо пари за нея. Топ-
лото време кефи най-вече сергиджиите
за предстоящия Ден на града. Освен
другите лакомства, и сладоледът няма
как да не им върви...

Двама, шофирали без
книжки, отиват на съд

Любомира ПЕЛОВА
Двама застават пред съда за шофи-

ране на автомобили без книжка, съоб-
щиха от полицията. На 11-ти август та-
зи година в Брезник бил проверен то-
варен автомобил „Мерцедес“, управл-
яван от 41-годишния перничанин А.Ж
Органите на реда установили, че мъжът
е с отнето свидетелство за правоуправ-
ление по административен ред.

43-годишният И.Д. от Варна също шо-
фирал товарен автомобил „Дачия“ в ед-
ногодишният срок на отнетата му по ад-
министративен ред книжка. Той бил
проверен в трънското село Главановци
в края на месец юли тази година.

Двамата са привлечени като обвиняе-
ми и на И.Д. е взета мярка за неоткло-
нение „подписка“.

Наказанието за подобни деяния е до
3 години лишаване от свобода и глоба
от 200 до 1 000 лева.

Нямат край пияните шофьори
Любомира ПЕЛОВА

Шофьорите, позволили си да седнат пили
алкохол зад волана, сякаш се превръщат в
едно безобразно ежедневие за служители-
те на реда. За това говорят данните от ин-
формационния бюлетин на Областната ди-
рекция на МВР, в които такива случаи при-
състват непрекъснато. Поредният неприя-
тен инцидент е станал в неделя през нощта
в Брезнишко. В село Непразници е бил
проверен лек автомобил „Ауди А 6“, уп-
равляван от 46-годишния перничанин М.К.
При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол били отчетени 2,37 промила.

Взета му е кръвна проба за химичен ана-
лиз и бил задържан за 24 ч. с полицейска
мярка.

Съдят трънчанин
за хулиганство

Любомира ПЕЛОВА
Трънчанин ще бъде съден за хулиганство.
В края на месец юли тази година, в сгра-

дата на Районната служба „Пожарна безо-
пасност и защита на населението” в пригра-
ничния общински център се разиграл скан-
дал между началника на пожарната и 32-го-
дишния местен жител А.С. Мъжът се държал
грубо и арогантно, обиждал и отказал да на-
пусне служебната сграда.

Сега той е привлечен като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение „подпис-
ка“.

Любомира ПЕЛОВА
Специална симу-

лация на шофира-
не в нетрезво
състояние даде
началото на десе-
тото юбилейно
издание на кампа-
нията „Алкохо-
лът е лош шофьо-
р“ - част от прог-
рамата на Авто-
мобилен салон Со-
фия 2017. Инициа-
тивата е на „Ка-
меница”, като в

нея участват бъл-
гарското представи-
телство на Hyundai,
КАТ и редица други
организации.

През тази година
мотото на кампания-
та е „Пиеш или ка-
раш”, като целта е
да се намали броя на
катастрофите и най-
вече - на загиналите
на пътя. Според ста-
тистиката, от нача-
лото на годината
близо 500 души са за-
губили живота си по
пътищата в Бълга-
рия. Това е с 59 по-
малко от миналата
година, но все още
България е на челно
място по брой убити
при катастрофи в
целия Европейски
съюз.

Шофирането не е
игра и затова
трябва да бъдем от-
говорни на пътя, ка-
за Петър Гьошев -
бивш рали-пилот,

който е лице на кам-
панията. „Безраз-
съдството и каране-
то след употреба на
алкохол, дори и в ми-
нимални количества,
е недопустимо. Нуж-
но е да бъдем катего-
рични и да кажем
„не“ на порочната
практика да се сяда
зад волана с алкохол в
кръвта. Ето защо аз
заставам зад тази
благородна инициа-
тива”, подчерта още
той.

От КАТ допълниха,
че от началото на го-
дината са регистри-
рани 342 катастро-
фи, при които вода-
чът на автомобила е
употребил алкохол.
Загиналите са 29, а
ранените – 433. Об-
що засечените да ка-
рат в нетрезво със-
тояние шофьори са
над 6000, като при
4920 от тях са отче-
тени над 1,2 промила
алкохол в кръвта.
Средно по 257 човека
седмично остават
без книжка, а на 3342
автомобила са отне-
ти регистрационни-
те номера, тъй като
собствениците им са
ги управлявали след
употреба на алкохол
или са ги преотстъ-
пили на други водачи,
които са били хвана-
ти да карат пияни.

За да бъдат наглед-
но демонстрирани

Рокери минават курс за
първа помощ във ВМА
Любомира ПЕЛОВА

Сътрудничество-
то между Военноме-
дицинска академия и
представители на
най-голямата мотоор-
ганизация в България
“Sofia Riders” продъл-
жава. Партньорство-
то между двете стра-
ни започна преди
няколко месеца, кога-
то бе проведена съв-
местна кампания за
насърчаване на до-
норството в Бълга-
рия.

Продължение на та-
зи инициатива се яви
и откриването на Ев-
ропейската седмица
на донорството в
България, което се
състоя на 9 октом-
ври именно във ВМА.

В началото на месец
ноември лечебното
заведение ще бъде до-
макин на поредната
среща, в рамките на

която медицински
специалисти ще пока-
жат нагледно на лю-
бителите на високи-
те скорости какви са
основните стъпки за
оказване на първа по-
мощ.

Представителите
на “Sofia Riders” приз-
нават, че много чес-
то стават свидетели
пътно-траспортни
произшествия.

Целта на курса е да
знаят какво трябва
да направят в една
такава ситуация, за
да могат да помогнат
на пострадалия. “М-
ного пъти сме свиде-
тели на катастрофи,
някои от нас също па-
дат с моторите. Мно-
го хора не знаят ос-
новни техники, като
например какво
трябва да се направи,
ако някой си е глът-
нал езика. Затова бла-

годарим на ВМА, че
откликнаха на апела
ни, защото нашата
идея е да знаем как да
помогнем, а не как да
навредим на постра-
далия в първите, та-
ка важни, 5 минути”,
коментира Георги
Боянов, представи-
тел на “Sofia Riders”.

“Ние във ВМА вина-
ги сме подкрепяли по-
добни инициативи,
така че от “Sofia
Riders”винаги могат
да разчитат на нас”,
коментира от своя
страна и полк. проф.
д-р Венцислав Мутаф-
чийски, д.м.н., FACS. –
ВРИД началник на
ВМА. За курса „Първа
помощ” е подготвена
както лекционна
част, така и демонс-
трация на основните
техники при оказване
на първа помощ при
инцидент.

Бъди и ти такъв –
лекувай „със себе си”!

Пред кабинета на д-р Тодоров в Рударци
пристигам и аз. Поздравявам всички. От-
правям въпрос към моя близка – как се
чувства, какво я боли. Тихичко и плахо ми
отговаря: „Всичко, но сега ще ми мине. Ка-
то влезна при д-р Тодоров – всичко ми ми-
нава. Той лекува със себе си.” Да! Едно ус-
ловия изключително важно да се почувства
пациентът добре, наред с високите профе-
сионални качества, проявени от д-р Тодо-
ров по време на работа.

Вниманието към болния е голямо – прег-
лед, необходимите указания, подробни от-
говори на всички въпроси от страна на па-
циента.

Да, наистина лекува „със себе си”.
Благодаря Ви, д-р Тодоров. Бъдете все

така добър с нас, усмихнат, отзивчив, всеот-
даен. Всеотдайността, освен че дава, и за-
режда. Проявеното добро възвръща ене-
ргията.

Благодаря Ви от сърце!
Искра ВИДЕНОВА

опасностите от шо-
фиране след употре-
ба на алкохол, органи-
заторите на кампа-
нията ще дадат въз-
можност на всеки по-
сетител на Автоса-
лон София 2017 да
участва в уникален
тест. Той ще се про-
веде през последните
2 дни от изложение-
то – 21 и 22 октом-
ври, в специално обо-
собена за целта зона.
Зад волана на авто-
мобила ще бъдат ра-
ли-инструктори от
Hyundai Motorsport
Academy, а возещите
се ще носят „алкохол-
ни“ очила, които си-
мулират възприятия
и поведение след кон-
сумация на алкохол.

„Алкохолните” очи-
ла възпроизвеждат
различен процент
промили – от 0,4 до
0,6 промила, от 0,6
до 0,8 промила, кои-
то са за нощно виж-
дане, от 0,8 до 1,5
промила и от 1,0 до
1,7 промила. Целта
на тест драйва и си-
мулациите с „алко-
холните” очила е да
се даде възможност
на всеки участник да
разбере как съответ-
ното количество ал-
кохол въздейства
върху реакциите и
преценката му и го
прави на практика
неспособен да шофи-
ра.

ПОЩА “СЪПЕРНИК”
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