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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

Âÿðà Öåðîâñêà å "Êìåò íà ãîäèíàòà çà ìàíäàò 2015 - 2019"
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.76 лв.
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Св. вмчк Евстатий
Плакида и

семейството му

Мобилно
прецакване

Понеже сме много мобилни, взеха да ни
прецакват мобилно. Вчера транспортна-
та комисия в Европарламента не прие па-
кетът "Макрон" да бъде изтеглен от
дневния ред. Демек, нашите мераци бяха
попарени с вряла брюкселска водица. Мно-
гото шум, който вдигнахме около тира-
джийските неволи, не ни свърши никаква
полезна работа. Сигурно ще се наложи
още една екскурзия на тирове до белгий-
ската столица в деня на окончателното
приемане на този убийствен за родната
икономика акт.

Така е. Европейци сме, ама не съвсем. То-
ва са думи на Алеко Константинов, чийто
безсмъртен образ Бай Ганьо още грее по
пътищата и кръстопътищата на конти-
нента. Явно няма келепир в тая работа,
би казал Бай Ганьо за опитите на нашите
евродепутати да тушират проблема. Об-
речени сме на "Макрон" и това е. Огромна-
та пропагандна машина, дето я завърт-
яхме, върши работа само за местна упо-
треба. Тук нашите тираджии са на почит.
Излязат ли в Европата, ги цакат като сед-
мак с асо. Така хубаво мобилно ги прецак-
ват, че не им се прибира. На политически-
те семейства не им пука къде зимуват ра-
ците и къде спят шофьорите. Ама ние
продължаваме да се самопрецакваме, че
още не сме съвсем прецакани...

Валентин ВАРАДИНОВ

70 / 190

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

Високото отличие й беше връчено на тържествена церемония в НДК
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Община
Перник Вяра Церовска е
носител на голямата
награда "Кмет на годи-
ната за мандат 2015 -
2019 ". Високото отли-
чие й беше връчено в
категория "Транспорт"
на тържествена цере-
мония в Националния
дворец на културата.

"Радвам се изключи-
телно много за моя
град. За екипа, който
всеотдайно и отговор-
но работи за Перник. Та-
зи награда ми дава уве-
реност, че всяка стъп-
ка, която правим,  вър-
вим в правилната посо-
ка и Перник става все

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

по-хубав и по-желан. Тук
е мястото, където ис-
кам да благодаря на ми-
нистъра на регионално-
то развитие Петя Ав-
рамова. За нейната пос-
тоянна грижа и помощ
и вниманието, което
отделя за Перник", зая-
ви кметът Вяра Церов-
ска и изказа специална
благодарност към Боян
Томов, който не остава
безразличен за решава-
нето на различни проб-
леми в общината.

Церемонията беше
съпътствана със спе-
циално видеообръще-
ние от Мария Габриел,
еврокомисар с ресор
"Цифрова икономика и

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÇÀÏÎ×ÂÀ ÁÈÐÅÍÈßÒ
ÔÅÑÒ Â ÏÅÐÍÈÊ

ØÅÔÚÒ ÍÀ “ÒÎÏËÎÔÈÊÀÖÈß”
ÏÐÅÄ Â. “ÑÚÏÅÐÍÈÊ”
"ÑËÀÂÀÒÀ" ÙÅ ÈÃÐÀÅ
Â ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ

Президентът ще води делегацията за
74-та сесия на Общото събрание на ООН

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет одобри състава на

българската делегация за участие в 74-та
редовна сесия на Общото събрание на
Организацията на обединените нации в Ню
Йорк.

Делегацията ще бъде водена от
Президента на Република България Румен
Радев. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи Екатерина Захариева ще
бъде член на делегацията, съобщиха от
правителствения пресцентър.

“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

общество" и която се
очаква да поеме и ре-
сор "Иновации и мла-

На страница 3

РИОСВ: ЕСДЦ също замърсява въздуха, следва глоба!
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколова
бе гост на 45-годиш-
нината от обявяване-

то на Батановци за
град, проведена на
православния хрис-
тиянския празник на
Светите Вяра, Надеж-

да и Любов.
Празника уважиха

още кметът на общи-
на Перник Вяра Церов-
ска, народни предста-
вители и други офи-
циални гости.

Ирена Соколова поз-
драви батановчани за
специалния повод:

"Батановци е еди-
нственият град в об-
щина Перник, важен
транспортен, култу-
рен и социален цен-
тър. Присъствайки
на днешния специален
повод, заявявам дъл-

бокото си уважение
към жителите на то-
ва населено място,
които са пазители на
дълбоки традиции,
милеещи за своя ро-
ден град и работещи
за неговото дългот-
райно успешно бъде-
ще. Батановци ще
продължи своето раз-
витие с осъщест-
вяването на проекта
за воден цикъл с пре-
чиствателна стан-
ция, както и удобна и
бърза ЖП връзка с но-
вия лъч на софийско-

то метро. Само преди
дни след разговор с
ръководството на
БДЖ успяхме да запа-
зим съществуващото
и удобно разписание
за пътуващите по ли-
нията София-Благоев-
град-София".

По повод празника
губернаторът връчи
почетен плакет и гра-
мота на кмета на на-
селеното място Ра-
дослав Банчев за из-
граденото и ползот-
ворно сътрудничес-
тво.

Следващият брой на “Съперник“ ще излезе на 24.09.2019 г.

деж". На кметските
оскари присъстваха
министри, депутати,
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Ìàéêè è èíâàëèäè áëàãîäàðÿò çà ãóìåíèòå ðàìïè
Хубаво е, че младите имат модерно мислене, казват те

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

На 30 септември изтича срокът
за коригиращите декларации

Силвия ГРИГОРОВА
На 30 септември изтича срокът за подаване

на коригиращи декларации от физическите и
юридическите лица, напомнят от Национална-
та агенция за приходите. Гражданите и фир-
мите имат възможност еднократно да кориги-
рат данните, посочени в годишната деклара-
ция за облагане на доходите на физическите
лица и формуляра за облагане с корпоратив-
ни данъци на юридическите.Това става с по-
даването на еднократна коригираща деклара-
ция, след изтичане на срока за подаване на
годишната данъчна декларация, но преди 30
септември на текущата година за промени,
свързани с декларираните данъци от пред-
ходната година.От НАП уточняват, че инфор-
мация за попълване и подаване на данъчни и
осигурителни декларации и внасяне на суми
към бюджета може да се получи в сайта на
приходната агенция - www.nap.bg или на теле-
фона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се
таксуват по стандартната тарифа на съответ-
ния оператор/.

До 31 октомври фермерите трябва
да докажат реализираното мляко

Силвия ГРИГОРОВА
От 7 до 31 октомври 2019 г. животновъдите,

кандидатствали по схеми за обвързана под-
крепа за Кампания 2019 г., трябва да докажат
реализацията на млякото и млечните продук-
ти, които са произвели. В същия период фер-
мерите доказват и реализираните на пазара
животни. За целта се подават документи по
образец в областните  дирекции на ДФ "Земе-
делие". Реализацията на млякото и млечните
продукти се доказва за периода 01.10.2018 г. -
30.09.2019 г. Документи се подават по четири
схеми, чиито изисквания са разписани в чл.
27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г. Те са: Схе-
ма за обвързано подпомагане за млечни кра-
ви - СМлК, Схема за обвързано подпомагане
за млечни крави под селекционен контрол-
мляко - ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано
подпомагане за овце-майки и/или кози-майки
под селекционен контрол с направление
мляко - ДПЖСК и Схема за обвързано подпо-
магане на биволи.Реализираните на пазара
животни се доказват по три схеми - Схема за
обвързано подпомагане за месодайни крави
и/или юници - СМКЮ, Схема за обвързано
подпомагане за месодайни крави под селек-
ционен контрол - ЕЖСК (месо), Схемата за об-
вързано подпомагане за овце-майки и/или ко-
зи-майки под селекционен контрол - ДПЖСК
(с реализация на месо или комбинирана реа-
лизация). В зависимост от това къде са реали-
зирани животните - в България или извън стра-
ната, се попълват различни типови образ-
ци.Животновъдите могат да изтеглят и по-
пълнят образците на документите, с които до-
казват реализация на произведената от тях
продукция от интернет страницата на ДФЗ.
При попълване на документите те трябва да
използват съответната бланкова таблица, спо-
ред регистрацията им в ИСАК - като физичес-
ко лице, юридическо лице или едноличен тър-
говец. Към приложените файлове е изготвена
и подробна инструкция за тяхното попълва-
не.Попълненият опис по образец се подава на
хартиен и електронен носител. Стопаните
трябва да предоставят и заверени копия на
документите, доказващи реализацията на
продукцията си. Те следва да бъдат издадени
от съответния земеделски производител или
от изкупвача на продукцията.

Започва биреният фест в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

От днес започва
бирения фест в Пер-
ник, който ще про-
дължи  до 22-ри сеп-
тември в Градския
парк.  Уютното, ог-
радено от дръвчета
място на лятната
сцена в парка, ще ни
откъсне от градска-
та обстановка и ще
ни потопи в изцяло
фестивална атмос-
фера.

За пръв път от
доста време насам

лятната сцена ще
бъде ползвана по
п р е д н а з н а ч е н и е ,
държейки на плещи-
те си няколко тона
от най-големите
групи и изпълните-
ли в България.

И да не забравим...
Ще се лее бира!- каз-
ват организатори-
те.

В програмата в
трите дни ще уча-
стват :Davidoff & Sa-
rafa, So Called Crew,
Ицо Хазарта, Smokey

Над 3000 килограма картофи
от декар в Трънско

Силвия ГРИГОРОВА
Напредва кампанията по прибирането на

реколтата от картофи в областта, информи-
раха от Областна дирекция "Земеделие".
До момента са прибрани картофите от око-
ло 27% от засетите площи.

С най-бързи темпове върви прибирането
на картофите в Радомир. От засетите в об-
щината 1 420 дка, до сега са реколтирани
790 дка. От тях са получени 1 422 т продук-
ция при 1 800 кг среден добив от декар.

Добра организация по прибирането на
картофите са създали и стопаните в Брез-
ник. От засетите в общината 380 дка, до
момента е прибрана продукцията от 100
дка. От  тях са получени 200 т картофи при
2000 кг среден добив от декар.

Земеделците от Трън, които традиционно
сеят най-много картофи в региона, също
напредват с прибирането им. От засетите в
общината 2 500 дка, до сега са реколтира-
ли  411 дка. От тях са получили 1 233 т при
3 000 кг среден добив от декар, който до
момента е най-високия в областта.

С много по-бавни темпови върви кампа-
нията по изваждането на картофите в Зе-
мен. От засетите там 300 дка е прибрана
продукцията от едва 20 дка. От тях са по-
лучени 35 т, при среден добив 1 750 кг от
декар, който за сега е най-ниския в облас-
тта.

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

По информация от Областната дирекция,
до момента стопаните от региона са приб-
рали  2 890 т картофи при среден добив от
декар 2 188 кг.

Любомира ПЕЛОВА
В сряда мнозина

перничани с любо-
питство наблюдава-
ха работата на мла-
ди хора в централна-
та градска част на
Перник, поставящи
както "Съперник"
писа, гумени рампи
на пешеходните пъ-
теки. Малко по-къс-
но в интернет прос-
транство Мартин
Мариов, ръководи-
тел на младежки
проект за достъпна
градска среда в об-
ластния център, на-
писа:

"Изпълняваме една
от последните фази
на нашият проект -
поставяме гумени
рампи на терито-
рията на централна

градска част в Пер-
ник, за да подобрим
средата за майки с
детски колички и хо-
ра с увреждания."

 Целта на нефор-
малната група е съз-
даването на дос-
тъпна градска среда
за хората с уврежда-
ния в град Перник.
Заради това през
2018 г. кандидатс-
тват с проект до
Европейски корпус
за солидарност, кой-
то печелят и са от-
пуснати 6000 лв. за
инициативи свърза-
ни с подобряването
на градската среда
за хора с двигателни
увреждания.

При проведена от
тях анкета се на-
белязват доста

mountain river band,
Svetliyo & The legends,
Черно фередже, DJ
89, Обратен ефект,
Сигнал. Предвидени
са игри за деца на
различни възрасти,
бирени игри за пъл-
нолетни.

Организаторите
обещават освен то-
нове наливна бира да
има и много крафт
бири. А освен класи-
ческата скара ще
има и много разнооб-
разна кухня.

проблемни точки и
сгради, които са не-
достъпни за хората
с увреждания и май-
ки с колички.

"Днес е хубав ден
за нашите души. Ху-
баво е, че, младежта
имат обърнато мис-
лене и смятат, че
трябва да се помага
на хората с уврежда-
ния, улеснявайки
техния живот. Хуба-
во е, че майките с
количките ще бъдат
улеснени.

Радвам се, че пър-
ви, които подават
ръка са младежите с
модерно мислене",
щастлива е дирек-
торката на Съюза
на инвалидите в
град Перник Анита
Тараланска.

Общини сами си санират сградите
Силвия ГРИГОРОВА

ДФ "Земеделие"
одобри 43 общински
проекта за енергий-
на ефективност по
подмярка 7.2 от
ПРСР 2014-2020. В
рамките на процеду-
рата чрез ИСУН бяха
подадени общо 51
проектни предложе-
ния, с обща стой-
ност на заявената
субсидия от над 13
млн. евро. За тях бе-
ше извършена пред-
варителна оценка,
тъй като размерът
на заявената субси-
дия надвишава бю-
джета от 10 млн. ев-

ро, определен в усло-
вията за кандидатс-
тване.

За обработка на
а д м и н и с т р а т и в н о
съответствие и до-
пустимост, и техни-
ческата и финансо-
ва оценка бяха раз-
пределени 47 проек-
та. От тях одобре-
ние получиха 43. Ан-
гажираният финан-
сов ресурс за тях
възлиза на около 8,7
млн. евро.

Остатъчният раз-
полагаем бюджет по
процедурата, в раз-
мер на 1,3 млн. евро,
е достатъчен за об-

работка и на оста-
налите 4 проектни
предложения, които
попадаха в резер-
вния списък, публи-
куван на официална-
та страница на
ДФЗ.

ДФЗ - РА започва
изпращането на пис-
ма за подписване на
договори с одобре-
ните 43 общини.
Чрез финансовата
помощ по ПРСР
2014-2020 кандида-
тите ще модернизи-
рат и обновят
сградния фонд на
общинската адми-
нистрация.
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Âÿðà Öåðîâñêà å "Êìåò íà ãîäèíàòà çà ìàíäàò 2015 - 2019 "
Високото отличие й беше връчено на тържествена церемония в НДК

"Българският кмет
е все по-амбициозен.
За нас е изключител-
но важно да представ-
яме добрите практи-
ки и проекти, които
кметовете реализира-
те. Това каза в начало-
то на церемонията

КНСБ: Парламентът отказа на
работниците правото на контрол

"Кмет на годината за
мандат 2015-2019"
Боян Томов, изпълни-
телен директор на
Портала на българ-
ските общини
Kmeta.bg и организа-
тор на конкурса
"Кмет на годината".

Припомняме, че пре-
ди броени дни кме-

тът на Перник беше
наградена и за разви-
тието на туризма у
нас.

Призът й беше връ-
чен от Димитър Мар-
гаритов, председател
на комисията за защи-
та на потребители-
те.

Признанието е за

"Утвърждаване на
България като турис-
тическа дестинация"
и по случай Светов-
ния ден на туризма.

"Искам да изкажа
специални благодар-
ности на Министерс-
твото на туризма,
"Дестинация Бълга-
рия" и медийна компа-
ния "К и П Адвъртай-
зинг", че оцениха уси-
лията, които полага
Община Перник.

Тази награда е за
всички перничани и
участници в Между-
народния фестивал
на маскарадните игри
"Сурва", съхранили
традицията.

Тя доказва колко
голям е техният при-
нос за издигането на
авторитета на града
ни и да се говори с
добро за Перник и
България в Европа и в
целия свят. Награда-

РИОСВ: Операторите на промишлени
източници на шум да направят

измервания на показателите
Силвия ГРИГОРОВА

Регионалната инспекция по околната
среда и водите напомня на операторите
на промишлени източници на шум за
вменените им задължения за извършва-
не на собствени периодични измервания
на показателите за шум.

От екоинспекцията припомнят, че съг-
ласно указателно писмо на Министерс-
тво на околната среда и водите, съгласно
чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември
2010 г. за дейността на националната
система за мониторинг на шума в око-
лната среда и за изискванията за про-
веждане на собствен мониторинг, опера-
торите са задължени да предоставят ин-
формация от промишлените източници
на шум в околната среда.

Операторът на промишления източник
трябва да извършва собствени перио-
дични измервания на показателите за
шум в следните случаи:

1. При въвеждане в експлоатация на
нов промишлен източник, както и след
смяна на производствената техника и/
или промяна в условията на експлоата-
ция на производственото оборудване;

2. за действащи промишлени източни-
ци - не по-малко от един път в рамките на
две последователни календарни годи-
ни".

От РИОСВ напомнят, че неспазването
на посочените изисквания води до нала-
гането на санкции на нарушителите.

та е още по-силен мо-
тив за всички нас,
които работим в опа-
зването на български-
те традиции и разви-
тието на туризма ",
сподели Вяра Церов-
ска и с гордост допъл-
ни, че народният оби-
чай "Сурва" в Перниш-
ко с автентичната
уникалност, значи-
мост и атрактив-
ност от 2 декември
2015 година е включен
от ЮНЕСКО в Пред-
ставителния списък
на нематериалното
културно наследство
на човечеството.

Международният
фестивал на маскарад-
ните игри "Сурва" в
Перник e най-автори-
тетната в България и
на Балканите изява на
традиционни народни
игри и обичаи с маски.
Организира се от
1966 година.

Любомира ПЕЛОВА
Конфедерацията на

независимите синди-
кати в България осъ-
жда остро вчерашно-
то решение на парла-
ментарната икономи-
ческа комисия да от-
хвърли предложения-
та на синдиката за
текста на чл. 21 от
проекта на Закон за
публичните пред-
приятия, съобщиха
от синдиката. Според
КНСБ с това решение
Народното събрание
на практика е отказа-
ло на работниците
правото им да кон-
тролират публични-
те компании.

Участието на пред-
ставителите на ра-
ботниците и служи-
телите в управление-
то на публичните
предприятия, както в
Надзорния съвет на
новата Агенция за
публичните пред-
приятия и контрол, е
част от препоръките
на Организацията за
икономическо сът-
рудничество и разви-
тие към междуве-
домствена работна
група, която разрабо-
ти проекта на норма-
тивен акт.

Мярката е част и
от Плана за действие
на българското пра-
вителство за мерки в
отговор на намере-
нията на Република
България за присъе-
диняване към Валут-

ния механизъм II (ERM
II) и към Банковия
съюз, добавиха от
синдиката.

Преди разглеждане-
то му в парламента,
проектозаконът е
бил разгледан в На-
ционалния съвет за
тристранно сътруд-
ничество, който е об-
съдил и е приел прин-
ципите, залегнали в
него, включително и
участието на хората
на труда в управле-
нието на държавните
предприятия, при-
помниха от КНСБ.

Погазването на
принципа, че работ-
ниците не могат да
контролират компа-
ниите, в които се
трудят, означава от-
каз от прозрачност,
което създава риско-

ве за злоупотреби с и
без това ограничения
публичен ресурс, до-
пълват от синдиката.

От КНСБ настоя-
ват парламентът да
се съобрази с предло-
женията им и да про-
мени закона, така че
работниците и служи-
телите да бъдат
представени както в
управленските органи
на публичните пред-
приятия, така и в
Надзорния съвет на
новата Агенция.

"Отхвърлянето на
тези текстове би оз-
начавало социално
напрежение във важ-
ни сфери от икономи-
ката с негативен ефе-
кт върху ключови ре-
гиони от страната",
пишат още от синди-
ката.

По-малко влакове заради
липсата на локомотиви

Любомира ПЕЛОВА
Преди няколко дни жителите на Бата-

новци се разгневиха и заявиха, че са го-
тови да блокират движението заради спи-
рането на два удобни за пътуващите ра-
ботници в Перник и София. Със съдей-
ствието на областния управител Ирена Со-
колова БДЖ прие становището на жители-
те на града и се отказа от решението си да
ги лиши от двата трена.

Ако за тях решение беше намерено, не
така стои проблемът на национално ниво.
От БДЖ съобщиха, че отменени влакове
ще има, а причината се крие в липсата на
локомотиви. Има пътнически тренове, кои-
то са били спрени без да се уведоми об-
ществеността, без да е намерено алтерна-
тивино решение.

От превозваческото дружеството об-
ясняват, че при възникване на аварийни
ремонти има затруднения за осигуряване-
то на достатъчно локомотиви. Поради тази
причина понякога се налага отмяна на
влакове. БДЖ уточнява, че в момента се
подготвят процедури за поръчки на нов
подвижен състав и за извършване на ре-
монти. В локомотивните депа също се из-
вършват ремонти, които обаче не могат да
поемат целия процес по наваксване на за-
бавената ремонтна програма през години-
те, обясняват от дружеството.

от страница 1

Кризата вече дойде,
индустрията се свива

продажбите падат
Силвия ГРИГОРОВА

"За индустрията въпросът дали идва
криза не стои - всъщност кризата дой-
де", това заяви пред БНР председателят
на Асоциацията на индустриалния капи-
тал Васил Велев.  "За юни статистиката
отчете спад на износа с 6,4%. За юни и
юли отчете спад на индустриалното
производство. Стопанската конюнктура
за август е -3,1%.  За пръв път от много
време несигурността изпреварва проб-
лема с човешките ресурси", посочи Ве-
лев.   "И в машиностроенето, и в електро-
техниката, и в текстил и облекло, в произ-
водството на мебели, на метали имаме
спад в продажбите и то от месеци. Оча-
кваме за цялото трето тримесечие спад
на индустриалното производство в стра-
ната", добави още Велев.  Според него
има два начина на поведение - да се пра-
вим, че нищо не се случва, за да не се
свива допълнително потреблението и от-
там да не се усилва допълнително криза-
та, другото - да се каже честно на хората
да бъдат по-разумни.  Попитан  дали ще
се стигне до рецесия в България, Васил
Велев отговори: "Когато индустрията
тръгне надолу, икономиката е инертна,
процесите се развиват бавно, но посока-
та е тази".  След големия харч за изтре-
бители може да се окаже в един момент,
че ERM II ще се отдалечи поради голям
дефицит, ако не се вземат своевременно
мерки, изказа мнение председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал.
"Време е да се действа, няма какво да
чакаме", категоричен е Велев.  Според
него , очакваната помощ от държавата е
за десетки хиляди работни места. "Не са
огромни средства и те безалтернативно
трябва да се намерят. Не трябва да до-
пускаме грешката от миналата криза, ко-
гато не подкрепихме предприятията.
Надяваме се тази да не е нито толкова
дълбока, нито толкова дълга - няма таки-
ва предпоставки", обобщи Васил Велев.



Съперник4 20 септември 2019 г. ОБЩЕСТВО

Íÿêîé ñå îïèòà äà âúâëå÷å "Òîïëîôèêàöèÿ" â ïîëèòè÷åñêè èãðè
Потърпевши се оказаха нашите абонати, заяви директорът на дружеството инж. Спасов

- Инж. Спасов,
след като Адми-
нистративният
съд в Перник от-
мени наложената
мярка на РИОСВ-
Перник за спира-
не работата на 4
и 5 парогенера-
тор, стана ли
ясно ТЕЦ"Репуб-
лика" ли замърс-
ява въздуха в
Перник или някой

друг?
 -Както вече перни-

чани знаят, Админис-
тративният съд в
Перник излезе с опре-
деление, че спира из-
пълнение на заповед-
та за налагане на
принудителната ад-
м и н и с т р а т и в н а
мярка, издадена от
директора на РИОСВ-
Перник, защото няма
данни, че замърсява-

нето на атмосфер-
ния въздух е от ТЕЦ
"Република". В моти-
вите на съда ясно е
посочено, че не е ус-
тановено към момен-
та на налагане на
мярката да е имало
налице пряка и непос-
редствена опасност
от замърсяване на
атмосферния въздух
или опасност за здра-
вето на хората.

- Имате ли ин-
формация, дали
стана ясно око-
нчателно кой е
причината за за-
мърсяването на
въздуха в Перник?

-До мен не е стигна-
ла официална  инфор-
мация дали контрол-
ните и следствени
органи са установи-
ли причинителя на
замърсяването на
въздуха над Перник.
За нас изясняването
на този въпрос е от
изключителна важ-
ност, за да се спрат
спекулациите с наша-
та централа. За съ-

жаление, не съм чул
някъде в Перник да е
извършена такава
показна акция, какво-
то беше извършена в
нашата централа в
присъствието на
жандармерия, поли-
ция, контролни орга-
ни и Община.

Продължавам да
съм убеден, че
РИОСВ сама няма да
може да разследва и
установи кой е при-
чинителя на замърс-
яването, без съдей-
ствието на жандар-
мерия, полиция и про-
куратура.. Все пак ек-
оинспекцията е кон-
тролен, а не разслед-
ващ орган.

- Как си об-
яснявате тогава,
защо се стигна до
налагането на
принудителната
административна
мярка от страна
на  РИОСВ-Пер-
ник?

-Смятаме, че някой
се опита да ни въвле-
че в политически иг-

Сериозна обществена подкрепа за дисциплина в училище
Светла ЙОРДАНОВА

Българите биха под-
крепили всичко, което
е свързано с повече
дисциплина в учили-
ще.Ясно личат разли-
ките в мирогледа на
поколенията у нас.
Усещат се проблеми
при маргинализирани-
те общности. Това са
наблюденията в сон-
даж на "Галъп интер-
нешънъл", проведен в
навечерието на нова-
та учебна година. Аге-
нцията провери от-
ношението към поре-
дица ситуации, идеи и
практики.

88% от интервюи-
раните смятат, че аг-
ресивно поведение на
ученик към учител е
неприемливо при ни-
какви ситуации. 8%
смятат, че е приемли-
во в някои случаи, а
1% във всички. Оста-
налите не могат да
преценят. Сред групи-
те, които проявяват
малко по-осезаема въз-
приемчивост към аг-
ресия, личат най-вече
маргинални слоеве от
обществото и това е
донякъде повод за
тревога. Mалко по-аг-
ресивно са настроени
и най-младите в из-
следването.

Относно агресия
между самите учени-
ци съотношението е
почти същото. 83%
смятат, че при никак-
ви обстоятелства не
е приемливо ученици

да се бият в училище,
12% все пак смятат,
че е приемливо пон-
якога, а е едва 2%
смятат, че винаги е
приемливо подобно
поведение. Останали-
те не могат да отго-
ворят. Отново, най-
младите и маргинали-
зирани слоеве са и
онези, които отри-
чат агресията, но не
толкова твърдо.

59% от респонден-
тите смятат, че учи-
телите нямат право
да удрят шамар на
ученик при никакви
обстоятелства, но
има и малко под една
трета, които са на
мнение, че това е
приемливо при опре-
делени обстоятелс-
тва. 5% смятат, че
шамарите са приемли-
ви във всички случаи.
Останалите не могат
да преценят. Подкре-
па за "възпитателния
бой" се открива при
по-старите, хората
от селата и по-ниско
образованите. При
най-младите, хората в
активна възраст, ви-
соко образованите,
респ. тези от столи-
цата, учителският
шамар изглежда е най-
неприемлив.

Малко над половина-
та от респонденти-
те смятат, че е неп-
риемливо родители да
се конфронтират с
учителите на децата
си, а близо 40% прие-

мат това, но при
някои обстоятелс-
тва. 3% смятат, че
конфронтацията на
родители с учители е
приемлива при всякак-
ви обстоятелства.
Демографските пока-
затели сочат, че по-
младите са тези, кои-
то са по-склонни да
приемат конфронта-
цията, а по-възрас-
тните са на обратно-
то мнение.

Агресивното отно-
шение не се ползва с
обществен престиж,
дори и под условие.
Ако въобще има някак-
ва декларирана толе-
рантност към агре-
сивно поведение, то
се възприема "в име-
то на децата" - дали
заради дисциплина,
или заради несъгласие

40 млн. лева за университетите
Светла ЙОРДАНОВА

Министерството на образованието и
науката планира да отпусне 40 млн.
лева за университетите. Това стана
ясно от думите на заместник-министъра
на образованието и науката Карина
Ангелиева.

Тя обясни, че средствата ще са по
оперативната програма “Наука и
образование за интелигентен растеж”.
Те ще е предназначена за ефективното
управление на висшите училища,
изготвянето на стратегически цели и на
вътрешна и външна независима
международна оценка на капацитета
им. Причината е, че няма как
българските университети да влязат в
европейските университетски мрежи
или в големите проекти по програмата
“Хоризонт Европа”, ако нямат
специфични направления и научна
инфраструктура.

Според Ангелиева новата схема ще
започне до края на годината. Целта е
да се определи предприемчивостта на
университетите, а бизнесът да участва
в програмите им.

По този начин ще може да се види
кои са регионите, университетите и
направленията, в които трябва да
инвестираме през новия програмен
период, обясни тя.

По думите й всички държавни и
частни университети ще могат да
участват с проекти в новата операция,
тъй като от години от ЕК искат да има
конкуренция между българските ВУЗ-
ове.

Ангелиева обясни, че има шест
направления, свързани с
университетите - за ефективното
управление, за модернизирането на
учебните програми, за
интернационализацията, за
използването на цифровите технологии
в учебните програми, за увеличаване
на научноизследователския потенциал
и за усъвършенстването на уменията и
знанията на преподавателите.

на родители с учите-
ли. Дори и в този слу-
чай обаче групите с
по-висок социален
статус са против.
Известна тревога бу-
ди малко по-високото
ниво на възприемчи-
вост към конфронта-
ционни модели, кога-
то става дума за мне-
нието на най-млади-
те. Това може да е за-
кономерна последица
от енергията, присъ-
ща на възрастта или
да е обективно наблю-
дение на реалността
в някои училища, но и
в двата случая изи-
сква внимание.

88% от запитаните
смятат, че употреба-
та на наркотични ве-
щества не е приемли-
ва при никакви об-
стоятелства, 8% при

някои обстоятелс-
тва, а 2% при всякак-
ви.

Останалите не
знаят. Сред тези,
които смятат, че все
пак е допустимо пон-
якога в най-голям про-
цент са най-младите,
а сред най-категорич-
ните противници са
най-възрастните.

Консумацията на
енергийни напитки
от ученици се приема
негативно при 63%
от интервюираните.
Една пета обаче под-
крепя твърдението,
че все пак може уче-
ниците да ги консу-
мират, но при някои
обстоятелства. За
употреба без забрани
са 3% от интервюи-
раните. Останалите
се колебаят.

ри, че една полити-
ческа група се опи-
тва да си мери сили-
те с друга, а ние се
оказахме по средата
като буфер. Освен
това безсилието на
институциите да ус-
тановят от къде ид-
ва замърсяването на
въздуха си търсеше
изкупителна жертва.

Най-лесно беше да
се каже, че ТЕЦ-ът в
Перник е виновен за
всичко. Достатъчно
кал хвърлиха по нас.
Няма да позволим по-
вече, на когото и да е
било, да си измива
ръцете с нас и не са-
мо да ни пречи да ра-
ботим, но и да създа-
ва дискомфорт на на-
шите клиенти.

Още след като раз-
брахме, че спират
дейността на цен-
тралата, бяхме из-
ключително изнена-
дани, защото всяко
наше действие, свър-
зано с използването
на биомаса за гориво,
е било съгласувано с

компетентните ин-
ституции. Изведнъж
се оказа, че те не
знаят нищо. Дори на
някой му хрумна иде-
ята да се опита от-
ново да ни вкара в на-
рушение, като ни бъ-
де наложено да пус-
нем в експлоатация
трети парогенера-
тор, който е в пла-
нов ремонт. Това бе
в абсолютно проти-
воречие с издадено-
то ни комплексно
разрешително.

- Инж. Спасов,
как бихте обобщи-
ли създадената
ситуация и какви
изводи се нала-
гат?

-Искам отново ясно
и категорично да
заявя, че ръководс-
твото на "Топлофи-
кация Перник" няма
да позволи жителите
на града да останат
без парно и топла во-
да по субективни
причини. Освен това
съм длъжен да под-
чертая ясно, че нико-

га "Топлофикация
Перник" не е принуж-
давала хората да из-
бират между това да
имат топла вода или
чист въздух. Няма да
позволим да се стиг-
не до съкращения на
персонала и това да
доведе до настъпва-
не на значителни
вреди и загуби за
"Топлофикация Пер-
ник", както и до ув-
реждане на имущес-
твото на фирмата,
поради факта, че
непрекъснатият ци-
къл на производство
е свързан с техноло-
гични особености и
специфики на мате-
риално-техническата
база.

Точно поради това
веднага обжалвахме в
съда наложената ни
от РИОСВ принуди-
телна администра-
тивна мярка за спи-
ране на четвърти и
пети парогенерато-
ри.

Интервюто взе
Силвия ГРИГОРОВА



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85 м2, ет. 1, ТЕЦ - по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
7. 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 м2, 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. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
16. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 84 000 лв.
18. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ, ч.обзаведена - 75 000 евро
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, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 87 500 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, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

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

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

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03
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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



Съперник 720 септември 2019 г.ИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

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

обзаведени:

60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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 артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

РЗП:50 кв.м., двор 320 кв.м.
с градина и гръцка чешма,

мазе, две бани, WC, ток,
вода, добри съседи.

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

Перник. Тел.: 0898 611 444

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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Няма нужда да сте перфектната съпруга

Има едно общоприето мнение,
че мъжете не напускат перфектни-
те съпруги – тези, които съблюда-
ват добрия си външен вид, под-
държат дома изрядно, грижат се
за децата и умеят да готвят вкус-
но. За такава жена обикновено се
смята, че знае как да осигурява
семейна идилия и да има до себе
си любящ съпруг.

Защото ако съпругът е доволен
от всичко, обгрижван е, получава
разбиране и поддръжка, няма ни-
какъв повод да се разделя с жена-
та до себе си. Но на практика не-
щата стоят различно.

Вероятно всеки има в обкръже-
нието си пример от живота, в кой-
то красавица, която е и умна, и
грижовна, бива зарязана от мъжа
си, въпреки всички свои достой-
нства. Защо се получава така?
Възможно е жените да допускат
грешки, които водят до желанието
на мъжа да напусне семейството.
Да се опитаме да разнищим този
въпрос.

ПРОГРАМАТА „ПЕРФЕКТНАТА
СЪПРУГА“

На всяка жена й се иска да гово-
рят на мъжа й в този дух: „Колко
ти е провървяло, че до себе си
имаш такава съпруга!“.

Затова идеята
да са добри
съпруги се
превръща в са-
моцел за някои
жени. Програ-
мата за изпъл-
нение на този
план – да я на-
речем „Пер-
фектна съпру-
га“, се включва
още в деня на
сватбата и пос-
тепенно се раз-
простира във

всички сфери на семейния живот:
отношенията с мъжа, съвместните
почивки, бита, роднините, прияте-
лите, познатите и т.н. Но има един
важен момент: мъжът и жената мо-
же да имат съвсем различна пред-
става за този идеал.

За един мъж може перфектната
съпруга да е добра домакиня, коя-
то готви вкусно, за друг – такава,
която споделя неговите увлече-
ния, за трети – вярна и любяща
жена. А жената си има свои пред-
стави за брака и отношенията с
партньора.

Често съпругите тръгват по еди-
ния от двата пътя: или заемат ро-
лята на авторитарна фигура в се-
мейството, или пък напълно заб-
равят своите желания и потъват в
нуждите и желанията на мъжа си.

В първия случай жената прово-
кира конфликти, чувство за не-
пълноценност у мъжа, кара го да
се чувства слаб. И той не може да
се примири с второстепенната си
роля в брака.

Във втория жената губи собстве-
ната си същност и става неинте-
ресна и скучна за мъжа.

Явно и първият, и вторият ва-
риант не носят щастие за двамата
партньори.

В БРАКА ТРЯБВА ДА ИМА ЯСНО-
ТА

Като не знаем какво се харесва
на партньора ни (а и той няма
представа за нашите предпочита-
ния), често се сблъскваме с проб-
лема за неопределеността.

Защото ако двамата не се ориен-
тират в това, рядко успяват да на-
мират пресечни точки, а това пре-
чи на формирането и развиването
на хармонични отношения в бра-
ка. Пък и тази неяснота се пренася
и върху любовта – върху красотата
на чувствата.

Ако жената не знае как именно
съпругът й иска тя да изразява
нежните си чувства към него, ня-
ма как да удовлетвори нуждите му
в любовта. Всъщност много често
стереотипното възприемане на
идеалните  отношения в семей-
ството никак не подпомага изра-
зяването на любовта по подоба-
ващ начин – така, както го иска и
разбира мъжът.

И какво се получава? Жената се
опитва да бъде перфектната съп-
руга, като поддържа дома в идеа-
лен вид, готви вкусно всеки ден,
изцяло е поела грижите за децата,
помага на мъжа си в работата... Но!

От гледна точка на мъжа, пот-
върждение на нейната любов са
по-скоро прекараното заедно вре-
ме, съвместните излизания, неж-
ните прегръдки. Така да се каже –
взаимното обръщане на внима-
ние!

Защо има неразбиране между
двамата партньори в едва двойка?
Защото вместо обсъждания от ти-
па „Какво ти харесва?“, „Какви са
желанията ти в леглото?“ и изяс-
няване на отношенията, те (или
поне единият от двамата) избират
стратегията да следват общоприе-
тата в обществото представа за
идеален брак. За мъжа може съв-

сем да не е важно дали готвите
вкусно, или не можете да забърка-
те дори един омлет, а по-скоро да
държи на това да споделяте него-
вите любими занимания, интере-
сите му.

Откъде идват тези разминава-
ния? Според психолозите, зад
разбиранията, формирани от ро-
дителите ни, обкръжението, фил-
мите и т.н. за това каква трябва да
е идеалната жена и какъв – мъжът,
ни е доста трудно да асимилираме
личността на мъжа до нас, истин-
ските му желания, потребностите
на партньора в семейния живот.

СТРАХЪТ ОТ САМОТАТА
Понякога жената е движена из-

цяло от страха да остане сама, да
бъде изоставена, напусната.

Тогава тя избира стратегията да
угажда във всичко на мъжа, да
удовлетворява на мига всичките
му капризи. В такава ситуация же-
ната забравя за себе си, като изця-
ло концентрира вниманието си
върху съпруга си. Но на него не му
е нужна робиня, която ще направи
всичко така, както той го иска. Той
има нужда от жена, от съпруга –
различна, интересна, изненадва-
ща. Такава, която няма да изгуби
уникалността си и ще остане осо-
бена, неповторима – такава, каква-
то я е видял първия път.

ТАКА ЧЕ: НУЖНО ЛИ Е ДА БЪДЕ-
ТЕ ПЕРФЕКТНА?

Всеки човек има своя представа
за това какво е идеално и перфек-
тно.

И за да се получи стабилен брак,
е нужно двамата партньори да об-
съдят и да се съобразят с жела-
нията и потребностите на другия.
Не е важно дали обществото прие-
ма вашия стил на отношения, кол-
кото и екстравагантен да е: важно-
то е вие двамата да го приемате и
да оценявате нещата правилно.

Пиенето на три до четири чаши
кафе на ден може да донесе по-
вече ползи, отколкото вреди за
здравето. Сред тях са намален
риск от преждевременна смърт
и сърдечни заболявания в срав-
нение с хората, които не консу-
мират кофеиновата напитка.

Изследователите, които са ана-
лизирали данни от над 200 пре-
дишни изследвания, също така
са установили, че консумацията
на кафе се свързва с по-нисък
риск от развитие на диабет, бо-
лести на черния дроб, деменция
и някои видове рак.

Максимална полза за здравето
може да бъде извлечена, ако се
приемат между три и четири ча-

Кой цвят бельо е най-секси?
Червеното бельо вече не е най-

секси според мъжете, показва но-
во британско изследване. Според
повечето жени на Острова черве-
ното бельо е най-секси, но не така
смятат господата. Теорията, че
червеното е секси, се оказа пълен
мит. Според британците червеното
бельо е изпаднало в дъното на
класацията и сега е най-малко
предпочитано. Повече от полови-
ната участници в анкетата посоч-
ват такъв отговор. В списъка на
най-малко исканите цветове са
още розовото и бежовото. 47% от
мъжете на Острова предпочитат
черния цвят на дамското бельо, а
на второ място се нарежда бялото
бельо с 34%.

ши кафе на ден. Изключение
правят само бременните жени
или тези, които имат завишен
риск от счупвания на кости.

„Пиенето на кафе изглежда бе-
зопасно в рамките на традицион-
ните модели на консумация“, зак-
лючават изследователите от еки-
па на експерта Робин Пул от Уни-
верситета в Саутхемптън.

Според авторите на проучване-
то докато пиенето на до три чаши
кафе на ден намалява риска от
преждевременна смърт като ця-
ло, в сравнение с неконсумира-
щите, превишаването на това ко-
личество не носи вреди на орга-
низма, но при него полезните
ефекти намаляват.

Кафето се свързва с намален
риск от няколко вида рак, вклю-
чително на простатата, на ендо-
метриума, на кожата, на черния
дроб, както и диабет тип 2, камъ-
ни в жлъчката и подагра. Най-
положителен е ефектът при със-
тояния на черния дроб като ци-
роза.

Въпреки своите заключения,
екипът на Пул предупреждава,
че заради естеството на тяхното
проучване – което включва пре-
димно данни от наблюдения, не
могат да бъдат направени кате-
горични заключения. Те обаче
посочват, че техните открития
потвърждават вече известни из-
води за приема на кафе.

Пиенето на 3-4 кафета на ден носи повече ползи, отколкото вреди за здравето
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Над 900 доброволци обновиха
столичния зоопарк

Повече от 900 служители на TELUS International Europe заедно със своите се-
мейства и приятели се включиха в ежегодното доброволческо събитие на компа-
нията. Всички те участваха в изграждането на нови хранилки за животните, по-
чистване на местообитанието им, както и мащабно обновяване на зоните за отдих,
които се използват от посетителите на столичния зоопарк.

Събитието се провежда за 6-та поредна година. Всяка година инициативата има
различна насоченост, като през 2019 г. тя се фокусира върху обновяване на град-
ски пространства. В обновяването на Зоопарк София компанията влага над 80 000
лева. Чрез TELUS Ден на подкрепа от 2013 година досега компанията е дарила
над 650 000 лв., а общата инвестиция, която е направила за местната общност и
чрез други  социално значими проекти за този период възлиза на 1 400 000 лв.
Тази година като партньори на инициативата се включиха и  I&B Real Estate, собс-
твеник на TELUS Tower.

Всички ние продължаваме благородната дейност на нашата компания-майка,
канадският телеком TELUS, която тя стартира през 2000 година. От тогава до сега
компаниите TELUS и TELUS International са дарили повече от 531 млн. щатски до-
лара, а нашите доброволци над 1.3 млн. часове, за да подкрепят инициативи,
свързани с образование, здравеопазване и околна среда. Всичко това прави TELUS
най-даряващата компания в света“, коментира Джефри Пюрит, президент на TELUS
International.

„Моята най-голяма благодарност и възхищение днес са за всички 900 добро-
волци, които даряват своето време в тази важна кауза, както и това че през цяла-
та година подкрепят културата на TELUS International да даваме там, където жи-
веем. Прилагаме тази философия и в професионалната си работа всеки ден като
предоставяме най-високо ниво на обслужване на своите клиенти“, допълва още
г-н Пюрит. През съботния ден, в столичния зоопарк бяха изградени 20 нови хра-
нилки за тревопасните видове, почистени бяха зоните „Понита“ и „Слонове“. Из-
цяло обновени са две места за отдих на посетителите в зона „Мечки“, подменена
е настилката и при беседките. Реновирана е зоната на откритата сцена, където
бяха освежени сегашните пейки и поставени нови. Обновени са също дървените и
метални повърхности в зоните „Птици“ и „Диви котки“. TELUS International Europe
ще осинови и антилопите „Адакс“, с което ще се включи в грижите по опазване на
застрашения от изчезване вид. Софийският зоопарк е с богата история и е дом на
множество застрашени видове. Той съществува от далечната 1888 година, като
към днешна дата приютява над 2460 обитатели от 312 животински вида. Зоопар-
кът се разполага на площ от 36 дка и има над 330 000 посетителите годишно.

Не се раждаме с чувства -
научаваме ги

Всеки от нас поне веднъж в живота си е чувал – „не можеш да диктуваш на
сърцето си“. Е, имаме добра новина за вас – всъщност можете да диктувате на
сърцето си. Въпреки че си мислим, че чувствата са нещо, което извира дълбоко от
нас, науката се противопоставя на това твърдение и вместо като вродени инстин-
кти, тя ги определя като заучени разбирания.

Всички имаме еднакви емоции и чувства
„Общоприетото вярване, което дълго време се налага и в научните среди, е че

емоциите са рефлекси – мозъците ни са родени с тях. Когато някой преживява
един от тези рефлекси, да речем – страх, всеки може да го забележи“, обяснява
в интервю психоложката и специалист по неврология Лиса Фелдман Барет.

Това вярване е интуитивно за повечето от нас, но то се оказва грешно.
„Проучвания десетилетия наред доказват, че ние не сме родени с емоции вгра-

дени в мозъците ни. Вместо това ги изграждаме, когато се нуждаем от тях в
определени ситуации“, твърди Барет. Като цяло човешкото тяло навсякъде по
света функционира почти по един и същ начин, но това как хората интерпретират
рефлексите си спрямо заобикалящия ги свят зависи от тяхната култура.

Може би ще се запитате „Какво ме интересува всичко това?“
Ами ако се замислите, че чувствата ви не са вродени, това означава, че може

да ги контролирате и да променяте представата си за тях. Това би ви спестило
много главоболия.

Емоциите и чувствата не са чисто физически. Те са интерпретация на физичес-
кото и ако научим нови концепции за това, как се чувстваме, можем да започнем
да реагираме различно в различните ситуации. Това умение от своя страна би ни
направило по-щастливи и успешни.

Любовта наистина е сляпа
и има причина за това

Всеки от нас е чувал израза „любовта е сляпа“. И от научна гледна точка това
донякъде е истина (поне в началото). Често, когато хората са влюбени, виждат
партньора си като най-прекрасното и красиво човешко същество на Земята, а
след раздялата осъзнават, че това съвсем не е така. Ако сте се чудили на какво се
дължи, „слепотата“ от любовта е резултат от еволюцията.

Когато човек е влюбен, всичко в обекта, предизвикващ тези емоции и чувства,
му се струва перфектно – кожата, косата, усмивката, начинът, по който разказва
истории. И въпреки че приятелите ни може да не са на това мнение, за нас те най-
вероятно завиждат и „нищо не разбират“.

Това може и да не е далеч от истината, но представата на влюбения човек от
друга страна е далеч от нея. Любовта активира редица химикали в мозъка ни като
допамин, тестостерон, вазопресин, окситоцин, серотонин и гама-аминобутирова
киселина. Тази магична отвара от хормони замъглява реалистичната ни преценка
и потиска всички отрицателни емоции спрямо обекта, който я е забъркал. „Когато
си във връзка, си наясно с недостатъците на отсрещния, но мозъкът ти казва, че е
приемливо да ги игнорираш“, разяснява д-р Луси Браун, професор по невроло-
гия. Но защо?

Отговорът се крие зад една проста дума – размножаване
За да може видът ни да оцелее, еволюцията е развила мозъка ни така, че той да

бъде заблуден или… заслепен, максимално дълго време, за да можем да се
размножаваме и да отгледаме деца.

Доста секси, нали?
Когато преминем към фазата на привързване, слепотата от първичното влюбва-

не избледнява и започваме да виждаме нещата реалистично.
Това е моментът, в който осъзнаваме, че половинката ни всъщност се смее твър-

де силно, престарава се в грижите за косата си и разказва истории доста преуве-
личено. Тогава започваме да изискваме някои навици да се променят и напаснат
с нашите и някои „лоши“ черти да изчезнат. Това обаче е началото на истинската
връзка, в която комфортът расте и се учим да правим компромиси едни с други. И
въпреки че периодът на сляпото влюбване е доста сладък, той повишава и хормо-
ните на стреса в тялото ни, което ни кара понякога да бъдем твърде мнителни и да
се страхуваме, че можем да изгубим това „перфектно“ човешко същество. За
разлика от периода на влюбването, в периода на привързването нивата на корти-
зола спадат, а нивата на серотонина се покачват.

Какво означава това?
Хората в прясна връзка и тези в дъга връзка могат да бъдат еднакво влюбени и

щастливи, просто по различен начин.

Facebook иска да замени
смартфоните с умни очила
Facebook иска да предложи устройство, което да замени смартфоните. Според

компанията най-голям шанс за това имат умните очила с добавена реалност. Имен-
но по такъв проект работи Facebook заедно с компанията Luxottica, съобщава CNBC.
Двете компании вече са направили доста голям екип от няколкостотин служители,
които да работят по новото устройство.

То обаче все още е в доста ранна фаза на разработка. Първоначалните планове
предвиждат джаджата да е готова най-рано през 2023 г. Компаниите използват
кодовото име Orion за очилата. Устройството ще работи като типичен смартфон и ще
позволява извършването на гласови обаждания. Ще има и вградена камера, която
ще позволява правенето на снимки и стриймване на живо в социалните мрежи.

Чрез малък дисплей ще се наслагва информация пред очите на потребителите и
тя ще може да използва технологията за добавена реалност, за да взаимодейства
със заобикалящата среда.

Orion ще разчитат и на гласов асистент с изкуствен интелект, чрез който потреби-
телите да могат да командват и управляват устройството. Според източниците на
CNBC за сега има един основен проблем с очилата - техният размер. Желанието на
Facebook е очилата да са възможно най-малки, леки и елегантни. За сега постига-
нето на тази цел се оказва предизвикателство.

Компанията не коментира официално темата. Тъй като проектът е в ранна фаза,
той може да бъде отменен напълно. Това обаче изглежда малко вероятно, тъй като
самият Марк Зукърбърг има голям интерес към устройството и дори е поискал от
ръководителя на хардуерните проекти на Facebook Андрю Босуорт да сложи по-
голям приоритет на очилата.
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Възможен е, безпрецедентен късмет в любов-
та, когато ще може да получите всичко, за
което сте мечтали. В работата не е необходимо
да стигате до крайности и да изпълнявате
всичко, което ви е поръчал началникът. Все
още имате време да обмислите всичко, както и

да се огледате за друга работа.

Ще искате всичко наведнъж - щастие, любов и
пари. Разбира се, мечтите не са вредни, но
без активна работа, нищо няма да постигнете.
Особено ако въпросът касае финансите. Опи-
тайте се да намерите нещо по-обещаващо, за
да не се упреквате в бездействие. Вечерта

може да обиколите магазините за дрехи.

Препоръчително е, по-често да си спомняте
за преките си задължения в работата. Вие сте
свикнали да разчитате повече на другите, от-
колкото да вършите сами задачите. Партньорът
ви в брака, може да организира някоя кавга,
което окончателно да ви развали настроението.

Да избягате от откровения разговор няма да стане.

Не трябва да се обезсърчавате, дори ако
възникналите проблеми ви изглеждат много
трудни. Вие сте пълни със сила и идеи, които
ще ви помогнат да преодолеете всичко. Опитай-
те се, да намерите някой, който да ви даде
морална подкрепа. За да поддържате стабилност

във финансите, планирайте предварително бюджета си.

Очаква ви буря от чувства и емоции, което
само ще изостри ситуацията в личния ви живот.
Научете се да бъдете сдържани, за да не съз-
давате проблеми на себе си и близките. И още
един мъдър съвет - спрете да иронизирате.
Особено ако пред вас са, по-опитни и зрели

личности. Вечерта е възможно кратко пътуване.

Ще похарчите толкова много пари за глупос-
ти, че вечерта ще разберете колко непрактично
сте постъпили. Ако решите да пазарувате, взе-
мете със себе си приятел, който да ви пази от
необмислени покупки. Нека мъдростта му, ви
води. Вечерта е възможно незабравимо роман-

тично запознанство, което ще прерасне в сериозна връзка.

Стремете се към хармония на тялото и душа-
та, а също и се погрижете за здравето си. До-
бър ден, за да се справите с лошите навици,
да се откажете от пушенето или лакомствата.
Ако имате желание, посетете църква и се помо-
лете. Пътуванията, ще бъдат успешни, ако си

осигурите компания и предварително ремонтирате колата.

Трябва по-сериозно да се отнасяте към фи-
нансовото си положение. Ако имате мечта, да
си купите нещо скъпо и полезно, тогава се
откажете от малките покупки. Дръжте емоциите
си под контрол, за да не се карате с другите
хора. Вечерта е възможна съдбоносна среща,

която ще ви свърже с любимия човек.

Препоръчително е, да се съсредоточите върху
личния бюджет, кариерното развитие и емоцио-
налното си състояние. От изкушения в интимен
план е по-добре да се откажете, защото те,
освен временно удоволствие, друго няма да ви
донесат. По-добре посветете деня на духовно

развитие, учение или спорт.

Ще бъдете толкова увлечени, че няма да може
да контролирате собствените си желания. Уви,
има шанс да попаднете в зависимост от нечес-
тни и ласкателни хора. Колкото по-реалистично
гледате на себе си и на поведението си, тол-
кова по-добре. Особено ако се стремите към

активна дейност, а не към лекомислие и безделие.

Не всичко е толкова лошо и тъжно, колкото
изглежда на пръв поглед. Може да получите
такива грандиозни възможности, че да забра-
вите за неуспехите. Ако погледнете на всичко
оптимистично, ще успеете, дори личния си жи-
вот да уредите, така както искате. Разговор

с избраника никога не е излишен.

Временно, ще загубите интерес към основната
си работа, тъй като по-голямата част от вре-
мето, ще ви отнема допълнителната сфера на
дейност. Планирайте бюджета си до края на
месеца, за да се чувствате финансово незави-
сими. Упоритостта, ще ви помогне да преодо-

леете личните проблеми, но не прекалявайте.
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Радомирци гостуват на "Ботев" (Гълъбово)

Предстоящи мачове
ВТОРА ЛИГА

9-ТИ КРЪГ
20 септември 2019 г., петък, 17:00 ч
Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)
Локомотив Сф 1929 (София) - Локомотив

(Горна Оряховица)
20 септември 2019 г., петък, 18:30 ч / IX

кръг:
в Созопол:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Черноморец

(Балчик)
21 септември 2019 г., събота, 17:00 ч / IX

кръг:
в Брацигово, ст."Христо Гюлеметов":
Хебър 1918 (Пазарджик) - Литекс (Ловеч)
21 септември 2019 г., събота, 18:00 ч / IX

кръг:
в Ловеч, Градски стадион:
Спартак (Плевен) - Поморие (Поморие)
в Балчик, Градски стадион:
Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921

(Монтана)
21 септември 2019 г., събота, 19:00 ч / IX

кръг:
в кв.Кольо Ганчев, Стара Загора,

ст."Трейс арена":
Ботев (Гълъбово) - Струмска слава 1927

(Радомир)
23 септември 2019 г., понеделник, 20:00 ч

/ IX кръг:
ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември

(София)
ТРЕТА ЛИГА:

8-МИ КРЪГ
Резултати:
Сливнишки герой (Сливница) - Рилски

спортист 2011 (Сам)
Миньор (Перник) - Марек 1915 (Дупница)
Кюстендил (Кюстендил) - Банско (Бан-

ско)
Оборище (Панагюрище) - Вихрен 1925

(Сандански)
Септември (Симитли) - Чавдар (Етрополе)
Беласица (Петрич) - Перун 1978 (Кресна)
Балкан 1929 (Ботевград) - Пирин 1941

(Разлог)
Надежда (Доброславци) - Спортист 2009

(Своге)

Националите отстъпват,
Косово напредва в

ранглистата на ФИФА
С две места надолу се срина българският

национален отбор по футбол след тежките за-
губи срещу Англия и Ирландия. "Лъвовете" ве-
че са на 62-ра позиция с 1377 точки.

Лидер в подреждането е Белгия с 1752 пун-
кта, следван от Франция и Бразилия.

От съперниците на България най-напред е
Англия на 4 позиция с 1662 точки, след това е
Чехия на 44-то място с 1411 пункта, малко над
нас, 59-ти са черногорците.Исторически прог-
рес бележи тимът на Косово, който е вече 119-
ти в листата. Челна десетка в ранглистата на
ФИФА за месец септември:

1. (1) Белгия -1752 точки
2. (3) Франция - 1725
3. (2) Бразилия - 1719
4. (4) Англия - 1662
5. (6) Португалия - 1643
6. (5) Уругвай - 1639
7. (9) Испания - 1631
8. (7) Хърватия - 1625
9. (8) Колумбия - 1622
10. (10) Аржентина - 1614
43. (44) Чехия - 1441
59. (55) Черна гора - 1389
60. (62) БЪЛГАРИЯ - 1377
 119.(120) Косово - 1164

В събота от 19,00
часа стадион "Трейс

Арена " в Стара Заго-
ра отборът на "Бо-

Тайбе Юсейн на финал
на Световното

Тайбе Юсеин постигна най-бързата си
победа и е на финал на световното в Ка-
захстан.

Само 39 секунди бяха нужни за светов-
ната и европейска шампионка да повали с
технически туш 10:0 опитната унгарка Ма-
рина Састин. И утре Тайбе ще брани титла-
та си срещу Айсулу Тинибекова (Киргиз-
стан), пета на олимпиадата Рио 2016, трета
на световното през 2017-а и бронзова ме-
далистка от турнира "Дан Колов" тази го-
дина.

Още с класирането си за полуфиналите
Юсеин осигури първа квота за родната
борба за олимпиадата Токио 2020.Финали-
те са днес след 15 часа. В четвъртфинал-
ната схватка световната и европейска
шампионка за 2018-а победи шведката
Ханна Йохансон с 10:5.Преди това  светов-
ната и европейска шампионка отн 2018-а
записа две убедителни победи - над китай-
ката Ксиаожуан Луо, шампионка на Азия,
с технически туш 10:0 за 2,02 мин, както и
туш над румънката Криста Инче.

"Миньор" приема "Марек" в събота
Поредният кръг в

Югозападната трета
лига предлага сблъсък
на култовите фут-
болни марки Миньор и
Марек.

Два клуба записали
имената си със злат-
ни букви в историята
на българския фут-
бол. Отбори, които
са мачкали самочувс-
твието на набедени-
те за грандове.Сега
обаче ситуацията е
доста по-различна. И
двата отбора са в
третото ниво на род-
ния футбол. За ми-
ньорци обаче надеж-
дата да минат при
професионалистите
става все по-реална
след изминалите се-
дем кръга, защото
водят в класирането.

Гостите са на 14-то
място, при тези, кои-
то не знаят дало до-
година няма да иг-
раят в селските гру-

тев"- Гълъбово прие-
ма радомирския

"Струмска слава" в
мач от деветия кръг
на първенството на
Втора лига.

Двата отбора не са
в завидна ситуация
след изиграните пър-
ви осем кръга. И два-
та са над четата на
изпадащите отбори,
но са твърде близко
до нея, което ще нап-
рави мачът им от се-
риозно значение. Ра-
домирци успяха да се
изкачат над зоната
на изпадащите след
последния си мач сре-
щу дублиращия от-
бор на "Лудогорец",
спечелен с 4:2 с хет-
трик на Борислав Ни-
колов. От своя стра-
на домакините, докол-
кото домакинстват в
близък до Гълъбово

град, пък имат девет
точки актив и също
не са в завидно поло-
жение. В последния
кръг обаче отборът
на "Ботев" загуби
трудно с 2:3 при гос-
туването си на гор-
нооряховския "Локо-
мотив". При дома-
кинствата до сега
представянето му не
е особено убедител-
но. Победите са над
аутсайдерите "Помо-
рие" и варненския
"Спартак", имат и ед-
на загуба с 0:3 на собс-
твен терен от со-
фийския "Локомо-
тив". Това дава надеж-
ди на разомирци,че
при концентирана иг-
ра могат да стигнат
до пълен или части-
чен успех.

България срещу Словения на
Европейското по волейбол

Мъжкият национален отбор по волейбол на България ще играе сре-
щу Словения на 1/8-финалите на Европейското първенство 2019. Това
стана ясно, след като словенците загубиха от Русия с 0:3 гейма, в
последния си мач от група С, на която са домакини в Любляна.Така
волейболистите на Словения завършиха на второ място в своята гру-
па с три победи, две загуби и 9 точки. Съставът на Русия приключи на
първа позиция, с 5 победи и актив от 15 точки.Регламентът на Еврово-
лей предвижда на 1/8- финалите да се играе по схемата 1-4 и 2-3, като
четирите групи се кръстосват две по две. Отборите от нашата група А
играят с тези от група С. Мачът между България и Словения ще бъде
в събота, 21 септември, в зала "Дворана Център Стожице" в Любляна
от 21:30 часа българско време. Преди това от 18:30 ч., в другия 1/8-
финал в словенската столица отборът на Русия, който стана победи-
тел в група С, играе със състава на Гърция, който зае четвърто място
в група А.

пи. Как ще се развият
събитията ще се аз-
бере в събота от
17,00 часа на "Стадио-
на на мира".
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Пред паметника на Кракра ще бъдат поднесени венци и цветя

ПО БИРЕНИТЕ ФЕСТО-
ВЕ СМЕ СЕ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРАЛИ. ДЕТО СЕ ВИКА
- ПО ТЯХ ЩЕ НИ ПОЗ-

НАЕТЕ. Задава се поредното издание
и новината се приема твърде благос-
клонно от любителите на пенливата теч-
ност. Ще им дойде като тренировка
преди предизборните фестове, които
предстоят. Ама наистина, как се сетиха
да изберат и датите на голямото надпи-
ване - точно преди официалното откри-
ване на предизборната кампания. На
народа му трябва и култура, освен по-
литика, а културата у нас се разбира
само на чаша. Затова и предстоящият
бирен фест се вписва елегантно в се-
рията културни празници, които ни за-
ливат отвсякъде. Времето застуди, но
при нас винаги е време за бира.

ГОСПОД ЧУ МОЛБИТЕ НА ШЕФА
НА В И К И ВЧЕРА ОТПУСНА МАЛ-
КО ДЪЖДЕЦ НА ЖАДНИТЕ ПЕР-
НИЧАНИ. Дали ще свърши работа, са-
мо той /Господ/ си знае, но не можем
да не отчетем като исторически деня,
когато най-после капна отгоре. Бяхме
забравили какво е дъжд. Молбите оба-
че трябва да продължат, че критичният
минимум на язовира се вижда с просто
око. А и дъждецът сякаш с капкомер
го беше премерил Оня. Даже прахта от
колите не можа да отмие напълно. Ама
все е нещо. Надеждата крепи човека в
безводието. Някои черногледци вече
споменаха нещо за водоноски, пепел
им на езика. По-добре да палим свещи
за още дъжд, отколкото да копаем бу-
нари пред блоковете.

ВЪРВИ МОЩНА ПИАР КАМПАНИЯ
ЗА ДЕСЕТТЕ ПРИЧИНИ ДА ОСТА-
НЕМ В РОДНИЯ СИ ГРАД. В Перниш-
ко обичаме подобни показни прояви и
ги провеждаме с настроение. Много по-
полезна би била друга кампания - за
десетте причини да напуснем родния
си град, но такава не не организира.
Вероятно щото причините са много по-
вече от десет. А и не се връзва да пи-
таш младите по тоя въпрос, щото вед-
нага ще ти теглят една... Достатъчна е
една статистика на оредяващите гра-
дове, и веднага ти става ясно каква
любов е обзела народа към родното
място. Виж, за оставането е по-лесно,
върви по сценарий. Най-елементарният
отговор е, че градът ти дава работа.
Ако не на тебе, на тоя, дето е измислил
кампанията...

Светла ЙОРДАНОВА
Честването на

Деня на независимос-
тта- 22-ри септември
ще започне в 11 часа с
поднасяне на венци и
цветя на паметника
на Кракра Пернишки.
Празничното дефиле
ще тръгне в 11,30 ча-
са по площад "Кракра".

Веднага след това
започва ритуалът по
издигане на знамето
на Република Бълга-
рия  пред Двореца на
културата и празнич-
ният концерт на АН-
ПТ "Граовска мла-

Продължават проверките
на училищните автобуси

Любомира ПЕЛОВА
Започналите на 16 септември проверки на

училищните автобуси ще продължат до 22
септември. Инспекциите се извършват съв-
местно от служителите на "Пътна полиция"
и на Изпълнителната агенция "Автомобилна
администрация". Целта е още в началото на
новата учебна година да се обърне внима-
ние на собствениците и водачите на рейсо-
вет, превозващи деца, че компромиси с тех-
ническата изправност на превозните средс-
тва са абсолютно недопустими. По време на
проверките ще се следи и за недопускане
на управление на подобни превозни средс-
тва от водачи, употребили алкохол, нарко-
тични вещества и/или техните аналози. От
началото на годината до 31 август у нас има
влезли в сила 922 наказателни постановле-
ния на шофьори на пътни превозни средс-
тва, транспортиращи пътници. За същия пе-
риод на водачи на МПС са издадени 3170
фиша и 2390 наказателни постановления за
управление на технически неизправни ППС.

Усъвършенстват се правилата за
конкурси и атестации на магистрати

Любомира ПЕЛОВА
Усъвършенстване на регламента за

конкурсите и атестациите на съдии, про-
курори и следователи и прецизиране на
правилата за дисциплинарни произ-
водства срещу тях предвиждат промени
в Закона за съдебната власт, приети от
правителството.

Законопроектът, предложен от Минис-
терството на правосъдието и изработен
от широк кръг експерти, цели преодол-
яване на формализма при прилагане на
редица норми и оптимизиране на проце-
дури.

По отношение на атестирането се
предлага създаване на помощни атеста-
ционни комисии при съдилищата, изби-
рани "ad hoc", редуциране на правомо-
щията на действащите магистрати в със-
тава на комисиите по атестирането и
конкурсите, намаляване на видовете и
редуциране на извънредните атестации.

Внася се яснота относно критериите за
определяне на наказания във връзка с
дисциплинарните производства.

При определяне на вида и размера на
наказание за системно неспазване на
сроковете в процесуалните закони,
съответно действие или бездействие,
което неоправдано забавя производс-
твото, следва да се вземат предвид и
индивидуалната натовареност на прив-
лечения към дисциплинарна отговор-
ност магистрат както и натовареността
на органа на съдебната власт, в който е
извършено нарушението.

Прецизирани са още разпоредбите от-
носно давностните срокове за образу-
ване на дисциплинарно производство,
както и сроковете за разглеждане и
произнасяне на съответните органи.
Предлага се при изтичане на съответни-
те давностни срокове, дисциплинарно
производство да не се образува, а обра-
зуваното се прекратява.

Оптимизира се и регламентът за раз-
глеждането на заявления срещу забаве-
но правосъдие, както и дейността по из-
вършването на проверки на имуществе-
ните декларации и на проверки за почте-
ност и конфликт на интереси на съдии,
прокурори и следователи.

Измененията касаят още и разпоредба-
та на чл.230 от ЗСВ и отпадане на задъл-
жението за магистрати да декларират
членството си в съсловни организации.

дост".
Независимостта на

България е провъзгла-
сена на 22 септември
(5 октомври нов
стил) 1908 година в
Търново.

С този акт българ-
ската държава от-
хвърля политическа-
та и финансовата си
зависимост от Ос-
манската империя, на-
ложена ? от големите
европейски държави с
Берлинския договор, а
българският княз
приема титлата
"цар".

Отхвърлянето на
османското върхо-
венство от България
е последвано от ане-
ксирането на осман-
ските провинции Бос-
на и Херцеговина от
Австро-Унгария и пре-
дизвиква една от мно-
гобройните кризи в
международните от-
ношения в навечерие-
то на Първата све-
товна война.

Н е з а в и с и м о т о
Царство България е
признато от Велики-
те сили през пролет-
та на 1909 година.

Създават механизъм за мониторинг
срещу корупцията, организираната престъпност
и правосъдната реформа
Любомира ПЕЛОВА

Министерският съ-
вет прие Постановле-
ние за създаване на на-
ционален механизъм за
мониторинг в облас-
тта на борбата с ко-
рупцията и организира-
ната престъпност, съ-
дебната реформа и
върховенство на зако-
на.

Приемането на тази
мярка следва и дадени-
те от страната на Ев-
ропейската комисия
препоръки по Механиз-
ма за сътрудничество
и проверка за създаване
на механизъм при пое-
мането на извършване-
то на мониторинга на
национално равнище.

Националният мони-
торингов механизъм е
предвидено да се осъ-
ществява чрез Съвет
за координация и сът-
рудничество. Инсти-
туции от различните
власти, които изпълн-
яват дейности или мер-
ки в посочените облас-
ти, ще представят ин-
формация за напредъка
в посочените области.

Съветът ще осъ-
ществява дейността
си при спазване на прин-
ципите за разделение
на властите и незави-
симост на съдебната
власт, както и на дру-
гите конституционно
и законово установени
принципи и правила. Съ-
ветът не осъщест-
вява контрол върху
дейността на държав-
ните органи и членове-
те си и под никаква
форма не може да осъ-
ществява намеса в не-
зависимостта на съ-
дебната власт.

Участието в Съвета
на органите, които са

извън изпълнителната
власт, е на доброволен
принцип и е израз на
сътрудничество и диа-
лог между властите.
Съветът ще има коор-
динационни и съвеща-
телни функции и в него
ще участват предста-
вители на най-високо
ниво - заместник минис-
тър-председателят с
ресор "правосъдие",
представляващият
ВСС, председателят на
ВКС, председателят на
ВАС, главният проку-
рор, главният инспек-
тор от Инспектората
към ВСС, председа-
телят на КПКОНПИ,
министърът на вът-
решните работи, ми-
нистърът на правосъ-
дието, министърът на
финансите. Предвижда
се за всяко заседание да
бъде отправяна покана
за участие до председа-
теля на правната коми-
сия в Народното събра-
ние, както и до предсе-
дателите на парламен-
тарните групи.

Съветът ще се ръко-
води от двама съпред-
седатели - заместник
министър-председа-
теля с ресор "правосъ-
дие" и представлява-
щия ВСС, което ще га-
рантира равнопоставе-
ността и независимос-
тта на съдебната
власт. Заседанията ще
се провеждат на три
месеца в първия поне-
делник на съответния
месец. Съветът може
да провежда и извън-
редни заседания по ини-
циатива на съпредседа-
телите или по искане на
1/3 от неговия състав,
като задължително се
посочват въпросите,
които ще се обсъждат

и членовете на Съвета,
които ще докладват по
тях.

Към Съвета ще се
създаде и Граждански
съвет с 8 членове -
представители на про-
фесионални организа-
ции на магистратите,
неправителствени ор-
ганизации и на органи-
зации на работодатели-
те. Членовете на Граж-
данския съвет ще осъ-
ществяват наблюде-
ние върху постигнатия
напредък и изпълнение-
то на мерките и дейнос-
тите по посочените
показатели - борбата с
корупцията и организи-
раната престъпност,
съдебната реформа,
върховенството на за-
кона, като могат да да-
ват становища и да
правят предложения
пред Съвета за повиша-
ване на ефективнос-
тта.

Участието в Граж-
данския съвет е на ро-
тационен принцип. Ро-
тацията на членовете
на Гражданския съвет, с
изключение на членове-
те, които са предста-
вители на професионал-
ните организации на съ-
диите, прокурорите и
следователите, се из-
вършва на една година,
като при нея се замес-
тват представителят
на организацията с опи-
т в областта на пре-
венцията и противо-
действието на коруп-
цията, на организация-
та с опит в съдебната
реформа и на организа-
цията на работодате-
лите, признати на на-
ционално равнище, ос-
вен когато няма подаде-
ни нови заявления за
участие.
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