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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

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

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

"Çàñòàâàì ïðåä íàé-âàæíèÿ èçïèò â æèâîòà ìè!"
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.77 лв.
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Преп. Сергий,
Радонежки
чудотворец

Пляс-пляс
педалите!

Президентът Радев подкара колело.
Мая Манолова също обеща да качи на ко-
лела общинската администрация на Со-
фия, когато стане кмет. Чисто и прос-
то щяла да им забрани служебния пре-
воз и безплатното паркиране в синята
и зелената зона. Бая премиери и кмето-
ве на столици в Европа също ходят с ко-
лело на работа. Колелото стана важен
символ на властта - екологичен, иконо-
мичен и здравословен. Дори популис-
тки.

Понеже предизборното колело се е за-
въртяло на високи обороти, вероятно
примерът на Мая Манолова ще качи ма-
са кандидат-кметове на колелото.

Народът обича да гледа как властима-
щите въртят педалите. Прави ги рав-
ни с другите, напрягат си мускулите
на краката, друсат се в дупките на не-
доправените улици, не замърсяват въз-
духа... Колоритно, емоционално, екстра-
вагантно.

Колелото на Мая може да се обещае
от всеки. Хваща дикиш. А кандидатите
от морските градове може да обещаят
и водни колела. Пляс-пляс педалите, де-
то се пееше в оная песен.

Въпросът е на какво колело са качени
избирателите. И дали те ще пляскат
педалите, или обратното...

Валентин ВАРАДИНОВ
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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

Облачно,
кратък дъжд

С тези думи се обърна към перничани д-р Церовска, отчитайки свършеното през мандата
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на община
Перник д-р Вяра Це-
повска направи вчера
пред представители
на медиите, а чрез
тях и пред перничани
официален отчет на
свършеното от нея и
екипа й по време на
мандата

"Поднасям Ви този
отчет с особено въл-
нение. Заставам пред
вас на изпит.

И този изпит е най-
важният в живота
ми.Четири години ра-
ботихме с екипа ми, за
да изпълним всичко
онова, което Ви обе-
щах.

Човек трябва да

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

държи на думата си.
Колкото и трудно да
му е понякога това и
независимо от об-
с т о я т е л с т в а т а .
Мисля, че днес в града
ни има видима пром-
яна.

Нашият Перник
върви към по-добро. И
това го чувам и от
вас.

Знам, че има и хора,
които са критично
настроени към пос-
тигнатото. Но аз
благодаря както за
похвалите, така и за
критиките. Защото
няма добро управле-
ние, ако няма заинте-
ресовани граждани,
които да контроли-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÎÁÑÚÆÄÀÕÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ ÇÀ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÂÚÇÄÓÕÀ

ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÍÈÊÚÒ ÇÀ
ÌÀÍÄÀÒ 2015-2019
„ÑËÀÂÀÒÀ” ÄÎÏÓÑÍÀ
ÎÁÐÀÒ Â ÃÚËÚÁÎÂÎ

Съд за перничанин,
шофирал без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще отговаря за шофиране на

автомобил без книжка.
В края на месец април тази година, в цен-

търа на областния град бил проверен "Форд
Ескорт", управляван от 33-годишен жител
на Перник.

Органите на реда установили, че мъжът
кара в периода на отнетото му по админис-
тративен ред свидетелство за правоуправ-
ление. Привлечен е като обвиняем и работа-
та продължава съвместно с Районна проку-
ратура - Перник.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

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

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

рат, да спорят и да
съдействат.

Активната позиция
на гражданите дава
по-висок тонус не са-
мо на кмета, но и на
цялата система на об-
щинската управа.

Един град е такъв,
какъвто го направят
гражданите. Той им
принадлежи, живее с
тяхната енергия. За-
дачата на управата е
да подрежда приори-
тетите, да гледа нап-
ред и да работи чес-
тно. Затова всеки
път, а не само по
спорни въпроси, се
стремяхме да чуем
максимално много
мнения и да избираме

ЦСМП търси спешно поне две медицински сестри
Силвия ГРИГОРОВА

Без произшествия
са преминали трите
почивни дни за меди-
ците от Центъра за

спешна медицинска
помощ в Перник.

Това информира ди-
ректорът на ЦСМП д-
р Валери Симеонов.

Той поясни, че за сега
не се наблюдава уве-
личение на обаждания-
та на телефон 112 за
усложнения при ос-
три респираторни за-
болявания.

Леко увеличение има
при амбулаторните
прегледи по общини-
те в петък и събота,
но то не е сериозно.

"За сега единстве-
ния проблем, пред кой-
то сме изправени, е
недостигът на меди-
цински сестри, пора-
ди това, че в кратък

срок ни се пенсионира
една сестра, друга се
пенсионира, а трета
се разболя и се оче-
ртава да отсъства за
по-дълго. Не мога да
си обясня липсата на
интерес за работа в
ЦСМП, при положе-
ние, че при нас запла-
щането е по-атрак-
тивно отколкото в
болниците. На първо
време ни трябват на
всяка цена 1-2 сестри,
за да осигурим нор-
малната работа. Над-
явам се да предизвика-

ме интерес у медицин-
ските сестри, имайки
предвид тяхното не-
доволство от не-доб-
рото заплащане, кое-
то получават и фак-
тът, че не малко от
тях работят в столи-
цата", заяви д-р Си-
меонов.

Той поясни, че за се-
га графиците за де-
журствата на спеш-
ните екипи се из-
готвят що-годе нор-
мално и е гарантира-
но 100%-товото  пок-
ритие на областта.

най-работещото ре-
шение. На страница 3
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Îáñúæäàõà ïðîãðàìàòà çà êà÷åñòâîòî íà âúçäóõà
От "Дишай, Перник" искат автоматична измервателна станция и в Мошино

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

Учениците в дуално
обучение скачат на 4000

Светла ЙОРДАНОВА
Двойно увеличение на ученици в

дуално обучение (учене чрез работа) до
2021-а е заложено в плана за действие
за развитие на професионалното обра-
зование.

При 1800 гимназисти, обучаващите в
дуални паралелки преди старта на тази
учебна година, целта е след три години
да стартират 4000. Това е и една от мер-
ките за разширяване на професионал-
ното образование от 2020-а до 2022 г.

В план-приема след 7-и клас тази го-
дина бяха заложени 149,5 паралелки в
дуално обучение, в които можеха да се
запишат 3900 гимназисти. От тях се
реализираха близо 90%. Това означава,
че нови над 3000 деца ще стартират
обучението си чрез работа в 11-и и 12-и
клас.

1600 ученици от 32 професионални
гимназии пък са обучавани по швей-
царския проект за дуално обучение
"Домино". След приключването му тази
година ученето чрез работа е финанси-
рано с 24,5 млн. лв. по проект по опера-
тивна програма "Наука и образование
за интелигентен растеж". Той обаче ще
бъде насочен към подготовката на нас-
тавници, организиране на обучението.

В плана за действие е заложено до
края на тази година да бъде разработе-
на и утвърдена програма за обучение
на наставници. В него се предвижда и
увеличение на работодателите, които
предлагат гимназистите да изкарат по 2
или 3 дни при тях седмично.

От 170 фирми, които в момента пред-
лагат обучение през работа, след три
години те трябва да станат 200. Създа-
ване на база данни с предприятия,
включени в дуалната система на обуче-
ние, също е предвидено до края на
2019-а. Проектът за нея беше качен за
обществено обсъждане миналия месец.
От него става ясно, че всички работода-
тели и фирми, които предлагат дуално
обучение и отговарят на изискванията
за осъществяването му, ще бъдат без-
платно включени в онлайн информа-
ционна база данни. Така гимназистите
ще могат да избират в коя фирма да ра-
ботят през компютъра си.

Онлайн платформата ще включва ин-
формация за професията и специалнос-
тта, по която ще се осъществява обуче-
нието чрез работа, както и на колко уче-
ници и ментори работодателят ще може
да осигури реална работна среда. През
следващите 8 години предстои да се
пенсионират около 40 хиляди български
учители, става ясно още в доклада към
плана.

В момента в образователната система
има около 90 000 педагози. От тях обаче
едва 8% са млади или току-що завършили.
За да се привлекат повече учители през
следващите две години са предвидени по
360 млн. лв. допълнително за заплати. Така
ще бъде постигнат двоен ръст на възнаг-
ражденията спрямо 2017-а. За компенси-
ране на увеличението на минималната ра-
ботна заплата пък са предвидени допълни-
телни средства в размер на 34,5 млн. лв.
За периода 2020-2022 г. се предвижда да
се запази и механизмът за предоставяне-
то на допълнителни средства за работа с
деца и ученици от уязвими групи.

Соколова дари Напрестолно
Евангелие на храма в Радибош
Любомира ПЕЛОВА

С водосвет за здраве
откриха възстанове-
ния манастир "Св.
Троица" в радомирско-
то село Радибош. Ри-
туалът води Негово
преосвещенство Бе-
лоградчишки епископ
Поликарп, викарий на
Негово Светейшество
Патриарх Неофит.

Както "Съперник" пи-
са, по проект, финанси-
ран от Програмата за
развитие на селските
райони на стойност
642 700, 66 лв., са въз-

становени в автен-
тичния им вид манас-
тирските жилища и
стопанската построй-
ка, които преди бяха
руини.

Направена е и кон-
сервация, реставра-
ция, експониране и
конструктивно укреп-
ване на манастирската
църква.

Областният управи-
тел Ирена Соколова,
кметът на община Ра-
домир Пламен Алексиев
и множество жители
на селото и цялата об-

2000 школа искат финансиране
за електронни дневници

Светла йОРДАНОВА
Очаквам близо 2000 училища в стра-

ната да кандидатстват, за да получат
финансиране за електронни дневници
от Министерството на образованието и
науката по Националната програма за
"Информационни и комуникационни
технологии".Това каза  министърът на
образованието и науката Красимир
Вълчев.

Той припомни, че в предишната уче-
бна година в близо 1000 училища за-
почна работата с електронни дневници,
като в някои от тях работата с електрон-
ните дневници е била частична.

Занапред всички училища в страната
ще преминат на електронни дневници,
като това не е задължително, но до гол-
яма степен електронизацията в образо-
ванието е неизбежна.

Тя ще се случи не само по отношение
на електронните дневници, но и в мето-
дите на преподаване, а и цялостната ад-
министративна дейност на училищата
също постепенно ще се електронизира,
обясни министър Вълчев.

МОН подпомага финансово всички
училища в страната за електронните
дневници, като някои училища сигурно
ще изберат по-скъпи електронни днев-
ници, но задължително искаме еле-
ктронните дневници да имат модул за
уведомяване на родителите и мобилно
приложение, за да може това уведом-
яване да бъде безплатно - да не се пла-
щат средства за СМС-и.

Въпрос на избор е в училищата, в кои-
то има електронни дневници, дали да
има и ученически бележници, каза ми-
нистър Вълчев. Той добави, че това е
въпрос на избор на училищата, като
училището може да избере в една пре-
ходна година - да има и електронен и
книжен дневник, и ученически бележ-
ници.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера в Перник бе

проведено общес-
твено обсъждане на
програмата за качес-
твото на атмосфер-
ния въздух в община-
та за периода 2017 -
2021 година, в което
се включиха и пред-
ставители на
сдруоение "Ди-
шай,Перник". Те поис-
каха изграждането
на автоматична из-
мервателна станция
в пернишкия квартал

"Мошино" в близост
до промишлената зо-
на.

Според тях про-
мишлената зона на
Перник е в средата
на града, в съседс-
тво с жилищните
квартали и учебните
заведения. "В бли-
зост до нея са разпо-
ложени осем училища
и три детски гради-
ни. Съществуващи-
те две станции - ед-
ната в градския
парк, другата в кв.

щина Радомир, миряни,
изпълниха манастир-
ската обител.

Предполага се, че ма-
настирът "Света
Троица" край радомир-
ското село Радибош е
основан през късното
средновековие. Света-
та обител не се споме-
нава в османските да-
нъчни документи от
16-ти век и това дава
основание на изследо-
вателите да твърдят,
че е възникнал в края
на 16-ти или началото
на 17 век. Манастирът
е продължил да същес-
твува след Освобож-
дението от османска
власт.

Известно е, че през
19-ти век Радибошка-
та света обител е еди-
н от големите духовни
средища на областта
Мраката.

За стопанисването
на реконструирания и
ремонтиран манастир
грижа поема неговият
игумен - Отец Алексан-
дър.

Областният управи-
тел подари на новия
манастирския ком-
плекс Напрестолно
Евангелие, с пожелание
за развитие, добър ду-
ховен живот и раз-
цвет на общността.

"Църква" не могат
да дадат пълна кар-
тина на замърсява-
нето", каза Камен
Рангелов - предста-
вител на сдружение-
то.

Както в пункт
" П е р н и к - ц е н т ъ р " ,
така и в пункт "Цър-
ква", броят на преви-
шенията на средно-
денонощната норма
за фини прахови час-
тици е по-голям от
допустимия, сочат
замерванията, цити-

рани в
п р о г р а -
мата.

П р е в и -
шенията
в много
случаи са
з н а ч и -
телни -
от два
до пет
пъти. Ви-
с о к и т е
стойнос-
ти  са ха-
рактерни
за зимни-
те месе-
ци на го-
д и н а т а .
Това оз-

начава , че причина
за висока степен на
замърсяване през
зимните месеци е би-
товото горене, спо-
делиха експерти.
Няма основание да се
приеме с достатъч-
на степен на досто-
верност, че към
2020 година стой-
ностите на средно-
годишната концен-
трация на фини пра-
хови частици ще бъ-
дат в рамките на
20?g/куб.м, бе съоб-

щено по време на об-
съждането.

Проблемен замър-
сител на Перник ос-
вен фините прахови
частици са серният
диоксид и бензо/а/
пиренът, сочи прог-
рамата. Азотните
оксиди, въглероден
оксид, олово, кадмий
не са проблемен за-
мърсител за община
Перник.

Местната управа
търси варианти за
подпомагане на граж-
даните за премина-
ване от твърдо към
алтернативно гори-
во, каза Даниела Ми-
цева - началник от-
дел "Екология" в об-
щинската админис-
трация.

По думите й об-
щинската  управа е
имала желание да
монтира още две ав-
томатични измерва-
телни станции в гра-
да. Оказало се обаче,
че за целта са необ-
ходими 200 000 лв.
Общината не може
да си позволи подоб-
на инвестиция, посо-
чи Мицева.
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"Çàñòàâàì ïðåä íàé-âàæíèÿ èçïèò â æèâîòà ìè!"
С тези думи се обърна към перничани д-р Церовска, отчитайки свършеното през мандата

Днес резултатите
се виждат. Средства-
та, които осигурихме
от европейските
програми и от държа-
вата, надвишават де-
сетки пъти възмож-
ностите на общин-
ския бюджет.

Д-р Мария Маринова също
влиза в кметската битка!

На нас, перничани,
ни предстои още мно-
го работа, за да под-
редим града си и да
направим живота си
по-сигурен икономи-
чески, по-изпълнен ду-
ховно и с повече кра-
сота.

Благодаря на всички
перничани за дове-

рието, активната по-
зиция и търпението.
С голямо признание
се обръщам към всич-
ки дарители, с чиято
помощ успяхме да реа-
лизираме толкова
много културни,
спортни и граждан-
ски инициативи." - ка-
за Вяра Церовска

Кметът се спря в
постигнатото в
няколко основни нап-
равления - тя отчете
безспорно най-гол-
ямото си постиже-
ние - намаляването на
огромните задълже-
ния на община Пер-
ник.

От 37,6 милиона ле-
ва, борчът днес е
стопен до 22 милиона
лева! Напълно изчис-
тени са задължения-
та от 5 милиона лева
към НАП. Над 13,5 ми-
лиона лева са били
борчовете към дос-

тавчици, които сега
са паднали до 4 зми-
лиона лена.

С два милиона лева
са намалени отчисле-
нията за депониране
съгласно чл.6- и чл.64
от Закона за управле-
ние на отпадъците,
отчете градоначал-
никът.

Община Перник се
присъедини към гру-
пата български общи-
ни, с които "Нацио-
нална компания ин-
дустриални зони"
ЕАД си сътрудничи
за привличането на
инвестиции и за из-
граждането на индус-
триални паркове в
цялата страна

Успехи има в облас-
тта на градоустрой-
ството и строителс-
твото, в областта
на екологията, спор-
та, отдиха.

Социалните дейнос-

Градоначалникът за
мандат 2015 -2019

Любомира ПЕЛОВА
"Мандат 2015-2019 г,, който отчетох, бе

пълен с предизвикателства и отговорно
решени проблеми. Един мандат, който
приключи успешно с изпълнението и
стартирането на ключови проекти с дър-
жавно и европейско финансиране. С ра-
дост мога да заявя, че задълженията на
Община Перник бяха стопени с над 15
млн. лв. Мисля, че днес в града ни има ви-
дима промяна. Знам, че има и хора, които
са критично настроени към постигнатото.
Но аз благодаря както за положителните
мнения, така и за критиките." Това заяви
д-р Церовска и посочи основните, най-
важните посоки, по които е работгила с
екипа си прзе мандат 2015 - 2019 година.
А именно:

1.Открито и прозрачно управление на
"отворени врати" на община Перник, в
диалог с обществеността и с подкрепата
на Общинския съвет.

2 Отстояване на обществения интерес
при разходването на парите на пернича-
ни.

3 Подобряване на градската среда и
превръщането на Перник и общината в по-
добро място за хората от всички възрас-
ти.

4 Успешно изпълнение на основните по-
казатели на Програмата за управление на
Перник за периода 2015 - 2019 г.

5 Финансова дисциплина - приет Оздра-
вителен план на Община Перник от Ми-
нистерството на финансите.

6 Нов модел на административно об-
служване

7 Комплексно административно об-
служване;

8 Електронни регистри;
9 Удължено работно време за дело-

водството на Община Перник;
10 ПОС терминални устройства в дело-

водството;
11 Модернизиране начина на работа;
12 Предоставяне на услуги по електро-

нен път;
13 Въвеждане на нов стандарт адми-

нистративно обслужване ISO 9001:2015.

ти имаха своята се-
риозна част в рабо-
тата на кметския
екип, културата и об-
разованието също,
отчете още д-р Це-
ровска.

"Заварихме община
Перник във финансо-
ва кома.

Дълговете ? със-
тавляваха 2/3 от го-
дишните приходи и
Перник не само не мо-
жеше да се развива,
но и бе спъната дей-
ността на институ-
циите. В началото в
кабинета ми влизаха
само кредитори", каза
кметът Церовска
вчера. Днес картина-
та е различна, каза
г р а д о н а ч а л н и к ъ т ,
подчертавайки, че
усилията на целия й
екип са били насочени
към превръщането на
Перник в един по-до-
бър град за живеене.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера на специална

п р е с к о н ф е р е н ц и я
кандидатът за кмет
на община Перник д-
р Мария Маринова
представи официал-
но листата на кан-
дидатите за кмето-
ве на кметства, за
градоначалник в ней-
но лице и на общин-
ски съветници, из-
дигнати от бивша-
та коалиция "Рефор-
матори и демокра-
ти", която заради
законовите изисква-
нияю на вота идния
месец ще се яви ка-
то коалиция между
политическа партия
ЕНП, ПП "Никола
Петков", БЗНС и ПП
БДР.

Политиката и по-
специално изборите,
са състезание меж-
ду партии и хора с
добри идеи. Ние има-
ме право да се борим
за участие в управ-
лението на община-
та, за да видим на-
шия роден край по-
добре подреден в ду-
ховно, социално, ико-
номическо отноше-
ние.

Листата ни е пъс-
тра, в нея има и ста-
билно женско при-
съствие, а редом с
опитните, познати-
те на пернишките

избиратели рефор-
матори и демокра-
ти, застават и нови
лица - млади, образо-
вани, интелигентни
хора с идеи, каза д-р
Маринова. 13 са име-
ната, включени в съ-
ветническата лис-
та.

Лекари, стомато-
лози, учители, ико-
номисти, еколози,
учители, социални
работници са бога-
тата палитра, пред-
ложена от коалиция-
та, която би гаран-
тирала успешно ре-
шаване и на по-ши-
рок кръг от пробле-
ми на жителите на
обшината.

Три са кметства-
та, освен стола на
градоначалника на
общината, към уп-
равлението на кои-
то са се устремили

реформаторите и
демократите - това
са Дивотино, Клад-
ница и Студена.

Надявам се перни-
чани да направят
своя правилен избор,
за да можем заедно
да превърнем Перник
в един наистина ев-
ропейски град за жи-
веене, каза още д-р
Маринова.

На пресконферен-
цията вчера тя и ко-
легите й съветници
отчетоха и пости-
женията на създаде-
ната от тях фонда-
ция, в която внасяха
сериозен процент
от възваграждения-
та си като местни
законотворци. По-
могнали са на десет-
ки граждани, помог-
нали са и на инсти-
туции и служби в
Перник.

Ясни правила за наблюдение
по метода "таен клинет"

Любомира ПЕЛОВА
Съветът за административната рефор-

ма проведе заседание под председа-
телството на вицепремиера Томислав
Дончев. На него бяха одобрени важни
документи, допринасящи за повишава-
нето на ефективността и качеството на
работата на администрацията.

Приета бе Методология за провежда-
не на наблюдение по метода "таен
клиент", която може да се използва от
всички централни и териториални адми-
нистрации, предоставящи администра-
тивни услуги. Повече информация за
същността на метода, етапите и послед-
ващите действия може да бъде получе-
на от методологията, публикувана на
портала за обществени консултации:
http: / /www.strategy.bg/Publ icat ions/
V i e w . a s p x ? l a n g = b g -
BG&categoryId=&Id=280&y=&m=&d=

Одобрени бяха Стандарти за провеж-
дане на обществени консултации, кое-
то  е следваща стъпка в усилията за по-
добряване на практиката в администра-
цията за осигуряване участието на
гражданите в процесите по вземане на
решения и издаване на актове. По пра-
вило стандартите са предназначени за
администрацията, която организира
провеждането на различните видове
консултации, но те могат да бъдат по-
лезни и на гражданите, които ще на-
мерят в тях основните начини за уча-
стие в консултациите.

Приети бяха и правила, процедури и
критерии за определяне на представи-
тели на гражданските организации в
консултативни органи. Те имат за цел
да поставят стабилна основа и унифи-
циран подход в практиките на админис-
трацията за привличане на гражданска
експертиза в консултативните органи
на администрацията. Правилата съдър-
жат примерни процедури и критерии, по
които да се извършва привличането на
експерти от обществото.

от страница 1

Ден на отворените врати
в НОИ на 1 октомври

Силвия ГРИГОРОВА
По повод 1 октомври- Международния

ден на възрастните хора, ТП на НОИ -
Перник по традиция ще организира ден
на отворени врати. Това информираха от
ръководството на ТП на НОИ-Перник.

Инициативата ще се проведе в сграда-
та на ТП на НОИ - Перник в гр. Перник,
която се намира на ул. "Отец Паисий" №
50-срещу сградата на съда/. В деня на
отворените врати  експерти ще бъдат на
разположение на възрастните хора, за
да отговарят на поставените от тях въп-
роси. Те може да са свързани не само с
пенсионната реформа и определянето
на размера на пенсиите, но и с обешете-
нията, изплащането на болничните от-
пуски и всички други въпроси, които са
от компетентността на Националния оси-
гурителен институт.
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Þáèëååí êîíöåðò íà äèðèãåíòà Þëè Äàìÿíîâ
Перничанинът открива новия сезон в Музикалния театър

Светла ЙОРДАНОВА
Музикалният теа-

тър открива новия
си сезон на 29 септем-
ври, неделя, от 17 ча-
са с концерта "Влез в
моя сън" като жест
на признание към
своята вярна публи-
ка. С него трупата ще
отбележи и 60-годиш-
нината на своя главен
диригент и художес-
твен ръководител -
перничанинът Юли
Дамянов.

Заглавието на кон-
церта идва от любо-
вен дует от "Любов и
омраза" - опера-мюзи-
къл от Юли Дамянов
по пиесата "Херцогин-
ята на Падуа" от Ос-

кар Уайлд. В концерта
ще прозвучат рядко
изпълнявани произве-
дения, като увертю-
рите "Цар и дърводе-
лец" от Лорцинг и
"Кандид" от Бърн-
стейн, фрагменти от
мюзикълите "Кабаре"
от Кандер и "Уестсай-
дска история", както
и любими арии, дуети,
ансамбли, хорове и ба-
лети от оперети.

Концертът ще за-
върши със Sanctus, на-
писан от Юли Дам-
янов. На финала пуб-
ликата ще види и ма-
совата сцена "Маска-
рад" от началото на
второ действие на
"Фантомът на опера-

та"от А. Л. Уебър. С
тази зрелищна сцена
от театърът иска да
покани зрителите на
поредицата лимити-
рани спектакли на кул-
товия мюзикъл през
месец ноември на сце-
ната на Музикалния
театър.

Наред със звездите
на Музикалния теа-
тър в концерта-спек-
такъл за началото на
новия сезон ще уча-
стват и бивши члено-
ве на трупата - дири-
гентът Любомир Де-
нев, солистите Олга
Скеклиова, Марияна
Попзлатева, Юлия
Миланова, Цветан
Цветков, Живко Же-

лев, Николай Петров.
Към тях ще се присъе-
дини и певецът Васил
Петров.

"Бих се радвал да съ-
бера изпълнители от
различни поколения в
Музикалния театър" -
казва диригентът,
който работи в теа-
търа от 33 години.
"За мен Музикалният
театър е любов" -
признава той.

Юли Дамянов е ро-
ден на 26.07.1959 г. в
Перник. Завършва
НМА "Панчо Владиге-
ров" със специалнос-
тите хорово дирижи-
ране при проф. Лилия
Гюлева и оркестрово
дирижиране при проф.
Константин Илиев
(1986 г.). Веднага след
дипломирането си за-
почва работа като
диригент в Музикал-
ния театър "Стефан
Македонски", като от
септември 2008 г. до
септември 2010 г. е
главен диригент. Ус-
поредно работи и ка-
то постоянен гост-
диригент на Варнен-
ската опера, дирижи-
ра спектакли на ДМТ -
Велико Търново, Бур-
гаската и Пловдивска-
та опера и др.

В творческата
биография на Юли
Дамянов са вписани

Пращат децата в мандри, в
училище правят овощни градини
Светла ЙОРДАНОВА

Откъде идва мляко-
то и как от него се пра-
ви сирене и кашка-
вал.На това ще се учат
децата от първи до
четвърти клас като
посещават стопанс-
тва, мандри или сел-
скостопански музеи.

В двора на училище
или детска градина пък
малчуганите от 3- до
10-годишна възраст
ще трябва да създават
и да се грижат за ово-
щни и зеленчукови гра-
дини, за да могат да
придобият земеделски
навици.

Тези мерки са предви-
дени в проекта на на-
ционалната стратегия
за прилагане на схема за
предлагане на плодове,
зеленчуци, мляко и
млечни продукти в
детските градини и
училища до края на уче-
бната 2022/2023 годи-
на, която е предложена
за обществено обсъж-
дане.

Градинки с цветя и
зеленчуци вече същес-
твуват в някои учили-

Бюрото по труда търси шивачки,
охранители,  шофьори

и военнослужещи
Силвия ГРИГОРОВА

Втора поредна седмица предлаганите
свободни места на трудовия пазар в
Перник се увеличават с 21 и достигнаха
172.  За съжаление, продължават да на-
маляват  предлаганите свободни места
за безработните висшисти. Миналата
седмица те бяха с 1 по-малко  и  стана-
ха 18.

И през миналата седмица бяха ак-
туални офертите за работа на 10 об-
служващи магазин в София, 40 шивач-
ки в Перник и 10 военнослужещи вой-
ници. През седмицата се появи оферта
за 10 шофьори на товарен автомобил,
20 охранители за София и 10 оператори
сигурност също за София.

Освен тях, Бюрото по труда предлага
работа на: 2 монтажници на отоплителни
и климатизационни инсталации, 2 водоп-
роводчици, 2 шофьори на тролейбус ,  1
продавач-консултант за фуражи,  5 меди-
цински сестри,  1 машинен оператор на
изделия от бетон, 2 продавач -консултан-
ти / хранителни стоки/, 1 пощальон, 1 слу-
жител на гише в пощенска станция на 4
часа, 2 дефектоскописти, 1 общ работник
в строителството,  1 барман,  5 охраните-
ли,   2 сервитьори,  1 технически секре-
тар, 1 монтажник на електронно оборуд-
ване,  1 помощник-готвач, 1 складов ра-
ботник, 1шофьори на товарен автомобил,
1 хореограф, 2 военнослужещи офицери,
6 книговезци,  1 санитар, 1 животновъд, 4
склададжии, 1 водач на мотокар, 1 ме-
диатор по проект-консултант, 1 учител на
деца с умствена изостаналост, 1 касиер-
домакин, 1 помощник-възпитател, 2 раз-
работчици на софтуер, 1 техник-мени-
джър поддръжка, 1 технолог-химик, 1
програмист, оператор на ЦПУ машини, 1
учител по спортна подготовка-бокс, 5 ка-
сиери, 2 шофьори на тежкотоварен авто-
мобил над 12 тона, 2 технически сътруд-
ници,  2 рецепционисти, 4 заварчици,1
хигиенист, 1 медиатор по проект.

Един бегъл анализ на предлаганите
от Бюрото по труда в Перник през из-
миналата  седмица  свободни работни
места показва, че сред най- търсените
кадри са шивачи,  склададжии,  охра-
нители, обслужващи магазин, операто-
ри сигурност и други. На трудовия  па-
зар в региона през изминалата седми-
ца преобладава търсенето на кадри за
обслужващите дейности, а след това за
производството.

И тази седмица се запазва тенденцията
хората със средно и по-ниско образование
да имат по-големи шансове да си намерят
работа.

На тях Бюрото по труда предлага 154
свободни места и 18 за безработни вис-
шисти, от които 2 за учители.

ща и детски градини.
Сред стръкчета под-
правки пък се провеж-
дат и занятията по чо-
век и природа, както и
специализирани Мон-
тесори занимания,
свързани с еволюция-
та на живота, ботани-
ка, биология, екология
и социални умения.

Въвеждането на ча-
сове по дегустация или
кръжоци по готварс-
тво също са предвиде-
ни в проекта на стра-
тегията.

Заниманията могат
да протичат в училищ-
ния стол или помеще-
нията за приготвяне
на храна в школото. В
тях ще участват хлапе-
тата от първи до чет-
върти клас, които сами
ще участват в процеса
на приготвяне на собс-
твения си обяд или сле-
добедна закуска.

Как да готвят и да
подреждат масата се
учеха преди децата от
5-и до 7-и клас в занима-
нията си по труд и
техника. Въпреки че в
тези занимания не се

предвижда включване-
то на малчуганите от
детските градини, в
някои се прилага подоб-
на практика.

Хлапетата от преду-
чилищна група в сто-
лична забавачка са по-
сетили пекарна, в коя-
то са се учили как да
месят и пекат хляб.
Провеждането на със-
тезания и игри в учили-
щата, детските гради-
ни или из града, в кой-
то се намират, е друга
от мерките, с които се
цели малчуганите да
придобият знания за
полезните свойства на
млякото, плодовете и
зеленчуците.

За да се запознаят де-
цата със здравословни-
те хранителни навици
и опазването на око-
лната среда, образова-
телните институции
трябва да провеждат
уроци и лекции.

В тази насока в учи-
лищата и детските
градини ще се раздава и
мед и ще се обясняват
полезните му свой-
ства.

над 100 спектакъла и
концерти по време на
турнета на Музикал-
ния театър в Япония
и Западна Европа. Ре-
пертоарът му включ-
ва всички заглавия,
играни на сцената на
театъра в последни-
те 20 години.

Той е преподавател
по "оперно пеене с ди-
ригент" в Държавна
Музикална Академия.
Носител на наградата
"Кристална лира"за
2003г. на Съюза на му-
зикалните и танцови
дейци в България. Ка-
то композитор пече-
ли 2 награди от На-
ционалния конкурс с
"Музика в 7/8 " в
Пловдив: 2003г. -
бронзова за балетна
музика и 2004г. - сре-
бърна за оркестър и
перкусия.

Юли Дамянов се за-
нимава с композиция,
автор е на "Missa ca-
tholica bulgarica", мю-
зикъла "Рибарски сва-
ди" по Карло Голдони,
детската опера - при-
казка "Случки драма-
тични с образи комич-
ни" ("Клан - недоклан"),
на много симфонични
("Цветница" , "B lues
13" и др.) и вокални
("Една звезда", "Мъж-
ки романс" и др.)
произведения.

Фолклорни шевици украсиха
улични касети на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България предос-

тави 30 свои електроразпределителни
касети в центъра на столицата за изпъл-
нение на проекта "Art4Diplomacy", който
обединява фолклорни мотиви от Бълга-
рия и 30 държави с дипломатически ми-
сии в страната. Идеята за реализацията
на проекта е на художничката Петя Ил-
иева, която е популярна с картините си
с български шевици и фолклорни еле-
менти.

"Включихме се с удоволствие в ини-
циативата.Опитът ни досега показва, че
картините по уличните електроразпре-
делителни касети не само помагат за
съхранение на съоръженията ни в есте-
тически вид много по-дълго време, като
ги предпазват от облепване и друга вън-
шна намеса, но превръщайки улиците в
художествени галерии на открито, ние
допринасяме за подобряване на град-
ската среда. Отворени сме да се вклю-
чим и в други подобни инициативи", ко-
ментира Виктор Станчев, главен опера-
тивен директор на ЧЕЗ Разпределение
България.

Компанията е с дългогодишни тради-
ции в подобряване на градската среда
чрез изрисуване на електроразпредели-
телни касети. Досега, в рамките на раз-
лични проекти, са реализирали няколко
подобни инициативи в Благоевград,
Враца, Перник, както и по централните
софийски улици.



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
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с. Повалиръж, Софийско, къща (етаж и полуетаж),
    ЗП: 40 м2,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.
8. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
9. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
10. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2 - 16 000 лв.
11. Вила,с. Ръждавец, 3 етажа, 105 м2, двор: 1000 м2, гараж,
      ток, вода, канал, на асф. път, обзаведена - 20 400евро
12. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2, двор: 380 м2 - по договаряне
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офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ПРОДАВА
1. Гарсониера, Тева, ет.1, ново строителство - 36 000 лв.
2. Гарсониера, ет.1 - 31 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, след осн. ремонт, 3 тер., едната усвоена - 43 000 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 5, ЕПК, 2 тераси - 74 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
7. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 3, ново строителство, 76 м2 - 42 000 евро0
9. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 6 - 52 000 лв.; 62 000 лв.
10. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
11. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
12. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
14. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
15. Самостоятелна къща над автогарата, тухла, плоча - 33 000 лв.

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОБЯВЯВА

две свободни места за

медицински сестри

Заплата: 1000 лв.
За контакти:

тел. 076/ 60 11 32
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Търся горски работници,
събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
“Менпауър Груп” търси

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

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

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

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

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

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

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам 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
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Побитите камъни - земята лекува с магическа сила

Побитите камъни се намират
на двайсетина километра за-
падно от Варна. Отдалеч нео-
бичайните каменни образува-
ния приличат на свещен танц
на митични същества. Когато
ги доближи, човек вижда, че
това са каменни колони, които
сякаш необяснима сила е за-
била в земята.

Побитите камъни са около
300 на брой и са с неизвестен
произход. Със сигурност това
са природни образувания, но
фактът, че са кухи и запълнени
с пясък, озадачава изследова-
телите. Височината на някои
от тях достига 10 метра.

Съществуват различни тео-
рии за мястото, че то всъщ-
ност е древнотракийски астро-
номичен комплекс или пък
древен календар. Според дру-
ги твърдения в дните на про-
летното и есенното равноден-
ствие на това място стават чу-
деса - слънцето се прокрадва
в пролуките на камъните и се

случва нещо магическо. Ся-
каш Земята на това място се
„зарежда“ от слънчевата енер-
гия.

Природният феномен Побити
камъни е обявен за защитена
природна забележителност -
заради рядко срещаните ка-
менни образувания и няколко-
то застрашени вида растения,
които са избрали да виреят
именно на това, наподобява-
що пустиня място.

Все още никой не е разкрил
загадките на тази удивителна
местност, в която в средата на
миналия век са открити древ-
ни селища от старокаменната
епоха. За някои хора земята
там има магическа сила, която
по необясним начин лекува.
Сред камъните се забелязва
кръг, който е построен от чо-
вешка ръка и вероятно е бил
светилище. Там лечители с ек-
страсензорни способности
усещат енергия, от която чер-
пят сила.

Често могат да се видят хора,
които си наливат вода от една
чешма в близост до камъните,
за чиито свойства се носят ле-
генди. Казват, че е изключи-
телно лековита.

Легендата разказва, че тази
вода е бликнала като символ
на любовта...

Преди векове мястото, тога-
ва достигано от морето, се па-
зело от титани. В близост до
него живеел човек, на когото
Бог разкрил името си и го нап-
равил безсмъртен. Но му пос-
тавил условие: да не издава
божественото име, защото ще
изгуби безсмъртието си.

Младежът пазел тайната, но
една сутрин срещнал край мо-
рето невероятна красавица и
се влюбил. Когато научил, че
тя ще стане жена на един от
титаните, той решил да я отку-

пи от тях. Обещал им да из-
пълни всяко едно тяхно жела-
ние. А желанието било да раз-
крие името на Бога.

За тази цел той накарал тита-
ните да се подредят край бре-
га - така с телата им изписал
името.

Бог видят всичко: той бил
смаян от невероятната готов-
ност на младия мъж да напра-
ви всичко в името на любовта
(дори да загуби безсмъртието
си) и бил потресен от постъп-
ката на титаните, които така от-
нели безсмъртието на човека.

Бог ги наказал, като ги вка-
менил в тази фигура, изписва-
ща името му. А когато човекът
срещнал своята любима край
брега и я прегърнал, от земята
бликнала лековита вода.

И точно там след време хора-
та направили чешма.

Млада жена плаче на кристали
22-годишната арменка Сатеник Каразян страда от странна пато-

логия – в очите й вместо сълзи се образуват кристали.
Според лекарите, подобно явление е изключително рядко, за-

това е много трудно да бъде установена причината за него. Ус-
корената кристализация може да е свързана с повишена кон-
центрация на сол, която се съдържа в слъзната течност.

Сълзата е биологична течност, която по своето състояние на-
подобява състава на кръвта. При определени ситуации – гене-
тични заболявания или възпаления на очите или в организма,
може да се появят нарушения в състава ?, коментират офталмо-
лози.

При нарушена обмяна на веществата подобни кристали може
да се образуват в черния дроб или в бъбреците, затова пациен-
тката трябва да премине през подробни изследвания.

Първите симптоми на Казарян са се появили преди два месеца.
В рамките на денонощие в очите на младата жена може да се об-
разуват повече от 50 кристалчета.

Кардиолози: Спете по гръб
Сънят на страни е вреден за гръбначния стълб, и повишава вът-

реабдоминалното налягане в стомаха, каза главният кардиолог на
свободна практика от Министерството на здравеопазването на
Крим Валери Садовой пред РИА Новости.

Според експерта най-добрият вариант е да спите по гръб. Той до-
бави още, че най-опасната поза за сън е ембрионалната.

"Ембрионалната или седяща поза има лош ефект върху сърцето,
повишава вътреабдоминалното налягане, поради това има поду-
ване. Това е изпълнено с разширяване на вените и причинява
тромбоза", подчерта Садовой.

Освен това кардиологът говори за ползите от съня през деня. От
такава почивка, отбеляза лекарят, рискът от сърдечни заболява-
ния намалява и се появява усещане за енергичност.

Садовой също посъветва да „печелите“ достатъчен брой часове
сън.

„Осемчасовата почивка е това, което е наистина достъпно и пре-
поръчително“, заключи лекарят.
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Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019
г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска
собственост и учредяване на отстъпено право на строеж:

I. Описание на имота за търга и начална тръжна цена:
1. Два броя помещения с площ от 20 кв. м., намиращи се в сграда

с идентификатор 06286.501.761.2 в ПИ с идентификатор
06286.501.761, УПИ XI, кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. "Ангел
Коцелянов" № 7. Имота е актуван с АОС № 1973/27.12.2012 г.
Начална тръжна цена 24.65  лв., облагаеми с ДДС.

2. Учредяване възмездно право на строеж върху ПИ с
идентификатор 06286.501.850, попадащ в УПИ III "За обществено
жилищно строителство, озеленяване и магазин" кв.12 по РП, на
гр. Брезник(АОС № 1185/04.04.2012 г.)  за гараж №14 с площ 19.84
кв.м.; Начална тръжна цена - 723.40 лв., облагаеми с ДДС;

3. Учредяване възмездно право на строеж върху ПИ с
идентификатор 06286.501.850, попадащ в УПИ III "За обществено
жилищно строителство, озеленяване и магазин" кв.12 по РП, на
гр. Брезник(АОС № 1185/04.04.2012 г.)  за гараж №13 с площ 16.80
кв.м.; Начална тръжна цена - 612.55 лв., облагаеми с ДДС;

II. Вид на търга: С явно наддаване.
III.Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят

такива: да няма задължения към Общината.
IV. Дата, място и час на провеждане на търга:  10.10.2019 г. от

10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
V. Дата, място и час на провеждане на повторния търг 17.10.2019

г.  от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
VI. Специални изисквания към участниците, когато това се

налага от вида и предназначението на обекта - да използват
имотите по предназначение.

VII. Размера на депозита за участие в търга - 10 % от
обявената цена. Внася се от 02.10.2019 г. до 16.00 часа  на 07.10.2019
г. на касата на общината или по банков път. За повторния търг - от
14.10.2019 г. до 16 ч. на 15.10.2019 г.

VIII. Стъпка при явно наддаване: до 10 % от обявената цена.
IX. Други тръжни условия - за участие в търга следва да се

подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в
срока на подаване на депозита. На търга се представя документ
за самоличност или пълномощно.

Условие за участие и др. въпроси - на тел. 07751/21-60, Оля
Малинова, Иванка Василева.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник /П/

Бруталните развъдници за кучета
на България, Румъния и Унгария

Те идват от частни развъдници за кучета в Румъния, Унгария и
България, а в Германия се продават на дъмпингови цени. Темата
обаче не е особено популярна в Германия, включително и защото
твърде малко се знае за тази нелегална търговия с кутрета, се каз-
ва в репортаж на Западногерманското радио WDR. Фактите са след-
ните: всяка седмица в Германия пристигат контрабандни пратки с
нелегална "стока" – близо 200 000 малки кученца от подобен произ-
ход се продават всяка година в Германия. Особено търсени са по-
родите шпиц, чихуахуа, малтийска болонка и лабрадор, пише "Дой-
че веле".  Обикновено нелегалните пратки пристигат от Източна
Европа - кучетата там се "произвеждат" на конвейeр в развъдници
с изключително лоши условия – нерядко в клетките са наблъскани
по 200 кутрета, много от тях имат бълхи, въшки и всякакви други
паразити, както и заразни болести. Често животните получават за
храна само развалени остатъци от месо или вътрешности.

Брутални изтезания
На още по-големи мъки са подложени женските, които са пре-

върнати в "машини за разплод", се казва по-нататък в репортажа
на WDR. Същото важи и за мъжките кучета, които с ритници, бой и
дори с ток биват принуждавани да оплождат женските. Онези, кои-
то престанат да се възпроизвеждат, биват умъртвявани и заместе-
ни от други животни. Навършат ли 4 седмици, кученцата вече са
готови да тръгнат на път. Но търгашите, които ги развъждат, не прид-
ружават животните, а наемат шофьори, които ги доставят до жела-
ната крайна точка. Така те избягват по-големи щети, ако случайно
някоя пратка бъде задържана от властите. А самите доставчици оби-
кновено се отървават само с парични глоби.

Болните и изтощени животни, които често са нападнати от пара-
зити, не винаги издържат тежкото пътуване. Според някои изчис-
ления, всяко четвърто куче умира - или по време на пътуването,
или малко по-късно при новия си собственик. Затова контрабан-
дистите се опитват да продадат животните колкото се може по-бър-
зо. За тази цел често се използват социалните мрежи - чрез Фей-
сбук-групи, хаштагове в Инстаграм като #dogforsale, или чрез мал-
ки обяви в сайта за продажби eBay, където всеки ден се предлагат
стотици кученца за продан, много от които нелегално.

В тези платформи едно малко кученце върви между 300 и 800 ев-
ро. Ако продавачите бързат много, цената може да падне дори до
стотина евро. За сравнение: в легален развъдник в Германия цена-
та на едно чистопородно куче се движи между 1000 и 2000 евро.
Често търговците залагат на съчувствието на клиентите: уверяват
ги, че като си вземат малко кученце, ще го избавят от мъките и стра-
данията му. На практика се получава точно обратното - те допри-
насят за още повече мъки и изтезания на животни. Защото всяка
успешна продажба увелича предлагането: след всяко продадено
в Германия кученце, идват пет нови, се казва в репортажа.

Други търговци са още по-безскрупулни и фалшифицират доку-
ментите на животното, за да излезе, че то е имунизирано, с поста-
вен чип и от чиста порода. Това, разбира се, качва цената и търгов-
ците могат да му вземат лесно и четирицифрена сума. По оценки на
експерти, приходите от продажбите само в Германия възлизат го-
дишно на около 400 милиона евро.

Има легални начини да се сдобиеш с домашен любимец
Който по нелегален начин се сдобие с кученце и бъде разкрит,

рискува да плати солени глоби. Ако дадено животното не е имуни-
зирано срещу бяс, то се поставя под карантина - на първо време за
3 седмици. Този престой излиза на собственика поне по 20 евро на
ден. Но дори и кучето на външен вид да изглежда здраво, не е из-
ключено то да е страхливо и агресивно заради начина, по който е
било отгледано. Отделно от това имунната система на тези кученца
е недоразвита и те често боледуват. В тази връзка изданието съ-
ветва всички, които искат да си купят малко кученце по легален
начин, да настояват да им се покаже развъдника, от който то прис-
тига. Ако продавачът не може да даде ясни сведения, явно има
нещо съмнително. Изданието съобщава и това, че предаването на
WDR "Животни търсят своя дом" всяка седмица предлага за оси-
новяване животни, които са останали без стопанин. А всички те са
кастрирани, обезпаразитени, имунизирани и снабдени с чип.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

Одобриха ново "революционно"
лекарство срещу рак

Одобриха нов "ре-
волюционен" клас
лекарство за лечение
на рак в Европа за
първи път, съобщава
Би Би Си (BBC). Ле-
карството служи за
широк спектър от ту-
мори и разпознава
къде в организма има
генна аномалия. Уче-
ните във Великобри-
тания, които са тес-
твали лекарството,
споделят, че това е
"наистина много въл-

нуващо". Лекарството се казва larotrectinib (ларотректиниб)
2-годишната Шарлот Стивнсън от Белфаст, Северна Ирландия, е

една от първите пациентки, приели лекарството. Момиченцето е
диагностицирана с инфантилна фибросаркома (рак на съединител-
ната тъкан на тялото). През последната една година Шарлот е леку-
вана с ларотректиниб. Клиничният експеримент е протекъл в Мар-
сдън Сътън, Лондон.

Естер, майката на 2-годишната Шарлот споделя:
"Знаехме, че възможностите ни са ограничени, затова решихме

да опитаме и се радваме, че го направихме. Наблюдаваме как Шар-
лот в момента се развива и расте, наваксвайки изгубеното време.
Тя удиви всички със свояна енергия и ентусиазъм. Тя вече може
да води сравнително нормален живот, но най-хубавото е, че ле-
карството е оказало невероятно влияние върху тумора", споделя
щастливата майка. Туморът на Шарлот е причинен от генетична ано-
малия, която е известна като НТРК синтез на гени, допълват от BBC.
Една част от нейната ДНК случайно се е сляла с друга и така пром-
яната в нейното тяло, е довела до растежа на тумора.  Доктор Джу-
лия Чисколм, детски консултант за рак в болница Марсдън, заяви
за BBC, че откритието е изключително вълнуващо, защото може да
помогне на много хора, страдащи от различни видове ракови за-
болявания.
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Трябва да намерите общ език с лице, от кое-
то зависи вашата бъдеща кариера. Не се стра-
хувайте, ако думите са повече, от реалните
действия. Възможно е да има закъснения при
получаването на пари, но това не е критично.
Бизнесмените, ще трябва да се справят с мина-

ли проблеми, както и да търсят нови бизнес партньорства.

Днес, ще трябва да се справяте с един един-
ствен проблем, който ще ви тежи през целия
ден. Отношенията с любимия човек, са стигна-
ли до задънена улица и вие сте притеснени.
Опитайте се, да не настоявате на своите ре-
шения, дори ако сте принудени да го направи-

те. В работата всичко ще е отлично.

Днес, ще трябва да се държите в ръце, както
и да намерите отговори на сложни ежедневни
проблеми. Не се опитвайте да се противопоста-
вяте на тези, които са по-възрастни и по-
опитни. Включете интуицията си на пълна ско-
рост, за да не допускате грешка с нови хора.

Запознанство вечерта, може да прерасне в истинска любов.

Очаква ви труден ден, но доста обещаващ по
отношение на работата. Възможни са неприятни
изненади в колектива, ако се държите агресив-
но. Компромисът трябва да бъде по-важен за
вас, отколкото всичко друго. В любовта, не
трябва да се разстройвате, ако нещата не ста-

ват, така както сте ги замислили.

Днес, ще бъдете емоционално нестабилни,
което може да доведе до стрес и сблъсъци с
околните. Ако се чувствате не разположени, е
по-добре да се откажете от дълго пътуване.
Под въздействието на емоциите, не трябва да
вземате решения, в противен случай разочаро-

ванията ще се окажат болезнени.

Очаква ви, един двусмислен ден, когато ще
трябва да променяте плановете си по-няколко
пъти. В работата, завършете задачите за който
не ви е останало време. Денят е добър за уче-
ние, пазаруване и пътуване. В личния си живот
трябва да станете по-здравомислещи, за да не

се опарите. Усмирете темперамента си.

Може да се почувствате неуверени, особено
ако вървите против вашите амбиции. Честността
и богатия опит, са двата компонента, които ще
ви помагат да постигнете успех в работата си.
Смело решавайте, имуществени и финансови
проблеми - всичко ще се получи. Вечерта, може

да се наложи да оформяте важни документи.

Възможни са грешки, във финансовите ви де-
ла. Някой от приятелите, ще ви дадат ценни
съвети, струва си да ги слушате. Противоре-
чия могат да възникнат от страна на близки
роднини, но се опитайте да се контролирате.
Добре ще се справяте като организатор, така

че може да се заемете с някакво събитие.

Ще искате да прекарате един ден с любимия
човек. Нито работата, нито кариерата, нито
парите, днес няма да ви интересуват. Ще ви
доставя удоволствие да пътувате, да се сре-
щате с нови хора или да търсите нова сфера
на дейност. Вечерта също няма да скучаете,

възможно е пристигането на близък приятел или роднина.

Очаква ви плодотворен ден, освен ако не се
събудите преди вечеря. По отношение на люби-
мия човек може да се заблудите, така че бъде-
те внимателни относно това, което казвате.
Опитайте се, да докажете думите си на практи-
ка, за да не изпаднете в неприятно положение.

В областта на финансите всичко е стабилно.

Успешно ще премине целия ден, особено сут-
ринта. Ако смятате, че нещо или някой ви
пречи да осъществите вашите планове, тогава
покажете всичките си таланти и вложете малко
хитрост. Любимият човек, ще ви направи сюр-
приз. Но това няма да е скъп подарък или

ваучер за почивка, а нещо друго.

Препоръчително е, тези които имат собствен
бизнес, да усилят комуникацията с партньори-
те си. Направете това до обяд, за да съхра-
ните ентусиазма и увереността във вашите
способности. Обрата в личния живот, ще се
окаже неочакван, но приятен. Възможни са

конфликти с приятели или роднини.
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„Ñëàâàòà” äîïóñíà îáðàò â Ãúëúáîâî
Радомирци отново се смъкнаха под чертата при изпадащите

ВТОРА ЛИГА
9-ТИ КРЪГ

Резултати:
Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)

2:2
  [0:1 Глоар Антонио 25', 0:2 Владислав

Златинов 31', 1:2 Ангел Бастунов 41',
   2:2 Николай Дичев 59']
  [чк: Руслан Иванов (П) 90']
Локомотив Сф 1929 (София) - Локомотив

(Горна Оряховица)   3:0
  [2:0 Светослав Диков 45'+1',47'; 3:0 Цве-

томир Вачев 78']
20 септември 2019 г., петък, 18:30 ч / IX

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

(Балчик)            1:0
  [1:0 Живко Петков 90'+2']
21 септември 2019 г., събота, 17:00 ч / IX

кръг:
в Брацигово, ст."Христо Гюлеметов":
Хебър 1918 (Пазарджик) - Литекс (Ловеч)

1:0
  [1:0 Веселин Марчев 58']
21 септември 2019 г., събота, 18:00 ч / IX

кръг:
в Ловеч, Градски стадион:
Спартак (Плевен) - Поморие (Поморие)

2:1
  [1:0 Ивайло Раденцов 11', 2:0 Преслав

Антонов 20', 2:1 Милен Танев 36']
в Балчик, Градски стадион:
Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921

(Монтана)             1:0
  [1:0 Янаки Смирнов 75']
  [чк: Иван Михов (М) 90'+1']
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)          2:1   [0:1 Димитър Буров 20',
1:1 Ерай Карадайъ 49', 2:1 Димитър Алек-
сиев 79']

23 септември 2019 г., понеделник, 20:00 ч
/ IX кръг:

ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (Со-
фия)                  5:0 спорт/  stats

  [1:0 Андон Гущеров 15', 2:0 Денислав
Александров 26', 3:0 Тони Иванов 29',

   4:0 Андон Гущеров 55', 5:0 Денислав
Александров 81']

  [нбс: Иван Тилев (С) 86']
 Класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 24:4    24  т.
2. Септември 18:12   21
 3. Локомотив (Сф) 13:5    18
4. Монтана 15:6    17
 5. Нефтохимик 14:9    13
 6. Хебър 3 11:9    13
 7. Пирин 12:10   12
 8. Кариана ( 10:8    12
  9. Ботев 10:14   12
10. Литекс 16:9    11
11. Лудогорец  II 10:10   10
12. Локомотив (ГО)   9:17    9
13. Спартак   4:14    8
14. Черноморец   4:11    7
15. Струмска слава    8:17    6
16. Поморие    5:15    4
17. Спартак    3:16    2
--. Верея           [-][*] Изваден

Отборът на „Бо-
тев” (Гълъбово) побе-

ди с 2:1 Струмска сла-
ва в мач от деветия

Миньорски фенове стартират
кампанията „От баща на син....”

Юрген Клоп е треньор
№ 1 на ФИФА

Т р е н ь о р
№1 на ФИ-
ФА стана
Юрген Клоп,
след като
изпревари
Пеп Гуар-
диола (Ман-
честър Сити)
и Маурисио
Почетино (Тотнъм). "Наградата е доста теж-
ка. Благодаря на моето семейство, което е
вкъщи и гледа. Спечелих битката на фина-
ла и това е причината аз да съм номер 1, а
не Мауриси Почетино. Благодаря много и
на Ливърпул. Имаме страхотен отбор", обя-
ви той от трибуната.Нападателят на Дебре-
цен Даниел Жори се пребори с конкурен-
цията на Лионел Меси и Хуан Фернандо
Кинтеро за наградата „Пушкаш”, която се
връчва за автора на най-красивия гол за
2019 година.

Феновете на Миньор-
Перник неведнъж през
годините са доказвали,
че са плътно зад отбо-
ра и се опитват по раз-
лични начини да пома-
гат на клуба. По идея на
група фенове стартира
кампанията „От баща
на син…“. Феновете, за-
почнаха подготовка за
кампанията, като цел-
та на която е да се под-
помогне клубът.Орга-
низаторите катего-
рично заявяват, че
„От баща на син…“ не е
създадена по идея на
клуба, а на уважавани
фенове на Чуковете!
Идеята е да бъде създа-

дена уникална картина
от Кирил Богданов, коя-
то да се щампова на те-
ниските и да бъде нова-
та линия “ От баща на
син…” ръководството
на Миньор подкрепя
идеята на фенове-
те!Целта на кампания-
та не е феновете да из-
държат клуба, а да при-
кани привържениците
да бъдат активни и
посредством тези и
други общи усилия да
превърнат всички Мин-
ьорци в една единна об-
щност, способна да бра-
ни своите интереси и
тези на клуба от всич-
ки и всичко.

Създателите на „От
баща на син…“ прикан-
ват всеки, който одоб-
рява идеята, да се вклю-
чи в кампанията и да
подкрепи клуба със за-
купуването на фланел-
ка от Фен магазина на
„Миньор“ или от шат-
рата с фен артикули
преди всеки домакински
мач цената на която е
19 лева, а изработката
на всяка тениска е 8 лв.
разликата от 11 лв. ще
бъде изцяло за нужди-
те на клуба и фенове-
те.В цената също се
крие символика идваща
от годината на създа-
ване на клуба!

кръг на Втора лига.
Футболистите на

Влади Димитров за-
почнаха мача по най-
добрия начин, но поз-
волиха пълен обрат в
срещата и си тръгна-
ха без никакъв актив
от Гълъбово.

Домакините губеха
с 0:1 на почивката,
след като Димитър
Буров бе дал преднина
на гостите от Радо-
мир. В началото на
втората част Ерай
Карадайъ изравни за
Ботев, а в края на ма-
ча Димитър Алексиев
донесе успеха на тима
от Гълъбово.В класи-
рането Ботев (Гълъ-
бово) вече има актив
от 12 точки и се на-
мира на девета пози-
ция в подреждането.

„Струмска слава”
от своя старана е с
шест ма 15-а позиция.
Така радомирци отно-
во се смъкнаха под
чертата, която отде-
ля изпадащите от
групата отбори от
тези, които остават
в професионалния
футбол.

В следващия кръг
„Струмска слава” ще
има доста тежко до-
макинство.

В събота на Град-
ския стадион в Радо-
мир „Славата” приема
сдофийския „Локомо-
тив” в мач, в който
отново задължител-
но трябва да преслед-
ват победата и три-
те точки.

"Миньор" излиза срещу "Ботев" (Пд) без Тони Стоичков
Бранителят на

Миньор Тони Стоич-
ков ще пропусне сре-
щата от 1/16 фина-
лите от турнира за
Купата на България
срещу елитния Ботев
(Пловдив), стана ясно
след вчерашната
тренировка на тима.
Това съобщава офи-
циалният сайт на
клуба www.minyor-
pernik.bg.

Защитникът бе
принудително заме-
нен при победата над
Марек (Дупница) със
7:1 и ще трябва да по-

чива до края на сед-
мицата. Стоичков
най-вероятно ще про-
пусне и гостуването
на Рилски спортист в
събота. Двубоят с
Ботев е в сряда от 16
часа на стадиона на
мира.

Старши треньо-
рът на Миньор Юрий
Васев ще реши в пос-
ледния момент кой да
бъде партньор на Ан-
тон Славчев в центъ-
ра на защитата, като
опциите са поне три
Павлин Чиликов, Вик-
тор Райчев или

Стоян Манолски.„Из-
лизаме срещу един от
най-силните отбори
в Първа лига.

Преди две години
Ботев взе Купата, ми-
налото издание игра
финал. От този мач
можем само да спече-
лим, сверявайки си ча-
совниците срещу ели-
тен тим. Разбира се,
че Ботев е фаворит.
Просто разликата е
огромна. Ние излиза-
ме да играем добър
футбол и дано пока-
жем самочувствие.
Момчетата се нуж-

даят от подкрепа и
се надяваме, че три-
буните ще бъдат

пълни.“, сподели
Юрий Васев ден пре-
ди срещата.
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Нанесени са материални щети, за щастие пострадали хора няма

НЕ САМО КАНДИДАТИТЕ
ЗА КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИ-
ЦИ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ В
ОТПУСК ПО ЗАКОН. Нужни

са поправки в същия закон, според който и
избирателите не трябва да ходят на работа.
За да се запознае човек с цялата предиз-
борна агитация няма как да стане по друг
начин, освен ако не легне в къщи с брошур-
ките и не ги зачете в захлас. А те не са една
и две. Почти всички партии ще извадят по
едно книжле с намеренията си за следва-
щия мандат. Някои ще извадят и пари, ама
за тях ще пишем по-нататък. В началото на
кампанията, която се открива официално
други ден, бе словото, както е казано в Биб-
лията. Вчера първата брошура тръгна на
турне сред избирателното тяло. Ще я пос-
ледват и други. Избирателят трябва да е
добре информиран. Да чете, да си подчерта-
ва ключовите моменти и на места да допис-
ва в белите полета. Може да се радва, може
и да псува, но това си е по негова собствена
воля. Въпросът е да има време. А ако е при-
тиснат с времето и не осмисли правилно
посланията на местните политици, сигурно
ще сбърка. Затова отпуска му е майката.
Отпуска и четене. Напук на руския виц, че
чукчата е само писател, а не читател. Писа-
телите са други.Те също ще излязат в от-
пуск.

НЯКОИ ГОДИШНИНИ ДОЙДОХА КА-
ТО ПО ПОРЪЧКА. СЯКАШ КОМУНИС-
ТИЧЕСКАТА ВЛАСТ НАВРЕМЕТО е хо-
дила при Ванга да съгласува как кръглите
годишнини да съвпадат с предизборна
кметска кампания. Така се получи и с Бата-
новци, и със Земен. И двете бивши села
станали градове по едно и също време пре-
ди 45 години. Някои биха ревнали "45 годи-
ни стигат!", ама само ако имат предвид де-
мографската картинка, според която и две-
те градчета днес са по-безлюдни от време-
то, когато са били села. А иначе на градски-
те кметове им се получи добре. Официал-
ности от висок ранг, почести, награди, чес-
титки даже от Бойко Борисов, самодейни
състави и всенародни веселби. Дето се ви-
ка, с държавна пита партиен помен напра-
виха. Предизборната им кампания тръгна
тържествено и без да дават лични пари.
Кофти обаче е друго. Супер кръглата 50-го-
дишнина ще се падне след 5 години. А
следващите местни избори са след четири.
Едната година разминаване може да се
окаже фатална. По този въпрос трябва да се
мисли стратегически. Ако трябва нещо и от
историята може да се пипне. Колцина от
днешните батановчани и земенчани помнят
кога точно от селяни са станали граждани.

Любомира ПЕЛОВА
Шест пожар с ма-

териални загуби са
гасени от огнебор-
ците в региона през
изминалите почивни
дни.

За щастие постра-
дали хора при тях
няма, еточниха от
пресцентъра на Об-
ластната дирекция
на полицията.

В понеделник, око-
ло 2,30 часа през
нощта е подаден
сигнал за горящ лек
автомобил "Фолк-
сваген Голф", парки-
ран до блок в пер-
нишкия квартал "Из-
ток".

Пристигналият на
място екип от пер-

Днес теглят жребия за номерата
на партиите и коалициите за вота

Любомира ПЕЛОВА
Централната избирателна комисия

съобщи, че днес, 25 септември, от 10;
часа ще се проведе жребий за опре-
деляне на поредните номера на партии-
те и коалициите, регистрирани в ЦИК в
бюлетините за гласуване в изборите за
общински съветници и за кметове, нас-
рочени за 27 октомври 2019 г.

В 11.30 часа ще се проведе жребий
на реда за представяне на кандидатите
на партиите и коалициите, регистрирани
в ЦИК, в различните форми на предиз-
борна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребиите ще се извър-
ши публично и на него могат да при-
състват упълномощени представители
на партиите и коалициите, кандидати,
наблюдатели и представители на
средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата
на Народното събрание.

Изясняват причините за смъртта
на работник във фирмен цех

Любомира ПЕЛОВА
Причините за смъртта на 38-годишен

мъж се разследват от пернишки следова-
тели, полицаи и служители на Инспекция-
та по труда.

Инцидентът е станал на 20 септември,
когато е подаден сигнал на тел. 112 за по-
чинал човек в цех на площадка на бив-
шия завод "Червена могила". Фирмата се
занимавала с пресяване и продажба на
въглища. По първоначална информация
38-годишнят мъж, който е  от Плевенско
паднал и в резултат на това починал на
място.

Тялото му е закарано в Съдебна меди-
цина  - Перник за аутопсия.

Работата по случая продължава.

нишки пожарникари
потушил пламъци-
те. Колата е обгор-
яла в предната й
част.

От разразилия се
огън е засегнат и
паркирания наблизо
"Фиат Пунто". При-
чините за пожара не
са установени.

Извършен е оглед
от служители на
Второ РУ.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

В пернишкия квар-
тал "Монте Карло" е
горяло електрическо
табло.

Сигнал в пожарна-
та е подаден вчера,
около 09, 50 ч. По-
жарникарите поту-
шили огъня.

В резултат на къ-
со съединение са об-
горели кабелите в
таблото.

Пожар е вилнял и в
шивашки цех в облас-
тния град. Огънят
е лумнал на 22 сеп-
тември, около обяд.
Причината е извър-
шване на огневи и
заваръчни работи.

Изгорели са дърве-
на обшивка, малка
част от хидроизола-

ция и ламаринени
бордове. Три екипа
на пожарната се от-
зовали на сигнала.
Материалните ще-
ти са незначителни,
няма пострадали хо-
ра.

Същият ден е из-
горял и микробус,
когато е подаден
сигнал за горящ "Пе-
жо Боксер" на улица
"Силистра".

За жалост огне-
борците не успели
да спасят возилото,
което е унищожено
напълно.

Причината е тех-
ническа неизправ-
ност.

На 20 септември в
областния град са
горели апартамент
и павилион за закус-
ки.

И при двата слу-
чая причината е неп-
равилно ползване на
нагревателни уреди.
В апартамента са
изгорели ютия и
част от естествен
паркет, а в павилио-
на - газов фритюр-
ник, маса и захран-
ващ маркуч.

Няма пострадали
хора и нанесени дру-
ги материални ще-
ти.

Бърз съд за четирима
нарушили закона
Любомира ПЕЛОВА

Четири бързи
производства са за-
почнати в региона.

С 2,27 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила
си марка "Фиат Ме-
реа" 38-годишен ра-
домирец. Мъжът
бил проверен на 20
септември, в село
Стефаново. Отка-
зал кръвна проба за
химичен анализ и бил
задържан за 24 часа
с полицейска мярка.

Столичанин е шо-
фирал мотоциклет
в нетрезво състоя-
ние. В понеделник
през нощта, в кова-
чевското село Кали-
ще е проверен мото-
циклет "Симсон", уп-
равляван от 36-го-
дишен жител на Со-
фия. При изпробва-
нето му с техничес-
ко средство за алко-
хол са отчетени

1,54 промила алкохол
в издишания въздух.
Взета му е кръвна
проба за химичен
анализ и е задържан
за 24 ч. с полицейска
заповед.  Отново
столичанин е засе-
чен да шофира авто-
мобил "Форд Фокус"
след употреба на ал-
кохол. Това е стана-
ло на 21 септември,
в близост до бензи-
ностанция в пер-
нишкия квартал "Ка-
раманица".

При изпробването
му с техническо

Хаос с доставките на мляко
и плодове в училищата

Светла ЙОРДАНОВА
В началото на учебната година има

хаос и неясноти с доставките на мляко и
плодове в училищата по схемите "Учи-
лищно мляко" и "Училищен плод".

През миналата година се даде въз-
можност на директорите на училищата
да си избират доставчик на мляко и пло-
дове, който договор е валиден 3 години.

Това лято обаче ръководството на
ДФЗ изпраща имейл до директорите, в
който обявява нов прием за избор на но-
ви доставчици.

Защо се стига до тази промяна, не ста-
ва ясно. А директорите са притеснени
има ли шанс децата да останат без за-
куски за новата учебна година. Казусът
се повтаря за пореден път, твърдят учи-
лищните директори.

Въпреки че миналата година те имаха
право сами да изберат доставчици с до-
говор за 3 години.

От Държавен фонд Земеделие обясни-
ха, че няма хаос по програмите.

Млекопроизводителите обаче казват,
че към този момент работата им е
спряна заради неясните текстове на
фонда.

От фонда обещаха, че програмите ще
продължат и децата ще получават ка-
чествени продукти.

Според производителите обаче тези
промени целят в схемата да бъдат
включени търговци-доставчици.

Производителите поискаха в най-ско-
ро време да се намери решение, за да
могат доставките да тръгнат навреме
към училищата.

средство за алкохол
са отчетени 1,03
промила. Взета му е
кръвна проба за хи-
мичен анализ и е за-
държан за 24 часа с
полицейска мярка.
26-годишен столича-
нин е управлявал не-
регистриран мото-
циклет "Хонда".
Младежът е прове-
рен на 22 септември
в радомирското село
Чуковец. Возилото е
иззето и работата
по документиране
на случая продължа-
ва.


	Sp181_01 INT
	Sp181_02
	Sp181_03
	Sp181_04
	Sp181_05
	Sp181_06
	Sp181_07
	Sp181_08
	Sp181_09
	Sp181_10
	Sp181_11
	Sp181_12 INT

