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Мащабни
работи

С мащабите работим добре, даже идеално.
Нямаме предвид предизборната кампания, коя-
то е мащабна по надлъгване. Даже мащабната
победа на националите по футбол над Гибрал-
тар нямаме предвид, въпреки че този мащаб е
исторически. Става дума за нескончаемите
акции на органите на реда срещу купувачите
на гласове. До изборния ден сигурно няма да ос-
тане ромска махала непретарашена. И всичко
това се представя от официалните медии ка-
то мащабно. Само преди няколко месеца бив-
шият вътрешен министър Бойко Рашков бе-
ше критикуван, осмиван, анатемосван точно
за подобни действия с чисто пропаганден
ефект. Без Рашков предизборните гонки са по
рашковски. Със същия съмнителен резултат.
Даже никакъв резултат досега не е предста-
вен на обществото за ефекта от жандарме-
ристките автошествия по градове, села и ма-
хали. Намират някакви тетрадки, някакви спи-
съци на длъжници, някакви дърва за огрев и
всичко това било доказателство за купен вот.
Мащабна пиар акция на полицията. Бомбастич-
ни твърдения за грандиозни измами и никакви
годни за съда доказателства. Мургави братя
и сестри ни гледат умно от екрана и даже се
карат на униформените, че са им нарушили
следобедната дрямка. Такива са ни мащабните
работи - словесни. Само да не се потвърдят
мащабните слухове за военен преврат в Ки-
тай, че тогава бедна ни е фантазията.

СЪПЕРНИК

Българска
асоциация на
регионалните
медии

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg
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Делегация от Света гора прие губернаторът
Обсъдено бе разработването на Краищенското Светогорие като туристическа дестинация
Любомира ПЕЛОВА

Делегация от Света
гора, водена от игу-
мена на светогорския
манастир "Есфигмен"
посети Областна уп-
рава - Перник и се
срещна с областния
управител Людмил Ве-
селинов.

Една от основните
теми, които бяха об-
съдени е разработва-
нето на Краищенско-
то Светогорие като
туристическа дести-
нация и включването

му в интегриран ту-
ристически продукт,
който да обединява
общините от Пер-
нишко. Развитието на
културния, поклонни-
чески и събитиен ту-
ризъм в областта е
една от основните и
приоритетни задачи
на областния управи-
тел Людмил Весели-
нов.

Гостите запознаха
областния управител
с уникалното място
на Света гора - Атон в

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА
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

       0700 10 010
  https://electrohold.bg

ЕЛЕКТРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008
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Православния свят,
както и нейната ми-
сия да въплъщава пра-
вославното единство
и да разкрива в пълно-
та Евангелската про-
повед пред целия
свят. Веселинов също
разказа своите неиз-
бледняващи спомени
от посещението си в
Атонската Света оби-
тел преди години.

В състава на делега-
цията бяха монаси от
манастира "Есфиг-
мен", старецът на све-

        #ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране
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Предимно
облачно

Преставяне на св. ап.
и ев. Йоан Богослов

тоторския скит "Св.
Георги Скуртос" йеро-
монах Теона и мона-
хиня Екатерина, игу-
менка на манастира
"Света Богородица -
Достойно Ест" на о.
Евбея.

Делегацията е в Бъл-
гария по благослове-
ние на Негово Светей-
шество патриарх Нео-
фит, и ще участва в
празника на Църногор-
ския манастир на 24
септември, когато се
чества паметта на
преп. Силуан Атонски.

Областният управи-
тел изрази задоволс-
твото си от духовно-
то посещение и прове-
дената среща, като из-
рази личното си мне-
ние, че в своята дей-
ност политиците
трябва да се водят от
християнските ценнос-
ти на взаимопомощ и
грижа за ближния.
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Не се променя обхватът на пътищата,
за които се събира тол такса

населението над 7500
кубика. "ДГС Земен" об-
служва освен община
Земен и община Кова-
чевци. До момента са
предоставени 516 куби-
ка дърва за огрев на 611
домакинства, като от
община Ковачевци са
подадени 496 заявле-
ния, а от община Земен
- 404.

За "ДГС Радомир", кое-
то осигурява дърва за
огрев на жителите на
общините Перник и Ра-
домир, са предвидени
над 3500 кубика. Към
днешна дата са предос-
тавени 829 кубика. Дос-
тавени са вече дърва на
общо 130 домакинства.
От община Радомир са
постъпили 271 заявле-
ния от домакинства.
От община Перник - от
123 домакинства. От
ДГС Радомир са предви-
дени 2300 куб.м дърва
за Радомир, а за Перник -
1200 куб.м.. Голяма част
от населението се
снабдява от общински-
те гори.

За "ДЛС Витошко -
Студена" за тази годи-
на са предвидени 4000
кубика дърва за огрев.
До момента са предос-
тавени 2605 кубика.
Към настоящия мо-
мент са задоволени
нуждите на 299 дома-

Снабдяването с дърва за огрев върви добре
От ЮЗДП увериха, че няма да има проблеми в региона

Започна жътвата на
слънчогледа в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Започна прибирането на реколтата от

маслодаен слънчоглед в област Перник.
Това информираха от Областна дирекция
"Земеделие".

Най-добра организация по жътвата на
слънчогледа са създали стопаните от об-
щина Радомир. От засетите там 5 313 дка с
тази култура, до сега са реколтирани 1 680
дка. От тях са получени 6 720 т продукция,
при 400 кг среден добив от декар, който за
сега е най-висок в областта и по-висок от
миналогодишния.

Сериозно напредват с прибирането на
реколтата и земеделските стопани от
Брезник. От засетите в общината 3 225.3
дка са ожънати 1100 дка. От тях са получе-
ни 3080 т продукция, при 280 кг среден до-
бив от декар.

Земеделците от община Перник от засе-
тите 2 317.9 дка, до сега са прибрали ре-
колтата от 200 дка. От тях са получени 700
т продукция, при 350 кг среден добив от
декар.

Стопаните от община Ковачевци от за-
сетите 410.3 дка със слънчоглед, вече са
ожънали 70 дка. От тях са получли170 т
продукция, при 243 кг среден добив от де-
кар.

Все още само земеделците от Земен и
Трън не са започнали да прибират рекол-
тата от слънчоглед.

До сега от засетите общо в областта 12
423.8 дка, са реколтирани 3050 дка. От тях
стопаните са получили 10 670 т продукция,
при 318 кг среден добив от декар и е мал-
ко по-висок от миналогодишния.

Частичен местен вот в
Богданов дол на 23 октомври

Любомира ПЕЛОВА
Централната избирателна комисия опре-

дели чрез жребий номерата в бюлетината
на партиите и коалициите, допуснати за
участие в частичните избори за кметове
на 23 октомври 2022 г. На 23 октомври ще
се проведат частични местни избори за
кметове на кметства в Юделник, община
Сливо поле, област Русе; Свирково, общи-
на Симеоновград, област Хасково; Или-
нденци, община Струмяни, област Бла-
гоевград; Дълбоки, община Стара Загора,
област Стара Загора; Богданов дол, общи-
на Перник, област Перник; Фотиново, об-
щина Кирково, област Кърджали; Боде-
нец, община Мездра, област Враца; По-
рой, община Поморие, област Бургас. Ако
партия или коалиция не е регистрирала
кандидатска листа в частичните избори за
кметове на кметства, в бюлетината не се
изписва нейният номер и за нея не се ос-
тавя празен ред. Номерата на независими-
те кандидати, издигнати от инициативни
комитети, и на местните коалиции, регис-
трирали кандидатски листи, в бюлетината,
следват номерата на партиите и коалиции-
те, определени чрез жребия в ЦИК, съг-
ласно поредността на регистрацията им в
Общинските избирателни комисии (ОИК).
Ето как се подреждат партиите и коали-
циите в бюлетината: 1. ПП "Земеделски
Народен Съюз" 2. ПП ГЕРБ 3. ПП "Възраж-
дане" 4. КП "БСП за България" 5. ПП "Дви-
жение за права и свободи - ДПС" 6. ПП
"Обединени земеделци".

Силвия ГРИГОРОВА
Значително е увели-

чено количеството на
дървата, предназначе-
ни за отопление на на-
селението, на терито-
рията, която обхваща
Югозападно държавно
предприятие. Държав-
ните горски стопанс-
тва в област Перник
разполагат с доста-
тъчно дърва за огрев и
изпълняват подадени-

те от кметовете и
кметските наместни-
ци в региона заявки. То-
ва информираха от ръ-
ководството на ЮЗ-
ДП-Благоевград.

За 2022 година в об-
щина Брезник са пред-
видени за огрев над
7000 кубика дървесина.
Към настоящия мо-
мент са предоставени
3820 кубика на населе-
нието, при подадени в

"ДГС Брезник" 802 зая-
вления за закупуване на
дървесина. Към момен-
та са  осигурени дърва
на 465 домакинства.

В община Трън дос-
тавката на дърва за ог-
рев на населението се
осигурява от общинско
предприятие "Трънска
гора", което стопанис-
ва общинските гори.

В община Земен са
предвидени за огрев на

Кръстовището в "Иван Пашов"
е най-натовареното в града
Любомира ПЕЛОВА

По 1 107 автомобила
на час преминават
през най-натоварено-
то кръстовище в Пер-
ник, съобщиха от об-
щината. То е разполо-
жено в кв. "Иван Па-
шов" и свързва източ-
ните квартали на гра-
да с централната град-
ска част. Кръстовище-
то е основно за включ-
ване на потока към
скоростната магис-
трала на Перник, коя-
то е част от пътя Со-
фия - Радомир - Кюс-
тендил. Интензивнос-
тта на трафика е це-
логодишна, преоблада-
ват леките автомоби-
ли - 941 на час. Във
вътрешността на гра-

да най-натоварен ав-
томобилен трафик се
наблюдава на ул. "Оте-
ц Паисий" при Изчисли-
телния център. Сред-
но на час в тази част
на града преминават
по 1073 автомобила, в
т.ч. лекотоварни - 987,
тежкотоварни и авто-
буси на градския тран-
спорт- 86. В кв. "Иван
Пашов" се предвижда
да бъде изградено кръс-
товище за кръгово
движение, коментира
за БТА Адриан Скримов
- завеждащ "Връзки с
обществеността" в
община Перник. В райо-
на на Изчислителния
център се надяваме
движението "да се от-
пуши", след като обо-

кинства, от подадени
387 заявления за заку-
пуване. "ДЛС Витошко-
Студена" разполага и
със собствен тран-
спорт, което улеснява
много хората, нуждае-
щи се от дърва за ог-
рев.

По информация на
ЮЗДП, посочените  ко-
личества дърва са само
по подадени заявления
от кметовете и кмет-
ските наместници. Гол-
яма част от домакинс-
твата се снабдяват с
дърва за огрев от фир-
мите, извършващи дей-
ност в промишления
дърводобив. Има и не
малко индивидуални по-
ръчки за дърва, които
се изпълняват от гор-
ските стопанства в об-
ластта.

Имайки предвид зна-
чително завишеното
търсене на дърва за ог-
рев, снабдяването  на
територията на об-
ласт Перник върви
сравнително добре, ка-
то се има предвид, че е
месец септември. Въп-
реки че предвидените
количества дърва за
тази година са по-голе-
ми, до края на октом-
ври ще бъдат издълже-
ни над 85% от заявени-
те количества, увериха
от ЮЗДП.

Най-новите картини на Иван
Стратиев в изложбата "Дежавю"

Светла ЙОРДАНОВА
Изложбата "Дежавю" на художника

Иван Стратиев може да бъде видяна до
08.10.2022 г. в галерия "Кракра". Творбите
за нея са създавани през последните три
години, част от тях са експонирани през
лятото в изложби в София и Бургас. В
Перник художествените произведения се
показват за първи път.

"Надявам се картините ми да доставят
удоволствие на зрителите, да създадат у
тях чувството на нещо видяно и прежив-
яно", сподели авторът. По думите му той
свързва сегашната експозиция с първата
му самостоятелна изложба в същата гале-
рия, направена преди 25 години.

Гости на автора бяха зам.-кметовете на
община Перник инж. Мирослав Стоицев и
Стефан Кръстев.  "Силата на едно изкус-
тво зависи най-вече от таланта и открове-
ността, с  която е създадено. Гордост за
Перник е, че често можем да се наслажда-
ваме на прекрасните произведения на
Иван Стратиев", каза Кръстев.  Той доба-
ви, че изкуството е най- градивната чо-
вешка дейност, с чиято сила могат да бъ-
дат събудени сърцата и умовете на хората.

собим кръгово кръсто-
вище и на спирка "Шах-
тьор", допълни Скри-
мов. По думите двете
кръгови кръстовища
ще облекчат трафика
в центъра на Перник.
Община Перник има
добре развита мрежа
от първокласни, вто-
рокласни и третоклас-
ни пътища. През тери-
торията ? премина-
ват 112,15 км пътища
от републиканската
пътна мрежа, като
най-голямо значение за
транспортните връз-
ки на града има главен
път Е-79. Перник разпо-
лага с гъста улична
мрежа, която основно
е вътрешноквартална,
припомня БТА.

Силвия ГРИГОРОВА
С приетото  в края

на миналата седмица
решение на Министер-
ския съвет, не се про-
меня обхватът на ре-
публиканските пъти-
ща - автомагистрали-
те, пътищата първи
и втори клас, за които
тежкотоварните ав-
томобили над 3,5 тона
плащат такса за изми-
нато разстояние -
тол. Националното
тол управление прави

това уточнение във
връзка с множество
журналистически за-
питвания.

С решението на Ми-
нистерския съвет е
приет Списъкът на ре-
публиканските пъти-
ща, за които се събира
такса за изминато
разстояние - тол так-
са и е отменен досе-
гашният списък. Цел-
та на промяната е да
се прецизира и актуа-
лизира информацията

за отделните тол сег-
менти, за които се
дължи такса.

Целта на изменения-
та е да се подобри от-
четността на тол сег-
ментите, както и съ-
бираемостта на път-
ните такси. По този
начин ще се ограничат
предпоставките за
повторно таксуване
на тежкотоварните
камиони на гранични-
те контролно-пропус-
кателни пунктове.
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Конкурсът "Кмет на годината" е барометър за работата ни!
Това заяви градоначалникът на община Перник Станислав Владимиров пред Кмета.бг

Любомира ПЕЛОВА
Станислав Владими-

ров е кмет на Перник
трета година. За то-
ва време реши немал-
ко проблеми, като се
тръгне от водната

криза и се стигне до
отпора му срещу ули-
чния тормоз в града.
Затова хората го под-
крепиха безусловно в
конкурса "Кмет на го-
дината" - през 2020 г.

стана фаворит в ка-
тегорията "Кмет на
годината", а през 2021
- в "Кмет на граждани-
те".

Ето какво казва пер-
нишкият кмет в ин-
тервю за Кмета бг:

- Г-н Владимиров, с
какво е ценен за вас,
кметовете, конкур-
сът "Кмет на годи-
на"?

- Конкурсът "Кмет
на годината" е от гол-
ямо значение за мес-
тната власт. Той по-
казва добрия пример в
нашата работа и не
би било пресилено, ако
кажем, че той е баро-
метър за нас, кмето-
вете. През тези де-
сет години той се ут-
върди и заема важно
място в обществения

живот. Най-важното
обаче е, че победи-
телят се определя
чрез директния вот
на хората. Това ни да-
ва още повече стимул
да работим за разви-
тието на родните си
градове. Конкурсът е
важен не само за ими-
джа на местната
власт, но и защото
показва мнението на
хората за нашата ра-
бота.

- Коя е най-важната
награда в конкурса?

- Всяка награда в
конкурса, всеки глас
на нашите съгражда-
ни е важен и ценен. В
този конкурс няма
малка или незначител-
на награда, защото
тя е спечелена заради
свършената от всеки

В усилена подготовка
е "Перник Рън 2022"

Любомира ПЕЛОВА

Остават броени дни до старта на II-то
издание на шосейния пробег "Перник
Рън'2022", организирано съвместно от
Община Перник, Българска федерация
по лека атлетика и движението "Рън
България".

Второто издание на "Перник Рън'2022"
съвпада с отбелязването на 100 години
от провеждането на I-вия лекоатлети-
чески пробег, като част от програмата
на спортна спартакиада заедно с гим-
настиката и колоезденето, организирана
от ръководството Мините в Перник.

На 30.09.2022 г. от 17 ч. на централния
градски площад "Кракра Пернишки" ще
се проведат занимания по модула "Дет-
ска атлетика" от Програмата на БФЛА
"Да открием 200 таланта за атлетиката в
България". В игрите могат да участват
деца от 5 до 12 г., като предварителното
записване може да се направи на еле-
ктронна поща d_stoyova_sport@abv.bg
или на място в деня на детските занима-
ния /30.09.22 г./ до 16.30 ч.

В 20.00 ч. ще бъде даден старт на юби-
леен масов пробег на дистанция от 1,5
км. Вечерният старт е с демонстративен
характер и всеки участник ще получи
светещи гривни. Идеята е движейки се
по трасето в градския парк, всички
заедно да образуват светеща атракция
от бягащи хора, което символично да
бъде подчинено на мотото: 100 години
от I-вия лекоатлетически пробег в Пер-
ник. Всички участници ще получат юби-
лейни медали.

На 01.10.2022 от 09.30 ч. ще бъде даден
стартът на 12,5 км. /2 обиколки по 6.25
км./ по живописното трасе, преминава-
що през Пернишката крепост - една от
най-интересните забележителности на
миньорския град.

В 11.15 ч. ще бъде даден старта на
смесената щафета /1 мъж и 1 жена/, като
всеки от състезателите ще избяга по
6.25 км. /1 обиколка/ на същото трасе.

Наградният фонд е разпределен от 1-
во до 8-мо място, както следва: 300 лв.,
250 лв., 200 лв., 150 лв., 130 лв., 110 лв.,
90 лв. и 70 лв.

Отделно ще бъде направено класира-
не от 1-во до 3-то място само за перни-
чани с награди от 150 лв., 100 лв. и 50
лв.

Регистрацията за участие в събитието
тече и в момента на страницата на Бъл-
гарска федерация по лека атлетика, а на
място в Перник ще продължи на 29 и 30
септември, като получаването на старто-
вите пакети ще се осъществява от 10 до
18 ч. в ОК "Дворец на културата" - малка
зала, ет. 1. За жителите на града дома-
кин регистрацията се осъществява на
място.

След успеха и отзивите от Първото пи-
лотно издание на лекоатлетически шо-
сеен пробег в града ни, мащабното ме-
роприятие стана едно от основните и
важни събития в спортния календар на
Община Перник, като и през тази година
се очаква в него да се включат водещи
имена в дългите бягания от страната.

Ученици от Батановци
влязоха за първи път в Архива
Светла ЙОРДАНОВА

Държавен архив -
Перник посрещна чет-
въртокласниците от
ОУ "Христо Ботев" -
Батановци, водени от
преподавателите Ан-
гелина Дангърова и
Милена Петрова. По-
сещението им  бе ор-
ганизирано по повод
на Деня на независи-
мостта на България.
На вниманието на
учениците бяха пред-
ставени таблата от
изложбата "Съкрови-
щата на държавните
архиви".

В читалнята на ар-

хива ги
очакваха
докумен-
ти, от-
н а с я щ и
се до ис-
т о р и я -
та на
тяхото
училище.
Р е а л н а
предста-
ва за условията за
съхраняване на доку-
ментите придобиха
от обиколката в архи-
вохранилището. За по-
вечето от тях това
беше първи досег до
обществена институ-

кмет работа. Награда
от този значим кон-
курс е признание и от-
говорност.

- Защо обратната
връзка от хората е
от значение?

- Ежедневната връз-
ка с моите съгражда-
ни, включително и
през конкурса "Кмет
на годината" е изклю-
чително важна. Под-
крепата на перничани
и дори и критиката
на някои мои съграж-
дани ми дава дава
стимул и увереност
да продължавам нап-
ред.

Както "Съперник" ве-
че писа, ако Станислав
Владимиров е вашият
фаворит в конкурса,
може да гласувате на -
kmetnagodinata.bg.

Откриват изложба в
Подземния минен музей

Светла ЙОРДАНОВА
Утре, 27- ми септември, от 18 часа в дво-

ра на Подземния минен музей се открива
изложба  на известни български художни-
ци. Тя е част от мащабно събитие под наз-
ванието "Арт Перник".

Свои картини ще покажат  изявени твор-
ци от Перник и София  като Иван Стратиев,
Данаил Атанасов, акад. Георги Чернев, Ва-
сил Добренов, Китан Китанов, Радослава
Манова, Деси Денева Деде, Дили Боза-
джиева, Майя Горова, Николай Янакиев,
Сандра Блажева, Симеон Кръстев и Хрис-
то Христов. В изложбата участват още ху-
дожници- Пеньо Иванов от Сливен, акад.
Светлозар Недев от Стара Загора, Ангели-
на Недин от Созопол, както  и петима та-
лантливи възпитаници на Обединения дет-
ски комплекс в Перник- Алекс Цветанов,
Дея Петрова, Деян Петров, Елена Йорда-
нова и Калоян Гергинов. Всички те уча-
стват с по една картина в изложбата. Ос-
вен художествена стойност, събитието има
и кауза. Част от средствата от продажбата
на картините ще бъдат дарени за изграж-
дането на паметник на загиналите в Бакан-
ските войни перничани, каза Георги Чер-
нев - председател на Академия "Знание и
самоусъвършенстване". Ръководената от
него организациязаедно с Обединения
детски комплекс и Регионалния истори-
чески музей в Перник са съорганизатори
на събитието. В името на каузата, худож-
ниците са се съгласили картините да бъдат
с еднаква цена.

ция. Вратите на Дър-
жавен архив - Перник
са винаги отворени за
инициативи и проек-
ти, свързани с образо-
вателните дейности,
казаха от институ-
цията.

За два дни се появиха 19
новозаразени с коронавирус
Силвия ГРИГОРОВА

19 новозаразени с ко-
ронавирус са регис-
трирани  на терито-
рията на област Пер-
ник за периода 23-
24.09.2022 г., по данни
на Националната ин-
формационна система
за борба с COVID-19.

269 са новодиагнос-
тицираните с COVID-
19 лица в страната на
24 септември, 27 от
които са установени с
PCR, а 242 - с бързи ан-
тигенни тестове. Тес-
товете, направени у
нас  на 24 септември,
са 1 843. От тях 303
са PCR, а 1 540 - анти-
генни, сочат данните
в Националната ин-
формационна система.

Случаите на новия
коронавирус, потвър-
дени у нас към момен-
та, са общо 1 254 951.
От тях 9 296 са ак-
тивни, като 1 207 958
са излекуваните, от
които 12 са регистри-
рани през последните
24 часа.

По информация на
Регионалната здравна
инспекция в Перник,
към 22.09.2022 г. в ре-
гиона са били активни
50 заразени с корона-
вирус. От тях на до-
машно лечение са били
41, а 9 са хоспитализи-
раните. Карантинира-
ните в региона към
22.09.2022 г. са 74.

Пациентите с дока-
зана коронавирусна ин-

фекция в страната,
настанени в лечебни
заведения за болнична
помощ на 24 септем-
ври, са 482-ма. От тях
28 се намират в ин-
тензивни отделения.
Новопостъпилите в
болнично заведение на
24 септември са 11.

Според Национална-
та информационна
система у нас новият
коронавирус е пот-
върден при общо 25
763 медицински слу-
жители. Трима ново-
заразени са регистри-
рани на 24 септем-
ври, като от тях два
са установени при ме-
дицински сестри, а
един - при друг меди-
цински персонал.
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Кои пенсионери ще получат повече пари от 1 октомври
НОИ пояснява подробно механизма на изчисляване на пенсиите

Силвия ГРИГОРОВА
От 1 октомври

предстои пенсиите да
бъдат преизчислени.
Ще има ли увеличение
за всички и кои пенсио-
нери ще получат уве-
личение?

Основната цел на
преизчисляването,
което предстои от 1
октомври, е да се ком-
пенсира "изоставане-
то" на най-отдавна
отпуснатите пенсии
у нас. Въпреки че ще
бъдат преизчислени
всички трудови пен-
сии, отпуснати до 31
декември 2021 г., вклю-
чително, не всички
пенсионери ще полу-
чат реално увеличение
на парите си. Очаква
се повишение да полу-
чат малко над 700 000
пенсионери или около
едно трета от всич-
ки.

Според експерти за
някои увеличението
на пенсията ще бъде
със стотинки, а за
други ще надхвърли
300 лева. Най-голямо
повишение ще има за
пенсиите, отпуснати
преди над 10 години.

Важно е да се знае,
че на преизчисляване
подлежи действител-

ният размер на пен-
сията. Причината за-
това е, че много хора
взимат минимална
пенсия, защото такъв
е законоустановеният
праг. Например, в мо-
мента минималната
пенсия за стаж и въз-
раст е 467 лева, което
обаче не означава, че
реалната пенсия на
всички, които получа-
ват сега 467 лева, е
толкова. Държавата
доплаща на част от
пенсионерите, за да
получават поне мини-
мална пенсия. Така, ко-
гато реалната пенсия
е под минималната за
съответния вид, дори
и след преизчисляване-
то и увеличението й,
може да не надхвърли
гарантирания от дър-
жавата минимум.

Към септември 2022
г. пенсиите за трудо-
ва дейност, които са
по-ниски от 467 лева,
на са приравнени на
минимален размер, са
44,8% от общия брой
на трудовите пенсии
и 43,4% от всички пен-
сии. След преизчисл-
яването средната пен-
сия ще доближи 725 лв.
и ще нарасне с малко
повече от 8,5 на сто

спрямо септември
2022 г., показват раз-
четите на НОИ.

За целта на преиз-
числението на пенсии-
те в преходните и зак-
лючителните разпо-
редби на Кодекса за со-
циално осигуряване е
създадена нова разпо-
редба, с която е регла-
ментирано как ще ста-
не преизчисляването
им от 1 октомври
2022 г., съобщават от
НОИ.

Кои пенсии ще се
преизчислят?

х/ Пенсиите, свърза-
ни с трудова дейност.
Това включва пенсии
за осигурителен стаж
и възраст, пенсии за
инвалидност поради
общо заболяване, пен-
сии за инвалидност по-
ради трудова злополу-
ка и професионална бо-
лест, а също пенсии за
военна инвалидност и
за гражданска инвалид-
ност, ако размерът
им, като по-благоприя-
тен, е определен като
за пенсия за трудова
злополука и професио-
нална болест (лични и
наследствени), както
и вдовишки добавки
от такъв вид пенсии;

х/ Пенсиите, свърза-

ни с трудова дейност,
размерите на които са
изчислени въз основа
на брутното трудово
възнаграждение/осигу-
рителния доход на ли-
цата и имат опреде-
лен индивидуален кое-
фициент;

х/ Пенсиите, свърза-
ни с трудова дейност,
отпуснати с начална
дата до 31 декември
2021 г., включително.

П р е и з ч и с л я в а н е
няма да има за пенсии-
те за трудова дей-
ност, отпуснати с на-
чална дата след
31.12.2021 г., както и
пенсиите, несвързани
с трудова дейност
(социални пенсии за
старост, социални
пенсии за инвалид-
ност, персонални пен-
сии и др.).

Смятането на нови-
те пенсии ще се извър-
ши служебно от На-
ционалния осигурите-
лен институт и пен-
сионерите не е необхо-
димо да подават зая-
вления.

Как се изчислява уве-
личението?

Най-напред ще се оп-
редели размер на пен-
сията, относим към
годината на отпуска-
нето ? (базов размер),
след което той ще се
увеличава за всяка ка-
лендарна година, след-
ваща годината на от-
пускането ?, с процен-
ти, съгласно устано-
веното в новоприета-
та преходна разпоред-
ба на Кодекса за со-
циално осигуряване.
Изключение има за
пенсиите, отпуснати
с начална дата до
31.12.2007 г., вкл., ка-
то за тях се определя
размер, относим към
2008 г., който се осъ-
временява с установе-
ните проценти за
всяка календарна годи-
на след 2007 г.

За определянето на
базовия размер на пен-
сията ще се вземат
предвид три неща:

1. Средномесечния
осигурителен доход за
страната, с който е
отпусната пенсията.
За тези, отпуснати
до 31.12.2007 г., вкл.,
той ще бъде 398,17
лв.;

2. Индивидуалният
коефициент на лице-
то към 30 септември
2022 г.;

3. Продължителнос-
тта на осигурителния
стаж на човека, заче-
тен към 30 септември
2022 г., умножена със
съответния процент
за годините и за месе-
ците осигурителен
стаж към датата на
отпускане на пенсия-
та.

Последното означа-
ва, че процентът, кой-
то се следва за всяка
година осигурителен
стаж, е същият, кой-

то е участвал във
формулата за определ-
яне на размера й при
нейното отпускане.

Стойностите на
процента за зачетени-
те години осигурите-
лен стаж, в зависи-
мост от датата на
отпускане на пенсия-
та, са посочени в таб-
лицата:

За всяка година до-
пълнителен стаж за
хората, придобили
право на пенсия, но

ЕСТАТ:Следващият парламент ще е силно фрагментиран
Любомира ПЕЛОВА

Следващият парла-
мент ще е силно фраг-
ментиран, сочат дан-
ни от изследване на
агенция ЕСТАТ СО-
ФИЯ. Предстоящите
избори попадат в из-
ключително негати-
вен събитиен кон-
текст, което форми-
ра усещането, че от
вота зависи малко или
нищо. Това е един от
изводите на социоло-
гическо проучване на
агенция ЕСТАТ.

Национално пред-
ставителното из-
следване е осъщес-
твено чрез пряко лич-

но интервю на табле-
ти сред 1005 пълно-
летни български граж-
дани, подбрани по пол,
възраст и тип населе-
но място. Извършено
е от 10 до 17 септем-
ври със собствено фи-
нансиране.

Изследването показ-
ва, че следващият
парламент ще е силно
фрагментиран, неза-
висимо дали ще се със-
тои от 6, 7 или 8 пар-
тии. Опонентите на
ГЕРБ от предходното
редовно управление
ще бъдат далеч от
мнозинство, а за пар-
тията на Бойко Бори-

сов, дори като първа
сила, ще е много труд-
но да намери приемли-
ви партньори за със-
тавяне на кабинет,
отбелязват от аге-
нция ЕСТАТ.

В подредбата на по-
литическите сили
пълна яснота има еди-
нствено по отноше-
ние на първото
място на ГЕРБ. Втора-
та позиция на "Про-
дължаваме промяна-
та" (ПП), според дан-
ните, също изглежда
сигурна, но загуба на
подкрепа за тях в пос-
ледните дни на кампа-
нията, както и скрит

вот или прилив към
"Възраждане", могат
да доведат до размес-
тване. Анкетираните
дават 26,1% за ГЕРБ-
СДС, на второ място
е ПП с 16,8% процен-
та, а ДПС и "Възраж-
дане" имат близки ре-
зултати - 10,3% и
10,1%.

На пето място се
подрежда БСП -9,3%,
следвана от "Демокра-
тична България" с
6,9%. За "Български
възход" биха гласували
4,8% от анкетирани-
те, а за "Има такъв
народ" - 4,2%. Посла-
нията на политичес-

продължили да ра-
ботят, без да им е
отпусната такава, а
след 01.01.2018 г. - без
да им е отпусната
лична пенсия (така на-
реченото "отложено
пенсиониране"), също
се прилага процент,
какъвто е участвал
във формулата за из-
числяване на размера
на пенсията при ней-
ното отпускане. Те са
посочени тук:

При определянето
на размера на пенсии-
те за инвалидност по-
ради трудова злополу-
ка и професионална
болест ще се вземат
коефициенти, които
зависят от процента
на трайно намалената
работоспособност/
вид и степен на ув-
реждане, определени
от ТЕЛК/НЕЛК със
срок на действие към
01.10.2022 г.

След като се опреде-
ли базовият размер на

съответния вид пен-
сия за трудова дей-
ност, той се увелича-
ва за всяка календарна
година, следваща годи-
ната на отпускане на
пенсията, с процент,
който е равен на по-
високия от процента
на нарастване на
средномесечния осигу-
рителен доход за
страната (СОД) или
на хармонизирания ин-
декс на потребител-
ските цени (ХИПЦ)

през предходната ка-
лендарна година. За
пенсиите, отпуснати
с начална дата до
31.12.2007 г. включи-
телно, размерът се
увеличава с проценти-
те за всяка календар-
на година след тази
дата.

Когато новата,
преизчислена пенсия, и
старата, получавана
към 30 септември
2022 г., не са равни, се
определя тази с по-ви-
сокия размер.

Как точно са прес-
метнати парите на
всеки пенсионер ще
бъде описано в разпо-
реждане от пенсион-
ния орган на НОИ,
което изплаща пенсия-
та. В него се посочва
първоначалната пен-
сия на човека, въз ос-
нова на която се из-
числява базовият раз-
мер, процентите, с
които базовият раз-
мер на пенсията се
увеличава за всяка ка-
лендарна година и
сравняването на
преизчисления към
01.10.2022 г. размер на
пенсията с размера ?
към 30.09.2022 г. и оп-
ределянето на по-ви-
сокия от тях.

Хората могат да по-
лучат разпореждания-
та си, ако поискат, в
приемните на тери-
ториалните поделе-
ния на НОИ на дирек-
ция "Европейски регла-
менти и международ-
ни договори" към цен-
трално управление на
НОИ. Разпореждания-
та могат да се полу-
чат и чрез лицензиран
пощенски оператор с
препоръчано писмо с
обратна разписка или
чрез Системата за си-
гурно електронно
връчване на Минис-
терство на електрон-
ното управление,
уточняват от НОИ.

ките сили са слаби, а
кампанията е вяла и,
като следствие, изби-
рателите ще гласу-
ват не за най-добра-
та, а за най-малко ло-
шата алтернатива,
сочат още данните
от изследването.

Според агенцията
това неминуемо ще се
отрази на активнос-
тта, която и без то-
ва бележи отрицате-
лен тренд - от 50 на
сто през април, мина-
лата година, до 40 на
сто през ноември.
Данните дават осно-
вание да се очаква ак-
тивност в рамките

на 2,2 - 2,5 милиона из-
биратели, което пра-
ви между 33% и 38%
от всички, имащи пра-
во на глас, включител-
но гласуващите в
чужбина.

Прагът за влизане в
парламента също ще
бъде рекордно нисък -
между 90 и 100 хиляди
гласа. Най-високо уча-
стие се очаква от хо-
рата на възраст меж-
ду 50 и 60 години, за-
вършилите универси-
тет, мениджърите и
в населените места,
различни от София.
Според данните 70%
от избирателите

твърдо са решили ко-
го да подкрепят. Тех-
ният дял е значител-
но над средния сред
хората над 50 години,
работещите, пенсио-
нерите и столичани-
те.

Малко над една чет-
върт още не са напра-
вили избора си, но ве-
роятността повече-
то от тях изобщо да
гласуват, както и да
концентрират вота
си предимно в една по-
литическа сила, е само
теоретична, сочат
изводите от изслед-
ването на агенция ЕС-
ТАТ.



1. ПРОДАВА ИМОТИ И ПАРЦЕЛИ (500 М22222, 800 М22222, 1000 М22222) В ГЪРЦИЯ,

   В РАЙОНА НА КЕРАМОТИ (МОНАСТИРАКИ, ХАЙДЕФТО, АГИАЗМА)

      - ОТ 20 ЕВРО/М22222 ДО 50 ЕВРО/М22222

2. ПРОДАВА ДВА ПАРЦЕЛА, С. КАМЕН БРЯГ, ПЪРВА ЛИНИЯ,

   30 ДКА, 10 ДКА, УПИ, ТОК, ВОДА, ПЪТ, КАНАЛ,

   УРБАНИЗИРАНИЗА СТРОИТЕЛСТВО - 20 ЕВРО/М22222

3. ПРОДАВА ДВА ПАРЦЕЛА, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ПАЗАРДЖИК,

   С. ДРАГОР, 14 ДКА, 64 ДКА, УПИ, ТОК, ВОДА, ПЪТ, КАНАЛ,

   УРБАНИЗИРАНИ ЗА СКЛАДОВИ БАЗИ И ЛОГИСТИКА    - 20 ЛВ./М22222

4. ПАРЦЕЛ 400 М2, ВИЛНА ЗОНА КАЛКАС, ЧЕРЕН ПЪТ, НА ЪГЪЛ   - 36 000 ЛВ.

5. УПИ ДО “МИНЕРАЛМАШ” - 3 БРОЯ Х 2500 М22222 И 1 БРОЙ

   ОТ 3500 М22222,ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ - 20 ЕВРО/М22222

6. ПОМЕЩЕНИЕ КАЛКАС, ТОК, ВОДА, АСФАЛТ, 120 М22222, 180 М22222,

  ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

    - ПО ДОГОВАРЯНЕ

7. УПИ, С. ЦЪРКВА, 914 М22222, ОГРАДЕНО, РАВНО - 31 000 ЛВ.

8. УПИ, С. ЦЪРКВА, 896 М22222, РАВЕН - ПО СПОРАЗУМЕНИЕ

9. КЪЩА, С БЕРЕНДЕ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, 2 ЕТ.,

    ДВОР: 1 ДКА, ВОДА, КЛАДЕНЕЦ, ГРУБ СТРОЕЖ - 52 000 ЛВ.

10. УПИ, С НОЕВЦИ, 680 М22222, С КЪЩА НА 2 ЕТ. - ПО ДОГОВАРЯНЕ

11. КЪЩА, С. МЕЩИЦА, ДВОР: 744 М22222, ОБИТАЕМА,

      ТОК, ВОДА, 1 ЕТАЖ - 52 000 ЛВ.

12. УПИ, С. КРАЛЕВ ДОЛ, 846 М22222, ТОК, ВОДА - 54 000 ЛВ.

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРАКУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА     В ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИКВ ПЕРНИК

ПРОДАВА

1. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC,

    паркинг пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 94 900 лв.

2. Двустаен, Тв. ливади, 50 м2, мазе, 15 м2, с двор, изолация, ПВЦ - 85 000 лв.

3. Тристаен, Център, 100 м2, кв. Рено, ет. 9(11), тх, без ТЕЦ, ПВЦ,

    интериорни врати, асансьор - 70 000 евро

4. Тристаен, Изток, 149 м2, 2009г., ет. 2(3), тх, без ТЕЦ - 68 300 евро

5. Тристаен, Изток, 155 м2, ет. 2(3), мезонет - 71 400 евро

6. Мезонет, Изток, 228 м2, ет. 2(3), 2009г. , тх, без ТЕЦ - 97 000 евро

7. Земеделска земя, 3 дка., Радина чешма, с къща, ток, вода - 47 000 лв.

8. Къща, с. Ковачевци, груб строеж, РЗП: 78 м2, 2 ет., покрита,

      1989г., двор: 592 м2, гараж - 34 000 лв.

9. Къща, с. Рударци, 2008г., РЗП: 482м2, 3 ет., двор: 576 м2, масивен гараж - 250 000 евро

10. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.

11. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,

      ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 39 900 лв.

12. Къща, с. Жабляно, за гости, готова, обзаведена, РЗП: 500 м2,

      двор: 1 116 м2, център - 185 000 евро

13. Къща, Изток, 3 ет., РЗП: 789 м2, двор: 834 м2 - 297 300 евро

14. Парцел, Рударци, 880 м2, ул. София, равен - 45 000 евро

15. Имот, Д. Диканя, 2300 м2, с ферма за зайци, работеща,

    с готова клиентела, част от което магазин “Фантастико - 120 000 евро

16. Парцел със стара къща, Драгичево, 921 м2, къща 40 м2, ток, вода      - 75 550 лв.

17. Овощна градина, 27 300 м2, с. Долна Гращица, череши, кайсии, сливи - 111 555 лв.

18. С. Враня стена, 4 сгради с РЗП: 2500 м2, в/у 10 дка площ,

      част. асфалтиран терен, до главен път, асфалт, път, вода,

      подходящ за хотел, хоспис иинвестиция - 160 000 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Понеделник-вторник, 26-27 септември 2022 г., брой 109 /7257/ година XХXI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

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

0884 32 47 03

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237      0886 16 22 56

ТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТАТОП ОФЕРТА
ПРОДАВА КЪЩА, КВ. РАЛИЦА, РЗП: 289 М22222,
ТУХЛА, 4 ЕТАЖА, 4 ТЕРАСИ, ДВОР: 300 М22222

БОНУС ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО
ОТ 50 М22222, С ТЕРАСА, ПАНОРАМНА ГЛЕДКА,

БЛИЗО ДО АВТОГАРАТА

145 000 ЕВРО

0888 50 32 37
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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"

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 ЬО Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Очакваме кандидати за позициите:

♦Отлични условия на труд и работно облекло
♦Конкурентно възнаграждение
♦Законово осигуряване
♦Ежемесечни бонуси и ваучери за храна
♦Допълнително здравно застраховане
♦Социални придобивки
♦Работа на двусменен режим

Документи се приемат на адрес: град Радомир, ул. "Райко Даскалов" 68, на "Рецепция"
За информация:  0879 80 70 02

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

- 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:

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

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И

КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

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

       0700 10 010

  https://electrohold.bgwww.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска

до 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./дендо 10 думи - 2 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена

до 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./дендо 10 думи - 4 лв./ден

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./смЧерно/Бяла - 4 лв./см22222

Пълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./смПълноцветна - 7 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец- 3.5/2.5 см - 400 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см- 3 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец- 3.5/3.5 см - 50 лв./месец
- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец- 3.5/7 см - 80 лв./месец
- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец- 7/7 см - 120 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см- Черно/Бяла - 3 лв./см22222

- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см- Пълноцветна - 5 лв./см22222

"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД"МИН ИНДЪСТРИ" ЕООД

- локомотивен машинист
- маневрист
- ревизор вагони
- стрелочник
- механо шлосер
- елшлосер
- машинен оператор
- разтоварач вагони

ГР. ПЕРНИК
площад "Свети Иван Рилски" №1

076/632292

Търсят се:

                                    Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал Шлайфист, полировач метал
ЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчикЕлектрозаварчик

Оператор на машинаОператор на машинаОператор на машинаОператор на машинаОператор на машина

Кандидатите трябва да притежават чувство на отговорност и дисциплинираност.

Изграждане
на нови

ел. инсталации
088 529 63 81

ЕЛЕКТРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ
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МЯСТО ЗА

РЕКЛАМА
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Продавам помещение в
центъра за живеене и офис.
Тел.: 0894 615 757

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

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

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
Печатница търси

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

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

да назначи ел. инженер и ел.
монтьор. 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
"АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи
шлайфист, полировач метал,
електрозаварчик, оператор на
машина. Тел.: 0879 80 70 02
или на адрес град Радомир,
ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".

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

сорт “Сорая". Тел.: 0879 26 56
25
Изграждане на нови ел.

инсталации. Тел.: 088 529 63
81

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

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

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
725 609
Продавам Хюндай Санта Фе

2002 г., 4х4 дизел, перфектно
състояние всичко платено,,
цена 4 700 лв. Тел.: 0895
255240

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 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
Продава място в кв.

Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова
Продавам УПИ, 700 кв.м.,

гара "Ал. Димитров, на 10 км.
след Радомир, 5 000 лв. Тел.:
0892 774 899

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

работа

„Топлофикация Перник“

търси да назначи работници за позиция
„ОСС – дробилка“

в цех „Въглеподаване“.
Работно време e от 7 ч. до 19 ч.,

на график 2/2.
Работещите  се водят втора категория труд.

Предлаганото трудово
възнаграждение е до 1600 лв. чисто

месечно, при изпълнение на плана.
Кандидатите за работа могат да получат

повече информация на телефон:
0882477177, от  Д. Михалкова

siAN

                    0888 50 32 37

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
лимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облеклалимитирани облекла

#ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка

0888 50 32 37

разни
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Защо уредът за гладене с пара е по-добър от ютията

Докато технически постигат едно
и също нещо - изглаждане на дре-
хите ви, уредите с пара и ютиите
имат доста различни характеристи-
ки. И едната може да е по-добра
инвестиция от другата, в зависи-
мост от вашите предпочитания и
начин на живот. Ето няколко при-
чини, поради които парният уред
за гладене може да бъде по-подхо-
дящ за вас от традиционната ютия:

1. ПО-ТРУДНО Е ДА ПОВРЕДИТЕ
ДРЕХИТЕ СИ

Ако някога сте изгаряли дрехите

си, знаете, че използването на
ютия носи риск - ето защо изисква
повече внимание. Когато изпол-
звате ютия, трябва да сте по-вни-
мателни, защото трябва да я нас-
троите на правилната температура
въз основа на етикета на вашето
облекло. Същевременно, малко ве-
роятно е парният уред за гладене
да повреди дрехите ви, тъй като ня-
ма горещ метал, който да влиза в
пряк контакт с тях.

 2. НЕ ИЗИСКВА ТЕХНИКА
Гладенето е като изкуство, за да

го направите ефективно, трябва да
овладеете техниката за движение
на дрехите си върху дъската и на-
чина, по който да натиснете опре-
делени секции. Ако търсите метод
за премахване на гънки, който е
толкова лесен, колкото и бърз, пар-
ният уред може да е точно това,
което търсите.

3. НЕ МУ Е НЕОБХОДИМА ПОД-
ДРЪЖКА

Докато ютиите могат да натрупат
котлен камък с времето, което мо-
же да се прехвърли върху (и потен-
циално да повреди) дрехите. За да
поддържате ютията функционална
и чиста, е важно редовно да почис-
твате металната основа, за да пре-
махнете ръждата и натрупването на
варовик. Парният уред обаче не
изискват такава поддръжка.

4. ПО-УДОБЕН Е ЗА СЪХРАНЯВА
Докато изпълняват същото фун-

кция като своите предшественици
ютиите, парните уреди за гладене
са далеч по-компактни и по-лесни
за съхранение. Вместо да съхраня-
вате дъска за гладене заедно с
ютия, можете просто да приберете
малкия уред за гладене. Лесното
съхранение също означава, че е
по-лесен за пренасяне по време на
пътуване - което е плюс, ако не сте
сигурни, че ще разполагате с ютия.

5. ПО-ЛЕСЕН Е ЗА УПОТРЕБА
Дори и да не използвате дъска за

гладене с ютията си, трябва да пре-
минете през проблемите с намира-
нето на равна повърхност, която

може да издържи на директен кон-
такт с топлина. Ръчния уред, от
друга страна, е много по-лесен за
използване. Производителят пре-
поръчва да закачите дрехата си на
закачалка на вратата, като я дър-
жите здраво, докато използвате
доминиращата си ръка, за да пре-
мествате уреда нагоре и надолу по
дрехата.

6. ПО-ПОДХОДЯЩ Е ЗА ЕЖЕД-
НЕВНИ ОБЛЕКЛА

Освен ако нямате работа, която
изисква строго официален дрес код,
вероятно по-рядко ви се налага да
се справяте с гънки и яки на намач-
кани ризи, панталони и поли. Уредът
за гладене с пара е напълно достатъ-
чен за ежедневните ви облекла. Ка-
то бонус по-голямата част от тъкани-
те се отнасят добре към техниката на
пара. Едно предупреждение: За по-
тежки тъкани като памук или лен,
понякога може да се наложи да ми-
навате няколко пъти, за да отстрани-
те по-упоритите гънки.

7. ПАРНИЯТ УРЕД ИМА ПОВЕЧЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Парният уред за гладне е далеч
по-универсален инструмент, с мно-
жество приложения в дома. Освен
за освежаването на вашите завеси
и мебели, знаете ли, че можете съ-
що да дезинфекцирате тъкани и ня-
кои повърхности без химикали, ка-
то използвате своя уред за гладе-
не? Парата също така е чудесен ме-
тод за почистване на огледала и
прозорци.

Изберете краставиците пред доматите
Всички хора могат да бъдат грубо разделени на „два лагера“: почита-

тели на доматите и фенове на краставиците. Без ни най-малко колеба-
ние, през целия си живот екипът на Elle.ru фанатично се класираше в ла-
гера на „Дон Домат”.

Преди две години в сайта на Elle.ru решихме да започнем серия от
блокбастър анкети на тема: „Какво се случва с тялото, когато ...“ - изяж-
дате този или онзи продукт, добре, или го отказвате, както е при извес-
тните гастрономически „злодеи” - захар, сол или кафе. Сензацията беше
предизвикана от споделен опит за консумацията на доматите! При под-
готовката на материала заедно с диетолози и специалисти по красота се
оказа, че яденето на домати (как човек може да си представи световна-
та гастрономия без тях ?!) не са толкова диетични и 100% здравословни.

Не става дума дори за генните мутации, които се приписват на продук-
та. Оказва се, че тънката доматена кожа се прилепва плътно към чревни-
те стени и на втория ден започва да гние в тялото ви. Но дори този факт
не шокира най-много.

Оказа се, че доматът - като най-активен представител на „червената га-
ма“ на плодовете - има неприятна особеност: усилва възпалителните
процеси в организма.

Доматите, според дерматолози, предизвикват един от колосалните
проблеми за младежите - ужасно състояние на кожата. Акнето е подсил-
вано от консумацията на домати.

Ако ви е по-лесно да се откажете от доматите, отколкото от цигарите,
сладкишите и шестте чаши кафе на ден – направете го веднага! След ка-
то са го направили наши читатели твърдят, че са видели първите резул-
тати след около месец и половина - кожата им е станала много по-чиста.

Преминете в „лагера на феновете на краставиците” – салата със заква-
сена охладена сметана е чудесен заместител на доматената.

Лечебните свойства на крещенето
Викането или крещенето е ефекти-

вен и доказан начин за премахване
на емоционалното напрежение. Кога
и как е подходящо да го правите раз-
каза пред радио „Спутник“ психиатъ-
рът Юри Вялба.

Крещенето е ефикасен механизми
за емоционално освобождаване, кой-
то можем да използваме. Ако покре-
щите правилно и в точния момент, то-
гава това ще облекчи стреса и някои
от вътрешните ви проблеми, сигурен е

психиатърът.
"Можете да викате в гората или в апартамента си, но така, че да е бе-

зопасно за другите. С помощта на викането можете да освободите нап-
режението – така негативната емоционалната енергия не остава вътре в
човека и не го унищожава психически. Разбира се, това не решава гло-
бални проблеми. Не е като посещение при психоаналитик, но в момент
на силен емоционален стрес помага“, съветва Вялба.

Освен правилното място и време, за да покрещите трябва да изберете
добра цел. Викането по подчинени и колеги по време на работа няма да
помогне, а само ще влоши ситуацията.

"Полезно е по някакъв начин да се освободите емоционално като се
разкрещите. Но трябва да го направите така, че викането ви да не е на-
сочено към конкретен човек. Трябва да повикате, оставайки насаме със
себе си - тогава това ще има положителен ефект. Дори в психотерапев-
тичния процес лекарят може да ви препоръча този елементарен метод
на освобождаване от вътрешното напрежение”.
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Румен Радев: България няма
да признае референдумите
"Решенията на руския президент за частична мобилизация ще ескалира

конфликта и е заплаха за сигурността с трудно предвидими последици.
Недопустимо е три десетилетия след край на Студената война да се разиг-
рава ядрена заплаха. Колкото и абсурдна да е тя, не може да бъде пренеб-
регната. България няма да признае референдумите", заяви президентът
Румен Радев, предаде БГНЕС.

"Въпреки че няма пряка заплаха за националната сигурност, България
работи за укрепване на своя отбранителен капацитет и ще продължи да
бъде активен член на колективната отбрана в рамките на НАТО", каза Ра-
дев.

Той посочи, че рисковете от войната в Украйна не се изчерпват само с
военната сигурност.

"Като отговорен член на ЕС България подкрепя санкционната полити-
ка", заяви държавният глава.

Според него Европа трябва да търси ефективни механизми за минима-
лизирането на последиците от санкциите за собствената си икономика и
граждани.

"Расте нестабилността. Цената ще се плати от гражданите, които все по-
вече изразяват своето недоволство от непосилните цени", заяви Радев.

Държавният глава подчерта, че България е сред най-засегнатите.
"Ескалацията на конфликта може да засегне не само доставките на газ,

но и доставките на петрол и производството на горива в България… Всичко
това означава следващо задълбочаване на икономическата и социална
криза", предупреди Радев.

Той посочи, че служебното правителство полага всички усилия, за да
смекчи ефектите от тези кризи в "своите времеви и нормативни рамки".

Критично важно е България да има парламент и устойчиво редовно пра-
вителство.

"Само след седмица ни предстои да проведем изключително важни из-
бори и тук е времето да чуем партиите с амбиции да управляват. Как ще
преодоляват политическата криза и около какво ще се обединяват, за да
постигнат управленско мнозинство. Сега е моментът за обединение пред
лицето на кризата, пред лицето на всички рискове и заплахи", призова
Румен Радев.

Гълъб Донев: Няма заплаха от петролно ембарго
Изявлението на президента Румен Радев е позицията на България от-

носно потенциалната ескалация на конфликта. Това заяви служебният пре-
миер Гълъб Донев, предаде БГНЕС.

Донев съобщи, че консултативната среща е продължила около два часа
и половина.

"Това, което правителството прави е, абсолютно всички системи, които
биха могли да бъдат засегнати от ескалацията на конфликта да бъдат под-
готвени. За да могат българските граждани и бизнес да бъдат сигурни през
есенно-зимния сезон. Затова, че доставките и на газ, и на суров петрол, и
други стоки ще бъдат гарантирани. Българските граждани и бизнес ще
бъдат обезпечени", каза той.

Според него петролно ембарго с дерогацията, която имаме до момента,
няма заплаха.

Служители от „Автомобилна администрация“ излязоха
на протест пред Министерството на транспорта

Служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“
излязоха на протест пред сградата на Министерството на транспорта. Те
обявиха, че са в стачна готовност заради готвената промяна на начина, по
който ще се изчислява работното им време.

Протестиращите настояват за увеличение на заплатите и за назначава-
не на още хора, за да се осъществява контрол.

Пред Дарик директорът на Изпълнителната агенция Бойко Рановски ко-
ментира, че преминаването на работа на смени и сумирано изчисляване
на работното време е при пълно спазване на законодателството.

За пореден път: НАСА отложи
изстрелването на мегаракетата до Луната

Космическата агенция на САЩ (НАСА) отложи за пореден път изстрел-
ването на своята мегаракета до Луната. Причината сега са неблагоприят-
ни метеорологични условия, предаде БТА.

НАСА съобщи днес, че предвиденото за вторник пробно изстрелване на
ракетата, която е част от очакваната с голям интерес програма "Артемис
1" ("Артемида 1"), се отлага заради формиращата се тропическа буря Иън.
Това може да наложи ракетата да бъде прибрана в хангара - решение,
което евентуално ще бъде взето утре.

В момента Иън се намира южно от Ямайка. Очаква се през следващите
дни бурята да се засили до ураган, който да премине над Мексиканския
залив и да се насочи към югоизточния американски щат Флорида. Там се
намира космодрумът Кейп Канаверал, от който е планирано да бъде из-
стреляна ракетата. Два предишни опита бяха отложени заради техничес-
ки проблеми. Това е най-мощната ракета, разработвана досега от НАСА.
Ако първият тестови полет премине успешно, космическата агенция на
САЩ ще изпрати истинска мисия през 2024 г., като по план двама астро-
навти трябва да стъпят на Луната през следващата година.

„Керванът на светлината“: Многохиляден
брой мигранти се готви за щурм при Одрин

"Керванът на светлината" - конвой от хиляди нелегални мигранти, пре-
димно от Сирия, са се събрали в Одрин и се подготвят за щурм на гръцка-
та граница, става ясно от видео, излъчено по сирийския телевизионен ка-
нал Orient, на което се вижда множество бежанци, заснети от дрон.

Целта им е да преминат заедно границата на ЕС и движейки се на север
през Балканите, да си проправят път до Западна Европа, а след това до
Германия, пише „Фокус“.

Преди три дни "Гардиън" съобщи, че огромното множество е призовало
ООН да ги защити от "всички форми на физическо, психологическо и по-
литическо насилие“. Бежанците искат също сирийското правителство да
предприеме дипломатически усилия в ЕС, "за да отворят вратите си за
този конвой или да намерят незабавни решения". От началото на септем-
ври сирийците чертаят планове за пътуването чрез свой канал в Telegram,
чиито последователи наброяват над 85 000, припомня британският вес-
тник, цитиран от СЕГА.

Юко Нарушима, говорител на Върховния комисариат за бежанците на
ООН, заяви пред "Гардиън", че агенцията е знаела за съобщения в со-
циалните медии за организиране на големи движения на хора от Турция
към ЕС, но не е участвала или насърчавала това.

Организаторите, за които се смята, че самите те са сирийски бежанци, са
казали на хората да носят спални чували, палатки, спасителни жилетки,
вода, консерви и комплекти за първа помощ. Реалният брой на хората в
кервана не е ясен, но според организаторите се очакват около 100 000
души.

Сирийските бежанци наброяват над 3,5 милиона в Турция, където нас-
коро имаше съобщения за нарастващо напрежение и насилие срещу си-
рийци в някои части на страната. В изявление организаторите обясниха,
че керванът, който "излезе от утробата на революцията“, е бил предизви-
кан от "отвратителния расизъм“, на който са били изложени от "някои пар-
тии в турската република" и който според тях е довел нарастване на убий-
ствата на сирийци. Организаторите на конвоя посочват като причина за
решението и натиска да се върнат в районите на сирийския режим, което
би означавало отново да застрашат живота си.

Вече около 400 души бяха принудени да се върнат по домовете си в
Идлиб, след като се опитаха да преминат сирийската граница с Турция, за
да се присъединят към кервана, но бяха нападнати от твърдолинейни ис-
лямистки бойци.

Ситуацията бе забелязана и от българските власти. Вчера областният
управител на Хасково Минко Ангелов обяви частично бедствено положе-
ние заради мигрантския натиск в общините Свиленград и Тополовград.
Засега мерките са в сила до 29 септември.

На свой ред Гърция планира да увеличи многократно патрулите, а преди
няколко седмици правителственият съвет по национална сигурност наче-
ло с премиера Кириакос Мицотакис взе решение да удължи от 40 на 120
километра защитната стена по границата с Турция. В края на август бе
съобщено, че благодарение на предприетите от властите мерки през 2021
г. Гърция е имала най-малък брой приети бежанци през последното десе-
тилетие - 8500. Тази година се отбележи второто най-ниско число през
последното десетилетие, като пристигналите през първите осем месеца
възлизат на седем хиляди.

След натиска на ЕС върху Орбан: Унгария
планира нов антикорупционен орган

Под натиска на ЕС правителство на Унгария, ръководено от премиера
Виктор Орбан, представи втори пакет от закони, предназначени да пре-
дотвратят злоупотребата с фондовете на ЕС, предаде Ройтерс.

В основата си то включва създаването на орган за почтеност, който има
за цел да улесни предотвратяването, разкриването и коригирането на по-
тенциални измами, конфликти на интереси, корупция и други нередности
при използването на средства от ЕС.

Предложеният закон бе публикуван на уебсайта на унгарския парламент
късно вечерта в петък. Преди седмица правителството представи първи
проектозакон по тази тема.

Той предвижда регламент за несъвместимост за членовете на настоя-
телствата на обществени фондации и подобрена административна помощ
за органа на ЕС за разследване на корупция „Olaf“.

След години на твърдения за предполагаема злоупотреба със средства
на ЕС и нарушения на върховенството на закона, Европейската комисия
предложи съкращаване на плащания от около 7,5 милиарда евро от бюд-
жета на ЕС за Унгария. В същото време тя даде два месеца на Будапеща
да коригира нарушенията и по този начин да излезе безнаказано от про-
цедурата за върховенство на закона.

Според проекта новият орган за почтеност трябва да функционира не-
зависимо от правителството. Президентът на Унгария назначава своя пред-
седател и двамата му заместници по предложение на ръководителя на
Сметната палата на Унгария. Тримата ще получат шестгодишен мандат.

Комисията, съставена от международни експерти, трябва да съветва и
наблюдава органа за почтеност. Тя трябва да издава „правно обвързва-
щи становища“ относно заемането на трите ръководни длъжности в орга-
на за почтеност. Освен това органът за почтеност следва да бъде задъл-
жен да докладва случаи на измами и корупция на Европейската прокура-
тура (EUPO). Унгария категорично отказва да стане част от EUPO, която
действа от 2021 г. и към която досега са принадлежали 22 държави от ЕС.
Участието означава, че Европейската прокуратура може да нареди раз-
следвания в съответните държави.
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Семейните ще са обхванати от вълни радост и
страст. Вие отделяте толкова много внимание
на любимия човек, че той ще бъде изумен от те-
зи грижи и романтичност. Изненадващо, но и ра-
ботата, няма да оставите наполовина. Всичко
ще успеете да свършите и дори ще поемете нещо

ново. Бъдете внимателни при шофиране из града.

Преразгледайте принципите си и станете по-
отстъпчиви по отношение на хората. Някои
връзки отдавна са назряли, да се превърнат в не-
що сериозно, но вие не забелязвате. Независимо
дали умишлено или не, трябва да погледнете на
промените директно. Активно решавайте бито-

вите проблеми, не бягайте от преките задължения.

Очакват ви любовни приключения, от които
няма да се измъкнете. Ако сте семейни, това мо-
же да бъде опасно начинание. Ако сте свободни,
нищо не ви пречи да се впуснете в приключения и
флиртове. Ще получите много нови впечатления
и ще се запознаете с красиви хора. Вечерта пос-

ветете на хобито си.

С искреност и чувственост, ще спечелите все-
ки които срещнете по пътя. Не се страхувайте,
че ще се окажете в неудобно положение, това не
ви заплашва. От вашето емоционално състояние,
пряко зависи работоспособността и творческа-
та сфера. Може да се заемете с глобални проекти

и да инвестирате в нещо интересно.

Действайте с доказани методи. Нищо ново и
нестандартно няма да помогне така, както ста-
рите начини за решаване на проблемите. В лич-
ния си живот се дръжте адекватно и не се оплак-
вайте по всякакви причини. Избраникът няма да
разбере вашите капризи и може веднага да избя-

га. За поддържане на здравето, заемете се с водни процедури.

Не се препоръчва да разпилявате енергията си
в различни посоки. Ако сте завързали няколко па-
ралелни романа, това няма да доведе до нищо
добро. Откажете се от това, което води до без-
различие и депресия. Финансово, денят е плодот-
ворен, може да съберете богата реколта в смет-

ката си. Вечерта е възможна среща с приятели.

Трябва да сте по-целенасочени, за да постигне-
те желаното. Никой освен вас - не забравяйте то-
ва през цялото време. Отличната репутация и
похвалите на шефовете ще ви позволят да се из-
дигнете в кариерата. В любовта се доверявайте
на избраника си, а не на това, което колегите или

приятелите ви нашепват в ухото. Това е завист, а не помощ.

Трябва да бъдете по-упорити и делови, за да се
доближите до правилните бизнес партньори. Се-
га тази задача е важна за вас, затова се подгот-
вете добре. Напористите личности, ще се сдо-
бият с разположението на човека, на когото от-
давна симпатизират. Възможно е, това да е лю-

бов. Внимавайте за кръвното налягане.

Ще се зариете с работа и само близките хора,
ще могат да ви извадят от този трудоемък про-
цес. Не забравяйте да си почивате, дори ако иска-
те да спечелите милиони. Ако имате здравослов-
ни проблеми, по-добре си вземете отпуск. Не се
самолекувайте, ако хроничните заболявания за-

почнат да напомнят за себе си.

Очакват ви, високи постижения в работата и
успех във финансовата сфера. Има възможност
да повишите нивата си на знание без допълни-
телни разходи и обучение. В интернет не се зас-
тоявайте, живото общуване нищо не може да за-
мени. Разширявайте границите, но не рязко и

безпринципно, за да не навредите на репутацията си.

Трябва да общувате по-често с близките си.
Ако времето не ви стига, все ще намерите някол-
ко минути, за да се обадите. В работата се пока-
жете по нов начин, изхвърлете всичко старо и
нерентабилно. Портфейла ви ще се попълни зна-
чително, така че може да организирате пазару-

ване. Успешни ще са пътуванията извън града или по бизнес.

Очаква ви труден ден, когато ще трябва да ре-
шавате много проблеми. Ще бъде обидно и неп-
риятно, но е необходимо да преживеете този мо-
мент. По отношение на здравето, също остава
много да се желае, така че се откажете от ум-
ствените и физически натоварвания. Пътуване-

то сред природата или в страната, ще бъде отлично.



Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.: 076 60 13 72

0888 263 362
0887 884 095

Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"

бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Любка Пешева

СЧЕТОВОДСТВО
Донка Вирянска

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тeл.: 076 60 31 29,

0888 503 237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си
Читателските писма се публикуват
без редакторска намесаПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Дежурен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Съперник 1126-27 септември 2022 г.СПОРТ

Страницата подготви Яне Анестиев

„Миньор” продължава напред за Купата
Феновете искат „Левски” в следващия кръг

Ще има ли фенове на „Герена”?
Мачът между Левски и Ботев (Пловдив) със

сигурност ще се играе пред фенове, твърди
"Мач Телеграф", който е направил мащабно
разследване по въпроса. Очакванията са, че
във вторник Апелативната комисия към БФС
ще се самосезира и ще намали драстичното
наказание на "сините". Припомняме, че Дис-
циплинарната комисия наказа Левски с мач
без публика заради провиненията на агитката
в дербито с ЦСКА - София. От "Герена" пък
реагираха мигновено и призоваха привърже-
ниците се да напълнят стадион "Георги Аспа-
рухов" за мача с Ботев, въпреки наказанието.
Отделно "сините" поставиха и много въпроси-
телни около "40-годишното си приятелство с
президента на футболната централа Борислав
Михайлов".48 часа след тези събития е ясно
със сигурност, че по един или друг начин на
стадиона ще има фенове на Левски. Най-ве-
роятно Апелативната комисия ще затвори са-
мо сектор 5 на "Герена", където принципно се
настаняват феновете от "Ултрас Левски". Въз-
можно е и целият сектор "А" да бъде затворен
за мача, защото именно от там е полетяла пи-
ратката, която уцели масажиста на ЦСКА - Со-
фия. Секторите "Б", "В" и "Г" обаче ще останат
отворени за феновете.От Левски към фенове-
те: Напълнете стадиона с Ботев! Вие ги спре-
те, господин Михайлов! Или послушайте съве-
та ни и си вървете завинаги!

Все пак има и малък шанс Апелативната ко-
мисия да не се самосезира, както направи
преди време за едно наказание от два мача на
Локомотив (Пловдив), което беше отменено.
Ако това стане, левскарите са твърдо решени
да пуснат феновете си и да напълнят "Герена"
за битката с "канарчетата". Абсурдът е, че в
дисциплинарния правилник на БФС не фигу-
рира наказание за неспазване на това наказа-
ние. Подобен казус въобще не е засегнат.
Юристите на "Герена" са прегледали обстой-
но законите на централата и са стигнали до
извода, че могат да бъдат глобени с 2000 лева,
ако пуснат привържениците си на трибуните.
Сумата е миниатюрна на фона на очакваните
приходи от около 200 хил. лева от билети, така
че на "Герена" са готови да я платят дори в
троен размер...

Томова загуби финала в Будапеща
Първата ракета на България Виктория То-

мова отстъпи на финала на турнира на клей от
сериите WTA 125 в унгарската столица Буда-
пеща с награден фонд 115 хиляди долара. То-
мова загуби с 6:7(3), 7:6(4), 0:6 от Тамара Кор-
пач (Германия). Срещата продължи 2 часа и
53 минути. Преди този мач Томова постигна
четири победи. Българката елиминира третата
поставена и №75 в световната ранглиста Жас-
мин Паолини от Италия, №99 в света Юлия
Грабхер от Австрия, №122 Анна Каролина
Шмидлова от Словакия и №106 Осеан Доден
от Франция.За доброто си представяне на
турнира Томова си осигури 95 точки за све-
товната ранглиста, в която заема 109-ата пози-
ция в момента. Така тя си гарантира завръща-
не в топ 100 и рекордно класиране на 93-ото
място в света през следващата седмица.

90 милиона за хърватски
футблист са малко

Ръководството на РБ „Лайпци”г е отхвърли-
ло и последната оферта на Челси на стойност
90 милиона евро за защитника Йошко Гвар-
диол, съобщава "Билд".Интерес към 20-го-
дишния хърватски национал е имало и от
шампиона на Висшата лига Манчестър Си-
ти."Йошко е супер футболист, който със сигур-
ност предизвиква интерес  за много клубове.
Той има договор с нас до лятото на 2026 годи-
на. Заради това сме убедени, че той ще играе
за нас не само през този, но и през следва-
щия сезон", коментира спортният директор на
германците Оливер Минцлаф.Гвардиол запи-
са 2 гола и 2 асистенции в 29 срещи в Бундес-
лигата през предишната кампания.

Отборът на Мин-
ьор (Перник) имаше
нужда от продълже-
ния, за да се класира
на 1/16-финал за Купа-
та на България. “Чу-
ковете”, които имат
доста проблеми напос-
ледък в първенство-
то, а Христо Янев и
Велизар Димитров съ-
що напуснаха своите
постове, успяха да по-
бедят с 3:1 при госту-
ването си на Локомо-
тив (Горна Оряхови-
ца) в двубой от 1/32-
финалите на турнира.
Борис Тютюков изве-
де “жълто-черните”
напред в резултата в
35-ата минута, но
Янислав Цачев в 65-
ата минута изравни и
така завърши редов-
ното време. При про-
дълженията отново
Тютюков бе точен в

100-тната минута, а
пет минути преди
края голмайсторът
Методи Костов вкара
за крайното 3:1 в пол-
за на Миньор.

След победата, коя-
то дойде за успокое-
ние на фенове и фут-
болисти  привържени-
ците на отбора в
следващия етап от
турнира за Купата да
се изправят срещу
отбора на „Левски”.
Един от феновете да-
же написа във Фей-
сбук, че лично ще го-
вори с футболисти-
те,за да им напомни
какво е миньорския
дух.

Локомотив (ГорнаЛокомотив (ГорнаЛокомотив (ГорнаЛокомотив (ГорнаЛокомотив (Горна
Оряховица) – МиньорОряховица) – МиньорОряховица) – МиньорОряховица) – МиньорОряховица) – Миньор

1:31:31:31:31:3
0:1 Тютюков (35)
1:1 Цачев (65)
1:2 Тютюков (100)

Младите национали се мъчат срещу Люксембург
България (U19) на-

дигра, но не победи
Люксембург (U 19) във
втория си мач от гру-
па 2 в първите квали-
фикации за Евро 2023.
Двата тима приключи-
ха при 0:0, но футбо-
листите на Ангел
Стойков трябва далеч
повече да съжаляват
за изпуснатата побе-
да, тъй като имаха ня-
колко доста чисти по-
ложения, които не ус-
пяха да реализират.

При успех "трикольо-
рите" щяха да си осигу-
рят едно от първите
две места в групата и

продължаване във вто-
рия етап на надпрева-
рата. Сега те заемат
второто място с 4
точки. Първи е Турция
също с 4 точки, но с
по-добра голова разли-
ка. Именно лидерите в
групата излизат един
срещу друг във втор-
ник.Трети е Люксем-
бург с две равенства в
първите две срещи
(4:4 с Турция и 0:0 с
България), а последен е
Азербайджан (с две по-
ражения - 0:1 от Бълга-
рия и 1:5 от Тур-
ция).Иначе през първия
четвърт час на днеш-

ния сблъсък играта бе
равностойна, с битка
в центъра на терена и
без положения пред
двете врати.В 19-ата
минута играч на Люк-
сембург шутира по зе-
мя, топката рикошира
коварно в наш брани-
тел, но Андреев демон-
стрира класа и с крак
не позволи на тя да по-
сети мрежата.В 42-
ата минута Андреев
без проблем улови из-
стрел от фал. Секунди
по-късно Колев шутира
от далечна дистанция,
но не уцели вратата.
След почивката Бълга-

рия наложи надмощие и
в 61-ата минута бяхме
близо да открием ре-
зултата. Футболис-
тът на Барселона Мар-
тин Георгиев овладя
на задната греда пода-
ване отляво на Колев,
но не уцели вратата
след шут от 4-5 мет-
ра.В 80-ата минута
"лъвчетата" като по
чудо не отбелязаха гол.
Нгуен До изведе от-
лично Колев сам срещу
Маргато, но нападате-
лят стреля в краката
на вратаря. Само 120
секунди по-късно Колев
подаде брилянтно към

непокрития Димит-
ров, чийто диагонален
удар профуча покрай
вратата.До края на ма-
ча България хвърли
всички сили в атака, но
така и не стигна до
нужното попадение,
което усложни драс-
тично класирането ни
напред. То ще е сигурно
само при победа над
Турция в последния
мач. Ако Азербайджан и
Люксембург завършат
наравно, също продъл-
жаваме в следващата
фаза независимо от ре-
зултата в последния
ни двубой.

„Славата” разби „Светкавица”
Втородивизионният

тим на „Струмска сла-
ва” разпиля с 6:0 „Свет-
кавица” (Търговище) ка-
то гост в мач от 1:32-
финалите за Купата на
България. Отборът от
Радомир, който от че-
тири мача няма победа
във Втора лига, не ос-
тави шансове на непо-
бедения до днес състав
от Североизточната
Трета лига. Футболис-
тите на Юрий Васев
поведоха още в първа-
та минута и това
обърка тотално дома-
кините, които имаха до

момента пет победи
от пет мача в шампио-
ната. Красимир Панчев
бе точен в самото на-
чало, а Цветомир Ца-
нев удвои в 15-ата ми-
нута. Антон Тунгаров
от дузпа в 19-ата ми-
нута вкара третия гол
в срещата, а капита-
нът Борислав Николов
вкара и четвърто по-
падение преди почивка-
та. Той се разписа в 33-
ата минута. Така на
практика след първите
45 минути интригата
в двубоя напълно прик-
лючи и през второто

полувреме срещата се
доиграваше.  В послед-
ните три минути на
двубоя Александър
Александров, който вле-
зе от пейката, и Марио
Дилчовки вкара по един
гол и донесоха разгром-
ната победа с 6:0 на
гостите.

Резултат:
Светкавица-Светкавица-Светкавица-Светкавица-Светкавица-

Струмска слава 0:6Струмска слава 0:6Струмска слава 0:6Струмска слава 0:6Струмска слава 0:6
0:1 Панчев (1)
0:2 Цанев (15)
0:3 Тунгаров (19-д)
0:4 Николов (33)
0:5 Александров (87)
0:6 Дилчовски (90)
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Мащабна спецоперация срещу купуването на гласове
26-27 септември 2022 г.

Списъци са иззети в два търговски обекта, открити са и 800 литра незаконно дизелово гориво

НЯМА НЕДОСАГАЕМИ,
ИМА ХОРА, КОИТО НЕ
ЗНАЯТ КАКВИ ГИ ВЪРШАТ.
В навечерието на изборите

мнозина смятат, че това е времето да си на-
пълнят джобовете с пари, без много да се
напъват и да се уморяват. Сиреч, малко да
понарушат закон. Забравяйки, че бизнесът
с гласове напоследък се гледа буквално
под лупа. Ченгетата не си клатят краката. И
освен ежедневната работа, правят и специа-
лизирани операции и удрят здраво. Така е в
цяла България. И това, че в Перник масови-
те хайки срещу престъпления, касаещи из-
борния процес в страната, започнаха два -
три дни след като вече полиция беше плъз-
нала из други региони и обръщаше с хаста-
ра навън съмнителни обекти, не беше гаран-
ция, че в нашенско бурята ще ни отмине. Та
в събота рано сутринта мнозина бяха хвана-
ти "по бели гащи". В мрежата на униформе-
ните блюстители на реда попаднаха лихва-
ри, непочтени търговци, някои от които на
гласове. Е, разбиха и друг стар незаконен,
но пък носещ добра печалба бизнес - този с
дизеловото гориво на черно. В търговски
обект в Перник проверяващите попаднали
на туби с над 800 литра нафта. Естествено,
иззели го, проверили и други сгради набли-
зо. Дали е имало още от евтиния дизел, как-
то и на какви още находки са се натъкнали
полицаите, ще стане ясно вероятно днес,
когато излязат обобщените резултати от
спецакцията.

ИМА ХОРА, КОИТО ЯВНО НЕ ЧЕТАТ
ВЕСТНИЦИ, НЕ ГЛЕДАТ ТЕЛЕВИЗИЯ
ИЛИ РАДИО, не следят новинарските сай-
тове. Няма как по друг начин човек да си об-
ясни фактът, че от седмици в цяла България
се правят масирани проверки за нарушители
по пътищата, за да се предотвратят катастро-
фи, причинени от пияни или дрогирани шо-
фьори. И всеки ден в мрежата на проверява-
щите попадат десетки, решили, че за тях
ЗДвП не важи. Пернишко не е изключение,
след като от проверените само за деноно-
щие миналата седмица 227 автомобила и 273
водачи и пътници, са били съставени са 21
акта и 60 фиша за различни нарушения на
нормативната уредба, а един тарикат отказал
да бъде изпробван с техническо средство за
алкохол. Тея, пияните зад волана, най-сетне
трябва да проумеят, че подобен отказ е без-
смислен, защото си има начин все пак прос-
тотията им да бъде доказана. Парадоксално-
то е, че са били връчени и 76 фиша за извър-
шени вече нарушения. Плашеща повтаряе-
мост. Защото това означава, че въпреки на-
казанието, тези 76 човека са отново са поста-
вили на риск чужд живот.

21 акта и 60 фиша са
съставени за денонощие

Любомира ПЕЛОВА
В рамките на провеждащата се акция на

полицията за скорост и употребата на ал-
кохол и упойващи вещества, през деноно-
щието в четвъртък в региона са проверени
227 автомобила и 273 водачи и пътници.
Съставени са 21 акта и 60 фиша за различ-
ни нарушения на Закона за движение по
пътищата. Един водач е отказал да бъде
изпробван с техническо средство за алко-
хол, а двама са извършили нарушения с
непосредствена опасност за останалите
участници в движението.

Връчени са и 76 фиша за извършени ве-
че нарушения.

Засиленият контрол продължава.

До 15 октомври гражданите могат да
предлагат пътища за ремонт на АПИ

Силвия ГРИГОРОВА
До 15 октомври гражданите могат да

правят предложения кои пътища да бъдат
включени в  инвестиционната програма на
Агенция "Пътна инфраструктура" за 2023 г.
за текущ и основен ремонт на участъци от
републиканската пътна мрежа - автомагис-
трали и пътища първи, втори и трети клас.
В момента АПИ разработва процедура за
приоритизиране на дейностите, изпълн-
явани по републиканската пътна мрежа
със средства от държавния бюджет. Целта
е да се подобри процесът по планиране на
дейностите за проектиране, строителство
и поддържане на пътната мрежа за всяка
календарна година.

Гражданите могат да изпращат предло-
жения и сигнали, включително снимки и
видеоматериали, чрез форма за подаване
на предложения за пътища с необходи-
мост от ремонтни дейности, на имейл ад-
рес: signali@api.bg. Формата за подаване
на предложения е публикувана на интер-
нет страницата на АПИ, в рубриката "Пред-
ложения и сигнали" - формуляр.

Целта е Агенцията да получи обратна
връзка от гражданите за неотложните спо-
ред тях ремонти. Предложенията ще бъдат
разгледани от постоянно действаща коми-
сия в АПИ, която ще приоритизира око-
нчателните списъци с пътищата за ремонт
през 2023 г.

В ареста - поредният
пиян шофьор в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Пиян шофьор е задържан от служители

на полицията в Перник.
В четвъртък миналата седмица, около 19

часа, е получен сигнал за самокатостро-
фирал лек автомобил "Мерцедес" в района
на пернишкия квартал "Бела вода".

Веднага след това шофьорът напуснал
местопроизшествието и избягал в неиз-
вестна посока.

Органите на реда предприели действия
за установяването му и след кратко прес-
ледване е задържан в района на квартал
"Кристал". Установено е, че това е  26-го-
дишен столичанин, познат на органите на
реда. При изпробването му с техническо
средство за алкохол са отчетени 1, 89 про-
мила в издишания въздух.

Мъжът е дал кръвна проба за химичен
анализ и е задържан за до 24 ч. с полицей-
ска мярка.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

Любомира ПЕЛОВА
В събота на тери-

торията на ОДМВР -
Перник бе проведена
мащабна специализи-
рана полицейска опе-
рация по противодей-
ствие на престъпнос-
тта и действия,
свързани с политичес-
ките права на гражда-
ните, опазване на об-
ществения ред и недо-
пускане на пътен
травматизъм. В ак-
цията участваха слу-
жители на секторите
криминална, икономи-
ческа, териториална
и охранителна поли-
ция, както и експерти
от  НАП, БАБХ, РЗИ и
Агенция "Митници".

До обяд бяха образу-
вани две досъдебни
производства. В тър-
говски обект в Перник
беше установена неза-
конна лихварска дей-

ност. Оттам бяха из-
зети списъци, парични
средства и дебитна
карта. Провеждат се
процесуално- следстве-
ни действия и на дру-
ги адреси, свързани с
този обект.

В друг търговски
обект в града  е наме-
рена тетрадка със
списъци. Изяснява се
дали на длъжниците е
предлагано условието
за опрощаване на дъл-
гове срещу гласуване
за  определена партия
на предстоящите из-
бори.

До обяд в събота
бяха проверени над
130 МПС,  237 водачи
и пътници, извърше-
ни бяха инспекции на
35 питейни и увесели-
телни заведения.

Съставени са 7 ак-
та и 14 фиша по Зако-
на за движение по пъ-

ГДБОП разби схема за продажба
на фалшиви маркови стоки
Любомира ПЕЛОВА

Служители на от-
дел "Киберпрестъп-
ност" при ГДБОП про-
ведоха специализира-
на полицейска опера-
ция за противодей-
ствие на незаконното
разпространение на
продукти, носещи
обозначения на защи-
тени търговски мар-
ки. По време на акция-
та са разбити сайт и
складове за фалшиви
маркови стоки, съоб-
щиха от МВР.

Полицейските дей-
ствия под ръководс-
твото на Софийска
районна прокуратура
и подпомогнати от
представители на Ев-
ропол, са предприети
вчера на територия-
та на стоков базар в
София.

В процеса на рабо-
тата по случая е ус-
тановено, че посредс-
твом страници в со-
циални мрежи и сайт
неправомерно са пред-

лагани за продажба
продукти, обозначени
с логото на различни
световноизвестни
търговски марки.

Иззети над 100 000
артикула - аксесоари
за мобилни телефони,
преносими тонколони,
слушалки, зарядни ус-
тройства и други.
Преустановена е дей-
ността на интернет
страниците, от кои-
то са предлагани про-
дуктите.

Противодействие-
то на престъпления
против интелектуал-
ната собственост,
фалшиви стоки и пари
е приоритет на ЕС в
областта на правоп-
рилагането и вътреш-
ната сигурност. В та-
зи връзка на европей-
ско ниво е разработен
план за действие сре-
щу този вид престъп-
ни посегателства,
който се осъщест-
вява в рамките на Ев-
ропейската мултидис-

циплинарна платфор-
ма за противодей-
ствие на престъпни
заплахи (EMPACT).

В рамките на EM-
PACT, двадесет и че-
тири държави-членки
на ЕС и европейски
агенции (сред които
Европол, Фронтекс,
Евроджъст, ОЛАФ и
др.) работят съвмес-
тно на международно
ниво за неутрализира-
не на посочените
престъпни заплахи.

ГДБОП е ръководи-
тел на европейската
група, която работи
по линия на противо-
действие на престъп-
ления против инте-
лектуалната собстве-
ност, фалшиви стоки
и пари.

Разследването по
случая продължава
под ръководството
на прокуратурата с
разпити на свидете-
ли, назначаване на ек-
спертизи и повдигане
на обвинения.

тищата, 4 акта по За-
кона за българските
документи за само-
личност. Проверени
са и петима души от
криминалния контин-
гент.

В складово помеще-
ние на търговски обе-
кт бяха открити и
около 800 литра дизе-
лово гориво, което ве-
че е иззето и е образу-
вано досъдебно произ-
водство. Претър-
сват се и други приле-
жащи сгради, където
е възможно да бъде
открито още гориво,
съобщи говорителят
на Областната дирек-
ция на полициятга
Венцислав Алексов.

Окончателните ре-
зултати от проведе-
ната специализирана
полицейска операция
вероятно ще бъдат
огласени в понеделник.
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