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Един
химн

Българският химн скоро няма да престане
да звучи в международното пространство. В
българо-македонското - още повече. Така ще
звучи, че направо ще заглушава всякакви ра-
зумни диалози, ако въобще ги има. Освирква-
нето му, което македонските запалянковци
направиха на мача оная вечер, е директна гав-
ра с националното самочувствие на България,
подигравка с исторически последици. В инте-
рес на истината, този мач като че ли ония са-
мо за това го чакаха - да си покажат на цяла
Европа простотията. И да докажат, че Бълга-
рия е сто пъти права като им прави вето за
присъединяване към цивилизацията. Това не
беше мач, а политика. Грозна, нахална, тъпа
балканска политика. Идиотия в пълен обем.
Донякъде на терена, но в изобилие по трибу-
ните. Нека сега дойдат евроемисарите да ни
агитират да пуснем така наречените ни бра-
тя в Евросъюза. Че тия за нищо не стават.
Безподобни същества, дошли да си избиват
комплексите на стадиона. И да ломотят не-
бивалици, че това било някакво тяхно отмъ-
щение за минали исторически периоди. И да
намесват Самуил и Гоце Делчев в циничните
си изцепки. Че даже и до Хитлер да стигнат...

Един химн отвори очите и на слепите евро-
бюрократи що за стока са "новите" европей-
ци. Каквито са на стадиона, такива ще бъдат
и в политиката. И не само на Балканите, а и в
Брюксел...

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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Медицински сестри в Спешното напускат
Така те протестират заради насилието, на което са подложени
Силвия ГРИГОРОВА

Шестима заразени с
коронавирус се лекуват
в момента в МБАЛ"Р.
Ангелова" в Перник. Ле-
чението им преминава
без сериозни проблеми,
поради което не се е на-
ложило пациент да бъде
преведен в Интензивно
отделение. Добрата но-
вина е, че няма деца с
ковид в Детско отделе-
ние. Това информира ди-
ректорът на болница-
та д-р Анатоли Митов.

На въпроса, какво е

състоянието на бита-
та медицинска сестра
от Спешно отделение,
д-р Митов поясни, че
вече е изписана от Нер-
вно отделение и си е у
дома, в болничен от-
пуск, докато се възста-
нови от стреса.

"В знак на протест,
затова че са подложени
на малтретиране, оста-
налите сестри от
Спешно отделение, в
понеделник, си подадоха
колективно молби за на-
пускане. Те не желаят да

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
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работят на страх и да
обслужват пияни па-
циенти, които въпреки
че нямат здравни осигу-
ровки, са обслужвани, а
за благодарност те мал-
третират медиците,
които се грижат за
тях. Напълно разбирам
нашите сестри, но не
мога да си представя
коя медицинска сестра
би се съгласила да дойде
на работа в Спешното,
при това положение.
Докато не бъдат пред-
приети крути мерки

        #ПРИмАдоНА

- украса
- играчки
- бродерия

- тематични подаръци
- апликиране
- рамкиране

                         ръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработкаръчна изработка
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слаб дъжд

Преп. Харитон
Изповедник(28) Преп.
Кириак Отшелник(29)

срещу нападенията над
медици в спешните от-
деления и центрове, ще
има сериозен отлив на
медици от тях. Така ще
страдат хората, които

уважават труда им и
имат нужда от тяхна-
та помощ. Дори да сло-
жим охрана пред спеш-
ния кабинет, защото
охранителят не може
да бъде в кабинета, пак
има възможност някой
пиян да пребие сестра
или лекар в Спешното,
докато му се оказва по-
мощ. Ако така продъл-
жават нещата, няма да
има медици, които да
работят в Спешното
отделение и хората,
които имат нужда от
спешна помощ, трябва
да ходят в "Пирогов".
Проблемът с недостига
на медици в нашата
болница става с всеки
изминал ден все по-се-
риозен. В момента в
МБАЛ"Р. Ангелова" пове-
че от половината лека-
ри и медицински сестри
са в пенсионна възраст.
От около 250 човека,
работещи в болницата,
близо 200 са в пенсионна
възраст.  Ако не са те,
няма да можем да об-
служваме жителите на
региона", заяви д-р Ми-
тов.
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рашутни спортове е
организирано от Спор-
тен комитет на дру-
жеските армии от
Варшавския договор.

Във фаталната сут-
рин спортистите пъ-
тували от Перник към
летището в близост
до село Кондофрей, къ-
дето трябвало да се
проведе закриването
на шампионата. В 7:40
ч. автобус с парашу-
тисти пристигнал на
неохраняемия железо-
пътен прелез край се-
ло Гълъбник. В гъста-
та мъгла шофьорът
не успял да забележи
приближаващия се
влак, който се блъснал
в автобуса. Петима
парашутисти са заги-
нали на място, ранени-
те са откарани по
спешност в болницата
в Перник. Въпреки уси-
лията на лекарите, се-
дем от тях, сред кои-
то и българският ле-
кар Любомир Иванов,
загубили живота си
още по пътя. Оцелели
двама парашутисти и
шофьорът, който по-

Почетоха паметта на загинали парашутисти в Гълъбник
При трагедията преди 50 години загубиха живота си 11 чешки спортисти и един български лекар

Приемат заявления по проекта
"Ученически практики - 2"

до края на месеца
Светла ЙОРДАНОВА

6 036 ученици от 172 гимназии разви-
ха своите професионални умения в
реална работна среда във фирми и
предприятия в цялата страна, съобща-
ват от МОН. 1295 от тях придобиха
практически опит в приоритетни за
икономиката направления като маши-
ностроенето, строителството, електро-
никата, енергетиката, транспортните ус-
луги и други сфери.

Те се включиха в първия етап на
проекта на Министерството на образо-
ванието и науката "Ученически практи-
ки - 2", който започна през август 2021
г. и приключи на 15 септември 2022 г.
До края на този месец се приемат зая-
вления за кандидатстване и за втория
етап на проекта, който продължава до
края на 2023 г. Учениците, преминали
успешно практическото обучение, по-
лучават еднократна стипендия в раз-
мер на 372 лева.

Проектът "Ученически практики - 2"
дава възможност на ученици от профе-
сионални гимназии или училища с па-
ралелки за професионална подготовка,
навършили 16 години, да участват в
практически обучения в реална работ-
на обстановка под ръководството и
контрола на наставник от съответната
фирма и на наблюдаващ учител.

Предвижда се до приключването на
проекта в него да се включат 300 учи-
лища. Стаж в реална работна среда се
планира да имат общо 11 649 ученици,
от които 2 523 в приоритетни за иконо-
миката направления.

Общата стойност на проекта е 10 533
013 лева. Дейностите се финансират по
Оперативна програма "Наука и образо-
вание за интелигентен растеж" (ОП
НОИР) 2014-2020 г." Целта е както да се
подобрят практическите умения на уче-
ниците, така и да се засили партньорс-
твото между училищата и работодате-
лите.

Около 300 000 пенсионери ще
останат под прага на бедност

Любомира ПЕЛОВА
Около 300

000 пенсио-
нери ще ос-
танат под
прага на
бедност, за-
това се объ-
рнах към
министъра
на труда с
препоръка още преди края на тази година
линията на бедност да стане поне 504 лв.
Това каза омбудсманът Диана Ковачева
по БНТ.

На 21 септември служебният кабинет ре-
ши, че линията на бедност в България
през 2023 г. ще бъде 504 лева. Стойността
? ще се повиши с 91 лева или с 22% в
сравнение с настоящата 2022 г.

Според Ковачева зимата ще бъде труд-
на за много хора. Тя прогнозира, че труд-
ности ще има и за хората с увреждания, и
тези, които разчитат на социални помощи.
Според нея предвижданата линия на бед-
ност не е достатъчна, защото не отразява
малката потребителска кошница.

Омбудсманът каза, че трябва задължи-
телно да има компенсации за потребите-
лите на газ, както и за хората, които се
отопляват на дърва и пелети. По думите ?
хората, които се отопляват на твърди го-
рива, са около 40%, като отбеляза, че це-
ната на дървата за огрев и пелетите е ско-
чила с близо 70%, което е в пъти повече от
годишната инфлация. Вчера омбудсманът
е сезирала Комисията за защита на конку-
ренцията с искане за проверка защо е ог-
раничена доставката на дървата за огрев
и защо цените растат.

Любомира ПЕЛОВА
Със заупокойна мо-

литва и тържествена
церемония с поднасяне
на венци и цветя бяха
отбелязани 50 години
от тежката катас-
трофа на 21 септем-
ври 1972 г. край радо-
мирското село Гълъб-
ник, при която загина-
ха чехословашки пара-
шутисти и един бъл-
гарски лекар. Пред па-
метника на загинали-
те се поклониха Лукаш
Кауцки - посланик на
Чешката република у

нас, Васил Гривна - пос-
ланик на Словашката
република у нас, брига-
ден генерал Ян Щепа-
нек - командир на Сухо-
пътните войски в
Чешката армия, гене-
рал майор Явор Ма-
теев - командир на
Съвместното коман-
дване на специалните
операции на Българска-
та армия, ръководи-
тели на община Радо-
мир, български, чешки
и словашки парашу-
тисти и др, съобщи
БТА

Чехословашките па-
рашутисти са присъс-
твали на организиран
шампионат по пара-
шутизъм от 19-и до
21 септември в авио-
база "Долни Раковец"
край село Кондофрей.
По време на шампиона-
та са "счупени" някол-
ко рекорда по парашу-
тизъм, а още първия
ден лейтенант Олдрих
Вермужа от Чехосло-
вакия поставя нов све-
товен рекорд на 1000
метра доцелен скок.
Първенството по па-

България не може да си позволи
да губи толкова много млади хора
Любомира ПЕЛОВА

България не може да
си позволи да губи
толкова много млади
хора, служители на ре-
да, чието призвание е
да опазват реда и спо-
койствието на граж-
даните.

Това заяви говори-
телят на главния про-
курор Сийка Милева
по повод на поредния
полицай, който загуби
живота си в изпълне-
ние на служебния си
дълг.

"Съболезнования
към неговите близки и
колеги. България не
може да си позволи да
губи толкова много
млади хора, служители
на реда, чието призва-
ние е да опазват реда
и спокойствието на
гражданите. Очевид-
но този случай е по-
редното доказателс-
тво, че има системен
проблем. В него се
преплитат двете ос-
новни тревожни тен-
денции - засиленият
мигрантски натиск и
убийствата по пъти-
щата в страната ни,
извършени от пияни и
дрогирани шофьори",
каза още Милева.

"Крайно време е дек-
ларираното взаимо-
действие между ин-
ституциите да пре-

расне в реални и бързи
действия. На всички
ни е ясно, че трябва
промяна в законода-
телството и тежки
наказания за пияните
и дрогирани шофьори.
Отдавна главният
прокурор внесе ек-
спертни предложения
за изменение и допъл-
нение на Наказател-
ния кодекс в частта
за престъпленията по
транспорта. Част от
з а к о н о д а т е л н и т е
предложения включ-
ват увеличаване раз-
мера на наказанията
за този вид деяния,
включително при уп-
равление на МПС след
употреба на алкохол и
наркотични вещества
да се отнема превоз-
ното средство в пол-
за на държавата, ако е
собственост на дее-
ца", каза още тя и под-

късно е признат за ви-
новен.

Това е обща история
и затова си я припомн-
яме двамата послани-
ци заедно, казаха Кауц-
ки и Гривна. Те благо-
дариха на всички, кои-
то не са забравили за-
гиналите парашутис-
ти.

През 1997 г., 25 годи-
ни по-късно, тогаваш-
ният кмет на Гълъб-
ник Виктор Петров
поема инициативата
и благодарение на него
и войници от местно-
то поделение и пара-
шутния батальон в
бившата горнобанска
танкова бригада, па-
метникът на жертви-
те е тържествено от-
крит на 21 септември
същата година.

Заедно ще работим
мястото за поклоне-
ние да бъде подобрено
още повече в бъдеще и
да остане безсмъртен
спомен за нашите
чешки, словашки и бъл-
гарски съграждани,
заявиха присъстващи-
те.

Наши младежи на
обмен в Сърбия

Светла ЙОРДАНОВА
През изминалата седмица в Сремски

Карловци екипът на ММЦ-Перник, заедно
с младежи от Област Перник, имаха въз-
можността да се запознаят отблизо с мла-
дежката работа в Република Сърбия. Това
е първият международен обмен на орга-
низацията, съобщиха от ММЦ- Перник.

В рамките на пет дни младежите успяха
да обменят опит по различни теми като
доброволчеството и неформалното обра-
зование, използването на външни прос-
транства за провеждане на обучения, раз-
работване на план за събитие, младежката
политика.

Представителите на Международния
младежки център- Перник са посетили
OPENS - Omladinska prestonica Evrope Novi
Sad в Нови сад, където са се запознали с
техните дейности и начина им на работа, а
заедно с NAPOR - Nacionalna asocijacija
prakti?ara/ki omladinskog rada са обсъдили
значението и функциите на "младежкия
работник".

Младежите от Перник са направили и
впечатляваща разходка из Европейската
столица на културата, която със сигурност
ще помнят дълго.

Те са отправили покана към сръбската
младежка организация да гостува в Пер-
ник.

черта:
Прокуратурата на

Република България
многократно е на-
помняла, че очаква
реакция от институ-
циите по внесените
предложения за изме-
нения на НК и че всяко
забавяне при пред-
приемане на конкрет-
ни действия срещу
престъпленията по
транспорта би довело
до все по-голям брой
на жертвите на път-
н о т р а н с п о р т н и
произшествие. "Воде-
щи сме в Европа в по-
редната черна класа-
ция за пътнотран-
спортни произшес-
твия и пътен трав-
матизъм и това
трябва да спре", каза
още говорителят на
главния прокурор Сий-
ка Милева, цитирана
от БГНЕС.
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И в РЗИ-Перник протест срещу ниските заплати
Настояват за скок на възнагражденията със задна дата

Силвия ГРИГОРОВА
В понеделник, в обе-

дната почивка, служи-
тели на Регионалната
здравна инспекция се
включиха в национал-
ния протест на регио-
налните инспекции в
страната в подкрепа

на исканията за увели-
чаване на заплатите
им. Със стикери на ре-
верите с надпис "Стач-
ка" служителите

Настояванията на
здравните инспектори
са да  им бъдат пови-
шени заплатите им

със задна дата. Ниско-
то заплащане на фона
на отговорностите,
които имат, са причи-
на здравните инспек-
тори да поискат кате-
горично повишаване на
трудовите им възнаг-
раждения. Здравните
служители припомнят
огромният риск, кой-
то поеха, наред с оста-
налите медици, по вре-
ме на ковид кампании-
те, работейки на пър-
ва линия. Според ръко-
водството на РЗИ,
заплатите не са вдига-
ни може би от 2-3 годи-
ни. Отговорностите
на служителите на
РЗИ не са свързани са-
мо с борбата с корона-
вируса. Служителите
на здравните инспек-

ции реализират дър-
жавната здравна поли-
тика във всяка област
в страната. Заслуга на
здравните инспектори
от РЗИ е превенцията
и контрола на общес-
твеното здраве, на-
помниха работещи в
РЗИ-Перник. Те настоя-
ват увеличението на
основните възнаграж-
дения на работещите
в РЗИ да станат до 25
октомври. Наред с то-
ва, те настояват и за
заличаване на същес-
твуващите различия
при заплащането на
служители в здравни-
те инспекции, които
заемат еднакви длъж-
ности.

Протестът на ра-
ботещите в РЗИ се

Петър Георгиев-Рей представя
най-новите си книги,
картини и графики

Светла ЙОРДАНОВА

Пернишката общественост ще има
удоволствието да се наслади на артис-
тичния проект "Преодоляване на Гра-
витацията" на изключително оригинал-
ния художник и писател Петър Геор-
гиев - Рей. Проектът представя най-но-
вите книги на автора "Пътят" и "Плани-
ната" и изложба на негови картини и
графики.

"Планината" е историята на Петър
Георгиев Рей за най- съкровените му
човешки преживявания. Това е исто-
рия за перфектната буря. Буря, която
може да пречупи крилете на мечтите от
падащи ледени висулки, висящи по
прекършените клони на вековните дър-
вета. Но това е неговият шанс за едно
съдбовно решение - да даде нов живот
на умрелите дървета, да вдъхне нов ус-
трем на мечтите си ...

"Пътят" е философията на човека из-
брал да върви срещу тълпата. Спо-
деляйки своя духовен възглед за греш-
ките, капаните и възможностите по
пътя авторът разкрива пред нас смисъ-
ла на живота - пробуждане на човешка-
та душа за реализирането на своя духо-
вен и творчески потенциал.

Събитието ще се проведе на 8 октом-
ври от 18,00ч. в сградата на Двореца на
културата.

Петър Георгиев-Рей е роден през 1963
г. в село Боснек, Пернишко. Завършва
актьорско майсторство във ВИТИЗ
"Кръстьо Сарафов" през 1987 г. и играе
два сезона на сцената на Врачанския
театър. Емигрира в Канада със съпруга-
та си и от 31 години живеят в Монреал.
Автор е на сборник със стихове и на из-
дадените в България романи "Мисли-
телят или насаме с един живял" и "За-
воеватели". През 1995 г. е номиниран
за поет на годината от International So-
ciety of Рoets в САЩ.

В Северна Америка Петър Георгиев -
Рей е известен повече като художник -
има над 40 изложби в Канада, САЩ,
Франция и България. Преди години
американският критик Кен Мофет го об-
явява за един от най-оригиналните ху-
дожници, които творят през 21 век.

Събитието се провежда със съдей-
ствието на Община Перник, Ресторант
"Казабланка", Книжарница "Аргус",
СНЦ "Направено с любов21" и Кирил
Богданов.

Съд за перничанин за
притежание на дрога

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще бъде изпратен на съд за

притежаване на наркотични вещества,
съобщиха от пресцентъра на Областната
дирекция на полицията.

В края на март тази година, в условията
на специализирана полицейска операция,
в пернишкия квартал "Изток" бил прове-
рен 25-годишен жител на областния град.
При извършения му личен обиск, у него е
открито и иззето пликче, съдържащо над 2
грама амфетамин. След проведено раз-
следване младежът е привлечен като об-
виняем по чл. 354 "а", ал. 3 от Наказател-
ния кодекс и работата продължава съв-
местно с прокуратурата.

В пернишкия ЦСМП увеличиха
заплатите на някои медици
Силвия ГРИГОРОВА

На 264 на телефон
112 са се отзовали
екипите на Центъра
за спешна медицинска
помощ в Перник през
изминалата седмица,
което е с 13 повече
от предходната. Във
филиалите на ЦСМП
в региона през минала-
та седмица са извър-
шени 187 амбулатор-
ни прегледа, което оз-
начава с 42 повече от
предходната. Линейки-
те на спешния център
са транспортирали
миналата седмица 95
пациенти, което е с 10
повече от предходна-
та.  От тях само 4 са
били със съмнение за
коронавирус, като
диагнозата е била
потвърдена при тях.
През отминалата сед-
мица общо във филиа-
лите на Спешния цен-
тър пациентите със
съмнение за коронави-
рус са били 15, при 20
за предходната. През
отминалата седмица
екипите на ЦСМП -
Перник са посетили 1
ПТП в Перник на тери-
торията на община
Перник. Това информи-
ра директорът на
ЦСМП-Перник д-р Вале-
ри Симеонов.

"Добрата новина е,
че изплатихме увели-
чението на минимал-
ните заплати, което
бе записано в подписа-
ното браншово спора-
зумение от страна на
националните синди-
кати и министъра на
здравеопазването от
предходното прави-
телство. Според него
се вдигнаха минимал-

ните заплати на лека-
рите без специалност,
медицинските сестри
фелдшерите и сани-
тарите. В това спора-
зумение не са предви-
дени само шофьорите
и те са недоволни.
След влизане в сила на
това браншово спора-
зумение фелдшерите
при нас взимат запла-
та колкото тази на
медицинските сестри.
Ако разполагах с пове-
че средства, щях да
вдигна още малко зап-
латите на фелдшери-
те, за да са малко по-
високи от тези на сес-
трите. Но средства-
та, които ни отпусна
м и н и с т е р с т в о т о
бяха изчислени до сто-
тинка и няма възмож-
ност за такова увели-
чение. Дочувам, че шо-
фьорите събират
подписка срещу това
браншово споразуме-
ние. Получихме вчера
писмо от МЗ, в което
искат да ги информи-
рам какво съм пред-
приел за да успокоим
персонала. Нали разби-
рате, че при положе-
ние, че сме на бю-
джет, възможността
ми като директор, да
задоволя изисквания-
та на всички са напъл-

подкрепя от синдикал-
ните структури на
национално предста-
вените синдикати.
Ще припомним, че пре-
ди десетина дни в на-
рочно писмо до здрав-
ния министър, Меди-
цинска федерация
"Подкрепа" даде 7-дне-
вен срок, в който да
бъде информирана за
конкретните дей-
ствия на Министерс-
тво на здравеопазва-
нето, които са пред-
приети или ще бъдат
предприети (както и в
какви срокове) за реа-
лизиране на увеличе-
ние на основните ме-
сечни възнаграждения
на заетите в Регио-
налните здравни ин-
спекции в страната.

43 проекта за инвестиции са
в процес на сертифициране

Любомира ПЕЛОВА
Само за тази седмица Министерството

на иновациите и растежа е сертифицирало
четири проекта за близо 75 млн. лв.

По данни на Министерството на инова-
циите и растежа /МИР/ в Българската аге-
нция за инвестиции в момента има 43
проекта за инвестиционни намерения за
близо 2 млрд. лв. Те са в процес на серти-
фициране и се очаква те да разкрият бли-
зо 3 300 нови работни места. Припомняме,
че на брифинга на МИР и БАИ на 25 август
т.г. заместник-министърът на иновациите и
растежа Стефан Савов обяви, че чакащите
за одобрение инвестиционни проекти са
54 на брой.

Само тази седмица са сертифицирани
четири нови проекта за над 75 млн. лв. и
416 нови работни места в Стрелча, Бла-
гоевград, Пловдив и София област. В гр.
Стрелча инвестицията е в медико- и бал-
нео-комплекс на стойност 10 млн. лв. с над
75 работни места. В гр. Благоевград - за
изграждане на CAN линия, сграда и до-
пълнително оборудване на стойност над
23 млн. лв. В гр. Пловдив - за производс-
тво на електрически велосипеди за над 38
млн. лв. и 330 нови работни места, а в с.
Гурмазово, Област София - за изграждане
на логистична база за складиране и съхра-
нение на чужди товари на стойност над 4
млн. лв. Тези данни потвърждават инвес-
тиционната активност на бизнеса и дъл-
госрочните му  инвестиционни намерения
в страната.

От началото на годината до момента по
Закона за насърчаване на инвестициите /
ЗНИ/ Българската агенция за инвестиции е
изготвила положителни становища и МИР
е сертифицирало проекти на стойност бли-
зо 300 млн. лв. Те имат потенциал да раз-
крият около 2 000 нови работни места. Ин-
вестициите са предимно в секторите
производство, информационни техноло-
гии, складиране и съхраняване на товари,
здравеопазване. Сертифицираните проек-
ти до момента предвиждат и разширява-
нето на съществуващата дейност в страна-
та на вече утвърдени български и между-
народни компании, като пет проекта от об-
що сертифицираните са за разширение на
съществуваща вече инвестиция.

Българската агенция за инвестиции ра-
боти усилено по привличането на нови по-
тенциални инвеститори, чрез провеждане-
то на проактивна маркетингова кампания
в световен мащаб.

но ограничени, въпре-
ки желанието ми. Дру-
гата добра новина е,
че при нас на работа
идва млада лекарка,
която е завършила об-
разованието си в Гер-
мания и си живее в се-
ло Драгичево. Всички
се радваме, че идват
млади лекари. Пробле-
мът в момента е, че
имаме болни от грип
4-ма лекари, 2-ма фел-
дшери и 4-ма шофьо-
ри, което ни затрудн-
ява малко при изготв-
янето на графиците
за дежурствата. Това
не се случваше, когато
нашите медици полу-
чаваха бонусите за ра-
бота на първа линия
срещу коронавируса.
Оказва се, че според
съществуващата сис-
тема за осигуряване,
при болничен отпуск
нашите хора получа-
ват по-добро заплаща-
не, отколкото, когато
са на работа. Нали раз-
бирате как този факт
действа, особено на
шофьорите в момен-
та. Добре е, че има
разбиране в екипа и ус-
пяваме да се справим с
дежурствата и да оси-
гурим обслужването
на хората в региона",
обобщи д-р Симеонов.
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СИНПИ с прогноза за избирателната активност
В сравнение ноември 2021 г. тя ще е по-ниска

Любомира ПЕЛОВА
Ниска избирателна

активност, фрагмен-
тиран парламент, сла-
ба вероятност за
формиране на стабил-
но мнозинство и със-
тавяне на редовно
правителство. Това
са изводите на проуч-
ване на Стратегичес-
кия институт за на-
ционални политики и
идеи (СИНПИ).

В периода 16-21 сеп-
тември 2022 г. Стра-
тегическия инсти-
тут за национални по-
литики и идеи (СИН-
ПИ) проведе национал-
но представително
проучване на предва-
рителните електорал-
ни нагласи за парла-
ментарните избори
на 2 октомври 2022 г..
Интервюирани пряко
"лице в лице" в домо-
вете им са 1104 пъл-
нолетни граждани по
метода CAPI (с по-
мощта на таблети).
Максималният дове-
рителен интервал е ±
3,2%. При анализа са
взети предвид и дан-
ните от 450 онлайн
интервюта с българ-
ски избиратели, гласу-
ващи извън страната.
Проучването е осъ-
ществено със собс-
твени средства на ин-
ститута.

Данните от проуч-
ването поставят по-
вече въпроси, откол-
кото отговори за еве-
нтуалния успешен
мандат на следващо-
то Народно събрание.
Засега прогнозата за
електоралния резул-
тат, разглеждан като
класация на потен-
циалните парламен-
тарно представени
формации, изглежда
несигурна заради ре-
гистрираните близки
стойности за някои
от партиите и коали-
циите. Напълно е въз-
можно в изборния ден
да настъпят промени
в подредбата на пар-
ламентарните групи,
но е изключително
слабо вероятно да се
получи категоричен

отговор на най-важ-
ния въпрос - възможно
ли е да се сформира
достатъчно стабилно
и устойчиво мнозинс-
тво, което да позволи
съставянето на ре-
довно правителство?
Към този момент от-
говорът по-скоро е
отрицателен.

Избирателна актив-
ност

Получените данни
са доказателство за
очаквана ниска избира-
телна активност, до-
ри по-ниска в сравне-
ние с регистрираната
през ноември минала-
та година. Това ще се
случи, освен ако оста-
ващите до края на
предизборната кампа-
ния дни не произве-
дат някакво голямо и
непредвидено съби-
тие.

Очакваната ниска
избирателна актив-
ност е причинена от
различни фактори,
които обаче дей-
стват едновременно
като съвкупност.

На първо място се
откроява умората.
През миналата година
избирателите на три
пъти бяха призовани
да се явят пред избор-
ните секции, но в два
от случаите (през ап-
рил и юли) излъчените
парламенти не произ-
ведоха власт. В тре-
тия случай властта
бе краткотрайна. Се-
га делът на хората,
които са убедени, че и
този път ще се случи
същото или подобно
нещо, възлиза на 46,3
на сто. Заради това
все повече избирате-
ли декларират намере-
ние да изчакат и да
упражнят правото си
по-нататък, когато
шансовете за излъчва-
не на устойчиво мно-
зинство и редовно
правителство ще из-
глеждат по-добри.

На второ място
следва да се подчер-
таят различните по
дълбочина и посока об-
ществени страхове,
които правят избори-

Вече е ясно кои пенсии
остават без увеличение

Силвия ГРИГОРОВА
От 1 октомври значително ще бъдат уве-

личени само най-старите пенсии, отпусна-
ти преди повече от 15 години, показват из-
числения на  експерти, на база на проме-
ните в Кодекса за социално осигуряване
(КСО), които ще бъдат приложени.

Увеличението за тях ще надмине 10 на
сто. При пенсиите, отпуснати преди 10-12
години ще има по-малка промяна, в раз-
мер от няколко стотинки до 5-8%. А за хо-
рата, които са получили първата си пенсия
през последните 7-8 години, няма да има
никаква промяна.

Промените в КСО бяха направени, за да
може старите пенсии да догонят по размер
новите. През последните години старите
пенсии изоставаха от размера на новите,
защото най-често използваното "швейцар-
ско" правило за индексация, предвижда
ежегоден ръст с 50% от инфлацията и 50%
от увеличението на средния осигурителен
доход за предходната година.

През последните повече от 20 години, до
есента на 2021 г., най-често доходите на-
растваха повече от инфлацията. В резултат
отпуснатите нови пенсии растяха повече, а
увеличението на старите пенсии беше по-
малко.

Затова човек, който е работил 40 години
и винаги е бил осигуряван на средната
заплата в страната, пенсиониран преди де-
сетина години, получава много по-малко
пари от човек, който има същия трудов
стаж, отново винаги е работил на средната
заплата, но е пенсиониран преди година.

Например пенсия, отпусната през октом-
ври 2005 г. е била 210,54 лв. като е била из-
числена на база среден осигурителен до-
ход за предходните 12 месеца в размер на
325 лв. Пенсията е за човек със стаж от 43
години и 5 месеца и индивидуален коефи-
циент на база осигурителния му доход в
размер на 1,492. В момента този човек взи-
ма 685,05 лв. пенсия. А след преизчислява-
нето от 1 октомври ще получава 758,30 лв.
Това е увеличение с 73,25 лв. или с над
10%.

При по-новите пенсии ръстът от 1 октом-
ври ще бъде значително по-малък. Напри-
мер пенсия, отпусната през октомври 2010
г., на човек със същия трудов стаж и съ-
щия индивидуален коефициент е била в
размер на 403,38 лв., защото е изчислена
на база среден осигурителен доход за пос-
ледните 12 месеца от 566,12 лв. В момента
тази пенсия вече е 779,25 лв.

А след преизчисляването от 1 октомври
ще нарасне на 826,73 лв. Това е увеличе-
ние с 47,48 лв., или с 5,8 на сто. Ръстът ще
бъде значително по-малък от този на пен-
сия, отпусната преди 17 години. Причината
за това е, че отпуснатите по-скоро пенсии
са изостанали по-малко от новите пенсии и
съответно ще бъдат увеличени по-малко.

За отпуснатите през последните 7-8 годи-
ни пенсии от 1 октомври промяна няма да
има. Например пенсия, отпусната през ок-
томври 2015 г. на човек със същия стаж и
индивидуален коефициент, е била 509,14
лв., защото е изчислена на база среден
осигурителен доход за последните 12 ме-
сеца в размер на 714,54 лв. В момента тази
пенсия вече е 850,05 лв. А по формулата за
преизчисляване от 1 октомври би трябва-
ло да стане 819,28 лв. Това обаче е по-мал-
ко от получаваната в момента пенсия.

Затова в КСО специално е посочено, че
ако при използване на новата формула се
получи по-малка сума, хората ще продъл-
жат да получават досегашните си пенсии и
за тях реално няма да има никаква пром-
яна.

Оказва се, че след преизчисляването
отново старите пенсии ще останат по-нис-
ки от новите. Отново хора, които имат
един и същ трудов стаж и еднакъв инди-
видуален коефициент, пресметнат на база
осигурителния им доход, ще взимат раз-
лични пенсии според това през коя годи-
на са се пенсионирали. Но разликата меж-
ду най-старите и по-новите пенсии вече
няма да е толкова голяма.

те второстепенна
грижа за мнозина: обе-
дняване заради инфла-
цията, битови несго-
ди през зимата заради
недостига на енерго-
носители, загуба на
работни места заради
икономическата кри-
за, страх за здравето
заради нова пандемич-
на вълна.

На трето място се
подрежда факторът
"дефицит на нови ли-
ца и формации". На
предстоящите избори
като кандидати "за
славата" се явяват
същите играчи, кои-
то по различно време
и на различни основа-
ния през миналата го-
дина бяха пренебрегна-
ти или отхвърлени
от избирателите.

На четвърто
място играе роля опа-
сението от растяща-
та международна нес-
табилност, която
във всеки момент мо-
же да ангажира Бълга-
рия пряко във военния
конфликт, бушуващ
недалеч от нашите
граници. Освен всичко
останало, приключва-
щата предизборна
кампания оставя впе-
чатление, че българ-
ският разговор не е
политически, а геопо-
литически и, че важ-
ните решения не се
вземат тук, а на дру-
го място. Наблюде-
нието върху публика-
циите в медиите (те-
левизия, радио, печат)
и в онлайн платфор-
мите и социалните

мрежи разкрива, че ду-
ми като "Русия", "Ук-
райна", "Америка
(САЩ)" и "Европа (Ев-
ропейски съюз)" са из-
ползвани между 8 и 10
пъти повече, отколко-
то "България".

На пето място е
редно да се напомни,
че през ноември мина-
лата година, когато
бе отбелязан рекорд
по ниска избирателна
активност, освен пар-
ламент се избираше и
президент. Тогава
пред урните се явиха
близо 5%, които гласу-
ваха само за прези-
дент. Сега няма да ги
има.

Накратко, избира-
телите очакват да
им се посочи перспек-
тива не за неясното и
несигурно бъдеще, а
за връщане към позна-
тото им минало - без
инфлация, без панде-
мия, без война. Проб-
лемът не е в това, че
в предизборната кам-
пания не се чуват по-
добни послания, а в
това, че те не звучат
убедително, защото
се използват повече
за размяна на взаимни
обвинения и оправда-
ния между политичес-
ките формации, вмес-
то за разговор с изби-
рателите.

Всичко това пред-
поставя по-ниска из-
бирателна активност
в сравнение с ноември
миналата година, ко-
гато активността бе
около 40% (близо 2,7
млн. души). Сега не се
очаква активността
да надхвърли 2,5 млн.
души, но може да
спадне и до по-ниски
нива. Същевременно
вотът извън сраната
ще повиши своята
тежест при разпреде-
лението на резулта-
та, тъй като се оча-
ква да се запази приб-
лизително на същото
номинално ниво.

Електоралните наг-
ласи

Трите парламен-
тарни избора през
миналата година се
отличаваха със срав-

нително високи дяло-
ве на колебаещи се из-
биратели (между 12 и
15 на сто), които в
анкетна ситуация и
в непосредствена
близост до изборния
ден твърдяха, че ще
вземат решение за
кого да гласуват или
да не гласуват в пос-
ледния момент. Два
пъти (през юли и
ноември) тези дялове
се материализираха,
при това преимущес-
твено в полза на оп-
ределени формации
(през юли - за ИТН,
през ноември - за
"Продължаваме пром-
яната"). Това и в два-
та случая доведе до
изненадващо препод-
реждане на парламен-
тарно представени-
те политически сили,
разминаващо се съ-
ществено с предвари-
телните прогнози.

Сега делът на коле-
баещи се избиратели е
съществено по-нисък
(около 6%) и очакване-
то е този дял да се
разпредели приблизи-
телно пропорционал-
но на данните от ко-
личествения деклара-
тивен вот.

В периода 16-21 сеп-
тември 2022 г. Стра-
тегическия инсти-
тут за национални по-
литики и идеи (СИН-
ПИ) проведе национал-
но представително
проучване на предва-
рителните електорал-
ни нагласи за парла-
ментарните избори
на 2 октомври 2022 г..
Интервюирани пряко
"лице в лице" в домо-
вете им са 1104 пъл-
нолетни граждани по
метода CAPI (с по-
мощта на таблети).
Максималният дове-
рителен интервал е ±
3,2%. При анализа са
взети предвид и дан-
ните от 450 онлайн
интервюта с българ-
ски избиратели, гласу-
ващи извън страната.
Проучването е осъ-
ществено със собс-
твени средства на ин-
ститута, информира
Вести.бг



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

Сряда-четвъртък, 28-29 септември 2022 г., брой 110 /7258/ 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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Това е
мястото

за
вашата
реклама

Медени вълшебстваМедени вълшебстваМедени вълшебстваМедени вълшебстваМедени вълшебства
“Ho“Ho“Ho“Ho“Honig Magic”nig Magic”nig Magic”nig Magic”nig Magic”
+491783488997+491783488997+491783488997+491783488997+491783488997

ръчно изработени сладки
изкушения, меденки, мъфини,

с тематичен, персонален принт
Годност до 6 м.
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Сега е моментът да подсилите имунитета си
Есента е идеалният момент за

подсилване на защитните сили на
организма, защото след нея идва
зимата с нейните типични неразпо-
ложения и е добре да сте подготве-
ни за тях.

Имунитетът е естествената защи-
та на тялото срещу външните „аг-
ресори”. Патогенните микроорга-
низми се възползват от всеки спад
на жизнените сили на организма,
за да се размножават усилено, и
това причинява болестите. За щас-
тие, тялото има оръжия срещу тях.

Какво води до отслабване на
имунитета?

Неправилният количествен и ка-
чествен баланс на храната, както и
прекалената консумация на готови
индустриални храни водят до не-
достиг на витамини и минерали.

Излагане на токсични вещества и
замърсители на въздуха

Сред тях най-вредни са химични-
те съставки на цигарения дим и
тежките метали.

Прекалена употреба на лекарства
Голямото количество антибиоти-

ци, кортикоиди и противовъзпали-
телни медикаменти отслабват за-
щитата на организма.

Стрес и недостиг на сън
Тялото и психиката имат нужда от

почивка. Когато тя е недостатъчна
или некачествена, вратата за виру-
сите е отворена.

Намалена защита? По какво да
познаете?

- Упорита умора
- Повтарящи се инфекции
- По-продължително зарастване

на рани
Пробиотиците подпомагат защи-

тата на организма
Това са живи микроорганизми,

способни да окажат благотворен
ефект върху чревната екосистема.
Те подобряват храносмилането и
усвояването на хранителните ве-
щества, участват в синтеза на вита-
мини от група В, възстановяват
нормалната чревна флора след
прием на антибиотици и други ле-
карства.

Изборът на пробиотици е труден,
защото в аптеките се продават раз-
лични видове и комбинации. Те са

ефикасни, когато:
- могат да устоят на киселинност-

та в стомаха
- съдържат висока концентрация

от живи и устойчиви бактерии
- понасят се добре от организма
- произвеждат противомикробни

вещества.
Продължителността на живота на

пробиотиците в червата зависи от
тяхната способност да се задържат
по чревната стена. Тя стига най-
много за няколко дни, поради кое-
то е необходимо приемът да бъде
редовен.

Имуностимулиращи растения
Ехинацея
Тази билка е била използвана от

индианците срещу многобройни
неразположения. Тя има противо-
вирусни свойства и предпазва от
инфекции на дихателната система.
Използва се превантивно и за ле-
чение под формата чай, тинктура
или мехлем.

Женшен
Той е ефикасен срещу умора и

стрес, но освен това стимулира
имунитета, като усилва размножа-
ването на защитните клетки в орга-
низма. Препоръчва се приемът му
в продължение на един месец през

есента или за възстановяване на
организма след заболяване.

Родиола
Корените й се използват тради-

ционно в Русия и скандинавските
страни за повишаване на физичес-
ките сили, срещу умора и някои ин-
фекции. Екстрактът от родиола се
приема сутрин и на обяд преди
хранене в продължение на 15-20
дни.

Вълшебният екстракт от семки на
грейпфрут

Този универсален антисептик се
използва за оздравяване на хра-
носмилателната система. Освен то-
ва благоприятства възстановява-
нето на организма след заболява-
не.

Екстрактът от семки на грейпфрут
съдържа голямо количество биоф-
лавоноиди и витамин С, на което
дължи антиоксидантните си свой-
ства.

Приема се превантивно в риско-
ви периоди като смяна на сезоните
и грипни епидемии.

Силата на витамините
Витамин А
Без този витамин клетките не мо-

гат да нарастват, което възпрепят-
ства реновирането на тъканите в

организма и намалява капацитета
за съпротива към вирусите и бакте-
риите.

Витамин D
При недостиг на витамин D от-

слабва дейността на защитните
клетки – макрофагите и лимфоци-
тите. На възрастните хора и на де-
цата се препоръчва прием на рибе-
но масло, богато на витамини А и
D, както и на полиненаситени мас-
тни киселини.

Витамин С
Със своята антиоксидантна дей-

ност витамин С предпазва мембра-
ните на белите кръвни телца и уве-
личава съпротивата на организма
срещу инфекциите. Биофлавонои-
дите, които улесняват усвояването
на витамина от организма, не се съ-
държат в синтетичната му форма.
Най-добре е да си го набавяте в на-
турално състояние от суровите
плодове и зеленчуци.

Пчелно млечице срещу умората
Богато на витамини А, С и група

В, на минерали, аминокиселини и
олигоелементи, пчелното млечице
подсилва защитните сили на орга-
низма и преборва умората.

Препоръчва се приемът му сут-
рин на гладно в продължение на
един месец при прехода от есен
към зима.

Желязо и цинк за тонизиран иму-
нитет

Желязо
Недостигът на желязо се среща,

за щастие не често, при малките
деца, по време на пубертета, при
жените, които страдат от обилна
менструация, през бременността и
при вегетарианците. Той се отразя-
ва на организма със спад на енер-
гията и антибактериалната защита.
Кръвните изследвания показват
дали е необходим допълнителен
прием.

Цинк
Много важен минерал за имуни-

тета, цинкът позволява размножа-
ването на белите кръвни телца с
помощта на витамини В9 и В12.
При повтарящи се инфекции и на-
мален тонус на организма, допъл-
нителният прием на цинк има мно-
го добър ефект.

Хората, които живеят в условия
на йоден дефицит и не получават
йодна профилактика, имат с 10-13%
по-нисък коефициент на интелиген-
тност, заяви заместник-директорът
на Националния институт по ендок-
ринология към Министерството на
здравеопазването на Руската феде-
рация Екатерина Трошина.

"При хората, които постоянно жи-
веят в условия на йоден дефицит и не получават йодна профилактика,

Недостигът на йод намалява интелекта
умствената работоспособност (нивото на IQ) намалява с 10-13%, което е
свързано с по-ниски академични резултати при децата, а при възрастни-
те - с по-ниска икономическа производителност и по-ниски заплати",
казва Трошина.

Тя отбеляза, че лекият йоден дефицит, за разлика от тежкия, често ня-
ма ясно изразени симптоми, като при децата в училищна възраст без за-
болявания на щитовидната жлеза, които са родени и живели в региони
с умерен йоден дефицит, се забелязват интелектуални затруднения.

"Най-ефективният метод за предпазване от болести, свързани с йод-
ния дефицит, препоръчан от Световната здравна организация, е консу-
мацията на йодирана сол", подчерта Трошина.
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България и Румъния се договориха
за трети мост над река Дунав

България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав. Ин-
фраструктурното съоръжение ще бъде изградено при Русе - Гюргево. За
целта ще бъде подписано споразумение между двете държави. В друг до-
кумент те ще регламентират ангажиментите на двете държави за изпълне-
нието на проекта Fast Danube и създаването на съвместно дружество за
управление на дейностите по проекта. За това се договориха вицепремие-
рите на двете страни Христо Алексиев и Сорин Гриндияну на среща в Бу-
курещ.

Заместник-министър председателят Алексиев е в румънската столица
като ръководител на българската делегация в Конференцията на пълно-
мощните представители на Международния съюз по далекосъобщения
към ООН.

Двете споразумения с ясни задачи и конкретни срокове за изпълнение
на различните етапи ще бъдат подписани в най-скоро време.

Христо Алексиев и Сорин Гриндияну бяха категорични, че строителството
на нови мостове, удълбочаването на Дунав, фериботната свързаност и по-
добреното преминаване през граничните пунктове, трябва да бъдат раз-
глеждани като един общ стратегически приоритет с няколко проекта в
него.

Вицепремиерът Алексиев постави пред своя колега и въпроса за мо-
дернизацията на жп участъка Крайова – Калафат, който е продължение на
жп линията от Дунав мост 2 в румънска територия.

В средата на октомври двамата вицепремиери планират обща среща в
Брюксел, на която ще представят заедно проект за финансиране на след-
ващата фаза от Fast Danube и Дунав мост 3.

Христо Алексиев и Сорин Гриндияну потвърдиха желанието си, успо-
редно с постигнатото споразумение за Дунав мост 3 да работят и по оста-
налите проекти за изграждане на мостове между двете държави, съглас-
но подписаното споразумение от 2019 г.

За първи път в България е установен
подвариант на Омикрон ВА.2.75

За първи път в България е установен подвариант на Омикрон ВА.2.75
(подвариант на линията BA.2), който изглежда, че се разпространява по-
бързо от подвариант BA.5. Това съобщи Националният център по заразни
и паразитни болести (НЦЗПБ), предаде БГНЕС.

Световната здравна организация (СЗО) класифицира BA.2.75 като ва-
риант на тревожност под наблюдение - variant of concern lineages under
monitoring (VOC-LUM).

При всички 82 клинични проби е установен вирусен вариант на Ковид-
19 Омикрон. Съотношението на подвариантите на Омикрон е както след-
ва: BA.2.75 (2.4%), BA.4.x (3.7%), BA.5.x (72.0%) и BE.x/BF.x, които са подва-
риант на BA.5 (22.0%).

Окончателният анализ за дефиниране на вирусните варианти е извър-
шен с помощта на програма "Pangolin COVID-19 Lineage Assigner v4.1.1".

Македонци освиркаха химна на България
преди мача на националните отбори

Феновете на националния отбор на Република Северна Македония ос-
виркаха химна на България преди двубоя между двете страни, съобщи
dsport.bg.

Родният химн дори почти не се чува по време на освиркванията.
Домакините бяха враждебно настроени и посрещнаха родните национа-

ли със скандирания: „Бугари, татари“.

Юпитер е рекордно близо до
Земята за първи път от 59 години

се намира рекордно близо до Земята за първи път от 59 години, съобща-
ва Си Ен Ен. Разстоянието, до което газовият гигант се доближи до наша-
та планета, е около 590 млн. км., предаде БТА.

Слънцето, Земята и Юпитер се подредиха в една линия на 26 септември.
Подобно събитие се наблюдава на всеки 13 месеца и е известно като опо-
зиция на Юпитер. През тази година то и доближаването на тази планета
до Земята съвпадат.

В такъв момент газовият гигант може да бъде видян в пълния му блясък
дори с невъоръжено око. Единственото условие е да няма облаци. През
следващите седмици възможността да се наблюдава Юпитер ще продъл-
жи. Най-яркото небесно тяло, което може да бъде видяно в нощното небе,
е Юпитер.

Хора от всички възрасти, дори живеещите в градове със замърсен въз-
дух, ще могат да различат лесно най-голямата планета в Слънчевата сис-
тема сред многото звезди в небето, отбелязва Си Ен Ен.

Големите спътници на Юпитер – Йо, Европа, Ганимед и Калисто – могат
да бъдат видени с всеки телескоп. Тъй като тези спътници обикалят плане-
тата много бързо, наблюдаващите през телескоп ще ги виждат в различ-
на позиция всяка нощ.

Цветните петна от облаци в атмосферата на Юпитер – не само прочутото
Голямо червено петно, ще могат да бъдат наблюдавани с по-мощни телес-
копи.

Гутериш: Ерата на ядрения
шантаж трябва да приключи

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш поднови днес призива
си за глобално премахване на ядрените оръжия, на фона на нарастващата
загриженост от заплахата на Русия да ги използва във войната в Украйна.

"Десетилетия след падането на Берлинската стена отново чуваме дрън-
кането на ядрени саби", заяви Гутериш на специална сесия на Общото
събрание, посветена на ядреното разоръжаване, цитиран от БГНЕС.

"Нека бъда ясен - ерата на ядрения шантаж трябва да приключи. Всяко
използване на ядрено оръжие би предизвикало хуманитарен Армагедон.
Без премахване на ядрените оръжия не може да има мир," каза още той.

В речта си миналата седмица руският президент Владимир Путин отпра-
ви тънко прикрита заплаха за използване на ядрено оръжие след възвръ-
щането от украинските сили на земите, завзети от Москва при седемме-
сечното нахлуване.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен отговори, че Вашингтон
е казал на Москва, включително по частни канали, за "катастрофалните"
последици от всяка употреба на ядрено оръжие.

Гутериш изрази разочарованието си, че конференцията за преглед на
Договора за неразпространение на ядреното оръжие миналия месец не е
успяла да постигне консенсус. Русия блокира резултата, след като проек-
тодокументът подкрепи контрола на Украйна върху ядрената централа в
Запорожие, чиято окупация от страна на Москва породи опасения от го-
ляма авария.

Съединените щати осъдиха позицията на Русия. Нито една ядрена сила
обаче не подкрепи приетия през 2017 г. договор на ООН, в който се призо-
вава за всеобхватна забрана на ядрените оръжия, като в подкрепа на то-
зи договор се обявиха предимно развиващите се страни.

Нито една държава не е използвала ядрени оръжия на бойното поле с
изключение на Съединените щати през 1945 г., когато те унищожиха япон-
ските градове Хирошима и Нагасаки, убивайки над 200 000 души. Импер-
ска Япония капитулира няколко дни по-късно, с което се сложи край на
Втората световна война.

В речта си пред Общото събрание на ООН миналата седмица японският
министър-председател Фумио Кишида обеща да работи за "свят без ядре-
ни оръжия".

"Заканата за използване на ядрени оръжия, както направи Русия, да не
говорим за действителното използване на ядрени оръжия, е сериозна зап-
лаха за мира и сигурността на международната общност и е абсолютно
неприемлива", заяви Кишида.

Едуард Сноудън получи руско
гражданство със специален указ

Бившият служител на американската Агенция за национална сигурност
Едуард Сноудън получи руско гражданство, съгласно указ, издаден от
руския президент Владимир Путин днес, предаде БГНЕС.

"В съответствие с член 89, буква а) от Конституцията на Руската федера-
ция постановявам: На следното лице да бъде предоставено гражданство
в Руската федерация: Едуард Джоузеф Сноудън, роден на 21 юни 1983 г. в
Съединените американски щати", гласи указът.

През 2013 г. Сноудън оповести публично информация за методите за
електронно наблюдение от американските и британските разузнавателни
служби, както и за факта, че те си предават взаимно лични данни на свои-
те граждани.

Сноудън също така твърди, че разузнавателните служби на тези държа-
ви незаконно са подслушвали разговорите на чуждестранни лидери. Бя-
гайки от преследване от страна на американските власти, той подаде мол-
би за убежище до властите в няколко държави, включително Русия.

През 2014 г. получи първото си разрешение за пребиваване в Руската
федерация, а по-късно и правото на безсрочен престой на руска терито-
рия.

„Тесла“ изтегля над 1 млн. автомобила заради
опасни за нараняване на пръстите прозорци

„Тесла“ изтегля почти 1,1 млн. автомобила в САЩ, тъй като прозорците
могат да притиснат пръстите на човек, когато са свалени, съобщава „Мет-
ро“.

Системата за автоматично обръщане на прозорците може да не реагира
правилно, заяви „Тесла“ в документи, публикувани в четвъртък от амери-
канските регулатори за безопасност. Националната администрация за бе-
зопасност на движението по пътищата твърди, че това е нарушение на
федералните стандарти за безопасност на електрическите прозорци.

Онлайн актуализация на софтуера ще отстрани проблема, заявиха от
„Тесла“.

Изтеглянето обхваща някои седани Model 3 от 2017 до 2022 г. и някои
SUV модели Model Y от 2020 и 2021 г. Включени са и някои седани Model S
и SUV Model X от 2021 и 2022 г.

„Тесла“ е открила проблема по време на производствени тестове през
август.

Собствениците ще бъдат уведомени с писмо, считано от 15 ноември.
В документите на компанията се казва, че автомобилите в производство

са получили актуализацията от 13 септември.
Според документите към 16 септември „Тесла“ не е знаела за никакви

гаранционни искове или наранявания, дължащи се на проблема.
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Спешно да увеличете доходите си и не харчите
натрупаните средства. Вероятно сте прекалили
с покупките, започнали сте ремонт не навреме
или сте се забавлявали с приятели. Е, сега е ден
за разплащане, ще трябва да претеглите всичко
и да направите план за действие. В личния си жи-

вот поемете отговорност за всичко, което се случва.

Обърнете внимание на семейния климат. Ако
сте по-меки, всичко ще се промени към по-добро.
Не са изключени стресови ситуации на работно-
то място, но не поемайте всичко върху себе си.
Опитайте да се абстрахирате от това, което
води до разрушителни процеси. В любовта ще

стане още по-объркано, след разговор с любимия човек.

Трябва да следвате тактиката, която сте раз-
работили още в началото на есента. Вече сте
достигнали определено ниво в професията, така
че не искайте прекалено. Не се увличайте от за-
бавления и развлечения, само ще навредите на
здравето си. Но със спорт е полезно да се занима-

вате, особено с волейбол и тенис.

Днес ви очаква не само успешен, но и истински
късметлийски ден. Ще може да реализирате най-
невъобразимите планове и амбициозни идеи. Във
финансовата сфера, не се ограничавайте в по-
купките, ако наистина са полезни.  Най- накрая е
настъпила тази стабилност, за която отдавна

мечтаете. В любовта е възможна романтична среща.

Движете се систематично напред, а не рязко.
Стъпките наляво или надясно, трябва да са вни-
мателно обмислени. Ако се появят проблеми в
любовната сфера, спешно ги решете. Не се стра-
хувайте да сте откровени с любимия, това ще
помогне да се опознаете по-добре. Успешно ще се

развиват събития, насочени към развитие на бизнеса.

Не се препоръчва днес да планирате срещи с
бизнес партньори, те едва ли ще са успешни и
емоционално спокойни. Но романтичните срещи
ще ви доставят много впечатления и изненади.
В трудовите дела е истински хаос, но ще трябва
да се справите с тях. Времето може да повлияе

негативно на вашето здраве, така че почивайте повече.

Съсредоточете се върху това, което преди ви е
изглеждало незначително. Днес всичко ще се про-
мени, затова бъдете търпеливи и мъдри. Заобика-
лящите ви хора може да се отнасят към вас кри-
тично, но това не трябва да влияе на цялостния
ход на работата ви. Във финансите, заради раз-

точителността ви може да възникне кризисна ситуация.

Очаква ви крупна сума пари, която ще "падне"
на вашата сметка. Такова щастие не сте очаква-
ли! Но в сферата на любовта, ще трябва да из-
държате смело, на всичко което внезапно се
случва. Разговор с любимия ще доведе до такава
джунгла, че от нея няма да излезете без мъдър

съвет. Не обвинявайте себе си за това, което не сте правили.

Днес ще трябва да разберете какво означава
израза „човешки фактор“. Наистина често пра-
вите компромиси на хора, които умишлено ви из-
важдат от равновесие. Е, това заслужава уваже-
ние, но нервната система трябва да бъде защи-
тена. Финансовите проблеми, ще се решат авто-

матично, когато ви върнат стари дългове.

Препоръчително е сами да се справяте с проб-
лемите и да контролирате събитията. Ако не ис-
кате нещо, не го правете. Толерантни трябва да
станете във връзката с любимия, така ще се
сближите повече. Ако кариерният растеж е жиз-
неноважен, работете по-активно. Но и от пъту-

ване, не трябва да се отказвате.

Днес ще имате много основателни причини, да
не отидете на работа. Но нито една от тях, ня-
ма да помогне за промяна на хода на събитията.
Все едно ще ви се обадят и дори принудят да се
захванете с проектите. Не се опитвайте да вли-
зате в спорове между роднини, нека сами се раз-

берат. Е, ако ви поканят на гости, отидете без съмнение.

Препоръчително е да възстановите енергийни-
те си запаси и да се научите да се движите в ри-
тъм. Работата и бизнесът днес, са по-важни от
пасивното съзерцание на света. Не са изключени
проблеми в битовата сфера, както и нервно нап-
режение и преумора. Може би ще трябва да се от-

кажете от натоварения график?
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Ученик от Спортното отвя конкуренцията в Гърция
Дани Цанков спечели безапелационно състезанието в Кавала

По 20 хиляди лева
премии в „Лудогорец“

Солидни премии ще получат футболис-
тите на Лудогорец за престижната победа
над Рома в първия двубой от груповата
фаза на Лига Европа. Както е известно,
разградчани надиграха тима, воден от Жо-
зе Моуриньо, с 2:1 у дома, като в герои се
превърнаха Каули Оливейра и новото по-
пълнение Нонато. За страхотното си пред-
ставяне срещу Пауло Дибала и компания в
съблекалнята на Лудогорец ще приберат
по над 20 хил. лева на калпак. Бонусите са
били обявени още преди началото на гру-
повата фаза и те ще важат и за следващи-
те двубои на тима.Още по-големи премии
обаче ще има, ако "зелените" си осигурят
участие на европейската сцена и напролет.
Това не им се е случвало от два сезона.
"Орлите" имат два варианта за продължа-
ване напред. Ако се класират на едно от
първите две места в своята група, ще про-
дължат към елиминациите в Лига Европа,
но тази задача изглежда много трудна при
наличието на Рома и Бетис. Успехът над
"римските вълци" и достойното представя-
не в Севиля обаче показаха, че заданието
не е съвсем невъзможно. Другият и по-ле-
сен вариант пък минава през третото мяс-
то в групата и продължаване напролет в
Лигата на конференциите.Следващият
двубой на "орлите" в надпреварата е клю-
чов. Отборът на Анте Шимунджа гостува
на ХИК Хелзинки идния четвъртък. Това е
основният конкурент на разградчани за
третата позиция. Българският шампион
влиза в сблъсъка с едни гърди преднина,
тъй като вече има 3 точки в актива си, до-
като финладнците са с две загуби до мо-
мента. Победа на Скандинавския полуос-
тров ще означава почти сигурно излизане
от групата, а освен това отново ще напъл-
ни солидно сметките на играчите.

Варианти за жребия
за Евро 2024

На 9 октомври 2022 г. ще се тегли жребият
за квалификационните групи, които трябва
да изпратят 20 участника на Евро 2024 в Гер-
мания. Седем от тях ще са с по 5 отбора, а
останалите 3 - с 6.България ще е в четвърта
урна след двете победи над Гибралтар и Се-
верна Македония. За да се класираме на ев-
ропейското, трябва да сме на първо или вто-
ро място в нашата група, но до голяма сте-
пен това ще важи и от жребия на 9 октом-
ври. Колегите от "Спортал" споделиха две
примерни групи - една кошмарна и друга,
която ни дава значително по-големи шансо-
ве за едно от първите две места:

Приемлива група: Унгария или Полша
(водач на група), Финландия (втора урна),
Армения или Черна гора (трета урна), БЪЛ-
ГАРИЯ, Гибралтар (пета урна).

Кошмарна група:
Испания или Италия (водач на група), Ан-

глия или Франция (втора урна), Швеция (тре-
та урна), БЪЛГАРИЯ, Словакия (пета урна).

Носителят на спе-
циалната награда в
11-то издание на

"Нощ на звездите"
Дани Цанков отново
показа защо беше

Перник Рън 2022 наближава
Остават броени

дни до старта на II-
то издание на шо-
сейния пробег „Пер-
ник Рън’2022“, орга-
низирано съвместно
от Община Перник,
Българска федерация
по лека атлетика и
движението „Рън
България“.

II-то издание на
„Перник Рън’2022“
съвпада с отбелязва-
нето на 100 години
от провеждането на
I-вия лекоатлетичес-
ки пробег, като
част от програмата
на спортна спарта-
киада заедно с гим-
настиката и колоез-
денето, организира-
на от ръководство-
то Мините в Пер-
ник.

На 30.09.2022 г. от
17 ч. на централния
градски площад

„Кракра Пернишки“
ще се проведат за-
нимания по модула
„Детска атлетика“
от Програмата на
БФЛА „Да открием
200 таланта за ат-
летиката в Бълга-
рия“.

В игрите могат да
участват деца от 5
до 12 г., като пред-
варителното запис-
ване може да се нап-
рави на електронна
п о щ а
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 демон-
стративен характер
и всеки участник ще

получи светещи
гривни. Идеята е
движейки се по тра-
сето в градския
парк, всички заедно
да образуват свете-
ща атракция от бя-
гащи хора, което
символично да бъде
подчинено на мото-
то: 100 години от I-
вия лекоатлетичес-
ки пробег в Перник.
Всички участници
ще получат юбилей-
ни медали.

На 01.10.2022 от
09.30 ч. ще бъде да-
ден стартът на 12,5
км. /2 обиколки по
6.25 км./ по живопис-
ното трасе, преми-
наващо през Пер-
нишката крепост –
една от най-инте-
ресните забележи-
телности на миньор-
ския град.

В 11.15 ч. ще бъде

даден старта на
смесената щафета /
1 мъж и 1 жена/, ка-
то всеки от състе-
зателите ще избяга
по 6.25 км. /1 обикол-
ка/ на същото тра-
се.

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 класиране
от 1-во до 3-то мяс-
то само за пернича-
ни с награди от 150
лв., 100 лв. и 50 лв.

Регистрацията за
участие в събитие-
то тече и в момен-
та на страницата
на Българска федера-
ция по лека атлети-
ка, а на място в Пер-
ник ще продължи на

29 и 30 септември,
като получаването
на стартовите па-
кети ще се осъщес-
твява от 10 до 18 ч.
в ОК „Дворец на кул-
турата“ – малка за-
ла, ет. 1. За жители-
те на града домакин
регистрацията се
осъществява на мяс-
то.

След успеха и от-
зивите от Първото
пилотно издание на
л е к о а т л е т и ч е с к и
шосеен пробег в гра-
да ни, мащабното
мероприятие стана
едно от основните
и важни събития в
спортния календар
на Община Перник,
като и през тази го-
дина се очаква в не-
го да се включат во-
дещи имена в дълги-
те бягания от стра-
ната.

Влади Манчев жали
за Христо Янев

След купищата из-
казвания по повод раз-
правиите и кризата в
пернишкия „Миньор“
дойде и изказването
на Владо Манчев, по-
мощник-треньор на
Христо Янев през ми-
налия сезон. Ето какво

каза той:
„Много съжалявам

за случилото се, защо-
то това обезмисли
един двугодишен
труд. В Перник бе за-
почнало да се гради
нещо наистина хубаво
с оглед на финансови-

удостоен с отличие-
то през 2022 година.

За пореден път  сед-

мокласникът от Спор-
тно училище „Олим-
пиец“ показа изключи-
телната си класа по
време на поредния
кръг от BMU European
motocross champion-
ship, което се проведе
край Кавала (Гърция).

Възпитаникът на
Martin Todorov, който
е състезател на „М6
Yamaha рейсинг
тийм“  триумфира в
надпреварата в клас
МХ 85 с пълен актив
от 50 точки, след ка-
то спечели безапела-
ционно и двата ман-
ша.

Майкъл Иванов
Michael Ivanov с „Husq-
varna“ от „АИТ рей-
синг тийм“ AIT Racing
Team в МХ 1 и Григор

Царев с „GasGas“ от
„Джи ар си мотор-
спорт 2020“ в МХ за-
писаха победи в класо-
вете си в поредния
кръг на BMU European
motocross championship
край Кавала, Гърция. И
тримата бяха най-
бързи в двата манша,
с което си осигуриха
успеха с пълен актив
от точки. В надпрева-
рата участваха над
180 състезатели от
България, Румъния,
Турция, Северна Маке-
дония, Кипър и Молдо-
ва.

В надпреварата
участваха над 180
състезатели от Бъл-
гария, Румъния, Тур-
ция, Северна Македо-
ния, Кипър и Молдова.

те възможности и ба-
зата, с която разпола-
га клубът. Подобни
реакции обаче сложиха
край на усилията на
един страхотен екип
от професионалисти,
като в това число
влизат не само Хрис-

то Янев и Велизар Ди-
митров, а и на хората
от управата, служи-

телите, спортно-тех-
ническия щаб, футбо-
листите...“.
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ОД МВР със специална организация за хората без документи
28-29 септември 2022 г.

Тя ще гарантира възможността граждани, които нямат издадена лична карта, да могат да гласуват

СОЦИОЛОЗИТЕ СИ ИГ-
РАЯТ НА "ПОЗНАЙ КОЙ
ЩЕ ДОЙДЕ НА …" - "на ве-
черя" е продължението на заг-

лавието на легендарния филм, продуци-
ран и режисиран от Стенли Крамър, в кой-
то участваха звезди като Спенсър Трейси,
Сидни Поатие, Катрин Хепбърн, а при нас
става дума за избори, печеливши и губе-
щи, брой партии в новия парламент. Както
и за подреждането на политическите сили
в него. Дни ни делят до отговора. Едно е
ясно - колкото и да са те в Народното съб-
рание, ще влязат със срамен резултат, за-
щото избирателната активност се очерта-
ва от слаба - по-слаба. Ми то на горкия
гласоподавател му писна. Лошото е, че
май и самите партии и коалиции сякаш се
поизмориха от агитации, та не ни досаж-
дат кой знае колко с предизборни обеща-
ния по вестници, сайтове и телевизии. А
ние, дето трябва да направим своя избор,
не чухме нито един смислен дебат. Не чух-
ме и нищо конкретно. Щото едно е да ка-
жеш - ще се боря с беднотията, ще се
боря със скока на цените на газа, на тока,
на храните, друго е да кажеш съвсем кон-
кретно как, аджеба, ще стане това. Дали
пък няма кой да им направи конкретните
анализи на купищата избори през послед-
ната година, дали пък няма кой да им из-
работи конкретна и правилна стратегия,
която да изпълняват стъпка по стъпка, за
да стигнат до успеха? Те си знаят. Но гор-
кият гласоподавател вече не вярва на го-
ли приказки. И най-вероятно процентът на
онези, които в неделя ще идат за гъби, ще
е висок. Не изненадващо обаче. А очаква-
но. Тласнат ли ни към нови изори идната
пролет, ще има да чакат някой да се хване
на голи приказки. Щото то един път стом-
на за водица, два пъти, ама на третия -
знайно е какво се случа. А за четвърти да
не говорим…

МАЛОУМНИ И БЕЗУМНИ ПОСЯГАТ
НА МЕДИЦИ. Какви са наказанията, кои-
то Темида отрежда на подобни люде, не е
много ясно. Щото от деня на посегателс-
твото до деня на произнасяне на еве-
нтуалната присъда минава толкова време,
че хората забравят какво и кога е станало.
Но едно остава - професията на медика е
опасна за здравето на самия медик. Ама
напоследък към тая група трябва да доба-
вим и професията "полицай". Щото мине -
не мине ден, и лъсне грозна информация
за загинал служител на реда. Полудяваме
бавно, но много сигурно, щом посягаме на
люде, които се борят спокойствието и за
живота ни…

Млада перничанка
на съд, карала пияна

Любомира ПЕЛОВА
32-годишна на съд за управление на ав-

томобил след употреба на алкохол.
На 1 юли тази година, в района на пътен

възел "Марина бара" в областния град са-
мокатастрофирал лек автомобил "Волво" с
водач 32-годишна перничанка. Тестът й за
алкохол се оказал положителен - 3, 17
промила в издишания въздух.

След проведено разследване е привле-
чена като обвиняема по чл. 343 "б", ал. 1
от Наказателния кодекс и работата про-
дължава съвместно с прокуратурата.

Отпускат допълнителни студентски
места за медицински сестри

Светла ЙОРДАНОВА
Отпускат се допълнително още 50 места

за обучение на медицински сестри и 30 за
лекарски асистенти в Медицинския уни-
верситет в София. Това реши правителс-
твото с промяна на вече утвърдения брой
на приема в държавните висши училища
през учебната 2022-2023 година.

МУ-София ще обучава общо 337 студен-
ти за придобиване на образователно-ква-
лификационна степен "бакалавър" за две-
те специалности. Мотивът за това увеличе-
ние е сериозният недостиг на медицински
сестри в сектор "Здравеопазване" и за-
силващият се интерес към професията на
лекарския асистент.

Друга промяна предвижда с 18 повече
места (от 44 на 62) за курсанти в специал-
ността "Организация и управление на
военни формирования на тактическо ни-
во" (за степен "бакалавър") във Висшето
военно-въздушно училище "Георги Бен-
ковски" - Долна Митрополия. Допълнител-
ните бройки са продиктувани от трудното
задържане на кадри за въоръжените сили.
С едно място повече (от 6 на 7) ще има и
за специалността "Стратегическо ръко-
водство на отбраната и въоръжените си-
ли", за степен "магистър" (след придобито
висше образование) във Военната акаде-
мия "Г. С. Раковски".

Хванаха още един без
книжка зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производство за управление на

автомобил без книжка е започнато от слу-
жители на Първо районно управление на
МВР в Перник.

В понеделник, около 10, 20 чса, на пътя
Перник - Брезник, в района на квартал "Ра-
дина чешма" е бил проверен лек автомобил
"Тойота", управляван от 44-годишен от пер-
нишкото село Рударци. Органите на реда ус-
тановили, че мъжът управлява в едного-
дишния срок от наказанието му по админис-
тративен ред за шофиране на автомобил без
книжка. Задържан е за до 24 часа с поли-
цейска мярка и разследването продължава
по чл. 343 "в", ал. 2 от Наказателния кодекс.

Друг перничанин на 30-години е привле-
чен като обвиняем за същото престъпление
- управление на автомобил в едногодиш-
ния срок от наказанието му по администра-
тивен ред за шофиране без книжка. Зако-
нът предвижда лишаване от свобода от 1
до 3 години и глоба от 500 до 1 200 лева.

Любомира ПЕЛОВА
МВР е създало спе-

циална организация за
хората без докумен-
ти, за да могат да
гласуват. Припомн-
яме, че ОДМВР - Пер-
ник ще съдействат
на българските граж-
дани, които не прите-
жават валидни доку-
менти за самолич-
ност, да упражнят
правото си на глас в
деня на изборите за
Народно събрание.
При невъзможност да
бъде издадена нова
лична карта до края
на работния ден на 30
септември 2022 г., по
искане на граждани-
те, ще бъде издавано
необходимото им
удостоверение, с кое-
то да гласуват.

За издаване на удо-
стоверение е необхо-
димо:

1. Гражданите лич-
но да подадат искане
в ОДМВР и РУ за дни-

Любомира ПЕЛОВА
Четири бързи

производства са за-
почнати в Перник и
Радомир.

В неделя 30 минути
след полунощ, на ули-
ца "Благой Гебрев" в
пернишкия квартал
"Изток" е проверен
лек автомобил "Фолк-
сваген голф", управл-
яван от 42-годишен
от град Костенец.
При изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол са от-
четени 1, 96 промила
в издишания въздух.
Отказал кръвна проба
за химичен анализ и

бил задържан за до 24
ч. с полицейска мярка.

53-годишен от пер-
нишкото село Диво-
тино е управлявал лек
автомобил "Пежо" с
концентрация на алко-
хол в издишания въз-
дух 1, 57 промила. Мъ-
жът е проверен вчера,
около 22, 30 часа в
пернишкия квартал
"Изток". Дал е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за до
24 ч.

Отново в неделя,
около 22, 40 часа, в
пернишкия квартал
"Проучване" е прове-
рен лек автомобил

"Тойота" с водач 48-
годишна столичанка.
Тестът й за алкохол
се оказал положителен
- 1 ,57 промила в изди-
шания въздух.

42-годишен радоми-
рец е управлявал лек
автомобил "Фиат"
под въздействието
на амфетамин. Мъ-
жът е проверен на 23
септември, около 22,
40 часа в Радомир. Дал
е кръвна проба за хи-
мичен анализ и е за-
държан за до 24 ч. с
полицейска мярка.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава.

те от 27 септември
2022 г. до 01 октом-
ври 2022 г. от 08.30
ч. до 17.00 ч. и на 02
октомври 2022 г. от
08.30 ч. до 19.00 ч. В
случай, че работното
време на съответно-
то звено БДС е раз-
лично, удостовере-
нията ще се издават
в рамките на съот-
ветното работно
време на звеното, ка-
то задължително ще
се спазва периодът
на 01.10.2022 г. (събо-
та) и на 02.10.2022 г.
(неделя). Информация
за графика на работ-
ното време на всяко
звено БДС е поставе-
на на входа на поме-
щенията, в които се
осъществява адми-
нистративно обслуж-
ване на граждани по
линия на документи
за самоличност и на
интернет страница-
та на  ОДМВР

2. Удостоверения-

Трима пияни и един дрогиран
шофьор отиват на съд

Белезници за четирима,
крали чужди дърва в Трънско
Любомира ПЕЛОВА

Четирима са за-
държани за кражба
от служители на
трънското Районно
управление на поли-
цията.

На 24 септември,
около 16, 00 часа, в
районното управле-
ние е подаден сиг-
нал, че в село Фили-
повци неизвестни
извършват кражба
от частен дом. Ор-

ганите на реда реа-
гирали незабавно и
на място били задър-
жани четирима пер-
ничани, който опи-
тали да откраднат
дърва за огрев от
селскостопанска пос-
тройка.

Организатор на
групата бил 23-годи-
шен, който дошъл на
м е с т о п р о и з ш е с -
твието с добросъ-
вестен купувач и

микробус, на който
да бъдат натоваре-
ни дървата. Остана-
лите трима на въз-
раст 18, 23 и 26 го-
дини били помагачи.

Четиримата са за-
държани за до 24 ч. с
полицейска мярка.
Уведомен е дежурен
прокурор и е започ-
нато досъдебно
производство по чл.
194, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс.

та, осигуряващи въз-
можност за упражн-
яване на правото на
глас в изборите за На-
родно събрание, се из-
дават само след прие-
мане на заявление за
издаване на лична кар-
та.

3. В случай на пода-
дено и регистрирано
по постоянен адрес
заявление за издаване
на лична карта, удо-
стоверение може да
се издаде във всяко
РУ и ОДМВР независи-
мо от обявения пос-
тоянен и настоящ ад-
рес.

Удостоверения  за
заявен постоянен и
настоящ адрес се из-
дават от общинска-
та администрация.

Удостоверението
се издава, за да послу-
жи само пред секцион-
ната избирателна ко-
мисия и е валидно за
изборния ден 2 ок-
томври 2022 година.
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