
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

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

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

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Долар = 1.78 лв.
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Св. мчк Калистрат
и дружината му

Българи-
хюндайци!

Пустите клисурци, станали московци, се
пее в една възрожденска песен. Сещаме се
за нея покрай предизборните песни, които
се пеят чак от далечна Южна Корея. И тия
песни са възрожденски, и те патоса вди-
гат, и те развитие вещаят. Доскоро бъл-
гарите бяхме почти записани в партията
на фолксвагенистите. Обещаваха ни по ед-
на чистак новичка шкодичка за всеки пъл-
нолетен гражданин, без даже да поставят
условието да имаш шофьорска книжка.
Немският автомобилен гигант беше на ед-
на ръка разстояние от нас, но ръката на
турците се оказа по-къса и комшиите вече
могат да черпят за придобивката. Пар-
тията на фолксвагенистите фалира пре-
дизборно, затова Борисов нави ръкави и
литна до Корейския полуостров. Оттам
реши да ни записва в алтернативна пар-
тия - на хюндайците. Лошо е ако предиз-
борно останем безпартийни. Започна яко
TV-облъчване - от трошене на дъска до
снимки в научно-изследователски център.
Българи-хюндайци! Звучи възрожденско и
патриотично. И за нас, и за корейците. Не
ни върза със завода на "Фолксваген", ама
да видите какво става с батериите на
"Хюндай", продължава азиатската агита-
ция. Между кола и батерия разликата е ка-
то между кон и кокошка, ама това бълга-
рите-хюндайци тепърва ще разберат.

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 220

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Домакин бе областната администрация в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Областна админис-
трация - Перник бе до-
макин на кръгла маса,
която се реализира по
проект "Толерантно
общество за интегра-
ция на лицата, търсе-
щи или получили меж-
дународна закрила", фи-
нансиран от фонд "Убе-
жище, миграция и ин-
теграция" 2014 - 2020 и
изпълняващ се от "Ев-
ропейски институт".

Събитието откри
заместник облас-
тният управител Иво
Иванов с обръщение
към участниците,
сред които имаше
представители на ан-
гажирани институции
от регион Перник - ор-

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

гани и ведомства, има-
щи отношение към ин-
теграционните въп-
роси.Лектори и моде-
ратори по програма
бяха Иван Шаренков -
правен консултант по
миграционните въпро-
си и доц. д-р Иван Ви-
долов от Академията
на МВР.

Директорът на Евро-
пейски институт Лю-
бов Панайотова пред-
стави целите на проек-
та,състоящи се в по-
вишаване на нивото на
информираност на
приемащото общество
в Република България
относно гражданите
на трети страни, и
формиране на толеран-
тност и позитивни

СТР.3

СТР.2

СТР. 11
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Перничанин, пипнат с дрога,
застава пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин застава пред Темида за

притежаване на наркотици.
В началото на 2018 г., на ул. "Стома-

на" в областния град бил проверен 37-
годишен перничанин.

При вида на полицаите той предал
доброволно около 30 грама екстази, 8
грама ефедрин и грам и половина кана-
бис.

Привлечен е като обвиняем по чл. 354
"а", ал. 3 от НК и му е наложена мярка
за неотклонение "подписка".

“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

н а г л а с и
към лица-
та, търсе-
щиили по-
л у ч и л и
междуна -
родна зак-
рила, както
и пълно-
ц е н н а т а
им интег-
рация в об-
ществения
живот на
приемаща-
та страна.

Разгледа-
ни бяха
ощетеми-
те за това кой има пра-
во да получи междуна-
родна закрила у нас; как-
ва е разликата между
мигрант, имигрант,

Масиран контрол по пътищата вчера
Любомира ПЕЛОВА

За четвърта поред-
на година на терито-
рията на цяла Европа
вчера се проведе ма-
щабната операция ED-
WARD - Европейски
ден без загинали на
пътя (European Day
Without A Road Death).
Инициативата е на
Европейската мрежа
на службите на пътна
полиция - TISPOL.

Тя e част от Евро-
пейската седмица на
мобилността, като

целта е да се ограни-
чат до минимум жер-
твите на пътнотран-
спортни инциденти.

Мотото, избрано
от организаторите
тази година, е "Оби-
чам семейството си!
Да го пазим на пътя!".

Проектът насърча-
ва участниците в
пътното движение да
мислят на първо
място за безопаснос-
тта, докато шофи-
рат, вървят пеш или
карат велосипед.

емигрант, лице, търсе-
що защита и бежанец;
какъв е броят на лица-
та, търсещи убежище
и бежанците встрана-

Да са наясно с рис-
ковете, на които мо-
же да изложат своя
и живота на остана-
лите участници в
движението, и не на
последно място - как
всеки може да допри-
несе за намаляване
на рисковите ситуа-
ции на пътя, заяви
регионалният гово-
рител на ОД на МВР
в Перник Венцислав
Алексов.

та ни, както и какво
става с лицата, получи-
ли бежански статут.

На страница 12

На страница 3
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Увеличение на болните от остри респираторни заболявания установи РЗИ

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

Европейска нощ на учените 2019
Светла ЙОРДАНОВА

България се включва в инициативата Евро-
пейска нощ на учените за 13-та поредна годи-
на, благодарение на два проекта, финансира-
ни от Европейската комисия по дейностите
"Мария Склодовска-Кюри". Инициативата се
провежда едновременно в цяла Европа в пос-
ледния петък на септември. У нас университе-
тите и научните институти ще отворят врати с
организирани събития на 27 септември от
18:00 до 22:00 часа. Единият от проектите, с
които страната ни ще участва - REFRESH,
включва над 150 събития, свързващи науката
с културата. Активности ще се проведат в гра-
довете Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Габрово, Долна Митрополия, Плевен,
Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и
Тръстеник. Събития ще има и на борда на
научноизследователския кораб "Академик",
в единствената в България изследователска-
та миниподводница РС-8В и в родопската тес-
нолинейка по маршрута Септември-Велин-
град, която тръгва от гара Септември, точно в
20:45 часа. В София REFRESH ще представи
паралелни събития на 20 места, а централната
локация ще бъде Античен комплекс "Серди-
ка" под стъкления купол на Ларгото между
Министерския съвет и Президентството, къде-
то от 18:00 часа ще се състои официалното от-
криване и награждаване на победителите в
конкурсите за деца и младежи. Подлезът под
Ларгото ще се превърне в мини панаир на нау-
ката с щандове с демонстрации и експери-
менти. Посетителите ще научат какво е да си
молекулярен биолог, да разберат неподози-
рани факти за слънчевите затъмнения и да от-
крият какви ще са първите изследвания в бъ-
деща марсианска лаборатория, и да видят ди-
гитална програма в партньорство с НР. В Ев-
ропейския кът ще има информация за проекти
за наука, финансирани от Европейската коми-
сия, включително стипендиите "Мария Скло-
довска-Кюри".В Пловдив заедно с Фондация
Пловдив 2019 и Община Пловдив, организато-
рите ще разположат щандове с много изнена-
ди на пл. "Стефан Стамболов", които ще до-
пълнят събитията в Регионалния природонау-
чен музей, Медицински университет Пловдив,
ИЗК Марица и Кино Lucky. За първи път в
проект REFRESH се включва и Велико Търно-
во - в Хакерспейс ще се разположат учени от
образователната платформа "Тинузавър", кои-
то ще демонстрират електроника, роботика и
3D принтиране, както и специалисти от образо-
вателната инициатива "Университет за деца"
и химиците от Корпуса за бързо гърмене.

Едва 44 на сто от засетия
слънчоглед в областта е прибран
Силвия ГРИГОРОВА

Над 44 на сто от
засетите площи с
маслодаен слънчог-
лед са вече ожънати.
Това информираха от
Областна дирекция
"Земеделие" в Перник.

Най-добра органи-
зация по прибиране-
то на слънчогледа
са създали стопани-
те от Радомир, кои-
то и тази година
засяха най-много
площи с тази култу-
ра- 40 150 дка. От
тях до момента е
прибрана реколтата
от 24 800 дка, което
п р е д с т а в л я в а
61.77% от засетите
площи. От тях са
получени 3 472 т
продукция при 150
кг среден добив от

декар при 140 кг сре-
ден добив от декар,
който е най-ниския в
областта за сега.

Стопаните от
Брезник напредват с
прибирането на
слънчогледа. От за-
сетите 27 280 дка
те вече са реколти-
рали 12 370 дка, кое-
то означава 45 34%
от площите. От
тях са получени 2
226 т продукция
при 180 кг среден
добив от декар, кой-
то се очертава за
сега като най-висо-
кия в региона.

С по-бавни темпо-
ве върви жътвата
на слънчогледа в
Перник. От засети-
те в общината 14
410 дка е прибрана

56 830 декара с предсеитбена
подготовка има в Пернишко

Силвия ГРИГОРОВА
Есенната кампания  в областта бавно на-

бира скорост. До момента е извършена
предсеитбена подготовка на 56 830 дка
площи.

Най-много площи с предсеитбена подго-
товка традиционно има в Радомир. До мо-
мента в землището на общината са подгот-
вени да сеитба на есенни култури 27 500
дка.

Стопаните в Перник напредват също с
предсеитбената подготовка. До момента те
са подготвили 12 000 дка за сеитба на есе-
нници.

В Брезник до момента има 7 850 дка с
предсеитбена подготовка.

Земеделците от Трън са извършили  до
сега предсеитбена подготовка на 6 000
дка.

В Ковачевци вече има 2 380 дка с пред-
сеитбена подготовка, а в Земен- 1 100 дка.

Успоредно с предсеитбената подготовка
се извършва и дълбока оран на площите,
определени за сеитба на пролетни култури.
До момента са изорани общо 18 250 дка.
Най-много площи с дълбока оран има в
землището на община Радомир- 12 350
дка. Следват общините: Перник- 4 500 дка,
Трън- 1000 дка и Земен- 400 дка.

За сега единствено стопаните от Перник
са извършили предсеитбена подготовка на
3000 дка и в Трън- 1 500 дка.

Силвия ГРИГОРОВА
Близо три пъти са

се увеличили болните
от остри респира-
торни заболявания
през изминалата сед-
мица. Това установи
Регионалната здравна
инспекция. Регистри-
раните случаи са 20,
при 7 за предходната

седмица. Заболевае-
мостта през този пе-
риод е била 27.16%oo,
при средна за страна-
та 26.38%oo  към
15.09.2019 г

Констатирано е ле-
ко увеличаване на бол-
ните от заразни за-
болявания. Болните
от тези заболявания

реколтата от 2 500
дка, което ще рече
17.35% от засетите
площи. От тях са
получени 375 т про-
дукция при 150 кг
среден добив от де-
кар.

Все още земеделци-
те от Земен, Кова-
чевци и Трън не са
създали организация
по прибирането на
слънчогледа, което
буди тревога, тъй
като на дневен ред
вече е есенната кам-
пания.

По информация от
Областната дирек-
ция, до момента
стопаните в облас-
тта са прибрали 6
073 т слънчоглед
при 153 кг среден
добив от декар.

през периода са 8, при
6 за предходната сед-
мица.

През миналата сед-
мица са установени 3
заболели от варицела,
при нито един болен
за предходната седми-
ца. Всички болни са от
Перник и се лекуват
амбулаторно, като

от тях 2 са
деца.

През сед-
мицата е ус-
тановен 1
болен от
туберкуло-
за, който се
лекува ста-
ционарно в
СБАЛББ -
П е р н и к .
През пред-
ходните две
седмици не е
р е г и с т р и -
ран нито
един болен
от туберку-
лоза.

През пе-
риода са ре-
гистрирани
и 3 заболели
от ентеро-
колит, при 2
за предход-

ната седмица. Болни-
те са от Перник и
Трън и са хоспитали-
зирани в Инфекциоз-
ното отделение на
МБАЛ "Р. Ангелова"  и
СБАЛИПБ "проф. Ив.
Киров"-София.

Здравната инспек-
ция е установила през
миналата седмица 1

КО "Орфей" открива творческия си сезон
Светла ЙОРДАНОВА

Камерен оркестър
"Орфей" открива
днес новия си твор-
чески сезон с кон-
церт от 18, 30 часа
в галерия "Любен
Гайдаров" на Дворе-
ца на културата.

Солисти на концер-

та ще бъдат Павел
Пенев- цигулка Бъл-
гария/Испания, Мони
Симеонов- цигулка
България / САЩ,
проф. Лидия Ошавко-
ва- флейта, Джовани
Муньоло- флейта
Италия и проф. Ата-
нас Атанасов- пиано.

Под диригент-
ството на маестро
Райчо Христов "ОР-
фей" ще зарадва по-
читателите на му-
зиката с изпълнения
на Бах,Вивалди, Коре-
ли, Бритън, Атана-
сов и Димитър Ни-
нов.

О Б Я В А
до заинтересуваните лица и

общественост
От: ЗП Корнелия Костадинова Рибарска
Пълен пощенски адрес:  с. Студена, ул.

"Ален мак" №1, общ. Перник, обл. Перник
Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

0899805004
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има
инвестиционно предложение за:

Участие в Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стар-
това помощ за развитието на малки сто-
панства" от ПРСР 2014-2020 г. със следно-
то проектно предложение: "Модернизация и
развитие на съществуващото говедовъдно
стопанство в землището на с. Студена,
общ. Перник, обл. Перник"

Мнения и възражения ще се приемат в срок
от 14 (четиринадесет) дни от датата на публи-
куване на тел: 0899805004; Корнелия Рибар-
ска

болен от лаймска бо-
релиоза от Перник,
който се лекува ста-
ционарно в МБАЛ"Р.
Ангелова"-Перник.

От РЗИ уверяват,
че случаите са проу-
чени и са взети про-
т и в о е п и д е м и ч н и
мерки спрямо болни-
те, контактните
лица и околната сре-
да.

През седмицата ин-
спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
118 проверки. От тях
13 са свързани със
спазване на забраната
за тютюнопушене в
заведения за общес-
твено хранене.

РЗИ продължи и
през изминалата сед-
мица мониторинга на
питейните водоиз-
точници. Взети са
142 проби от водоиз-
точници, в различни
населени места в об-
ластта, за да се уста-
нови дали подаваната
от тях вода за питей-
но-битови цели отго-
варя на изискванията
на Наредба №9. Взети
са и 4 проби от бути-
лирани води.
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Домакин бе областната администрация в Перник

В хода на дискусия-
та беше обсъдена и
приетата през 2017
г.Наредба за условия-
та и реда за сключва-
не, изпълнение и
прекратяване на спо-
разумение за интег-
рация на чужденците
с предоставено убе-
жище или междуна-
родна закрила.

Повечето от при-
състващите изрази-
ха мпението си, че
макар и важна стъпка
в създаването на по-
добър и функциони-
ращ механизъм за ин-
теграция на бежан-

И учителите притеснени за
външното оценяване в 10 клас

ци, на практика нова-
та Наредба не пред-
лага съществена под-
крепа по отношение
на някои от най-съ-
ществените и дока-
зано непредолими
препятствия към
ефективна интегра-
ция.

Тя не запълва праз-
нотите в сферата на
достъпа на бежанци-
те до социални жили-
ща и семейни помощи
за деца, които зако-
нът понастоящем не
позволява.

Това създава значи-
телен риск от без-
домност сред призна-
тите бежанци. Оси-

гуряването на обуче-
ние по български ези-
к също не е изяснено.

Директори и пред-
ставители на ве-
домства и институ-
ции от област Пер-
ник заявиха, че проб-
лемите и несъвър-
шенствата в Наред-
бата трябва да се ко-
ригират след об-
стоен анализ на спе-
цификите на опреде-
лените региони.

Това ще осигури
ефективното прила-
гане на национален
интеграционен меха-
низъм и равномерно
разпределение и из-
пълнение на отго-

ворностите по пре-
доставяне на дос-
тойни условия за жи-
вот на бежанците и
лицата, получили ху-
манитарен статут,
в усилията им да
станат самостоя-
телни и активни чле-
нове на българското
общество.

Статистическите
данни показват, че
тенденцията през
последните години е
за съществено на-
маляване на броя на
лицата, търсещи
закрила в нашата
страна. За първите
7 месеца на изминала-
та година закрила у

Как вижда избирателят
идеалния кмет?

Любомира ПЕЛОВА
За българите полът и възрастта на кме-

та на тяхното населено място нямат зна-
чение. Важно е да бъде честен. Най-мно-
го би ги отблъснало един градоначалник
да е корумпиран. Едва 8% смятат, че са
подходящи да бъдат кмет, а 12% посоч-
ват, че ще се справят по-добре от настоя-
щия в тяхното населено място. Това по-
казват резултатите от изследване на со-
циологическа агенция "Тренд", проведе-
но между 9 и 16 септември.

В контекста на предстоящите местни
избори на 1007 души са зададени поре-
дица от въпроси, които отразяват нагла-
сите на българите по отношение на ид-
еалния за тях кмет.

На въпрос дали мъж или жена е по-доб-
ре да бъде кмет на тяхното населено
място, то в най-голям дял - 48%, посоч-
ват, че полът няма значение. 36% обаче
са на мнение, че е по-добре мъж да бъде
начело, докато едва 10% биха искали
жена. За жените в по-голям дял няма
значение полът на кмета на населеното
им място за сметка на мъжете.

41% са на мнение, че възрастта няма
значение, но 40% от българите посочват,
че кметът начело на тяхното населено
място трябва да бъде млад. Регистрират
се ниски стойности при опцията "възрас-
тен" - 14%. В Столицата в най-голяма сте-
пен възрастта няма значение, докато в
областните и малките градове смятат, че
кметът трябва да бъде млад.

Според 72% от българите е много важ-
но и по-скоро важно кметът да е роден в
същото населено място, докато само
21% са на обратното мнение.

За 69% е важно кметът на тяхното насе-
лено място да има деца, а 23% посочват,
че за тях изобщо не е важно или по-ско-
ро не е важно. Прави впечатление, че до-
ри при най-младата възрастова група
(18-29 г.) в по-големи дялове е важно
кметът на населеното им място да има
деца.

Сходни данни се регистрират и по отно-
шение на владеенето на чужд език/ези-
ци. 71% са на мнение, че по-скоро е важ-
но и много важно кметът да знае чужд
език. За живеещите в Столицата в най-
голяма степен това е важен индикатор.

Управленският опит се явява важен
фактор за 88% от българите, като едва
7% посочват, че не е важно. Разпозна-
ваемостта също се оказва важен инди-
катор, който не е маловажен за българи-
те. 79% от българите посочват, че за тях е
много важно и по-скоро важно кметът на
населеното им място да бъде известен/
разпознаваем. Опитът в частния сектор/
бизнес е важен индикатор за 50% от бъл-
гарите, за 36% изобщо не е важно или
по-скоро не е важно.

По отношение на партийната подкрепа,
то 42% посочват, че е важно кметът на
тяхното населено място да бъде от пар-
тията, която подкрепят, докато за 39% то-
ва не е важно. Видно е от данните, че за
по-младите хора това не е от такова зна-
чение, но с увеличаване на възрастта то-
зи фактор нараства.

В проучването беше зададе въпрос,
дали българите смятат лично себе си за
подходящи за позицията кмет. Едва 8%
са на мнение, че са подходящи, докато
цели 78% са на противоположното мне-
ние. 14% не могат да преценят. Мъжете в
по-голям дял смятат себе си за подход-
ящи за сметка на жените. 12% посочват,
че ще се справят по-добре от настоящия
кмет, 9% са на мнение, че ще се справят
по-зле. Близо 70% са на мнение, че тази
работа не е за тях.

За българите полът и възрастта на кме-
та на тяхното населено място нямат зна-
чение. Важно е да бъде честен. Най-мно-
го би ги отблъснало един градоначалник
да е корумпиран. Едва 8% смятат, че са
подходящи да бъдат кмет, а 12% посоч-
ват, че ще се справят по-добре от настоя-
щия в тяхното населено място.

Светла ЙОРДАНОВА
Учителите се при-

тесняваме повече от
учениците. Това заяви
преподавателят Свет-
лозар Георгиев, който е
един от лауреатите на
XX Национален конкурс
"Учител на годината" и
автор на няколко нови
помагала с тестове за
матури за 7-и и 10-и
клас.

Повод за думите му е
предстоящото първо
задължително външно
оценяване по български
език и литература и по
математика в 10-и
клас, предвидено за
края на тази учебна го-
дина. В него се включва
материал от 8-и до 10-
и клас. Задължителна
ще е и матурата по IT
за измерване на диги-
талните компетен-
тности, по желание ще
е матурата по чужд
език.

Според Евгения Кос-
тадинова от МОН вън-
шното оценяване е ру-
тинна дейност.

Според Светлозар
Георгиев, ако има труд-
ност, тя вероятно е
свързана с прекалено
обемния материал по
литература.

"Твърде много авто-
ри и произведения има
включени в учебната
програма по литерату-
ра и от тук са и при-
тесненията на колеги-
те - доколко ще може
да се преподаде този
материал", каза той.
Според него някои ав-
тори и текстове ще се
предадат в рамките на
два, три учебни часа,
иначе времето няма да
стигне.

На друго мнение са
експертите от МОН,
за които матурите са
рутинна дейност. "То-
ва е поредното вън-
шно оценяване. Знаете,
че външни оценявания
в българската образо-
вателна система се
провеждат вече от по-
вече от 12 години. То-
ва е една рутинна дей-
ност, при която учени-
ците трябва да де-
монстрират своите
усвоени умения и ком-
петентности, вече с
материал, който не е
поднесен от препода-
ващия учител, а от
външна оценяваща ор-
ганизация", каза Евге-
ния Костадинова, ди-
ректор на дирекция
"Съдържание на преду-

чилищното и училищ-
ното образование" в
МОН.

Учениците, на които
им предстои външно
оценяване, вече са има-
ли подобни изпити в
края на 4-ти и в края на
7-и клас.

Организацията на
външното оценяване
ще бъде подобна на та-
зи от "малките мату-
ри" в края на 4-ти и на
7-и клас. Изпитите ще
са в училищата, къде-
то учат младежите, а
квесторите ще бъдат
външни.

Създадени са изцяло
нови учебни програми
за учениците в 10-и
клас.

"Външното оценява-
не чрез различен тип
задачи например по
български език ще оце-
нява умението на уче-
ника да търси, извлича,
обработва, използва
информация от различ-
ни информационни из-
точници. Или пък - да
познава и прилага кни-
жовно езиковите нор-
ми, или пък - да открива
и редактира стилово
езикови грешки", об-
ясни Евгения Костади-
нова.

Прибрана е продукцията от
около 35% от картофите в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Около 35% от засетите с картофи пло-

щи в областта са вече прибрани, инфор-
мираха от Областна дирекция "Земеде-
лие".

С най-бързи темпове върви ваденето
на картофите в Земен. От засетите в об-
щината 300 дка с този зеленчук, вече
са реколтирани 200 дка. От тях са полу-
чени 250 т продукция, при 1 250 кг сре-
ден добив от декар, който за сега е
най-ниския в региона.

Стопаните от Радомир напредват бър-
зо с прибирането на реколтата от карто-
фите. От засетите 1 420 дка вече са из-
вадени картофите от 790 дка. От тях са
получени 1 422  т продукция при 1 800
кг среден добив от декар.

В Брезник бавно напредват с приби-
рането на картофите. От засетите 380
дка, вече са реколтирани 100 дка. От
тях са получени 200 т продукция при 2
000 кг среден добив от декар.

В Трън, където отново са засети най-
много площи с картофи- 2 500 дка, вече
са извадени 790 дка.

От тях са получени 1 950т продукция
при 3 000 кг среден добив от декар,
който се очертава като най-висок н ре-
гиона за сега.

Тази година само земеделците от Ко-
вачевци и Перник не са засели нито де-
кар с картофи.

По информация на Областната дирек-
ция, до момента стопаните в областта
са прибрали 3 822 т картофи при 2 197
кг среден добив от декар, който да се-
га е по-нисък от миналогодишния..

нас са потърсили об-
що 743 лица. От тях
на 200 души е предос-
тавен бежански ста-
тут, на 337 - хумани-
тарен, а откази за
предоставяне на за-
щита са получили об-
що 445 души. От по-
търсилите закрила
най-много са гражда-
ните на Сирия - 323
лица, следвани от
граждани на Афганис-
тан - 193 лица и Ирак
- 123 лица. От полу-
чилите статут
срeдно до 5% оста-
ват в Република Бъл-
гария, като 90% от
тях са трудово анга-
жирани.

от страница 1
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Художникът събра почитатели в галерия "Кракра"

Светла ЙОРДАНОВА
ВрИД кметът  на

Община Перник Сев-
делина Ковачева от-
кри юбилейната из-
ложба на скулптора
Стефан Тодоров в га-
лерия "Кракра". Приз-
веденията на талан-
тливия творец имат
своите почитатели
в цял свят, а самият
той е носител на де-
сетки престижни
награди.

"Убедена съм, че
тази артистична и
емоционална експози-

ция ще зареди с мно-
го положителна ене-
ргия всеки, който се
докосне до нея", каза
Ковачева.

"55 години твор-
чество" е мотото на
изложбата.

Стефан Тодоров е
роден на
25.02.1949г. в Пер-
ник. През 1968г.за-
вършва техникум по
"Керамика и стъкло"
в гр.София-специал-
ност декорация.През
1 9 7 6 г . з а в ъ р ш в а
ВИИИ "Н.ПАВЛОВИЧ"-

София-изящна скул-
птура при проф.Илия
Илиев.От 1976г.
твори в гр.Перник и
ателието си в с.Кова-
чевци. Има 8 самос-
тоятелни изложби,
реализирани 20 мону-
ментални обе-
кта,шест, от които
извън България. Член
е на С Б Х. Член е на
дружеството на ху-
дожниците УПСШ-
Шабау -Сърбия. Уча-
ства в национал-
ни,зонални и окръжни
изложби. Работи в

четири направления:
скулптура , рисунка,
живопис, керамика.

1990-1991г.-секре-
тар на СБХ гр.Пер-
ник.Преди това
Председател на АМХ-
гр.Перник,председа-
тел на МХТИ-гр.Пер-
ник.Води кръжоци по
изобразително изкус-
тво,за деца,както и
школа по изобрази-
телно изкуство в
с.Ковачевци.

1992-2012г,-препо-
давател по изобрази-
телно изкуство на
специализирани кла-
сове в СОУ "Св.Кли-
мент Охридски" -
гр.Перник.

1983-1986-участни-
к и съорганизатор на
Международен сим-
позиум по медал и
плакат в с.Ковачев-
ци.

2000г.-международ-
но участие в симпо-
зиум в гр.Плав -Черна
гора.

2001г.-участие в
Световен междуна-
роден симпозиум в
гр.Аий- Ливан.

2003г.-участие в
пленер-живопис в
гр.Пробищин -Маке-
дония.

ОПЛ искат пациентите да бъдат
санкционирани при неспазване
на препоръките в болничния

Силвия ГРИГОРОВА
 Националното сдружение на общоп-

рактикуващите лекари в България
(НСОПЛБ) настоява ползвателите на обе-
зщетението за временна нетрудоспособ-
ност да носят отговорност при неспазване
на препоръките в болничния лист. Това
става ясно от становището на Сдружение-
то по проекта на Постановление на МС за
изменение и допълнение на Правилника
за устройство и организация на работата
на органите на медицинската експертиза
и на регионалните картотеки на медицин-
ските експертизи.

"В нормативната уредба няма предви-
дена отговорност за пациентите при нес-
пазване на препоръките в болничния лист.
Няма и възможност за контрол върху това
спазване на препоръки, както и последва-
щи санкции. Това създава абсолютен
"имунитет" на ползвателя и условия за
прехвърляне на вина и търсене на отго-
ворност у лекарите. Стига се дори до па-
радокси, в които се прави разследване
спрямо лекаря за отказ да издаде доку-
мент с невярно съдържание. Злоупотреба-
та с права е забранена от Конституцията,
която е с пряко действие, но за да е ефе-
ктивна тази забрана, трябва да има систе-
ма за контрол и санкции за злоупотреб-
яващите ползватели на болнични листа",
пише в становището на НСОПЛБ.

Според личните лекари Наредбата за
медицинска експертиза в сегашния си
вид допуска ползвателите на болнични да
злоупотребяват безнаказано. "Затова
предлагаме включване на текстове, които
определят неспазването на режима и
неявяването на контролни прегледи като
нарушение, за което нарушителят носи от-
говорност и търпи санкции, които могат
да бъдат: анулиране на болничния лист и
незаплащането му от работодателя и
НОИ; обявяване на отсъствието за са-
моотлъчка; налагане на парична санкция
на ползвателя. Контролът на тези показа-
тели е лесно осъществим, може да бъде
планов, на случаен принцип или по сигнал
на заинтересованите страни (осигурители,
НОИ, трети лица)", пишат от Сдружението.

Сред останалите предложения, напра-
вени в становището на НСОПЛБ, е да се
премахне хартиеният документ Лична ам-
булаторна карта като източник на инфор-
мация за ползваните болнични, а вместо
това да се използва системата на НОИ,
която се ползва и от лекарите.

"Този софтуер позволява подробна об-
работка информацията за издадените
болнични по брой, брой дни, лекар, който
е издал документа, както и всяко лице,
получило болничен/и. Тази информация е
достъпна, както за лекарите, които изда-
ват болнични листа, така и за експертите
от НОИ.

Личните лекари настояват да се пре-
махне възможността лекар да делегира
права на друг при издаване на болнични.
"Съществуващата до момента порочна
практика един лекар да разпорежда на
друг лекар да издаде болничен лист, за-
щото първият е преценил, че болният е
нетрудоспособен, но не желае да се нато-
варва с административна дейност или го
е страх да поеме отговорността, трябва да
бъде прекратена. Лекарската отговор-
ност, включително и тази по експертиза
на трудоспособността е лична и конкрет-
на. Тя изисква този, който е направил пре-
ценката, той да извърши действието и да
носи отговорност за него. Това прави не-
допустимо един лекар да прави преценка
и впоследствие да прехвърля отговорнос-
тта за преценката си върху друг лекар.
Няма обективна пречка, нито техническа,
нито нормативна, всеки лекар преценил
необходимостта от временна нетрудоспо-
собност на болния, да издаде болничния
лист. Предложенията в тази връзка сме
дали в Наредбата за медицинска експер-
тиза", пишат от НСОПЛБ.

2005г.-Междунаро-
ден пленер и скул-
птура в гр.Дрина-
Сърбия.

2006г.-Междунаро-
ден пленер и скул-
птура "Мишарска
битка"-гр.Шабу -Сър-
бия.

2006г.-Междунаро-
ден симпозиум с кон-
курс скулптура в
гр.Никея - Гърция.

2007г.-Междунаро-
ден симпозиум " Мра-
мор и звуци"в гр.Ара-
нужоловац -Сърбия.

2 0 0 8 г . - М е ж д у н а -
родно участие в пле-
нер-живопис в гр.Во-
нарвашеш -Унгария

2 0 0 9 г . - М е ж д у н а -
родно участие "Ма-
лък формат"в гр.Во-
нарвашеш -Унгария.

2009г.-Междунаро-
ден симпозиум ‚Мра-
мор*'в гр.Топола-Сър-
бия.

2 0 1 0 г . - М е ж д у н а -
родно участие "Ма-
лък формат" в гр.Во-
нарвашеш -Унгария.

2011г.-Междунаро-
ден симпозиум- Бел-
град-Сърбия.

2014г.-Скулптурен
симпозиум "проф.Се-
кул Крумов"-гр.Пер-
ник.

Опасност от аквапланинг в дъждовните дни!
Любомира ПЕЛОВА

Есенният дъжд
поставя допълни-
телни изисквания
върху гумите. Спо-
ред автомобилни ек-
сперти, само рей-
тингът за добро
сцепление на мокра
настилка не е доста-
тъчен, за да се из-
бегне риска от ак-
вапланинг.

А какво е аквапла-
нинг и защо той е
опасен?

Докато лятото
преминава в есен, ве-
черите стават по-
тъмни и валежите
от дъжд зачест-
яват. Пътищата с
дупки в тях могат
да бъдат опасни как-
то преди, така и
след обилни валежи:
рискът от аквапла-
нинг се увеличава,
когато водата на-
събрала се върху
пътната настилка
няма време да изсъх-
не.

Под гумата се об-
разува водна въз-
главница, когато
шарката на протек-
тора не може да пре-
махне водата между
гумата и пътя. Това
кара гумите да из-
губят сцеплението
си, както и управ-

ляемостта, поради
което шофьорът не
може вече да кон-
тролира автомоби-
ла.

Аквапланингът мо-
же да изненада дори
и най-опитните шо-
фьори, тъй като, за
жалост, е невъзмож-
но да се упражни
предварително, пре-
дупреждават ек-
спертите. Те съвет-
ват, че сега е момен-
тът всеки шофьор
да провери състоя-
нието на гумите си
и налягането в тях.

Висококачествена
лятна гума с доста-
тъчна оставаща
дълбочина на про-
тектора е най-си-
гурният избор за
мокрите есенни пъ-
тища.

Ако гумата е изно-
сена, каналите по
нея няма да съхран-
яват достатъчно
вода.

В сравнителен
тест, публикуван в
изданието на World
of Technology, едно
от водещите авто-
мобилни списания,
от май 2019 г., изно-
сена лятна гума с
дълбочина на про-
тектора 3-4 мм има
осезаемо по-лошо уп-

равление, отколко-
то нова лятна гума
с дълбочина на про-
тектора 7 мм. В тес-
та, новата гума,
влязла в аквапланинг
при скорост от 83.1
км/ч, когато водна-
та възглавница на
пътя е била с дебе-
лина от 10 см, дока-
то износената гума
е влязла в аквапла-
нинг при скорост
от 61.2 км/ч.

С цел да се намали
риска от аквапла-
нинг е нужно да сме-
ните гумите си, ко-
гато дълбочината
на протектора пад-
не под 4 мм, съвет-
ват специалистите.

Новата лятна гу-
ма също така ще на-
мали спирачния път
на мокра настилка,
но въпреки това ха-
рактеристики като
сцепление на мокро и
спиране на мокро не
бива да се бъркат
със склонността на
гумата към аквапла-
нинг.

"Категорията за
сцепление, посочена
върху етикетите за
гуми на Европейския
Съюз показват ефе-
ктивността на гу-
мата при сцепление
на мокра настилка, с

други думи, как гу-
мата се държи, кога-
то спира на мокър
асфалт. Въпреки то-
ва, склонността към
аквапланинг не може
да бъде извлечена
от етикетите за гу-
ми", напомнят ек-
спертите.

В допълнение към
състоянието на гу-
мите, налягането в
тях също е важен
фактор. Ако наляга-
нето в гумите не е
достатъчно, те мо-
же да не запазят
формата си във во-
дата. Това ще напра-
ви колата по-подат-
лива на аквапланинг.

Избягвайте изпре-
варванията и локви-
те

В допълнение на
висококачествени-
те летни гуми, това
което се случва меж-
ду седалката и вола-
на също е изключи-
телно важно. Нужно
е да намалите ско-
ростта си, когато
шофирате на дъжд,
категорични са ав-
томобилните ек-
сперти. Те съвет-
ват допълнително
намаляване на ско-
ростта, когато шо-
фирате през локви
на пътя. Когато то-

ва е възможно, нуж-
но е да се опитате
да избягвате коло-
возите и дупките,
тъй като в тях оби-
кновено се събира
вода.

Също така не се
препоръчва изпре-
варване. Автомоби-
лът може лесно да
влезе в аквапланинг,
когато се наложи да
минете през колово-
зи, докато сменяте
лентата.

Ако въпреки тези
предпазни мерки, все
пак колата ви попад-
не в аквапланинг,
специалистите съ-
ветват: На първо
място запазете спо-
койствие. Следваща-
та стъпка е да от-
пуснете газта и да
натиснете съедини-
теля надолу с цел да
забавите колата и
да възстановите
сцеплението.

Спирачките няма
да помогнат, тъй
като само oще ще
намалят сцепление-
то. И не на последно
място - дръжте кор-
милото изправено,
за да избегнете по-
падане в канавка или
насрещното платно,
когато сцеплението
се възстанови.



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
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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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Тънка коса: 6 съвета за придаване на обем и блясък
За да придадете жизненост и

обем на тънката коса, заложете
на небрежни прически с къдри-
ци и тип мокър ефект, както и ак-
сесоари преплитащи се в косата
като панделки и шалове. Ето
какво още трябва да знаем за
тънката коса:

Фината коса е една от типове-
те, който тревожи най-много
собственичките си. Причините
за това са доста - замърсява се
лесно, не се държи на оформяне
и къдрене, много по-уязвима е
на късане и цъфтеж и често из-
глежда плоска и лишена от жиз-
неност.

Причините за тънката коса мо-
гат да бъдат най-различни. Ня-
кои коси са естествено фини
още от раждането, други са се
трансформирали поради психо-
логически травми или години на
изтощаване  и увреждане с бои
и аресивни процедури.

Въпреки това тънката коса мо-
же да изглежда по-бляскава и
жизнена с помощта на специал-
ни грижи - почистващи продук-
ти и балсами, с хидратираща и
подсилваща функция, но и лека
формула, както и прически и
стратегически подстригвания,

които да направят косата опти-
чески по-пълна и енергична. Ето
какви са те:

ВРЪЗВАЙТЕ КОСАТА НА КОН-
СКА ОПАШКА

Може би си мислите, че кон-
ската опашка подчертава още
повече тънката коса, нали? Ве-
роятно е така, ако не е направе-
на за вашата коса. Фината коса
се нуждае от прически, които да
придават плътност, като същев-
ременно изглеждат ефирни и
непринудени. Ето защо небреж-
ната конска опашка е подходя-
ща прическа.

За да я постигнете се нуждаете
от комбинирана четка с естес-
твен костм и латекс, с помощта
на която ще повдигнете скрити-
те косъмчета и ще придадете
обем още от корена след изсу-
шаване и моделиране на косата
само с ръце и с текстуриращ
спрей.

След това хванете косата на
хлабава опашка, за още повече
обем завършете прическата като
добавите обемен аксесоар като
панделка или шал.

„ДА“ НА КЪДРЕНЕТО, НО БЕЗ
ПРЕСА ИЛИ МАША

Не е лесно да придадете жиз-

неност на косата, когато е тънка.
Тайната се крие в използването
на енергията, която цялата коса
има, когато е мокра. Именно в
този момент трябва да се нанесе
моделираща паста и пяна, които
придават мекота, създават неб-
режни естествени вълни  Преди
да започнете със сушенето фик-
сирайте с фиби косата макси-
мално високо.

Най-добрият инструмент за
тънка коса е дифузерът, защото
е по-деликатен и минимизира
увреждането на косъма от горе-
щия въздух.

КЪСИТЕ ПРИЧЕСКИ – НАЙ-
ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ НА ТЪНКАТА
КОСА

Така нареченият пикси боб е
перфектната подстрижка за да-
мите с тънка коса. Тя придава
едновременно плъност и лекота,
косата е лесна за миене и суше-
не и не изисква специални гри-
жи. Ако искате все пак да запа-
зите дължина на косата, ви съ-
ветваме тя да бъде най-много до
раменете, за да можете да се
възползвате от предимствата и
максимално.

ПРИЧЕСКИ С МОКЪР ЕФЕКТ
Прическите с мокър вид, тол-

Ретро наръчник за срещите разкрива
какви са били първите срещи за необ-
вързаните жени през 50-те години.

Изданието на списание Woman`s Own от
октомври 1950 г. хвърля светлина върху
правилата на срещите през този период.

Наръчникът "Как да се държим в ресто-
рант" изобилства от правила за младите
жени.

Едно от тях гласи: "Мъжът винаги пра-
ви поръчките, никога не питайте сервит-
ьора сами".

Изказва се предупреждение, че опре-
делени храни, като целина, могат да се
консумират с ръце.

Към ябълките и крушите трябва да се подхожда с внимание, защото "плодо-
вете причиняват известно неудобство".

"Определени храни се ядат по различен начин от други.
Например аспержите е една от храните, които могат да се консумират с ръце.
На Континента плодовете винаги се ядат с нож и вилица, но в тази стана по-

някога е правилно да се разреже ябълката или крушата на парчета и да се яде
с ръце или с вилица.

Черешите се поставят в устата цели, а костилките внимателно се поставят в
лъжица", се казва в наръчника.

Какви са били правила за срещите през 50-те години?Не само десертът може
да предизвика проблем. Списанието препоръчва жените да се въздържат да
се хранят с риба по време на среща, защото "може да бъде трудна за ядене".

Червилото по ръба на чашата прави лошо впечатление и е проява на лош
вкус.

"Не пийте супата си! Това е върхът на лошите маниери", гласи друг съвет.
Също така неприлично е дамите да си пудрят носа или да си слагат червило

на масата, а да решат косата си по време на хранене е непростимо.
Ако жената през 50-те изпусне ножа на пода, не трябва да го търси трескаво,

а трябва да помолят сервитьора да им даде чист нож.

Опасни ли са мухите?
Мухите пренасят много повече опасни за хората

бактерии, отколкото се смяташе по-рано, изясни меж-
дународна научна група. В нея са включени учени от
Пенсилванския университет, он Нанянския техноло-
гичен университет, Федералния университет в Рио де
Жанейро и още 7 научни института. Изследването е
публикувано от списание Scientific Reports.

Учените са анализирали микробиома на 116 вида
месни и стайни мухи, уловени в Южна и в Северна
Америка, както и в Евразия. Резултатите показват, че
най-голям брой бактерии се намира по краката и кри-
лата на насекомите.

Както се оказва стайните мухи са по-опасни – те пре-
насят до 351 вида опасни микроорганизми, докато
месните мухи – 316.

Изводите на учените са, че мухите пренасят много
по-голям брой опасни заболявания, отколкото се
предполагаше по-рано. Според изследването този
вид насекоми може да станат източник за разпростра-
нението на бактерията Helicobacter pylori, която се
свързва с развитието на язва на стомаха и на двана-
десетопръстника, с гастрита, дуодендита и дори с ра-
ка на стомаха.

Според биолозите, за науката способността на мухи-
те да пренасят голям брой бактерии има и позитивен
аспект – това помага при събирането на данни за въз-
можни епидемии.

„Отделни мухи могат да бъдат полезни като еколо-
гични посредници, даващи информация за местата,
на които са били малко преди това. Смятаме,че този
многофункционален подход е подходящ за наблюде-
ние на състоянието на околната среда и здравето на
населението, както и за съдебната медицина, се казва
в изследването.

Правилата за срещите през 50-те години

кова обичани от дизайнерите, са
идеални за тънка коса. За да нап-
равите прическата в домашни ус-
ловия е необходимо по време на
сушене да придадете обем и да
накъдрите косата, заглаждайки
назад, за да освободи лицето.

Мокрият ефект трябва има гра-
дация - по-интензивен в корени-
те, който преминава в полека
форма към дължините и стига до
върховете, които остават сухи.
Това създава характерния кон-
траст на прическата. За да пос-
тигнете мокрия ефект равноме-
рен по цялата коса смесете со-
лен спрей и гел. Получената смес
разнесете по корените. Накрая
нанесете лак за коса за да фик-
сирате прическата.

НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ОТ ГЕЛА
ЗА КОСА

Ако косата е къса, гелът е най-
добрият съюзник, който да и
придаде текстура и жизненост.
Вземете малко количество от
предпочитания гел в дланта си и
го смесете с лак за коса. Тази
необичайна комбинация ще пов-
дигне косата от корена и ще на-
мали твърдия ефект на гела, при-
давайки по-голяма небрежност
на прическата.
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292 000 БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРЕДПОЧЕТОХА
ДА ПЛАТЯТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК ПРЕЗ ЛЯТОТО

За юни, юли и август тази година
Дружеството отчита 15% ръст при интернет
плащанията спрямо същия период на 2018
г.

В сезона на летните отпуски 292 хиляди битови
клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД използваха банките,
интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, за да
платят сметките си за ток. Броят на транзакциите за периода юни -
август е 873 928, с което достигна близо 19% от общия брой
плащания през тези месеци и отбеляза ръст с 10% спрямо същия
период на миналата година. Статистиката регистрира и ръст от 15%
при интернет плащанията - близо 625 000, спрямо юни - август на
2018 г. Чрез директен дебит са осъществени 183 743 плащания, а 65
241 са извършени по банков път.

Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на
потребителите и ги правят независими от мястото и работното време
на касите. През последните години устойчиво продължава да
нараства броят на клиентите на ЧЕЗ, които предпочитат да бъдат
обслужвани от разстояние. Средно на месец 280 000 клиенти на
"ЧЕЗ Електро България" АД се възползват от предлаганите от
Дружеството 9 начина за безкасово плащане - по банков път чрез
директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет
чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и
Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите
на ePay и Icard, които дават на клиентите и достатъчно сигурност.

Подробна информация за възможностите за различните видове
плащания може да се получи в най-близкия Център за обслужване
на клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД, на телефонна линия 0700
10 010, на info@cezelectro.bg, както и на сайта на компанията
www.cez.bg, секция "За клиента".

Пресцентър на "ЧЕЗ Електро България" АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

Лесен начин за намаляване
на стреса в службата

Картина с пейзаж на стената в офиса намалява стреса на служи-
телите, съобщи в. "Мейл он сънди", позовавайки се на австралий-
ски учени. Достатъчно е човек да погледа пейзажа само една ми-
нута, за да се успокои, на намалее напрежението, да изчезне умо-
рата.

Учените от университета на Южна Австралия са работили с 91
души в различна среда - от университетски кампуси до болници.
Те са измерили психологичното им състояние преди и след едно-
месечни тестове. Резултатите показват, че при наличието на карти-
на с пейзаж на стената, стресът намалява с до 40 процента.

Част от Монблан
може да се срути
Италианските власти затвориха пътища и евакуираха планински ко-

либи, след като експерти предупредиха, че част от ледник на Мон-
блан може да се срути. От ледника може да се откъснат около 250 000
кубически метра лед. Това се случва, защото глобалното затопляне
променя планината, по думите на кмета на близкия град Курмайор.
Във вторник той подписа заповед за затваряне на пътища от италиан-
ската страна на Монблан, след като експерти потвърдиха, че част от
ледника се плъзга със скорост 50-60 см на ден.

Въпреки че няма опасност за жилищните райони или туристичес-
ките съоръжения, планинските колиби в района се евакуират като
предпазна мярка, заяви кметът на Курмайор.  Монблан е най-висока-
та планинска верига в Западна Европа, която има 11 върха над 4000
м. във Франция и Италия и привлича хиляди туристи всяка година.
Преди няколко дни в Швейцария беше извършено „планинско пог-
ребално шествие“ на ледника Пицол. Заради глобалното затопляне
той буквално се е изпарил. Шествието е организирано в навечерие-
то на специалната среща на върха в ООН, посветена на климата. Там
лидерите са призвани да увеличат ангажиментите си за ограничава-
не на затоплянето на планетата до 1,5 или 2 градуса по Целзий в срав-
нение с прединдустриалната ера.

Подобно на Пицол около 4000 аплийски ледници, доставящи вода
на милиони хора на планетата, може да се стопят с повече от 90 про-
цента до края на века, ако не бъде направено нещо за намаляване на
парниковите емисии, отговорни за климатичните промени.Изследва-
не на Федералното политехническо училище в Цюрих показва, че
каквито и усилия да бъдат положени за намаляване на тези емисии,
Алпите ще изгубят най-малко половината от ледниците си.

Кой направи "хапчето", което
завинаги промени света

Вчера светът отбел-
яза Световния ден на
контрацепцията. Бла-
годарение на съвре-
менните методи за
контрацепция хората
могат да избягват по-
лово предавани бо-
лести и нежелана
бременност. Но едно
хапче е в основата на
процес, който завина-
ги променя света.

През 60-те години
на миналия век се
случва сексуалната
революция. До този

момент жените и мъжете не са в равнопоставено положение - мъ-
жете могат спокойно да имат сексуални връзки без да имат брак,
но за жените това е изключително трудно - главно, защото не мо-
гат да се предпазят от нежелана бременност. А на бременността из-
вън брака не се гледа с добро око.

В началото на едно от най-бурните десетилетия в човешката ис-
тория обаче, едно хапче ще промени всичко. Това хапче предпаз-
ва жените от забременяване. И преобръща начина им на живот. Се-
га, те също могат да отложат брака и да намерят подходящия парт-
ньор, както и да планират кога и с кого да имат дете. Това води до
падането на редица табута и ограничения и създава условия за
равенство между половете.

Медикаментът става толкова популярен, че всички го наричат
"хапчето". Името на човека, разработил метода за контрацепция е
Карл Джераси.

Неговите родители са от еврейски произход. Запознават в меди-
цинския университет във Виена и се женят, след което се пресел-
ват в родината на бащата - България. Семейството живее в София,
но въпреки това майката решава да роди детето в Австрия, след
което заедно с него се връща обратно в българската столица.

Родителите на Карл се развеждат, но поради усложнената поли-
тическа ситуация се женят отново, за да може майката да запази
българското си гражданство, което ще се окаже ключово в нача-
лото на Втората световна война. Благодарение на него майката ус-
пява да вземе визи за Щатите и да замине заедно със сина си, кой-
то тогава е на 16-годишна възраст.

Тогава двамата разполагат с едва 20 долара. За да получи средс-
тва, с които да продължи образованието си, Джераси пише писмо
до първата дама на Щатите - Елинор Рузвелт. Молбата е одобрена и
така Карл Джераси, който е брилянтен ученик, започва да се зани-
мава с химия.

"Гордея се, че ме наричат баща на "хапчето", казва Джераси в
едно свое интервю. "Но съм сигурен, че ако не бяхме ние, някой
друг, съвсем скоро щеше да ги измисли", допълва още той.

Джераси не изобретява хапчето, което повечето жени познават.
Заедно с колегите си - Джон Розенкранц и Луис Мираноунтс синте-
зират хормона, който се използва в хапчетата за контрацепция, кои-
то официално се пускат на пазара през 1960 година.

Този медикамент предизвиква истинско разместване на социал-
ните пластове. Методът е заклеймен от религиозните общности ка-
то неморален, но за първи път жените имат контрол върху тялото
си. Те решават дали - и кога да имат деца, помагат на многодетните
семейства да контролират процеса на зачеване. Най-важният про-
цес, който обаче се случва с "хапчето" е, че и за жените сексът е
източник на удоволствие, а не само за увеличаване на потомство-
то.

Карл Джераси преподава в Станфордския университет до 2002
година. Има множество научни публикации и проучвания, носител
е на редица награди за постиженията си. През 1979 години той гу-
би дъщеря си Памела, която е художник. В нейна памет, той започ-
ва да подпомага млади творци. Освен с научната си дейност, той е
известен и като писател и драматург. Отива си на 96-годишна въз-
раст, след като оставя след себе си огромно научно и литературно
наследство.
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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. След

работа може да актуализирате гардероба си.

Очакват ви изгодни бизнес предложения, от
които да се откажете ще е лудост. Самата съд-
ба ви дава шанс, не само да увеличите капита-
ла си, но и да достигнете ново ниво в профе-
сията. За сметка на това, нещата в любовта
няма да се развиват добре. Възможно е сами да

сте виновни за разногласията с любимия.

Препоръчително е, да помагате на всеки,
който се нуждае от вашата подкрепа. В края на
краищата, такива добри дела, ще ви се отпла-
тят в бъдеще. Не бързайте да подписвате доку-
менти, от които зависи бъдещата ви работа. Що
се отнася до договорите и сделките, отнасяйте

се към тях по-сериозно. Иначе може да останете без пари.

Не бива да давате обещания, дори на себе
си. Едва ли, ще може да свършите всичко в
точното време, особено ако въпросът касае па-
ри. Небрежното отношение към вашето здраве,
може да доведе до сериозни заболявания - по-
мислете за това. Особено, ако многократно се

оплаквате от мигрена или болки в областта на сърцето.

Трябва да разгледате всички ситуации, с
които се сблъсквате в живота. Дори и на пръв
поглед, да изглеждат незначителни и неубеди-
телни. Кризата в отношенията с партньора е
преминала, което е приятно да осъзнаете. Сега
основното нещо е, да организирате съвместно

пътуване в страната или чужбина.

Очаква ви отличен ден за реализирането на
творчески и лични планове. Покажете щедростта
си на тези, които никога не са ви отказвали
помощ. Бюджета ви може сериозно да пострада,
ако се отдадете на прекомерни желания за мо-
дерни дрехи или "лъвска" страст към лукса.

Вечерта са възможни интересни и ярки запознанства.

Толкова много работа ще ви се струпа днес,
че желанието за почивка, ще изчезне от само
себе си. Може да преговаряте на най-високо
ниво, да събирате информация и да изпращате
документи до институции. Всичко ще ви е по
силите, ако виждате конкретна цел пред вас.

В любовта, трябва да поемете инициативата.

Препоръчително е да отмените всички бизнес
преговори и договори и да преразгледате от-
ново условията за сътрудничество. Един добър
ден, за общуване с близките хора в спокойна
и комфортна обстановка. Повече се разхождай-
те, ако времето позволява. Като укрепите фи-

зическото си здраве и емоционалното ще бъде на ниво.

Необходимо е по-малко да критикувате, да
сте язвителни или груби към околните хора.
Дори и настроението ви да е развалено още от
сутринта, такова поведение не е препоръчител-
но. По-добре се заемете с нещо полезно и ук-
репете здравословното си състояние. Вечерта,

е възможно телефонно обаждане от близък човек.

Препоръчително е да се заемете с неща, кои-
то наистина са ви интересни. Рутинната и
скуката, ще ви потопят в такава депресия, че
ще бъде трудно да се измъкнете от нея дори
седмица по-късно. Може да организирате ек-
скурзия сред природата или малко пътешес-

твие, ако времето го позволява.

Трябва да поискате прошка и да се сдобрите
с тези, които някога сте оскърбили. Благоп-
риятно ще се развиват събития, свързани с
цел благотворителност. Ако имате конкретен
план за този ден, реализирайте го заедно с
приятелите си. Сами, ще ви бъде трудно да

достигнете желаното ниво в работата.
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„Ìèíüîð” èçòîðìîçè „Áîòåâ” (Ïëîâäèâ)
Перничани удържаха равенството до 83-та минута

Предстоящи мачове
и съдийски назначения

ВТОРА ЛИГА
10-ТИ КРЪГ

28 Сеп 2019 г. Събота 17:15 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921
ГС:    Димо Стоянов Димов
 АС1:    Николай Неделчев Чакъров

АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов
СН:    Стефан Спасов Иванов
29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Поморие - Спартак Варна
ГС:    Мустафа Севди Шефкет
 АС1:    Владимир Здравков Хубенов

АС2:    Атанас Иванов Делчев
4-ТИ:    Иван Георгиев Пенчев
СН:    Асен Йорданов Николов
29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомо-

тив 1929
ГС:    Владимир Вълков Вълков
 АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:

Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ:    Даниел Пламенов Краевски
СН:    Красимир Драганов Драганов
29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Мартин Живков Великов
  АС1:    Светослав Станимиров Стойчев

АС2:    Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Георги Владимиров Игнатов
30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК

Спартак Плевен
ГС:    Димитър Цолов Буров
 АС1:    Венцислав Бориславов Банчев

АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Никола Павлов Петров
СН:    Тихомир Георгиев Боболов
30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918
ГС:    Валентин Станчев Железов
АС1:    Стефан Делчев Делчев    АС2:

Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков
СН:    Любомир Йорданов Войков
1 Окт 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Стефан Демирев Павлов
   АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:

Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров
СН:    Николай Тодоров Петров

ТРЕТА ЛИГА
9-ТИ КРЪГ

Резултати:
28 септември 2019 г., събота, 17:00 ч / IX

кръг:
Пирин 1941 (Разлог) - Надежда (Доброс-

лавци)
Перун 1978 (Кресна) - Балкан 1929 (Бо-

тевград)
Чавдар (Етрополе) - Беласица (Петрич)
Вихрен 1925 (Сандански) - Септември

(Симитли)
Банско (Банско) - Оборище (Панагюри-

ще)
Марек 1915 (Дупница) - Кюстендил

(Кюстендил)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Ми-

ньор (Перник)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Сливнишки герой

(Сливница)

Около 2000 души се
събраха на Стадиона
на мира да гледат ма-
ча втория кръг на
турнира за Купата на
България между отбо-
рите на „Миньор” и
пловдивския „Ботев”.
Това показва желание-
то на публиката за
гледа хубав футбол и
футболистите , поне
тези на домакините,
не я подведоха. Гости-
те очаквано започна-
ха с по-високо само-
чувствие и първи

стигнаха до успеха
след като в десетата
минута Фернандо
Виана се възполза от
една изпусната от
Алекс Георгиев топка
и я бутна в мрежата.
Това попадение обаче
подейства като сти-
мул на домакините,
които се хвърлиха да
изравняват. Това им
се отдаде само след
две минути игра, ко-
гато Димитър Савов
нахлу в наказателно-
то поле и стреля, Ян-

ко Георгиев отби
топката, но в крака-
та на Калоян Йосифов
и „щатният” голмай-
стор на отбора из-

равни резултата.
Постепенно играта
се поуспокои и стана
даже леко скучна. До
края на полувремето
се запомниха един ху-
бав удар на Томислав
Павлов в десния долен
ъгъл,спасен от Янко
Георгиев, и едно раз-
минаване с топката в
последната минута
на Алекс Георгиев при
центриране. За къс-
мет, Веселин Васев бе-
ше на мястото си и
ликвидира опаснос-
тта. През втората
част на двубоя дома-
кините се прибраха в
собствената си поло-
вина, за да разчитат
на контраатаки. Само
че нито гостите реа-
лизираха някакъв съ-

ществен натиск, ни-
то домакините пък
осъществиха някоя
опасна контраатака. В
крайна сметка се стиг-
на до 83-та минута на
двубоя, когато отно-
во Фернандо Виана се
оказа най-съобразите-
лен в наказателното
поле на противника
след центриране на То-
дор Неделев и вкара
решителното второ
попадение в мача. До
края на срещата не се
случи нищо съществе-
но и в крайна сметка
логичното стана
факт. По-високо класи-
раният във футбол-
ната йерархия отбор
продължава участие-
то си в следващия
кръг на турнира

Григор продължава в Ченду
Григор Димитров се

завърна на корта с по-
беда. Най-добрият
български тенисист
се наложи с 2:0 сета
над Даниел Еванс (Вели-
кобритания), в отдел-
ните части 7:5, 7:5 и
се класира за четвър-
тфиналите на турни-
ра на твърди кортове
в Ченду, Китай. Среща-
та продължи час и 39
минути.В следващия
кръг Димитров ще
срещне Александър
Бублик (Казахстан) или
Джордан Томпсън (Ав-

стралия).Срещата за-
почна изключително
равностойно, като
двамата взимаха пода-
ванията си без никак-
ви проблеми. При 6:5 в
своя полза Димитров
стигна до две точки
за пробив и успя с
брейк в последния мо-
мент да затвори се-
та. Това се оказа пов-
ратен момент в мача,
защото Димитров
продължи серията си
и в началото на вто-
рата част, печелейки
общо 5 последовател-

ни гейма на сметката
си за аванс от сет и
3:0.При 5:3 българи-
нът сервира за мача,
но допусна изненад-
ващ пробив, с който
Еванс успя да върне
интригата. При 6:5
Димитров направи
нов пробив и се поз-
драви с успеха.За Ди-
митров това беше
първи мач от US Open
насам. Българинът за-
писа второ участие в
Ченду, където през
2016 г. достигна до
полуфиналите.

Желко Петрович: „Миньор”
не е за III-та лига

Трудно ми е да повярвам, че има такъв
отбор в трета лига. Играхте добре. За нас е
важно, че победихме. Важно е и за напада-
телите, защото от десет мача за първи път
нападател вкара гол. Иначе имахме прие-
мущество, изпълнихме 15 корнера, пропу-
сахме 5-6 положения. Иваве желание за иг-
ра, но трудно ни се получава. Имаме и се-
риозни кадрови проблеми. За този мач има-
х двама нападатели, нямах крило. Част от
футболистите ни лекуват контузии още от
миналата година. Сега мисля,че нещата
почват да си идват наред. Трябваше да ре-
шим мача много по-рано, но не ни се полу-
чи. Мисля,че през втория сезон ще имаме
много по-добри изяви.

Резултат: Миньор – Ботев (Пловдив) 1:2
Голмайстори: 0:1 10-та Виана, 1:1 12-та Йокифов, 1:2 Виана 83-та
Състави: МИНЬОР: Георгиев(72 Леонтиев), Савов, Райчев, Киров,

Славчев, Христов(85 Ил.Илиев),Васев, Слишков, Гогов(71 Милчев)
БОТЕВ: Георгиев, Перейра, Пиргов, Терзиев, Марин(74 Ничев),

Перван, Шопов, Неделев, Виана, Вутов(77 Кардосо)
Жълти картони: Георгиев, Христов (Миньор), Перейра, Терзиев

(Ботев)
Главен съдия: Мустафа Шефкет, асистенти Атанас Делчев,

Владимир Хубенов

Ето чужденците за мачовете с Черна гора и Англия
Селекционерът на

националния отбор
Красимир Балъков об-
яви имената на играе-
щите зад граница
футболисти, повика-
ни за предстоящите
европейски квалифи-
кации срещу Черна го-
ра (11 октомври) и Ан-
глия (14 октом-
ври).Ето и избраници-
те на старши треньо-

ра: Ивелин Попов (Рос-
тов, Русия), Кирил
Десподов (Щурм, Ав-
стрия), Страхил По-
пов (Касъмпаша, Тур-
ция), Васил Божиков
(Слован Братислава,
Словакия), Симеон
Славчев (Карабах, Азе-
рбайджан), Георги Кос-
тадинов (Арсенал Ту-
ла, Русия), Божидар
Краев (Жил Висенте,

Португалия), Георги
Сърмов (Кемницер,
Германия), Георги Па-
шов (Арарат, Арме-
ния) и Камен Хаджиев
(Академия Пушкаш,
Унгария).В началото
на следващата седми-
ца списъкът ще бъде
допълнен с футболис-
ти, състезаващи се в
българското първенс-
тво
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Ìàñèðàí êîíòðîë ïî ïúòèùàòà â÷åðà
27 септември 2019 г.

Той е във връзка с провеждащия се за четвърти път Европейски ден без загинали на пътя

АКО Е ВЯРНА ИНФОР-
МАЦИЯТА ОТ СОЦИАЛНИ-
ТЕ МРЕЖИ, ЧЕ ВЧЕРА
ПЕРНИШКА КОЛА Е ОМ-

ЛАТИЛА ПОЛИЦАЙ  на караулката при
Владая, значи подобаващо сме отбел-
язали Международния ден без загинали
на пътя. Полицаят е жив, нали? Иначе ни-
що чудно да стават подобни произшес-
твия. Полицейската работа е рискова и
това си го знаят много добре униформе-
ните. А и тая караулка при Владая обра-
зува много нерви на кого ли не. Сигурни
сме, че и самите катаджии я проклетис-
ват. Винаги колони, винаги изнервени
водачи, и винаги мръзнещи полицаи на
пост. Покрай течението на реката в тоя
усояк си е бая студено даже през ав-
густ. Пострадалият е в правото си да
протестира като затвори движението
през Владая поне за ден. Гражданско
неподчинение да обяви. Това по закон
на униформените е забранено, но щом
случаят е пернишки - може. За да се
научат нашите шофьори да уважават
труда му, а не да го газят като непотреб-
на вещ. Най-добре е полицаите да из-
бягват посещенията си в тая караулка,
за да не им се случи същото. Щото пер-
нишките шофьори, които имат мерак да
газят, не са един и двама.

ЕДИН ХУБАВЕЦ ТИЙНЕЙДЖЪР,
ДЕТО СВИЛ ТРИ ВЕЛОСИПЕДА ЗА
ДЕСЕТ ДНИ ПРЕЗ ЛЯТОТО, най-пос-
ле е разкрит. Тоя явно е маниак на тема
велосипеди. Освен ако не е намислил да
открива магазин за втора употреба, та е
трябвало предварително да го зареди
със стока. Каквато и да е истината, фак-
тът е, че в града ни върлува крадливо
племе, което не подбира. Велосипедите
станаха модерно еко возило и бая народ
взе да им хвърля око. Това предполага и
друга версия - че оня е крал колелата по
поръчка. Което значи организирана
престъпна група, където Наказателният
кодекс е безмилостен. Затова, уважае-
ми перничани, пазете си велосипедите
повече от колите. Както са се заканили
кандидат-кметовете, утре ще ви заб-
ранят дизелите и си оставате само на
две колела.

НА ДИВОТИНЦИ ИМ ЛИПСВА СА-
МО ОЩЕ ЕДИН КАНДИДАТ-КМЕТ,
ЗА ДА ОФОРМЯТ ФУТБОЛЕН ОТ-
БОР, който да се бори за Купата на пре-
дизвикателствата. Обяснението за кмет-
ската навалица е ясно - тежка безрабо-
тица е налегнала дивотинци. По канди-
датите си личи.

Той допълни, че
всички институции
трябва да бъдат ак-
тивни, за да се опа-
зцят живота и здра-
вето и на шофьори, и
на пътиници във во-
зилата, и на пешеход-
ците.

Според статисти-
чесеките данни, през
годините в Европей-
ския ден без загинали
на пътя, България по-
казва добри резулта-
ти. През 2017 г. заги-
на само един човек, а
през 2016 и 2018 г. в
деня на операцията у
нас няма нито един
смъртен случай при
ПТП.

Във връзка с ини-
циативата вчера в
Перник бе проведена
специална пресконфе-
ренция, в която, ос-

Иззеха марихуана в
Радомир при две акции

Любомира ПЕЛОВА
Марихуана е из-

зета при две ак-
ции в Радомир.

Служители от
сектор "Противо-
действие на кри-
миналната прес-
тъпност" при Об-
ластната дирек-
ция на МВР в Пер-

ник и колегите им от радомирското ра-
йонно управление на полицията провери-
ли два имота в града. В първия били от-
крити и иззети две растения от рода на
конопа, собственост на 64-годишен мес-
тен жител. На втория адрес криминалис-
тите открили отново две растения от рода
на конопа, но в процес на изсушаване.
Този имот се обитава от 84-годишна жена
с постоянен адрес столицата. Започнати
са досъдебно и бързо производства и ра-
ботата по разследванията продължава.

Съд за надрусан рокер,
хванат и с 2 грама канабис

Любомира ПЕЛОВА
23-годишен жител на областния град е прив-

лечен като обвиняем за шофиране на мотоцик-
лет под въздействието на наркотични вещес-
тва и за притежаване на канабис, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Престъплението е извършено на 6 юли тази
година, когато в Перник бил проверен мото-
циклет "Хонда", управляван от 23-годишен
перничанин. При изпробването му с техничес-
ко средство е отчетен положителен резултат
за канабис. При направения обиск на момчето
е открита доза канабис с тегло около два гра-
ма.

Работата продължава съвместно с Районна
прокуратура - Перник.

вен представители на
полицията, взеха уча-
стие и директорите
на Пътно управление
- инж. Румен Сачански
и на БЧК - Наташа Ми-
нева.

Във връзка с Евро-
пейския ден без заги-
нали на пътя, вчера
по пътищата в облас-
тта имаше засилено
полицейско присъс-
твие, а служителите
на Пътна полиция
следяха основно за
скорост, техническо-
то състояние на ав-
томобилите и нали-
чието на нужното
оборудване и движе-
нието на пешеходци-
те.

Симеон Георгиев -
началник група в Път-
на полиция информи-
ра, че от началото на
годината в Пернишка
област са станали
401 ПТП-та, като 47
от тях са били тежки.
10 са загиналите,  а
ранените са били 59 .
Над 30 000 са регис-
трираните наруше-
ния на закона, от тях
17 000 са свързани с
превишена скорост,
отчете още Георгиев.
Той припомни, че през
четирите години, в
които тече инициа-
тивата, на 26 септем-
ври в Пернишко нико-
га не е имало жертви
на ПТП.

Шефът на Облас-
тно пътно управле-
ние инж.Румен Сачан-

ски заяви, че от поне-
делник ще започне из-
кърпването на дупки-
те по пътя към  Со-
фия, до границата
със столицата при
Владая, общо около
2000 квадратни мет-
ра. Той допълни, че със-
тоянието на пътища-
та от републиканска-
та пътна  мрежа  на
територията на облас-
тното пътно управле-
ние е много добро. От
управлението се гри-
жат да го поддържат в
такова състояние, да
няма предпоставки за
пътно-транспортни
произшествия  в резул-
тат на лоша инфрас-
труктура.

Като част от под-
готовката за есенно-
зимния период започ-
ва поставянето на
нова маркировка, там,
където е необходимо.
Пак по необходимост
ще се поставят и но-
ви пътни знаци. Уста-
новено, че поставяне-
то на така наречена-
та шумяща маркиров-
ка на пътен възел Дас-
калово е намалило
ПТП-тата в тази от-
сечка.

Наташа Минева от
БЧК поясни, че органи-
зацията винаги е била
партньор в тази ини-
циатива. Тази година
тя съвпада с провеж-
даната през септем-
ври акция за първа по-
мощ и пътна безопас-
ност.

Профилактични прегледи на
бременни прави "Пирогов"

Силвия ГРИГОРОВА
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ще проведе про-

филактични прегледи на бременни жени по
повод 29 септември - Световен ден на сърце-
то, с което ще подкрепи кампанията на Дру-
жеството на кардиолозите в България, съоб-
щиха от лечебното заведение. Прегледите ще
извърши проф. Мария Миланова - началник на
Клиниката по кардиология в "Пирогов" и
председател на работна група "Сърдечносъ-
дов риск при жени" към ДКБ.

"Бременност и сърце" - Погрижете се за
своето сърце!" е мотото на тазгодишната кам-
пания на кардиологичното дружество. Тази
година във фокуса са бъдещите майки.

"Фокусът към бременните жени не е слу-
чаен. Бременността е онзи специален период
от живота на една жена, по време на който
има чести оплаквания от сърцебиене, ускорен
пулс, ниско артериално налягане, отоци по
долните крайници, задух и лесна уморяемост.
Обикновено това  е израз на физиологична
адаптация, но понякога може да алармира за
влошаване на сърдечна патология" , об-
яснява проф. Мария Миланова.

Специалистите напомнят, че сърцето е орга-
нът, който по време на бременност претърпява
най-сериозни адаптационни промени през
нормално протичаща бременност.

Лично проф. Мария Миланова ще извърши
прегледите в сградата на Медицински център
"Пирогов" (до входа на Детското) на 27-ми
септември 2019 г., петък от 9 до 13 часа. Необ-
ходимо е бременните жени, които имат жела-
ние да се възползват от прегледите да си за-
пишат час предварително. Това става на теле-
фон 02/ 951 5158 и 02 915 4574, всеки работен
делничен ден от 14 до 16 часа до четвъртък
(26. 09.) или до изчерпване на местата.

Съдят непълнолетни крадци,
единият задигнал три велосипеда
Любомира ПЕЛОВА

Двама тийнейджъ-
ри - нарушители на
закона се изправят
пред правосъдието
в Перник.

16-годишен ще от-
говаря за кражба.
Деянието е извър-
шено в края на месец
март тази година,
когато от имот в
пернишкия квартал
"Калкас" били от-
краднати въдица,
макара и електричес-
ки кабел.

В резултат на раз-
следването са про-
ведени множество
действия и е уста-
новен и привлечен
като обвиняем 16-
годишен от облас-
тния град. Наложена
му е мярка за неот-
клонение "надзор"
от инспектор "Дет-
ска педагогическа
стая".

Друг непълноле-
тен застава пред
съда за откраднати
три велосипеда. В
периода 20-30 юли
тази година, от жи-
лищни блокове в пер-
нишкия квартал
"Хумни дол" и улица
"Петко Каравелов"
били откраднати 3
велосипеда на обща
стойност около 610

лева.
Р а з с л е д в а н и я т а

установили, че ав-
тор на деянията е
17-годишен младеж
от Перник.

Момчето е привле-
чено като обвиняем
и му е наложена
мярка за неотклоне-
ние "надзор" от ин-
спектор "Детска пе-
дагогическа стая".
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