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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

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

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

Áîðèñîâ: Â êðèçàòà çà âîäàòà ïîëèòèêà íÿìà!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.
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Св. прор. Малахия.
Св. мчк Гордий

Вода нЕма,
действайте!

Книгата с вицове от пернишкия фол-
клор продължава да е широка отворена
за донаписване. Отворила се е като пе-
щерата на съкровищата от приказките
"1001 нощ". С тая разлика, че при нас
приказките са по осем часа на ден - само
когато има вода, и то не навсякъде. В
останалото време сме на вицове.

Новогодишните пожелания текоха ка-
то водопад отпреди сушата. Върхът на
пожелателните честитки се коренеше
във вицовото "Вода нЕма, действайте!"
Парите вече са ценност в сянка. Водата
се превръща в сламката за удавника на
сухо. Перничани тая година ще са в рол-
ята на опитни мишки, които да дока-
жат, че оцеляването на човешкия род
има и други параметри извън цивилиза-
ционните стандарти за модерния
свят.

Ако един нормален хомо сапиенс труд-
но би преживял нашите безводни геог-
рафски ширини, то пернишкият род е
орисан от бога да бъде първооткрива-
тел. Освен да открива пробити като
решето и запустели в змиярниците В и
К магистрални водопроводи, да откри-
ва още водния режим като жизнен стан-
дарт, без който не можем. Казват, че
рибата и на сухо може да живее. Перни-
чани - също.

СЪПЕРНИК

-40 / 60

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно
слънчево

Премиерът инспектира стартиралите ремонтни дейности
Любомира ПЕЛОВА

"Тук политика няма.
Нашият интерес е да
решим тази криза по
най-добрия начин. Все-
ки ден е важен да се
справим. Работим ак-
тивно". Това заяви ми-
н и с т ъ р - п р е д с е д а -
телят Бойко Борисов,
който инспектира
цялостните ремонтни
дейности във връзка с
решаването на пробле-
ма с водата в Перник.
"Продуктивно ще бъ-
дат направени следни-
те неща - магистрален
водопровод, пречис-
твателна нова, пречис-
твателна стара стан-

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

ция и четвърто - да
влезем в града да му по-
могнем на кмета с кри-
тичните участъци да
подменим водопрово-
дите и канализационни-
те системи", допълни
премиерът Борисов.
Министър-председа-
телят посочи, че дър-
жавата ще съдейства с
всичко, което може и
заяви, че очаква още
днес община Перник да
подготви документал-
но всичко необходимо
за отпускане на финан-
сова помощ от държа-
вата.

"В момента по трасе-
то имаме три машини.

Откриха в Перник кола,
открадната в столицата

Любомира ПЕЛОВА
Краден лек автомобил от столицата е на-

мерен в Перник.
Сигналът е бил подаден в последните

дни на 2019 година от столично районно уп-
равление на полицията. Софийските крими-
налисти алармирали, че е откраднат авто-
мобил "Ауди Q3". Пернишки полицаи за-
почнали претърсване на района и автомо-
билът бил открит на паркинг пред жилищен
блок в квартал "Изток". Извършен е оглед
и колата е иззета. Образувано е досъдебно
производство и работата продължава.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

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

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

Държавата отпуска 30
милиона за община Перник
Любомира ПЕЛОВА

След взетите реше-
ния на кризисния
щаб в Перник държа-
вата отпуска 30
млн. лв. на община-
та. Това бе обявено
от премиера Бори-
сов след заседание
на Министерски съ-
вет, на което при-
съства и кметът на
община Перник Ста-
нислав Владимиров.
"Планът ми е даден
от кмета - включва
нов водопровод, до-

веждане на вода, ре-
монт на пречиства-
телните станции,
ремонт на канализа-
цията на града",
поясни Борисов. По
думите му машини-
те в Перник ще ра-
ботят и на Нова го-
дина. "На 31.12 ще
работят до 16.00 ч.
и на 1-ви ще продъл-
жат.

"Искам да благо-
даря на премиера, че
на моя рожден ден
направи този пода-

рък на перничани. С
тези 35 млн. лв., кои-
то сега държавата
дава и над 100 млн.
лв. евросредства за
реализирането на
цялостен воден
проект Перник ще
има чисто нови пре-
чиствателни стан-
ции и довеждащи во-
допроводи и нова
ВиК мрежа. "Това не е
правено през послед-
ните 70 години", от-
беляза кметът Ста-
нислав Владимиров.
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За първи път в Перник
кръстът на Йордановден

ще се вади от водата
Любомира ПЕЛОВА

Община Перник, църковното настоятелс-
тво към храм "Св. Иван Рилски" и Дворе-
цът на културата организират литийно шес-
твие и ритуално вадене на кръста на Йор-
дановден. За първи път от много години на
Богоявление кръстът в Перник ще се вади
от водата, както се прави в цялата страна.

Шествието ще започне в 11:00 ч. на
06.01.2019 г. (понеделник) -  Богоявление,
от храм Св. Иван Рилски" до новата пожар-
на на улица"Граово", където кръстът ще
бъде изваден ритуално.

Желаещите да участват в изваждането
на кръста могат да се записват в храма или
на телефон 0898 73 17 59 при отец Людмил.

Имаме 20% намаление
на загубите на вода за
тези няколко дни". Това
докладва на премиера
Борисов министърът
на икономиката Емил Ка-
раниколов. Министъ-
рът поясни, че има два
варианта за преодол-
яване на водната криза
в града - единият е за
водопроводно трасе за
2,2 милиона лева и е с
трасе от около 1,2 км
до разклонението за
града, а другият е за 3,1
милиона лева без ДДС,
при който трябва да се
мине зад ТЕЦ-Перник.

На страница 3
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Продължава раздаването на
минерална вода по график

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник продължава раздава-

нето на минерална вода на граждани и
в началото на 2020 година.

Това ще става по график във всички
квартали на града и населените места в
общината.

Няма да има определени пунктове за
раздаване, а камионите ще минават по
улиците в определените за деня кварта-
ли.

Ще бъде направена организация и за
доставката на вода на възрастни и
трудноподвижни хора, уточниха от об-
щинската администрация.

Ето и графикът:
На 03.01 (петък) вода ще бъде разда-

вана от 10:00 ч. до 16:00 ч. в кварталите
"Варош", "Драгановец", "Клепало" и в
центъра на гр. Перник.

На 06.01 (понеделник) вода ще бъде
раздавана от 10:00 ч. до 16:00 ч. в квар-
талите "Куциян",  "Васил Левски" и
"Караманица".

На 07.01 (вторник) вода ще бъде раз-
давана от 10:00 ч. до 16:00 ч. в кварта-
лите "Димова махала", "Хумни дол",
"Рудничар", "Марина Бара" и разширен
център.

На 08.01 (сряда) вода ще бъде разда-
вана от 10:00 ч. до 16:00 ч. в кварталите
"Христо Ботев", "Дараците" и "Ралица".

На 09.01 (четвъртък) вода ще бъде
раздавана от 10:00 ч. до 16:00 ч. в квар-
талите "Могиличе", "Проучване" и "Те-
ва".

Селата и кметствата на територията на
община ще бъдат зареждани с вода ре-
гулярно, както и със заявки.

Три пожара в последните
часове на 2019-та година

Любомира ПЕЛОВА
Три пожара с материални загуби са

гасени от огнеборците в Перник и Радо-
мир.

Барбекю е горяло в пернишкия квар-
тал "Мошино". Сигнал за произшес-
твието е подаден в последния ден от
старата година, около 7,20 ч. сутринта.
Пристигналите на място пожарникари
ликвидирали пламъците.

Унищожени са около 30 кв. м. покрив-
на конструкция, мебели, бяла, черна и
компютърна техника и оборудване.

Причината е късо ел. съединение.
Няма пострадали хора.

Домашно имущество е изгоряло при
пожар в апартамент в Радомир. Два ча-
са преди настъпване на Нова година е
подаден сигнал за горящ апартамент,
на улица "Янтра" в града.

Причината е неправилно ползване на
отоплителни уреди. Загубите са незна-
чителни - опушени стени и част от до-
машното имущество.

Електромери и прекъсвачи са унищо-
жени при пожар в ел. табло. Съоръже-
нието на електроразпределителното
дружество е пламнало на 1 януари, око-
ло 21 часа, в пернишкия квартал Драга-
новец.

Причината е късо ел. съединение. Уни-
щожени са 4 електромера и 5 прекъсва-
ча.

Ïåðíè÷àíè ñëîæèõà æúëòèòå æèëåòêè
Излязоха на протест срещу безводието

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Силвия ГРИГОРОВА
Студът и леденият

вятър не уплашиха
перничани, които из-
лязохана протестно
шествие срещу водна-
та криза в Перник.
Организатор на про-
теста е инициатив-
ният комитет "Спаси
Перник". С възгласи
"Искаме вода", "Иска-
ме си живота обрат-
но", "Съд за виновни-
ците за водната кри-
за" протестиращите
тръгнаха от Съдена-
та палата, преминаха
по главната улица в
Перник и спряха на
площада. Там органи-
заторите прочетоха
исканията, които пер-
ничани ще отправят
официално към уп-
равляващите още ут-
ре.

Камелия Радева про-
чете исканията, кои-
то перничани пос-
тавят в декларация
до премиера на Бълга-
рия и председателя на
Народното събрание.
Ето и самите искания:

Да се търси отго-
ворност от всички
длъжностни лица, до-
вели със своите дей-
ствия или бездей-
ствия до хуманитар-
ната криза в Перник.
Оставки, съд и присъ-
ди на всички ръковод-
ни длъжностни лица,
отговорни за хумани-
тарната криза и еко-
логична катастрофа.
Незабавно отстран-
яване на министрите
на МРРБ, МОСВ и тех-
ните ресорни замес-
тници.

Не на увеличението
на цената на водата.
Да се наложи морато-
риум върху цената на
водата за община
Перник.

Спешно да бъде из-
бран нов управител
на "В и К"-Перник.

Да бъдат редуцира-
ни сметките за вода
на гражданите до оби-
чайните сметки, по-
лучавани от дома-
кинствата през лет-
ните месеци, предвид

въздуха по тръбите и
навъртането на неиз-
ползвани количества
вода в резултат на
режима.

Да не се заплаща
ползваната вода като
питейна, предвид не-
годността й за пиене
в момента.

Да бъдат обсъдени
и въведени компенса-
торни механизми за
гражданите на Пер-
ник и околните насе-
лени места под фор-
мата на данъчни об-
лекчения и социално
подпомагане.

За трайно решаване
на водоснабдяването
на община Перник и
координиране на на-
белязаните мерки за
преодоляване на кри-
зата, да се създаде
междуведомствена
работна трупа с
представители на
държавната админис-
трация и учени от
БАН.

Да бъдат осигурени
международна хидро-
ложка експертиза и
международна експер-
тиза за епидемиоло-
гичната обстановка в
община Перник.

Да бъдат допусна-
ти външни експерти
в комисии и структу-
ри към държавната
администрация и мес-
тната власт, създа-
дени с цел справяне с
кризата, номинирани
и подкрепени от пер-

нишката обществе-
ност.

Спешно осигурява-
не на алтернативни
източници за водопо-
даване към индус-
триалните предприя-
тия, за да се гаранти-
ра нормалната им ра-
бота и недопускане на
социално-икономичес-
ка криза в общината.
Да се спре водопода-
ването от язовир
"Студена" към про-

мишлени и  други
предприятия за
производствени нуж-
ди и да бъдат поста-
вени водомери към
всички основни крано-
ве.

Да се осигури при-
съединяването на ал-
тернативни водоиз-
точници за захранва-
не на община Перник с
вода за времето на
липса на достатъчен

воден запас в язовир
"Студена", включи-
телно пренасочване
на алтернативни во-
доизточници, които
да захранват язовира.
Редом с това да се из-
върши почистване на
заблатяването и на-
носите от дъното на
язовир "Студена".

Ефективни дейнос-
ти по подмяната на
водопреносната мре-
жа в града. Приори-
тетно да бъдат оси-
гурени средства за
реализацията на
проекта за обновява-
не на водния цикъл на
общините Перник и
Радомир, при пълна
прозрачност при из-
бора на фирми за реа-
лизацията на т.н. во-
ден цикъл.

Държавата да пре-
доставя безвъзмез-
дна помощ на община
Перник за справяне с
кризата и преодолява-
не на негативните
последици от нея.

Да се инициират
нормативни промени
във ВиК сектора, кои-

то да гарантират
координацията между
администрациите, по-
добряването на ефе-
ктивността и да за-
щитават данъкоп-
латците, явяващи се
потребители на пре-
доставените общес-
твени услуги от то-
зи сектор.

Областната и  об-
щинска администра-
ция да създадат сек-

ции на официалните
си интернет страни-
ци за оповестяване на
важна информация,
свързана с  кризата в
Перник и селата, за-
сегнати от безводие-
то.

Да се създадат об-
ществени експертни
съвети към двете ад-
министрации в града
с включване на профе-
сионално доказали
своя опит и престиж
експерти и предста-
вители на граждани-
те, бизнеса и неправи-
телствените органи-
зации.

Камелия Радева под-
черта, че обществе-
ността в Перник се
вдигна в защита на
интересите на своя
град. " Радвам се, че
сме тук, че в Перник
може да се говори спо-
койно и уверено за
гражданско общес-
тво, което се породи
от безпрецедентната
криза, в която се озо-
ва областният град и
съседните му села. Ко-
гато държавата от-

съства, само един Гос-
под ни остава. Зато-
ва всички ние сега ще
се помолим в черква-
та на Господ зимата
да е подходяща в кли-
матично отношение,
да има сняг, пък те
щели да го чистят".

Лидерът на синди-
кат "Защита" Краси-
мир Митов, поясни,
че декларацията с ис-
канията ще бъде из-
пратена още в поне-
делник до управлява-
щите . "Ако до 5
януари няма реални
действия за овлад-
яването на кризата,
перничани ще тръг-
нат към София. Там,
уверявам ви, че ще
бъдете  подкрепени
в исканията си от на-
ционалния синдикат
"Защита", увери Ми-
тов.

След оповестяване-
то на декларацията с
исканията, протести-
ращите се отправиха
към храм "Иван Рил-
ски", където беше от-
служен молебен.
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Работим и по подмяната на водопроводната мрежа в Перник, съобщи кметът Владимиров

Любомира ПЕЛОВА
 "В тази ситуация

ни е нужна подкрепа
от всеки.  Благодаря
на г-жа Корнелия Ни-
нова, че дойде в Пер-
ник, за да изслуша
проблемите ни, както
и на всички, които
продължават да пома-
гат на града и общи-
ната. Перничани са
изправени пред гол-
яма криза, затова е
нужно да работим
бързо и в синхрон с
държавните инсти-
туции". Това каза кме-
тът на община Пер-
ник Станислав Влади-
миров след среща с
председателя на БСП
Корнелия Нинова. Той
добави, че на пречис-
твателната станция
се създава нуждата
организация, за да за-
почне изключително
наложителният ре-
монт, който да гаран-

тира, че дори и при
замътняване на вода-
та до потребители-
те тя ще достига
чиста. "Днес имам и
среща с министър Ка-
раниколов и зам.-ми-
нистър Нанков, свър-
зана с организацията
за подмяната на во-
допроводната мрежа
в Перник. Това е най-
големият проблем
пред общината в мо-
мента, защото какъв-
то и режим да нало-
жим, водата изтича
по улиците на града.
След разговорите ми
с премиера Борисов
той се убеди, че това
е най-важната стъп-
ка, по която да се ра-
боти, за да гаранти-
раме чиста и качес-
твена питейна вода
на перничани, и за да
спрем течовете", об-
яви кметът на общи-
на Перник.  Градона-

чалникът каза още, че
заради юридически
спънки е имало двув-
ластие във В и К дру-
жеството в Перник.
Той уточни, че проб-
лемът вече е изчис-
тен и от два дни про-
куристът на В и К -
Перник вече прави
доста по-добра орга-
низация и по изпълне-

нието на водния ре-
жим и по мерките,
които трябва да бъ-
дат изпълнени.

Сред срещата си с
кмета на община Пер-
ник, Корнелия Нинова
обясни, че са три те-
мите, които хората
са поставили и оча-
кват реакция. "На
първо място поста-
виха остро въпроса
за отговорността -
кой е отговорен за
тази криза в Перник.
Те не приемат липса-
та на информация по
разследването, пора-
ди което поех ангажи-
мент още днес да
поискам среща с глав-
ния прокурор Иван Ге-
шев и да потърся ин-
формация докъде е
стигнало разследва-
нето", уточни Нино-
ва. След разговор с
главния прокурор,
стана ясно, че среща-

Пернишки депутати от ГЕРБ
с обвинения за кризата

Любомира ПЕЛОВА

В последно време наши политически
опоненти и заинтересовани среди
правят така, че цялата вина за кризата
с водата в Перник да се препише на
ГЕРБ. Това заяви зам.-председателят
на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев на
пресконференция в Перник. Той напра-
ви аналогия с времето, когато Бойко
Борисов стана кмет на София и беше
инсценирана кризата с боклука.

"През 2013 година, когато премиерът
подаде оставка, всичко беше режиси-
рано със сметките за ток, бяха активи-
рани определени среди, за да се пода-
де оставка и да се свали Правителство-
то на Бойко Борисов. Същото беше нап-
равено с цената на горивата. Точно за-
това премиерът Борисов е наредил пъл-
на проверка на всички ВиК дружества
в страната. Днес журналисти сподели-
ха, че кметът на Ботевград също е ка-
зал, че има вода за два - три дни и там
предстои криза. Идеята на правителс-
твото преди година и половина беше
всички ВиК дружества да се обединят
в едно, за да могат да се използват ев-
ропейски програми. Точно този кмет и
други кметове се обявиха против. По
този начин няма как да се използват
европейски средства и трябва всички
ремонти да отидат към държавния бю-
джет", отбеляза Красимир Велчев. Той
не ски възмущението си от посещение-
то на Корнелия Нинова в Перник и го
определи като наглост.

"В последните 30 години само 4 от
тях ГЕРБ е управлявал Перник. Освен
това главният водопровод, магистрал-
ният водопровод, както и пречиствател-
на станция номер 1 , на която започва-
ме ремонт в момента, са строени през
50-те години на миналия век. Няма та-
кива съоръжения, които да имат толко-
ва дълъг експоатационен срок. В също-
то време през 2014 г. ВиК са изтеглили
2.5 млн. лева кредит за ремонт на ма-
гистралния водопровод и участъци в
града. Сега се извършва проверка, ко-
гато тя приключи ще бъде ясно на об-
ществото кой каква вина носи", катего-
ричен беше зам.-председателят на ПГ
на ГЕРБ. Той отбеляза, че правителс-
твото е ангажирало целия наличен ре-
сурс за бързото решаване на кризата в
Перник. Велчев припомни за приватиза-
цията ТЕЦ "Република " в Перник, който
през 2008 година е приватизиран сре-
щу дългове за 2 млн. лева. "Затова ще
бъде върната проверката назад във
времето и всеки, който е виновен, да
понесе своята отговорност. Стремежът
да се прехвърли вината върху управле-
нието през последните 4 години не е
правилен. Когато Вяра Церовска пое
кметския пост, тя завари над 35 млн.
лева задължения. Никаква готова доку-
ментация и проекти за воден цикъл.
Във времето на нейното управление
бяха изготвени проекти и е осигурено
финансиране в размер на 120 млн. лева
по ОП "Околна среда". Ако това беше
направено в предишния мандат, Перник
нямаше да има проблем с водата и во-
допроводната инсталация", подчерта
Красимир Велчев.

Борисов: В кризата за
водата политика няма!

За да не стига и в
други региони до

проблем с водата, премиерът Бойко Бори-
сов призова всички ВиК дружества в стра-
ната да вземат нужните мерки. "Работата
на изпълнителната власт е да решава проб-
лемите и затова са отпуснати пари, пратени
са екипи и денонощно следят и министри-
те, и кметът", каза още министър-предсе-
дателят. Бойко Борисов заяви, че всеки
град в нужда може да разчита на подкре-
па от правителството, но уточни, че към мо-
мента никой друг кмет не му е сигнализи-
рал за проблем.

Заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай
Нанков изтъкна, че в настоящия програмен
период е на разположение европейски ре-
сурс в размер на 1,5 млрд. лв., който може
да се използва за водните цикли на общи-
ните. Условие да се използват тези средс-
тва е обединението на ВиК дружествата,
което зависи от местните власти.

На инспекцията в Перник заедно с пре-
миера Борисов бяха министърът на иконо-
миката Емил Караниколов, заместник-ми-
нистърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството Николай Нанков, директо-
рът на ГД "Пожарна безопасност и защита
на населението" главен комисар Николай
Николов, областният управител на Перник
Емил Костадинов и кметът на града Ста-
нислав Владимиров.

та ще се проведе на 6
януари.

Другият въпрос
поставен на срещата
бе свързан с дългос-
рочна програма за
подмяна на водопре-
носната мрежа в гра-
да, на довеждащите
водопроводи и на пре-
чиствателните стан-
ции.

"Правителството
да изпълни заявката
си за средства за тази
подмяна. Положението
е бедствено, пред-
стоят тежки месеци и
това, от което имат
нужда хората, е вода.
Затова ме помолиха и
поемам този ангажи-
мент да организираме
и обявим национална
кампания за доставка-
та на вода в Перник.
Обръщам се към всич-
ки - да бъдем съпричас-
тни с перничани", каза
още Нинова.

Фондация "П.У.Л.С." прави анализ на
политиките за работа с насилието

Светла ЙОРДАНОВА
Фондация "П.У.Л.С."

стартира серия от
инициативи за оценка
на съществуващи по-
литики и институцио-
нални практики в сфе-
рата на домашното на-
силие и насилието ос-
новано на пола, с край-
на цел тяхното по-ефе-
ктивно доразвиване,
оптимизиране, както и
да се създадат ин-
струменти за регуля-
рно бъдещо използва-
не. До този момент в
България не съществу-
ва подобен монито-
рингов обзор, както и
не съществуват дос-
татъчно надеждни и
валидни инструменти,
измерващи както при-
лаганите политики,
така и институцио-
налните практики.

Планира се създава-
не на мониторингова
методология за оце-
нка на политики и ин-
ституционални прак-
тики във връзка с до-
машното насилие и
насилието по полов

признак в България;
Оценка и мониторинг
на политическата,
правната и институ-
ционална рамка в Бъл-
гария; Създаване на
препоръки за подобр-
яване на политиките
във връзка с домаш-
ното насилие и наси-
лието, основано на
пола, както и за про-
веждане на периоди-
чен мониторинг на
тези политики.

Анализът ще се реа-
лизира в рамките на
стартиращ междуна-
роден проект "Разра-
ботване на монито-
рингова методология
и провеждане на на-
ционален мониторинг
на политики и инсти-
туционални практики
във връзка с домаш-
ното насилие и наси-
лието, основано на
пола в България", фи-
нансиран от Фонд Ак-
тивни граждани Бъл-
гария по Финансовия
механизъм на Европей-
ското икономическо
п р о с т р а н с т в о .

Проектът стартира
през ноември 2019 го-
дина и ще продължи
две години.

Фондация "П.У.Л.С."
ще реализира дейнос-
тите в партньорс-
тво с Център за из-
следване на демокра-
цията, като организа-
ция, доказала своя ав-
торитет в насока ре-
форма, мобилизиране
на гражданското об-
щество и въздей-
ствие върху общес-
твените политики.
Дейностите ще се
реализират в парт-
ньорство и с между-
народен партньор с
дългогодишен опит
по проблема. Академия
по права на човека е
неправителствена ор-
ганизация, която ра-
боти за укрепването
на човешките права в
Норвегия. Организа-
цията има дългогоди-
шен опит в тематика,
свързана с човешките
права, като демокра-
тично гражданство,
теми свързани с ра-
венството и др..

Трите организации
се поставят за цел по-
вишаване на информи-
раността и компетен-
тността по проблема
на всички нива чрез
засилване на сътруд-
ничеството между
различните сектори.

Споделения опит ще
постави на дневен ред
и междуинституцио-
нални и международни
въпроси.

от страница 1
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И в Перник ценната течност поскъпва, макар и с малко

Силвия ГРИГОРОВА
Комисията за ене-

ргийно и водно регу-
лиране (КЕВР) проведе
миналата седмица зак-
рито заседание, на
което прие оконча-
телното решение за
изменение на цени на
ВиК услугите за 2020
година. С решението
са коригирани цени на
ВиК услугите на опе-
раторите в 24 облас-
ти на страната.

ЧЕЗ модернизира
критична инфраструктура

Силвия ГРИГОРОВА
От стъпването си на българския пазар

ЧЕЗ Разпределение България подмени по-
ловината откабелите, които са част от кри-
тичнатаинфраструктура, захранваща с
електроенергия столицата,и модернизира
повече от 50% от подстанциите в нея.

"Голяма част от енергийните съоръже-
ния в София са проектирани и въведени в
експлоатация през 70-те и 80-те години на
миналия век.Разработили сме мащабна
програмаза модернизация на критичната
инфраструктура на София. Целта на тази
програма е да осигуриелектрозахранване,
каквото отговаря на нуждите на една съв-
ременна европейска столица", каза Цвето-
мир Ралчев, директор "Стратегическо пла-
ниране и развитие на мрежата" в ЧЕЗ Раз-
пределение България.

Програмата стартира през 2011 г. с
подмяната на кабел "Редута". Последва
полагането на нов 110-киливолтов кабел
"Левски", осигуряващ електрозахранва-
нето на идеалния център на града. През
2013 г. бе извършена най-мащабната ре-
конструкция на електроразпределителна-
та мрежа в София през последните 30 го-
дини чрез модернизацията на две под-
станции "Средец" и "Хиподрума" и из-
граждане на нова 110-киловолтова, суха,
кабелна линия "Гешов", която свързва
подстанциите. Проектът осигури първата
напречна връзка в електроенергийната ин-
фраструктура на София.

От старта на програмата за модерниза-
ция на стратегическата инфраструктура на
София досега са положени 15 000 метра
нови кабели 110 киловолта. За разлика от
старите, маслени кабели, новите са алуми-
ниеви, произведени са по специална тех-
нология и не представляват интерес за
крадците. За 2020 г. е предвидена подм-
яната поредния 110-киловолтов кабел, на-
речен "Дондуков".

От началото на реализация на програма-
та са модернизирани 17 подстанции, което
позволява автоматизиране на управление-
то на мрежата в столицата.

Белодробната болница може
да продаде двуетажна сграда

Силвия ГРИГОРОВА

Министерският съвет даде разрешение
на Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести - Перник"
ЕООД  за продажбата на обособена част от
лечебното заведение - недвижим имот. Ле-
чебното заведение е търговскодружество
със 100 на сто държавно участие в капита-
ла, като правата на държавата в него се
упражняват от министъра на здравеопаз-
ването.

Обособената част от лечебното заведе-
ние, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнител-
ните разпоредби на Закона за приватиза-
ция и следприватизационен контрол, пред-
ставлява недвижим имот - административ-
на 2-етажна сграда на площ от 199 кв. м.
Недвижимият имот е с отпаднала необхо-
димост за лечебното заведение и генери-
ра само разходи за поддръжката му, пора-
ди което ръководството на болницата е
заявило желание да се освободи от имота
чрез продажбата му.

Преди да бъде раз-
гледан и одобрен от
КЕВР бизнес планът
на всяко ВиК дружес-
тво предварително е
следвало да бъде раз-
гледан и съгласуван
от съответната об-
ластна Асоциация по
ВИК, в която члену-
ват представители
на всички местни ор-
гани на власт. Всички
бизнес планове и цени
на дружествата са

приемани от КЕВР с
отделни процедури за
всяко ВиК дружество,
като в духа на публич-
ност и прозрачност
по тях са провеждани
открити заседания и
обществени обсъжда-
ния.

С приемането на
бизнес плановете ВиК
дружествата и Асо-
циациите по ВиК са
поели изпълнението
на конкретни ангажи-
менти в рамките на
петгодишния регула-
торен период, свърза-
ни с подобряване на
качеството на услу-
гите чрез нови инвес-
тиции, намаляване на
загубите на вода, по-
вишаване на ефектив-
ността и управление-
то. Комисията прила-
га ценообразуващ ме-
ханизъм, който да га-
рантира устойчиво-
то развитие на ВиК

дружествата, но ре-
гулаторът не е техен
собственик и не може
да влияе върху начина
на тяхното управле-
ние.

Актуализираните
цени на ВиК услугите
влизат в сила от 1
януари 2020 г. Пос-
къпването на водата
е от 1 до 9%.

Въпреки строгия ре-
жим на водоподаване
в община Перник, ма-
кар и с малко, но без-
ценната течност ще
поскъпне и в Перник.
От 1 януари пернича-
ни ще плащат, водата
по 2,42 лв. за кубик.
Будят недоумение ар-
гументите, с които
държавният регула-
тор повиши цената
на водата в Перник.
Повече от ясно е, че
"В и К" Перник не из-
пълнява разработе-
ния бизнес план. Още

по-очевидно е, че дру-
жеството не полага
усилия да намали загу-
бите на вода по мре-
жата и не инвестира
в подобряване на ка-
чеството на обслуж-
ването. Възниква ре-
зонно въпросът- то-
гава какви са основа-
нията за поскъпване-
то на водата?

Във Варна водата
ще струва 3,21 лв., в
София- 2.76 лв., в
Пловдив - 2,22 лв., в
Кърджали - 2,61.лв., в
Русе - 3,15 лв., в Бур-
гас - 3,08 лв., в Ямбол -
3,03 лв., във Враца -
3,27 лв., в Добрич -
3,45 лв., във Видин -
2,54 лв., в Габрово -
2,71 лв., в Плевен -
2,88 лв., в Благоевград
- 2,35 лв., в Стара За-
гора - 3.01 лв., в Ловеч
- 3,16 лв., в Разград -
3,67 лв. Шумен- 3.54
лв.

Светла ЙОРДАНОВА
В приказен концерт-спектакъл, наречен "Нощта преди Коле-

да" над 400 деца и любители от школите за танци на "Masters
of the Dance" претвориха чудото на святата нощ и показаха как
да отворим сърцата си за доброто! В навечерието на най-свет-
лите християнски празници Майсторите поднесоха своето из-
куство пред пернишката публика в два последователни кон-
церта. С бурни аплодисменти бяха посрещнати участниците от
всички школи на голямата сцена, а театрален салон "Георги
Русев" се оказа тесен, за да побере всички желаещи да станат
част от магията на танцовото изкуство. В приказна феерия се
редуваха картини, облечени в танци и невероятни костюми.
Действието се развиваше в няколко паралелни сюжетни ли-
нии, разказани чрез специално подготвени хореографии. Сети-
вата на публиката бяха подхранени с невиждана сценография,
която допълваше цялостния ефект на съпреживяване. Кулми-
нацията на спектакъла даде и силно послание - колко хубаво е
да подариш на някого от своето щастие!

Изграждат аварийно ново трасе на клон 2
Любомира ПЕЛОВА

Незабавно ще започ-
не работата по пре-
чиствателната стан-
ция на Перник. Има
много мътна вода от
валежите, почистили
сме няколко водни ка-
нала, по които да вли-
за по-сериозен приток
към язовир "Студе-
на".  Вече имаме маши-
ни, имаме проектан-
ти, за да пречистваме
по-добре водата и да
спестяваме. До 15 дни
ще можем да го прик-
лючим". Това заяви
министърът на ико-
номиката Емил Кара-
николов на брифинг
на кризисния щаб в
Перник. Той отбеляза,
че ще бъде пуснато
чисто ново трасе,
което ще бъде финан-
сирано от държава-
та. Трасето е готово.
То ще преминава през
имоти на "Стомана".
Те ще ги дарят. От

утре започва изчис-
тване на трасето на
този клон 2. Днес кри-
зисният щаб и кмета
ще подготвят доклад
за необходимите
средства. Два дни ще
бъде направено об-
следване по планина-
та, има вода. До 1-2
дни ще решим как ще
докараме водата на
яз. "Студена". Ще има
среща с хората, които
ще направят сондажи.
Поне от около 200/

300 л/сек дебит от
пещерите ще бъде
осигурен. 2,2 млн. ще
бъдат нужни за ново-
то трасе, то ще е
около километър. Ако
продължим работа по
този кран ще загубим
месеци, има десетки
кранове в предприя-
тията. Съсредоточа-
ваме се в това да оси-
гурим вода за Пер-
ник", заяви икономи-
ческият министър.

Караниколов съоб-

щи, ще бъ-
де изгра-
дена пре-
ч и с т в а -
т е л н а
станция с
водопро-
вод някол-
костотин
м е т р а .
Ще вкара-
ме пречис-
т е н а т а
вода в съ-
щ е с т в у -

ващата пречиства-
телната станция. От
утре започват реал-
ните дейности. Наба-
вените са необходи-
мите материали и
оборудване. От
няколко дни работим
по отстраняването
на авариите с вери-
жен багер. Глобалната
тема е изместването
на водопровода извън
"Стомана". Не знаем
дали ще остане чугу-
нения водопровод, не

Деца спасиха Коледа

искаме да се увеличи
налягането и да се
предизвикат още ава-
рии.

Зам.-министърът
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството Николай Нан-
ков съобщи, че трасе-
то на клон 2 ще бъде
направено аварийно.
То ще бъде изключено
от големия проект, за
да няма двойно фи-
нансиране.

"Ще остойностим
искането за 68 км во-
допроводна мрежа в
рамките на града, 15
улици и подмяна на ка-
нализационната мре-
жа в града. Говорим за
около 20 млн. лева.
Към момента складо-
вете на общината са
пълни с водоноски",
каза още зам.-минис-
търът на регионално-
то развитие и бла-
гоустройството Ни-
колай Нанков.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси - 70 000 лв.
7. Двустаен, Ид.център, ет. 5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - по споразумение
8. Двустаен, Пазара, ет. 5(5),ТЕЦ, 2 тер. - 100 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
11. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93ш 000 лв.
12. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
13. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
15. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
16. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
17. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
18. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 62 000 лв.
23. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
24. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.

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

ПРОДАВА

1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.

2. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.

3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.

4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.

5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро

6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.

7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро

8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.

9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро

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

11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.

12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.

13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.

14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро

15. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 3 януари 2020 г., брой 1 /6834/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
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Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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и
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,
    бърз достъп до  София - по договаряне
2. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
3. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
5. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова,
    двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
7. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,
    двор: 550 м2 - 16 000 лв.
8. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,
    двор: 380 м2 - по договаряне



Съперник6 3 януари 2020 г. ИМОТИ

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ПРОДАВА
1. Гарсониера, ет.1 - 31 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
3. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
4. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
5. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 8 - 52 000 лв.; 46 900 лв.
6. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
7. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
8. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
10. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
11. Втори етаж от нова къща, Могиличе, ЗП 115 м2 - 42 000 лв.
12. Парцел, Студена, 660 м2, ток, вода, равен, ограден, между къщи - 14 000 евро

НАЕМ
1. Офис, ул .Търговска - 90 лв.
2. Гарсониера, кв. Монте Карло, обзаведена - 350 лв. (с коментар)

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

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

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

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

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

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

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

търси да назначи 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

Продавам 4 бр. зимни гуми
с джанти 175/70/14,
перфектно състояние. Тел.:
0888 137 885
Продавам к-кти обективи за

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

Втори етаж от нова къща,

кв.Могиличе, ЗП: 115 м2

42 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

Къща, Клепало, 2 ет.,
ЗП: 89 м2, двор: 520 м2,
2 гаража, лятна кухня,

80 000 лв.

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

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

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

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв.
Изложение: юг/запад.Час-
тично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града
и околните 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

къща с три спални, разполо-
жена в луксозния и реноми-
ран комплекс от затворен
тип Делта Хил. Местополо-
жението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание
от панорамни гледки, свеж
въздух, спокойствие и съ-
щевременно 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

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

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия
Минен гараж). Тел: 0896 820
638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71
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Кои са тенденциите по отноше-
ние на здравето и здравослов-
ния начин на живот, кое ще е
модерното и новото? Вижте ня-
колко здравословни тенденции
за 2020-та година.

ТРЕНИРОВКИ У ДОМА
Забързаният начин на живот

налага желаещите да са във
форма да бъдат креативни. Посе-
щенията в залите, макар и много
ефективни, ще отстъпят място на
физическите упражнения у до-
ма. Тази тенденция е все по-по-
пулярна през последните годи-
ни и 2020-та няма да е изключе-
ние. Все по-търсени са упражне-
нията със собствено тегло и
треньорите, които предлагат
приложения или видеа с такова
съдържание.

СЪН, СЪН И ПАК СЪН
Все по-често се набляга на

важността на добрия и продъл-
жителен сън. Лекарствата, които
помагат за заспивате, все пове-
че се отричат и фокусът е върху
храни, увеличаващи производ-
ството на мелатонин - хормонът
на съня. Набляга се на техниките
за успокоение преди сън - диша-
не, визуализации и леки упраж-
нения. Те ускоряват заспиване-
то и подобряват качеството на
съня.

ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ
Това е терапевтично дишане,

при което се диша много бързо
за определен период от време.
Целта е да промените състояние-
то на ума. Холотрпното дишане
помага за справяне със стреса и
за прочистване на ума. Важно е
да се знае, че не можете да
практикувате холотропно диша-
не сами и у дома, поне не в на-

чалото. Добре е да посещавате
специалист поне за известно
време.

КЕТО ДИЕТА
Популярността на Кето диетата

продължава да расте. Този ре-
жим включва прием на много
мазнини и малко въглехидрати.
Режимът става все по-гъвкав и
достъпен, но онези, които го
спазват, не трябва да забравят

да следят нивата на
холестерола си и да
са готови на проме-
ни.

"ИЗКЛЮЧИ СЕ"
Имам някои съмне-

ния, че това ще се
превърне наистина в
тенденция. Въпреки
това се предвижда
все повече хора да
прекарват определе-
но време умишлено
изключени от Мре-
жата. Без телефони,
без телевизор, без
компютри.

МАСЛО ОТ АВОКА-
ДО

Намалява популяр-
ността на кокосово-
то масло, а не него-
во място идва мас-
лото от авокадо. В

Защо кръшва жената?
Отговорът на този въпрос би трябвало да заинтересува повече

„силната половина” от двойката. Единия отговор е сексуална неу-
довлетвореност. Еднообразието вреди и на двете страни. Сексът
става скучен, а реакциите известни. Тук вече трябва да се отърси
разчупване на еднообразието, да се освежат не само чувствата, но
и нагона, либидото. Тук обаче активен трябва да бъде не само сил-
ният пол.

Все пак психолозите смятат, че жената си хваща любовник, кога-
то мъжът не я удовлетворява или не експериментира достатъчно,
за да поддържа привличането. Обикновено той не се старае да
разнообрази живота под чаршафите или да покани съпругата на
среща в кафене, да отидат на ресторант, на кино или на изложба.

Тогава рано или късно жената ще кръшне.
А ситуацията може да бъде спасена, жената все пак винаги е го-

това на диалога.
Ако мъжът доставя удоволствие на жената, тя няма да мисли за

секс „на чуждо”.
За да разбере мъжът жената, която е готова на такава стъпка,

трябва да има пред и други фактори. Сред жените има немалко
представителки, които възприемат мъжа като трофей.

Това са жени ловджийки, малко така хишнички. Пък и да спече-
лят красив и млад любовник е повод да се похвалят и да си погъ-
деличкат суетата. Всъщност интересува ги не толкова секса, кол-
кото първите срещи и изживявания с „трофея”.

Ако жената е имало малко мъже и рано се е омъжила, кръшване-
то е част от сексуалния опит. Дори е глупаво да бъде осъждана за
това.

Има и случаи, когато жената трябва да решава проблемите на мъ-
жа – дългове, ипотека, кариера. Кои точно, няма значение. Мъжът
обаче смята, че „половинката” не заслужава едно колие или ухаещ
парфюм. Докато любовникът смята точно обратно и с готовност кот-
ка жената с неустоими подаръци, които тя възприема като призна-
ние за нейната индивидуалност , сексапил и дори еротичност.

Спортуването предотвратява 7 вида рак
Хората с умерена физическа активност са по-малко застрашени

от ракови заболявания, установиха учени от Националния инсти-
тут по онкология на САЩ.

Специалистите са анализирали девет перспективни изследва-
ния, в които са взели участие над 750 хиляди души.

Учените са категорични: физическата активност намалява седем
вида рак. Сред тях са ракът на дебелото черво при мъжете, на
млечните жлези при жените, на бъбреците и черния дроб, мелано-
мата, ендометрията и неходжкиновият лимфом.

Специалистите препоръчват по 2,5-5 часа умерено физическо нато-
варване или 1,25-2,5 часа интензивни упражнения седмично. Това
значително ще намали риска от появата на злокачествени тумори.

него има много по-малко наси-
тени мазнини и повече мононе-
наситени мазнини. Мекият му
вкус е по-ненатрапчив и лесно
може да се добави към почти
всяко ястие, без да го промени.
Подходящи е както за овкусява-
не на салата, така и за готвене с
термична обработка.

HILIT ТРЕНИРОВКА
Вероятно повечето от вас са

чували за HIIT тренировката,
която беше хит преди няколко
години. Сега тенденциите пред-
виждат тя да бъде изместена от
HILIT. При нея също има изгаря-
не на много калории, повишава-
не на метаболизма, нивата на
кислород в тялото. Промяната е,
че има по-малко натоварване на
ставите. Също толкова ефектив-
на, но не прекалено стресираща
за тялото.

ЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
Голяма част от здравословни-

те тенденции целят да неутрали-
зират последиците от забърза-
ното ежедневие и стреса. Звуко-
вата терапия е сред тях. Изпол-
зването на различни видове му-
зика за релаксация ще става все
по-популярно. Терапия със звук
от гонг или тибетска пееща купа
са сред вариантите, които тепър-
ва ще стават по-разпознаваеми.
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СЪГЛАСУВАМ
...................................
/Емил Костадинов/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ПЕРНИК

ЗАПОВЕД
№ 1979

Гр. Перник, 27.12.2019 г.

На основание чл. 44 ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, ал.2 и ал.3 ,
чл. 49 ал. 1, чл.51, ал.2 от Закона за защита при бедствия и Протокол
№ 5/27.12.2019 г. на Щаба за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствие във връзка с обявеното със заповед № 1951/
21.12.2019г., допълнена със заповед № 1974/23.12.2019г. на кмета на
община Перник бедствено положение на територията на община
Перник за срок от 7 дни, считано от 9.30 часа на 21.12.2019г. и поради
необходимостта да бъдат продължени неотложните аварийно-
ремонтни дейности и мерки, чрез които да се предотвратят крайно
негативни последици за здравето на населението и за икономиката
в община Перник, което не може да се постигне чрез обичайни
дейности по защита на общество.

НАРЕЖДАМ:
1. Удължавам срока, за който е обявено бедствено положение на

територията на община Перник, с 30 /тридесет/ дни, считано от
28.12.2019г., от 9.30 часа.

2. Да продължи изпълнението на разпореденото в т.2 - т.5 в
заповед № 1951/21.12.2019г.

3. Да продължи изпълнението на възложените мерки съгласно
заповед № 1974/23.12.2019г.

4. Да продължи изпълнението на Аварийния план за реагиране
за преодоляване на водната криза и последиците от нея, приет на
заседание на кризисен щаб с протокол № 4/24.12.2019г.

5. За овладяване на кризисното положение вследствие суша - да
се има за изпълнение и следното:

5.1 Представяне на доклад от "Монтажи" ЕАД за извършване на
сондажни дейности в карстовия басейн във Витоша. Започване на
сондажни дейности, след съгласуване с принципала на дружеството

Отговорник- инж. Тихомир Димитров, Изп. дир. на "Монтажи"

ЕАД
Срок - 27.12.2019 г. за представяне на доклада
За сондиране, след потвърден положителен доклад

5.2 Възлагане на юридически лица, разполагащи с необходимата
техника за почистване и ремонт на старите каптажи по селата,
водопроводи към Помпена станция

Отговорник - инж. Мирослав Стоицев, зам.кмет на Община
Перник

Срок - 30.12.2019г.
5.3 Да се направи проучване за свързване на утаителя на старата

пречиствателна станция към новата пречиствателна станция: за
необходимост от изготвяне на документи и за извършване на
неотложен ремонт от "Монтажи" ЕАД, след съгласуване с
принципала на дружеството.

Отговорник- инж. Камен Каменов, прокурист на ВиК ООД-
Перник

инж. Тихомир Димитров, Изп. дир. Монтажи ЕАД
Срок - 31.12.2019г.

5.4 Извършване на спешни и неотложни ремонтни дейности по
водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община
Перник от ВиК ООД, Перник и Монтажи ЕАД, след съгласуване с
принципала на дружествата. .

Отговорник- инж. Камен Каменов, прокурист на ВиК ООД-
Перник

Отговорник - инж. Тихомир Димитров, Изп. дир. на "Монтажи"
ЕАД

Срок - постоянен, до преодоляване на кризата
5.5. Ремонт на нова пречиствателна станция съгласно изготвен

проект за утаител.
Отговорник - инж. Мирослав Стоицев, зам.кмет на Община

Перник
Срок - след строителни книжа и отпускане на средства

6.Незабавно да ми се докладва при невъзможност за изпълнение
на възложените задачи за незабавно вземане на решение за
оказване на помощ и съдействие.

Отговорник - инж. Мирослав Стоицев, зам.кмет на Община
Перник

Срок - постоянен, до преодоляване на кризата
7.Заповедта да се връчи на отговорните служители от Община

Перник за изпълнение, да се обяви на електронната страница на
Община Перник.

Настоящата заповед влиза в сила незабавно .
Да се публикува на страницата на общината и да се разгласи чрез

средствата за масово осведомяване.
К М Е Т :

/Станислав Владимиров/

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

Държавата ще плаща занималня
за децата на работното място
Безплатни занимални за децата на работ-

ното място на родителите, предвижда нов
проект на социалното министерство. От ус-
лугата ще могат да се възползват и семей-
ства, чиито деца не са приети в ясла или
детска градина.

Катерина е майка на три деца и работи в
спешното отделение на столичната Окръжна
болница. Смените й често са от ранни зори до
късно през нощта. Тя трудно успява да съче-
тава грижите за децата и тези за пациентите.

„Мъжът ми пътува често в командировки. Понякога ми се обаждат
от градината и ми казват, че някое от децата има температура и няма
кой да го вземе", разказва Катерина Мишева.

От лечебното заведение ще са сред първите кандидатстващи по
новата програма. Вече са намерили и подходящо място за бъдещия
детски кът. Надяват се така да привлекат повече млади кадри, от кои-
то се нуждаят.

„Хубаво е да си спокоен, че докато изпълняваш професионалните
си задължения, детето ти е на другия край на болницата и има кой
да го гледа”, коментира Анна Николова, началник на "Спешното от-
деление" в УМБАЛ "Св. Анна".

Бюджетът на новата услуга е 15 милиона лева. По разчет на со-
циалното ведомство парите ще стигнат за изграждане на детски цен-
трове в около 200 фирми. Идеята е родителите да могат да се въз-
ползват от услугите на детския център целодневно или почасово,
както и по време на ваканциите на учениците.

„За нас това е добър стимул и може би индиректно ще повлияе и
на темата за фалшивите болнични”, добавя  Зорница Русинова, зам.-
министър на труда и социалната политика.

Подобна занималня, макар и частна, вече работи в сградата на
КНСБ. Грижи се полагат за около 50 деца, за които е осигурено хра-
нене и подготовка на домашните.

„Работното ни време е съобразено със самите служители. Идвайки
на работа те са спокойни, може да си оставят детето и след това да
си вършат работните задължения”, разказва Спас Кръстев, управи-
тел на детски център.

Парите за новата програма ще отидат за оборудване на занимал-
ните и заплати на детегледачите за една година. При успех на проекта
се предвижда той да бъде продължен.

Митничари задържаха контрабандна
валута за близо 90 000 лева

Сумата е от две отделни проверки на летището в София и на пун-
кта при Малко Търново през последните дни

Недекларирана валута за близо 89 хиляди лева открили митнича-
ри при две отделни проверки на летището в София и на пункта при
Малко Търново през последните дни.

В първия случай, миналата неделя, на летището са хванати 31 000
евро и 400 щатски долара в ръчната чанта на пътник, пристигащ с
полет от Турция, който преминава през зелен коридор - "Нищо за
деклариране".

Недекларираната валута с левова равностойност 61 338 лв. е за-
държана. Срещу нарушителя - израелски гражданин е съставен акт
за установеното нарушение на Валутния закон.

Други недекларирани 13 655 евро и 2140 турски лири са открити в
дрехите на турски гражданин, влизащ в страната от Турция с лек
автомобил през Малко Търново.

На българския митнически пункт той е заявил, че няма нищо за
деклариране. При извършената съвместна проверка от митнически-
те и гранични служители и личен преглед на пътника, в джобове в
дрехите му е открита недекларираната валута в евро и турски лири,
в различни купюри, с левова равностойност 27 371 лв.

Контрабандната валута е иззета и по случая също е съставен акт
за административно нарушение.

По-добра 2020 г. очаква всеки трети българин
Всеки трети българин очаква по-добра 2020 г. от отиващата си. Това

показва анкета на социологическата агенция "Галъп интернешънъл".
В световен план България е близо до средните стойности на опти-

мизъм. Когато става дума за лично щастие обаче, продължаваме да
сме в крайните места на класациите, коментират социолозите.

Според проучването българите са по-големи оптимисти от остана-
лите европейци, но за сметка на това остават сред най-нещастните
жители на Европейския съюз.

Изследването сочи още, че преобладаващата част от хората в Близ-
кия изток са песимистично настроени за предстоящата година, до-
като жителите на Индия и Западна Азия, са оптимисти в очаквания-
та си за 2020. Сред регионите с подчертан песимизъм е и Западна
Европа. Американците пък са значително по-уверени от руснаците
в надеждите си за по-добра нова година.
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Препоръчително е да положите усилия, за да
получите резултат във финансовата сфера. Раз-
бира се, да броите парите си е приятно преживя-
ване, но по някаква причина ще решите да похар-
чите всичко, което сте натрупали. Тактичност
ще ви бъде необходима в любовта. Ако приложите

правилна тактика, партньорът ще ви гледа с други очи.

Може да се препънете, ако не озаптите своя ен-
тусиазъм. Опитите ви да поправите мълниеносно
всичко в работата си, може да доведе до многоб-
ройни грешки. В личния живот, колкото и да е
странно, ще се нуждаете от здравословно чув-
ство за хумор. Само без сарказъм, в противен

случай отношенията ще се влошат.

Днес, няма да е най-добрият ден, по отношение
на решаването на бизнес и финансови проблеми.
По-добре посветете деня на почивка, културни
развлечения и общуване с близките. Ако времето
позволява, отидете сред природата или на вила-
та. Трябва да избягвате нервното претоварване,

то може да доведе до депресия.

Днес, денят, ще ви изглежда безоблачен и щас-
тлив. Особено, ако получите обещани пари, по
сметката си. Не се опитвайте незабавно да хар-
чите всичко, отделете си пари за почивка. Въз-
можно е също, вашите близки да се нуждаят от
спешна помощ. Ако ги затрупате с щедрост и

топлина, това ще ви се отплати, в близко бъдеще.

Не се препоръчва да се отпускате прекалено ра-
но, защото може да загубите доста перспективи
в работата си. В личния живот, може да се нало-
жи да направите важен избор. Тук без интуиция,
няма да минете. Битовите и семейни проблеми,
ще решите леко, но финансовите, ще се окажат

по-сериозни, отколкото ви е изглеждало преди.

Днес, ще бъдете подложени на голямо напреже-
ние, което ще продължи до края на деня. Може би
сами сте се настроили така? От лечение на хро-
нични заболявания не се отказвайте. Ако това е
сезонна алергия или гастрит, тогава използвай-
те вече тествани средства. Ще е добре, също да

започнете лека диета или някакъв вид спорт.

Очаква ви емоционален ден, нещата ще се разви-
ват непредсказуемо, в случай че загубите кон-
трол над себе си. Добър шанс за успех в бизнеса,
ще имат тези, които са инвестирали в стоки. В
семейния живот могат да възникнат проблеми,
свързани с преместване или смяна на жилището.

Не бързайте с плащането на пари, от личната си сметка.

Съществува риск от материални загуби. Осо-
бено, ако не знаете думата "икономия". Сизифов
труд - знаете ли какво е това? Тогава не е нужно
да правите неща, с които не сте много запозна-
ти или не носят печалба. В любовните дела нап-
ротив, ще сте на висота. Може да очаровате чо-

век, който преди това дори не ви е забелязвал.

Очаква ви стресова ситуация, свързана с изяс-
няване на отношенията. Близък приятел, ще ви
провокира към конфликт и след това, ще ви обви-
ни за всички смъртни грехове. Парите ще са ви
достатъчни, за да помислите за обновяване на
гардероба и външния вид. И не е нужно да се кон-

султирате с някого, за да си купите нещо за себе си.

Отличен ден за туризъм, спорт и семейни ек-
скурзии сред природата. Всичко ще бъде чудесно,
ако планирате ваканцията си предварително. Къс-
мета в любовта, ще ви изглежда почти мистичен,
но не бъдете прекалено лековерни. Новият ви лю-
бим, може да се окаже истински спекулант. От

гледна точка на чувствата, а не на парите.

Днес се опитайте на всичко да гледате опти-
мистично, без да задълбавате. Така, ще бъде по-
лесно, да оцелеете в този труден ден. С прехвър-
лянето на пари в друга сметка, бъдете внимател-
ни-възможна е измама. В личната сфера, трябва
да изчакате нещата да утихнат. Не се опитвай-

те, да изяснявате нищо.

Очаква ви много натоварен ден. Ще трябва да
свършите толкова много, че дори да направите
пътуване сами. Основното нещо е да не бързате и
не се опитвайте да правите всичко наведнъж. В
комуникацията с колегите е необходима гъвка-
вост, а пред шефовете, не се оплаквайте. Вечер-

та са възможни неприятни новини.
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ÑÊ „Êàëîÿí –Ëàäèìåêñ” ïðèêëþ÷è ãîäèíàòà ñ êóï ìåäàëè
Общо 16 отличия завоюваха пернишките таекуондисти

Лудогорец е събрал
два пъти повече  точ-
ки за ранглистата на
УЕФА през последното
десетилетие отколко-
то всички останали на-
ши отбори. „Орлите“
имат коефициент
48,000, а като извадим
ставката на страната
ни от 6,825, то оста-
ват 41,175 точки. На
същия принцип Левски
има 3,425, ЦСКА е с

Спортистите от
СК „Калоян Ладимекс“
за пореден път дока-
заха класата си на про-
велия се на 14-15 де-
кември в Солун, Гър-
ция силен междунаро-
ден турнир European
King of TaeKwonDo.
Турнирът е от кате-
гория G-1 и в него са
взели участие над
1385 състезатели от
14 държави, някои от
които като Украйна,
Чехия, Русия, Бълга-
рия са били предста-

вени от национални-
те си отбори. Уча-
ствали са и състеза-
тели от далечна Ар-
жентина и Китай. На
турнира са присъс-
твали проф. Ра Йонг
Сон, президент на
световната федера-
ция по таекуон-до ITF
и гранд мастер Май-
къл Проуит.СК „Ка-
лоян Ладимекс“ е уча-
ствал с 15 състезате-
ли във всички възрас-
тови групи и е завою-
вал 8 златни и 8 брон-

зови медали. Треньо-
рът на пернишките
момичета и момчета
заяви, че е много до-
волен от представ-
янето им, тъй като
самият турнир е едно
малко световно пър-
венство с много сил-
ни състезатели. От-
делните категории са
изпълнени с по 15-20
състезатели като по
този начин състеза-
телите са имали по
четири-пет срещи, за
да завоюват златни-

те отличия.
Златните медалис-

ти от King of TaeKwon-
Do са:

Василена Борисова –
жени, златен медал на
форма и трето
място на спаринг до
52 кг,

Михаил Симеонов –
момчета 12-13 год.,
златен медалист спа-
ринг до 50 кг,

Борис Симеонов -
момчета 12-13 год.,
златен медалист спа-
ринг до 45 кг,

Веселен Георгиев -
момчета 12-13 год.,
златен медалист спа-
ринг до 55 кг,

Светослава Евста-
тиева – момичета 10-
11 год., златен меда-
лист +50 кг,

Калоян Рударски -
момчета 10-11 год.,
златен медалист,

Константин Рудар-
ски – момчета 10-11
год., златен меда-
лист,

Даяна Димитрова -
момчета 10-11 год.,
златен медалист,

„На този турнир
видях момчетата и
момичетата, които
не са в националния
ни отбор, на какво ни-
во са спрямо остана-

ФИФА променя правилото за засадата
Световната футболна федерация (ФИФА)

най-после реагира на многобройните сканда-
ли покрай използването на системата за ви-
деопомощ на реферите (VAR). В последно
време се развихри дискусия заради зачести-
лите решения, взети след преглед на положе-
нието, особено в Англия и Италия.Най-много
са споровете покрай засадите, като дори в
първото използване на системата - в мача
Уест Хем - Манчестър Сити, ставаше въпрос за
2,4 см. На толкова стърчеше пред последния
защитник на домакините Рахийм Стърлинг,
който подаде за отменения впоследствие гол
на Габриел Жезус.Камерите на VAR снимат
със скорост 50 кадъра в секунда. Ако Стър-
линг се е движил със средната за Висшата ли-
га скорост от 23,4 км/ч, то между двата кадъра
преди и след подаването той е изминал 13 см.
Това би могло да означава, че в помента на
подаването към него той е бил над 10 см зад
последния защитник на Уест Хем.Факт е и
обаче, че VAR използва нормалните камери
на тв операторите при повечето ситуации, но
когато става въпрос за засада, се прехвърля
на системата "Ястребово око", каквато се из-
ползва в тениса. Нейните камери снимат с 340
кадъра в секунда, което би свело 13-те см на
Стърлинг до 1,3 см, което е било достатъчно,
за да се отсъди засада.За да избегне подобни
спорове в бъдеще, ФИФА възнамерява да
промени правилото за засадата през лятото.
Предложението е за засада да се счита, кога-
то има просвет между тялото на нападателя и
последния защитник. Или с други думи атаку-
ващият трябва да е изцяло в положение на за-
сада.Сега правилото е, че си в засада, ако
част от тялото, с която може да се отбележи
гол, е зад защитата. Това доведе до много
тънки решения, особено с използването на
системата VAR, като много често става въпрос
за сантиметри. Така в засада попада напри-
мер рамо или пък върхът на обувката, като ста-
ва въпрос за сантиментри.Първи за ситуация-
та се сети шефът на УЕФА Александър Чефе-
рин, който обясни, че по сегашния правилник,
ако имаш по-дълъг нос, значи постоянно ще
си в засада. Ако поне една част от тялото на
нападателя е на една линия със защитника, то
няма да има засада.Промяната може да бъде
направена чак след края на сезона, когато по
традиция се събира международният борд по
правилата. Той е единствената институция,
която има право да променя или да коментира
правилника. Решенията му влизат в сила вед-
нага.Предложението на ФИФА ще бъде дис-
кутирано на заседанието на борда на 29 фев-
руари в Северна Ирландия. Ако бъде прието,
ще влезе в сила от 1 юни. Бордът се състои от
8 човека, като половината от тях са представи-
тели на Великобритания, а останалите са на
ФИФА. Всяко решение трябва да получи 6
гласа, за да бъде прието. Всички членове на
борда трябва да присъстват на заседанието.

Антоанета Стефанова 8-ма
на световното на блиц

Гросмайстор Антоанета Стефанова завърши
на осмо място на световното първенство по
блиц шахмат в Москва. Българката събра 11.5
точки от 17 изигравани кръга. В последния си
мач Стефанова направи реми с черните фигу-
ри срещу рускинята Катерина Лагно, която
спечели турнира с 13.0 точки. Другата българ-
ка Габриела Антова остана на 95-та позиция в
крайното класиране със 7.0 точки. В турнира
участваха общо 122 шахматистки от 26 дър-
жави.При мъжете Иван Чепаринов с 13 точки
и половина се нареди на 20-а позиция. Побе-
дител след допълнителни партии срещу аме-
риканеца Хикаро Накамура е норвежеца Маг-
нус Карлсон.

лите състезатели от
Европа. И мога да ка-
жа, че не им отстъп-
ваме, нито в техни-
ческо отношение, ни-
то като дух, сила и
водене на играта. Не
случайно на държав-
ното първенство по
таекуон-до Клубът ни
се нарежда втори по
медали, а до 14- го-
дишна възраст вече
пет години не от-
стъпваме първото
място. Наши състеза-
тели са в националния
отбор от години и пе-
челят много медали
от световни и евро-
пейски първенс-
тва.Вече в края на го-
дината може смело да
кажем, че СК ”Калоян
Ладимекс” е най- доб-
рата школа за бойни
изкуства в града и не
само в таекуон-до, но
и в кикбокса, където в
комплексното класи-
ране за 2019 година
сме на 11 място от 60
клуба и на 6-място в
комплексното класи-
ране  на татами дис-
циплини. Това се случ-
ва за първи път офи-
циално на пернишки
клуб“, допълни тре-
ньорът на клуба Иво
Иванов.

Проверката в БФС ще свърши в края на януари
Проверката на Бъл-

гарския футболен
съюз за разходването
на държавни средства,
която Министерство-
то на спорта разпоре-
ди, трябва да завърши
до края на януари. Това
обясни министърът
на спорта Красен Кра-
лев, който вчера има-
ше рожден ден - навър-
ши 53 години."Във

футбола се случиха
много неприятни не-
ща, най-вече това, кое-
то стана на България -
Англия (б.р. - сканда-
лът с расизъм). Ние са-
ми влязохме в капана.
Дълго време английски-
те медии подготвяха
обществеността, че
ще има расизъм и
няколко човека под-
готвиха провокация,

която доведе до сът-
ресения", коментира
Кралев при гостуване-
то в "Тази сутрин" по
bTV."За проверките в
полицията не мога да
коментирам. Нашата
проверка е изключи-
телно мащабна. Две
седмици след България
- Англия започнахме
проверка на всички
средства, отпускани

от държавата към
футболния съюз за ед-
на програма, която бе
много успешна. Оча-
квам да приключи в
края на януари. Про-
веряваме детайлно
всичко, дали са произ-
ведени всички артику-
ли, дали са били доста-
вени на клубовете.
Правим срещи на наши
екипи с клубовете.

Проверяваме абсолют-
но всичко. В чии хоте-
ли са били, то се знае,
то е публична инфор-
мация. Не можем да ко-
ментираме това нещо
- дали е законно и дали
е морално. Ако има нор-
мално проведена про-
цедура, значи е закон-
но. Ако не е, значи не е
законно", продължи
спортният министър.

Кой колко е допринесъл за националния ни футболен коефициент
1,675, а останалите ни
участници съответно
са с: Локо Пд (2,500) , Бо-
тев Пд (2,500), Славия
(1,750), Дунав (0,250) Бе-
рое (2,500), Литекс
(3,750), Локо Сф (1,000)
и Черно море (0,500).
Калкулацията от зара-
ботеното от тези 10
тима е 20,350.Още по-
впечатляващо е, че Лу-
догорец постига този
резултат, въпреки че

първите му два сезона
са нулеви, защото от-
борът не е в елита.
Коефициентът на „ор-
лите“ за този период
им позволява да заемат
60-о място на конти-
нента, но ако освобо-
дим отборите от на-
ционалния коефи-
циент, който вдига
много ставката на ти-
мовете от силните
първенства, то ти-

мът на Кирил Домус-
чиев ще дръпне с още
седем места по-напред.
Най-успешният сезон
на Лудогорец като точ-
ки е 2013-14, когато
спечели 14, ставайки
първи в групата си на
Лига Европа с пет побе-
ди и реми и отстран-
явайки впоследствие
Лацио. Левски е на 244-о
място, а най-успешен е
сезон 2010-11 – 5,000.

„Сините“ си поделят
тази позиция с Неф-
тчи. ЦСКА е на 285-а
позиция, а толкова
точки са заработили
също така арменският
Пюник и литовският
Судува.Безапелационен
лидер за този период е
Реал Мадрид с четири
евротитли и 380,000
точки. Тройката се до-
пълва от Барселона и
Байерн.
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Седнали зад волана след употреба на алкохол и дрога

ОНАЯ КРИЛАТА ФРАЗА
ЗА КРИВАТА РАКЕТА И
КОСМОСА е особено актуал-
на тези дни около тежката вод-

на криза, която е на път да остави 126 хил-
яди абонати на пернишкото ВиК дружес-
тво без вода. Някак е по-удобно да търсиш
вината у всеки друг, но не и у себе си. Това
показа последната пресконференция на
народните ни депутати от ГЕРБ, на която не
се чу реална самооценка за ситуацията,
поставила града и околните селища, раз-
читащи за скъпоценната течност на еди-
нствения питеен водоизточник - язо-
вир"Студена". За сметка на това непрекъс-
нато, като мантра, се повтаря за несъстоя-
лия се проект за воден цикъл, вината за
което била на управлението на левицата в
общината. Е, само че истината е малко по-
различна. Проектът бе утвърден, проведе-
ни бяха и тръжни процедури и после неща-
та се разсъхнаха по финансови причини, за
които вината не бе на пернишката управа.
Като мантра се припомнят и природните /
не/дадености, сиреч сушата. Това, послед-
ното е вярно, но само отчасти. Ние само
припомняме онова, което специалисти, по-
компетентни от депутатите, заявиха пред
цяла България, при това многократно -
имало е и по-сухи години. И ако някой по
цялата верига - от управителя на ВиК, през
кмета и областния управител, та до ресор-
ните министри, беше си свършил работата,
ако режимът беше въведен месеци по-ра-
но, ако предишната кметска управа се бе-
ше активирала така, както го направи но-
вият градоначалник, сега картината щеше
да бъде къде - къде по-различна. И още не-
що - депутатите от ГЕРБ нещо се поразми-
наха в поведението си с това на премиера,
който при посещението си в Перник заяви,
че не е време за политизиране на пробле-
ма, а за действия! Та някак не иде да напа-
даш Корнелия Нинова и да й вменяваш ви-
на за това, че дошла в бедстващия град.
Значи за едни - може, за други - не? Хайде
вече стига с двойния аршин. Вашето уп-
равление, вашите министри ни докараха
до днешния хал, господа депутати. Покай-
те се и си признайте вината. Никога не е
късно. За да оправдаете високите си зап-
лати, за да оправдаете тлъстите празнични
добавки поне пред онези перничани, които
ви гласуваха доверието си на последните
парламентарни избори. А и не само пред
тях. Все пак вие сте задължени пред всич-
ки нас да работите за по-доброто ни нас-
тояще и бъдеще. Щото иначе, иска ли ви
се, или не - Перник може да излезе на жъл-
тите павета и тогава ще стане страшно...

Столичанин пробва да
пазарува без пари

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е задържан за неплащане

на хранителни продукти.
Вчера, около 14,45 часа, е подаден сиг-

нал от охраната на голям магазин в Радо-
мир, че са задържали мъж, който се опита-
л да изнесе хранителни продукти от обе-
кта, без да ги заплати. Пристигналите на
място полицаи задържали 49-годишен
мъж от София. Наложена му е полицейска
мярка за срок до 24 ч.

Работата по документиране на случаите
продължава.

Задържаха дрогиран шофьор
Любомира ПЕЛОВА

21-годишен е задържан за шофиране на
автомобил под въздействието на наркотици.

В нощта на последния ден от 2019 годи-
на, на кръстовището на улиците "Стара пла-
нина" и "Софийско шосе" в Перник е про-
верен "Опел Вектра", управляван от жител
на областния град. При изпробването му с
техническо средство е отчетен положите-
лен резултат за марихуана и кокаин. За-
държан е за 24 ч. с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.

В ареста двама, трошили
стъкло на заведение

Любомира ПЕЛОВА
Двама са били задържани във връзка със

счупено стъкло на заведение в Перник.
На 29 декември, около 19 часа, е бил по-

даден сигнал в полицията от служители на
частна охранителна фирма за счупено
стъкло на врата на заведение в центъра на
областния град. Органите на реда реагира-
ли незабавно и много бързо белезниците
щракнали около ръцете на 35 и 27-годиш-
ни перничани. Мъжете са задържани за 24
ч. и съпричастността им към деянието е в
процес на установяване.

Работата по започнатото досъдебно
производство продължава.

Вандали вилняха в Църква
Любомира ПЕЛОВА

Служители от Второ районно управление
изясняват случай на унищожаване и пов-
реждане.

В края на миналата година, в полицията
е бил подаден сигнал за счупени стъкла
на сграда, използвана като образователен
център. Органите на реда направили оглед
на помещенията, намиращи се в перниш-
кия квартал "Църква". Установено е, че са
счупени няколко стъкла на дървена догра-
ма. Предприети са действия за установ-
яване на извършителите.

Образувано е досъдебно производство.

Любомира ПЕЛОВА
Шест бързи произ-

водства са започна-
ти в Перник в края на
миналата година.

На 27 декември след
обяд, на улица "Отец
Паисий" в областния
град е  проверен лек
автомобил "Ауди",
шофиран от 49-годи-
шен перничанин. При
изпробването му с
техническо средство
за алкохол са отчете-
ни 1,75 промила в из-
дишани въздух. Мъ-
жът отказал кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за 24
часа с полицейска
мярка.

43-годишен пернича-
нин е шофирал авто-
мобил под въздей-
ствието на наркоти-
ци. На 27 декември,
около 13 часа, служи-
тели от Второ РУ
проверили лек авто-
мобил "БМВ" на пар-

кинг на голям магазин
в района. На шофьор-
ската седалка бил 43-
годишен мъж от об-
ластния град. При из-
пробването му с тех-
ническо средство е
отчетен положите-
лен резултат за ко-
каин. Взета му е кръв-
на проба и е задържан
за 24 ч. с полицейска
заповед.

42-годишен е шофи-
рал автомобила си
марка "Фолксваген
Голф" с 2, 47 промила
алкохол в издишания
въздух. Мъжът е про-
верен на 29 декември
през нощта, около 2,
30 часа, в пернишкия
кв. "Кристал". Взета
му е кръвна проба за
химичен анализ и е за-
държан за 24 часа.

Отново на 29 декем-
ври, малко преди 4 ча-
са, на ул. "Софийско
шосе" е проверен лек
автомобил "Тойота

Без сериозни произшествия
по празниците в региона

Любомира ПЕЛОВА
С п о к о й н о ,

без сериозни
произшествия
и нарушения
на обществе-
ния ред преми-
наха нового-
дишните праз-
ници в Пер-
нишка, съоб-
щиха от поли-
цията.

Няма регистрирани тежки престъпления
и пътнотранспортни произшествия. Не са
получени данни за пострадали от пиротех-
нически средства. Празниците на открито
и в заведения преминаха в спокойна об-
становка.

Прибирането по домовете след дългите
Коледни и Новогодишни празници беше
спокойно, без задръствания и чакащи ко-
лони от автомобили.

Ярис". При изпробване
на шофьора, 25-годи-
шен младеж от Пер-
ник за алкохол, са от-
четени 1, 24 промила.
Взета му е кръвна
проба и е задържан за
24 ч.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава.

Две бързи произ-
водства са започнати
в Перник и Радомир в
последния ден от ста-
рата година. На 31 де-
кември, около един
час преди полунощ, в
Перник е проверен лек
автомобил "Тойота",
управляван от 29-го-
дишен столичанин.
При изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол са от-
четени 1, 48 промила.
Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за 24
часа с полицейска
мярка.

Наказват 7 търговски обекта
заради бизнес с акцизни стоки
Любомира ПЕЛОВА

Седем търговски
обекта ще бъдат сан-
кционирани след съв-
местна операция от
служители на РУ - Ра-
домир и представите-
ли на Областна дирек-
ция по безопасност
на храните.

Контролните органи

проверявали за търго-
вия с акцизни стоки
без бандерол, продава-
не на месни и млечни
продукти и други хра-
нителни стоки. В два
от обектите са уста-
новени липсваща марки-
ровка, изтекъл срок на
годност на продукти и
нарушения на закона за

Съдят "гастрольори" за кражба
Любомира ПЕЛОВА

Двама гастрольори
се изправят пред съ-
да в Радомир за краж-
ба.

На 2 ноември тази
година, жител на сто-
лицата се оплакал, че
е разбита къщата му
в радомирското село
Стефаново и са от-
краднати дървени ма-
си и столове, холна
гарнитура, множес-
тво книги, цифров де-
кодер и други вещи.
Органите на реда за-
почнали досъдебно
производство. След
проведени множество
действия по разслед-
ването е установено,
че извършители на
деянието са 32-годи-
шен от старозагор-
ското село Асен и 27-
годишен от град Две
могили, русенска об-
ласт. Двамата са
привлечени като об-

виняеми и работата
продължава.

39-годишен радоми-
рец пък отива на съд
за управление на ав-
томобил с чужди но-
мера.

Престъплението е
извършено на 17 сеп-
тември тази година,
когато в Радомир е
проверен лек автомо-

бил "Опел Астра", уп-
равляван от 39-годи-
шен местен жител.
Полицаите установи-
ли, че регистрацион-
ните табели на ас-
трата са от друг ав-
томобил. Мъжът е
привлечен като об-
виняем и му е наложе-
на мярка за неоткло-
нение "подписка".

ветеринарномедицин-
ската дейност. Съста-
вени са им предписа-
ния. На останалите
пет ще бъдат връчени
актове за установява-
не на административ-
ни нарушения от слу-
жители на ОДБХ.

Проверките продъл-
жават.
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