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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

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

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

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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† Св. Богоявление
(Велик водосвет)

(Йордановден)

Боклук
марка

Малко ни беше безводието, та дойдо-
ха и боклуците от Италия. И то не от
коя да е Италия, а от оная на мафията.
Така мафиотският пръстен ни стегна
жестоко, за да няма неразбрали в какъв
свят живеем.

Да ти отнемат водата е първият
етап на геноцида. Да те лишат и от
чист въздух, изгаряйки боклуците, е
вторият. Третият - демокрацията -
въобще не го броим, щото отдавна не е
от значение за българина. Можем само
да добавим такива мини геноцидчета
като завърналата се с гръм и трясък
чума по свинете. Навсякъде мирише ло-
шо. Боклуците пълнят активно общес-
твеното пространство - от складове-
те с опакована пластмаса край Плевен и
Враца, до всевъзможните теории кой е
виновен за геноцида. Боклуците са не
само част от бита, но и духовно със-
тояние на българина. Без тях просто
няма как да преживява. Ако не му смър-
ди от контейнера или от екрана, живо-
тът му губи смисъл. Ако не търси при-
чината извън себе си - за какво да жи-
вее? Боклукът е стандарт, оценка и са-
мооценка, глътка вода в жаждата. Живи
и здрави да са италианците, дето ни го
пратиха. Поддържат ни марката за ка-
чество.

СЪПЕРНИК

- 90 / 00

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
облачно

Двама министри инспектираха ремонтните дейности в квартала
Любомира ПЕЛОВА

Жители на квартал
"Църква" блокираха
магистралата в опи-
т да провокират
вниманието на всич-
ки, от които зависи
да се решат пробле-
мите с липсата на во-
да в този квартал.
Това е крайна мярка и
хората го разбират,
но самите те призна-
ват, че нямат друг
изход.  "Търсим най-
сетне някои да объ-
рне внимание на квар-
тал Църква. Защо
квартала няма вода
дни наред. И в момен-
та има авария и по
нея не се работи, ще-
ли да работят ут-
ре,когато стане
светло, твърдяха хо-
рата, излезли на ули-
цата. На място има-
ше и полиция. Някои
от протестиращите
твърдяха, че се пи-
шат актове за нару-
шаване на обществе-
ния ред, тъй като
няма позволение за
протестни действия
от такъв мащаб.

В неделя министъ-
рът на икономиката
Емил Караниколов и
заместник- министъ-
рът на регионално-
то развитие и бла-
г о у с т р о й с т в о т о
Николай Нанков ин-
спектираха ремонти-
те на водопреносна-
та мрежа в квартал

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

"Църква" в Перник.
До обяд аварийни

екипи отстраниха
една от двете голе-
ми аварии в кварта-
ла и водата бе пусна-
та. Продължава ра-
ботата по отстран-
яването на другата
авария с помощта на
екипи от други гра-
дове.

С 30-те милиона ле-
ва, които правителс-
твото отпусна
спешно предстои ре-
монт на водопровод-
ната мрежа в този
квартал, както и на
други части на гра-
да, каза при провер-
ката заместник - ми-
нистър Нанков.

На среща с кмета
на Перник Станислав
Владимиров беше об-
съдена и нуждата
общината да ускори
процедурите по из-
бор на изпълнители
на аварийните дей-
ности.

Кметът увери
представителите на
и з п ъ л н и т е л н а т а
власт, че преди края
на следващата сед-
мица вече ще бъде
възложен ремонтът
на квартал "Църква".
А поетапно община-
та ще възлага ава-
рийните ремонти и
по останалата част
от ВиК мрежата, за
които правителс-
твото, на 31 декем-

Почистването на
Перник продължава

Любомира ПЕЛОВА
В първите дни на новата година про-

дължава почистването на Перник. В
края на миналата седмица бяха ока-
стрени клони и храсти по протежението
на улица "Физкултурна".

Почистен е и баражът на река Струма
при входа на Централен градски парк
при Двореца на културата.

Почистването ще продължи докато
климатичните условия позволяват,
съобщиха от общинската администра-
ция.

“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

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

28,5 ÌÈËÈÎÍÀ ËÅÂÀ
ÁÎÐ×ÎÂÅÒÅ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀÒÀ
ÊÌÅÒÚÒ ÁËÀÃÎÄÀÐÈ ÍÀ
ÄÀÐÈÒÅËÈ È ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ
ÄÂÈÆÈ ÑÅ ÏÐÎÅÊÒÚÒ ÇÀ
ÒÎÏËÎÒÎ ÍÀ ÇÀËÀ „ÄÐÓÆÁÀ”

РЗИ затвори детската
градина в Проучване

Светла ЙОРДАНОВА
Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в

Перник е дала предписание за спиране ек-
сплоатацията на детска градина 9 "Калина Ма-
лина" в кв. "Проучване", съобщиха от институ-
цията. Мярката е предприета заради установе-
но несъответствие в качеството на водата по
отношение на нормативните изисквания.

Още три отклонения са констатирани при
пробовземане на ул. "Рилски езера" в пер-
нишкия квартал "Църква" и в селата Вита-
новци и Люлин. РЗИ е дало предписания
до "ВиК" ООД - Перник за провеждане на
задължителни хигиенни и противоепиде-
мични мерки в трите населени места.

Качеството на питейната вода в Перник се
изследва в 12 пункта, разположени в раз-
лични квартали на града и 9 пункта в гр. Ба-
тановци и селата с режимно водоподаване.

ври 2019 г., преведе
на община Перник
над 30 млн.лв.

Вече има резулта-
ти от мерките, кои-
то бяха предприети,
заедно със спелеоло-
га Атанас Русев, по
добив на вода от пе-
щерите. Дебитът  е
нисък, но се полагат
усилия за неговото
увеличаване.

Заради аварията в
квартал "Църква"
там беше раздадена и
част от минералната
вода, която се осигур-
ява на бедстващия
град в координация с
Главна дирекция "По-
жарна безопасност и
защита на население-
то" и се разпростран-
ява по график на об-
щина Перник.
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.41 ал.4 , във връзка с

чл.41 ал.3 т.4 от Наредба № 4 от 14 сеп-
тември 2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за
ползване на водоснабдителните и кана-
лизационни системи, както и писмо
изх.№ 15/02.01.2020 г. на Прокуриста на
"В И К" ООД-Перник, се въвежда вре-
менно режимно водоподаване, считано
от 03.01.2020 г. към потребителите в
следните населени места:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР.
ПЕРНИК, КВ. "ТЕВА", КВ.
"МОШИНО",                    КВ.
"ИЗТОК",  С. ЛЮЛИН, С. МЕ-
ЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ

1 Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
2 Преустановяване  на водоподаване-

то: от 22:00ч. до 15:00ч.;
2. С.БУЧИНО, С.ДИВОТИНО
4 Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
5 Преустановяване  на водоподаване-

то: от 23:00ч. до 16:00ч.;
3. КВ. "ЦЪРКВА"
6  Водоподаване: от 16:00ч. до

23:00ч.;
7  Преустановяване на водоподаване-

то: от 23:00ч. до 16:00ч.;
4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА

ХИЛ,  С. ДРАГИЧЕВО,  С. РУ-
ДАРЦИ

8 Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
9 Преустановяване  на водоподаване-

то: от 22:00ч. до 15:00ч.;
5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ.

"РАЛИЦА", КВ. "МОГИЛИЧЕ"
10 Водоподаване: от 16:00ч. до

23:00ч.;
11 Преустановяване  на водоподава-

нето: от 23:00ч. до 16:00ч.;
6. КВ. "КАЛКАС", МАХАЛА

"ШЕВЪРЛЯК"
12 Водоподаване: от 17:00ч. до

23:00ч.;
13 Преустановяване  на водоподава-

нето: от 23:00ч. до 17:00ч.;
7. КВ. "КАЛО", С.РУДАРЦИ
-Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване  на водоподаване-

то: от 23:00ч. до 16:00ч.;
8. ГР. БАТАНОВЦИ
-  Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.
-  Преустановяване  на водоподаване-

то: от 22:00ч. до 15:00ч.
9. КВ. " БЕЛА ВОДА"-БЛОКО-

ВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ,
С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИ-
ЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

-  Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.
-  Преустановяване  на водоподаване-

то: от 22:00ч. до 17:00ч.
КМЕТ:
    СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

На вниманието на
всички потребители!!!

Уважаеми потребители,
Уведомяваме Ви, че новите утвърдени

цени на водоснабдителните и канализа-
ционни услуги

от КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОД-
НО РЕГУЛИРАНЕ /КЕВР/, НЯМА да бъдат
приложени за обособената територия, об-
служвана от "ВиК" ООД Перник.

Цените на комплексните услуги (достав-
яне на вода, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води) остават непроменени за
всички потребители от Общини Перник, Ра-
домир, Трън, Земен, Ковачевци и Брезник.

От Ръководството на “ВиК” ООД Перник

Òåæêî íàñëåäñòâî çà íîâèÿ êìåò Âëàäèìèðîâ
Борчовете на общината са близо 28,5 милиона лева

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

Любомира ПЕЛОВА
28 437 895 лева -

това е сумата, коя-
то е обща като за-
дължения на община
Перник към 12 ноем-
ври 2019 година - дни
след проведените
местни избори, кои-
то ГЕРБ загуби и
кметската управа в
града се смени.

Най-големи са за-
дълженията към дос-
тавчици - те над-
хвърлят 7 милиона ле-
ва! Над 8 милиона са
временните безлихве-
ни заеми на община-

та. Разбивката на
всички задължения
може да се види на
официалния сайт на
община Перник.

Преглед на задълже-
нията по пера показ-
ва несъответствие
между обявеното по
време на предизбор-
ната кампания от
ГЕРБ. Тогава беше ог-
ласено, че екипът на
Вяра Церовска е нас-
ледил над 35 милиона
лева борчове и ги е
стопил до 22 милиона
лева, а цифрите го-
ворят друго. Анало-

гична е картината и с
дълговете към дос-
тавици - те не са 4
милиона лева, както
твърдяха бившите
управници, а почти
двойно повече.

И за да сме конкрет-
ни, ето точните су-
ми на дълговете към
дата 12.11.2019 годи-
на.

1. Кредити от банки
в страната -
1,500,000

2. Кредити от фонд
"Енергийна ефектив-
ност" - 10,340

3.Кредити от Фонд

ФЛАГ - 1,147,848
4. Временни безлих-

вени заеми
- Временни безлихве-

ни заеми от РБ -
8,200,000

- Неверифицирани
разходи по проект
"Канализация на
гр.Перник" - 393,387

- Неверифицирани
разходи по проект
"Рег.депо" - от око-
нч.плащане - 763,825

- Неверифицирани
разходи по проект
"Обследване на

"Енергийна ефе-
ктивност /основен

ремонт/ на ЦДГ № 8
"Изворче" и ОДЗ № 1
"Миньорче"" - 155,679

- Неверифицирани
разходи по проект
"Саниране сградата
на община Перник"-
30,728

- Временен безлихвен
заем от сметката за
чужди средства -
2,899,653

5. Задължения за
ДДС и данък върху
приходите от сто-
панска дейност,лихви
и осигурителни внос-
ки - 424,709

6. Задължения към
персонала -32,144

7. Задължения към
доставчици -
7,152,549

8.Отчисления съгл.
чл. 60 и чл. 64 от ЗУО
- 3,966,621

9. Други задължения
- 166,355

10. Поети ангажи-
менти към
12.11.2019г. за обект
"Рехабилитация на ул.
"Граово" - 922,417

11. Поети ангажи-
менти към
12.11.2019г. за обект
"Инженеринг за осно-
вен ремонт на водоп-
ровод и улична нас-
тилка на ул. "Софий-
ско шосе" гр. Перник -
671,640

ОБЩО - 28,437,895

40 литра в секунда тръгнаха
към язовира от Попов извор

Любомира ПЕЛОВА
40 литра вода в секунда тръгнаха към

язовир "Студена" от Попов извор, до село
Боснек. С техника, осигурена от дирекция
"Противопожарна и гражданска безопас-
ност", започна изпомпването на вода от пе-
щерата и вливането й в руслото на Струма.
Заедно с това, с екип ще бъде изследван
дебитът на подземния извор, на който гра-
дът може да разчита при кризисни ситуа-
ции. Планът се изпълнява от екип пещерн-
яци, ръководен от Атанас Русев.

Водата, която сега допълнително тръгна
към Студена, е около 1/6 от потреблението
на Перник, обясни зам.-регионалният ми-
нистър Николай Нанков. Плановете е да се
разработят още 2 или 3 подобни карстови
извора, заяви министърът на икономиката
Емил Караниколов. Целта е да се изравни
разходът с постъпленията в язовира до на-
чалото на снеготопенето.

Продължава раздаване на
минерална вода по график
Любомира ПЕЛОВА

Община Перник про-
дължава раздаването
на минерална вода на
граждани и в начало-
то на 2020 г.  Водата
ще бъде раздавана по
график във всички
квартали на града и
населените места в
общината. Ще бъде
направена организа-
ция и за доставката
на вода на възрастни
и трудноподвижни хо-
ра.  Графикът за все-
ки квартал ще бъде
публикуван  ден по-ра-
но.

В петък акцията бе

от 10 до 16 часа в
кварталите "Варош",
"Драгановец", "Клепа-
ло" и в центъра на об-
ластния град.

Днес, 6 януари, вода
ще бъде раздавана от-
ново от 10 до 16 часа
в кварталите "Ку-
циян",  "Васил Левски"
и "Караманица".

На 07.01 (вторник)
вода ще бъде раздава-
на от 10:00 ч. до 16:00
ч. в кварталите "Ди-
мова махала", "Хумни
дол", "Рудничар", "Ма-
рина Бара" и разширен
център.

На 08.01 (сряда) во-

да ще бъде раздавана
от 10:00 ч. до 16:00 ч.
в кварталите "Хрис-
то Ботев", "Дараци-
те" и "Ралица".

На 09.01 (четвър-
тък) вода ще бъде
раздавана от 10:00 ч.
до 16:00 ч. в кварта-
лите "Могиличе",
"Проучване" и "Тева".

Кварталите  "Из-
ток", "Мошино",
"Църква", "Калкас",
град "Батановци", как-
то и селата на тери-
торията на община
ще бъдат зареждани с
вода регулярно, както
и със заявки.

Грозни сцени за вода!
Любомира ПЕЛОВА

Абсурдни и грозни
сцени се разиграха в
центъра на Перник
при пристигането на
камиона с бутилирана
вода, която трябва-
ше да се раздаде на
перничани.  Водата е
от благотворителни-
те траншове . И е без-
платна. На място има-

ше много възрастни
хора, деца..

Но с пристигането
на камиона стана
страшно. Шофьорът
дори не успя да отво-
ри капака. По-силни и
млади "смели" пернича-
ни се качваха и взимаха
по няколко бутилки.
Бутане, викане, абсур-
дна ситуация, която

не можеше да се овла-
дее от хората, дошли
да помогнат при раз-
даването на бутилки-
те. Явно трябва да се
помисли, да се потър-
си помощта на поли-
цията при раздаване-
то на следващите ко-
личества - за да не се
получават подобни
грозни сцени. Срам!
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Ùå èçæèâååì òàçè êðèçà, ìàêàð è áîëåçíåíî!
Това заяви кметът Владимиров и изрази надежда, че прокуратурата ще накаже виновните

Любомира ПЕЛОВА
Мярката да има с

един час по-малко во-
да е болезнена, но та-
кова бе предложение-
то на ВиК дружес-
твото, за да можем
да имаме достъп до

питейна вода през
януари и февруари,
които са доста теж-
ки месеци. Това обяви
в сутрешния блок на
bTV кметът на Пер-
ник Станислав Влади-
миров във връзка с

водния режим в гра-
да.

По думите му ос-
новната причина да
се стигна до водната
криза е лошото фи-
нансово и организа-
ционно състояние на

местното ВиК дру-
жество.

"Истината е, че
имаме дефицит на
добри кадри, защото
и в предишния режим
имахме много пробле-
ми. Лошо финансово
състояние, лоша орга-
низация и изобщо
трудно се смогва по-
ради липсата на доб-
ри кадри. Въпреки
всичко ние ще изжи-
веем тази криза, ма-
кар и болезнено", до-
пълни градоначални-
кът.

Според него до то-
ва положение, в което
се намира миньор-
ският град, нямаше да
се стигне, ако още
през лятото е бил въ-
веден такъв режим,
но само в рамките на
нощта.

"Ако това бе напра-
вено през лятото, се-
га щяхме да имаме дос-

Мая Манолова дари 11 000
литра вода за Перник

Любомира ПЕЛОВА
В петък председателят на граждан-

ската платформа "Изправи се.БГ" Мая
Манолова и основатели на формацията
направиха второ дарение в кампанията
"Вода за Перник, вода за България",
съобщиха от пресофиса на платформа-
та. Те доставиха нови 11 хиляди литра
минерална и трапезна вода за жителите
на пернишкия квартал "Църква", който
от 4 дни бедства без вода.Дарението
прие кметът на квартала.

Мая Манолова заяви, че "хората
бедстват заради безхаберието на уп-
равляващите във ВиК-сектора. "Водата,
която доставихме, е нашият жест за
съпричастност и ще продължим с кам-
паниите за доставяне на вода. Управл-
яващите да обяснят на хората кога ще
им бъде възстановена водата", каза
още Манолова.

Тихомир Василев от "Изправи се.БГ"
съобщи, че в събота и неделя ще има
доставки от 3700 литра от сдружението
за с. Люлин, което от две седмици няма
вода. За неделя готвим и следващо да-
рение от над 3000 литра вода от столич-
на фирма - сега уточняваме в кой квар-
тал или населено място да я доставим,
обясни още Василев.

Новите количества дарена вода бяха
доставени пред кметството на кв. Цър-
ква в 8,30 часа тази сутрин. Количес-
твата ще бъде раздадени на граждани-
те от местната власт.

На 30 януари в Централната ремонтна
база в кв. "Проучване" в Перник от "Из-
прави се.БГ" доставиха дарение от
2730 литра минерална вода за жителите
на Перник.

Припомняме, че на 28 декември от
"Изправи се.БГ" разпространиха пози-
ция с 10 въпроса към премиера Бори-
сов във връзка с кризата във водния
сектор. "В отговор на изявлението му,
че изпраща МВР във ВиК-дружествата
в страната, подчертаваме, че това е
прах в очите на хората - от 28 ВиК- дру-
жества в областните градове, 27 се уп-
равляват от държавата, тъй като или са
100 % държавна собственост или имат
над 51 % собственост на държавата.

Само в София водата се управлява от
частна компания с концесия и участие
на Столичната община. Ако премиерът е
имал политическа воля да осъществи
контрол, е можел да го направи в пос-
ледните 10 години.

Аналогичен е и случаят с ВиК - Пер-
ник. Дружеството е с 51 % държавно и
49 % общинско участие. Загубите на во-
да в Перник са над 74 %, според офи-
циалните данни на КЕВР и това е със-
тоянието от години. И общината в Пер-
ник до скоро, и държавата от 10 години
се ръководят от ГЕРБ, водният режим
за гражданите е факт, а оставки няма",
се казва още в позиция на "Изправи
се.БГ".

Режим на водата има в областите
Перник, Плевен, Габрово и Ловеч, а от
вчера стана ясно, че пред режим са
Сливен, Шумен, Търговище, Ботевград,
Варна и др., които са на минимума на
водните си запаси.

Обръщаме внимание, че от 1 януари
2020 г. повишение на цените на водата
вече е обявено за 20 области, между
които Ямбол (100 % държавно ВиК-дру-
жество), Бургас (100 % държавно), Сли-
вен (51 % държавно и 49 % общинско) ,
Варна (51 % държавно и 49 % общинско
), София (частно, концесия) и още 15
други, където ВиК-дружествата не се
възползваха от правото си да не пови-
шават цените. Само в 8 области на Бъл-
гария водата не се повишава."

Кампанията на "Изправи се.БГ" под
мотото "Вода за Перник, вода за Бълга-
рия" продължи с нови дарителски ак-
ции в събота и неделя.

Кметът благодари на
дарители и доброволци

Любомира ПЕЛОВА
В края на миналата седмица кметът

Станислав Владимиров призова добро-
волци да помагат за раздаването на ми-
нералната вода в Перник. В неговия
апел се казваше:

"С оглед на създадената организация
за раздаване на минерална вода в
кварталите и населените места от Общи-
на Перник се нуждаем от доброволци,
които да бъдат в помощ на общинските
служители за справедливото разпреде-
ление на водата. Правим всичко въз-
можно водата да достигне до всички
нуждаещи се, затова имаме нужда от
вашата помощ. Нека бъдем солидарни с
нашите съграждани, които изпитват зат-
руднения в осигуряване на своите бито-
ви нужди."

На призива се отзоваха много хора и
от общината изразиха благодарност за
огромната подкрепа на всички дарители
и доброволци, които продължават да
доставят минерална вода за перничани.
До момента това са:

ДА "Държавен резерв и военновре-
менни запаси",община Кресна, Кока Ко-
ла България, минерална вода Михалко-
во, минерална вода Девин,  сдружение
"Изправи се България", Еко Ботълс
ЕООД - Благоевград и Вода - Пловдив.

"До момента са дарени над 380 000 л.
вода, която продължаваме да раздава-
ме на жителите на община. Благодарим
на десетките доброволци, които своев-
ременно откликнаха на призива на кме-
та Станислав Владимиров и днес се
включиха в инициативата в кварталите
"Изток", "Църква", "Васил Левски",
"Клепало", "Драгановец", "Варош", и
белодробната болница." Заявиха от
кметската администриция.

И припомниха, че днес вода ще бъде
раздавана  в кварталите "Могиличе",
"Проучване", "Байкушева махала" и
"Тева".

С минерална вода ще бъдат захране-
ни и кметствата : Черна гора, Мещица,
Витановци, Кралев дол, Бела вода, как-
то и болниците на територията на общи-
ната.

татъчно количество
вода и нямаше да сме
изправени пред тако-
ва изпитание", посочи
Владимиров.

Кметът призова да
не се влага политика в
тази криза, но призо-
ва за дебат по отно-
шение на всички проб-
леми, които същес-
твуват във ВиК сек-
тора у нас.

"Не мисля, че БСП се
заиграва със страхо-
вете на хората, но
силно се надявам кри-
зата да направи така
че във ВиК сектора
всичко да стане по-
подредено", допълни
той.

Накрая Станислав
Владимиров изрази оп-
тимизъм, че прокура-
турата ще си свърши
работата и виновни-
те за водната криза в
Перник ще си понесат
отговорността.

Търсят се шивачки, работници в
строителството, машинни оператори
Силвия ГРИГОРОВА

В първата седмица
от новата 2020 годи-
на, предлаганите от
Бюрото по труда сво-
бодни работни места
бяха 103. За безработ-
ните висшисти сво-
бодните места са 6.

През изминалата сед-
мица на трудовия па-
зар в Перник се предла-
гаше работа  на 20 ши-
вачки за Перник, на кои-
то се предлага 850 лв.
заплата, 20 работници
в строителството за
Перник,  15  машинни
оператори в произ-
водството за Перник,
15 работници спомага-
телни шивашки дейнос-
ти също за Перник и 10
охранители в София..

Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота на: 5 монтажници
на линия за прахово
боядисване,  1 кинези-
терапевт, 2 мениджър
екип, 3 кредитни спе-

циалисти, 1 психолог,  4
обслужващ магазин,  1
учител-лектор по геог-
рафия и икономика, 1
учител по математика,
1 готвач сръбска скара,
2 логопеди, 2 помощ-
ник-възпитатели.

Анализът  на предла-
ганите от Бюрото по
труда в Перник през
първата седмица от
2020 година  свободни
работни места показ-
ва, че сред най- търсе-
ните кадри са: шивач-
ки, работници спомага-
телни шивашки дейнос-
ти,  работници в
с т р о и т е л с т в о т о ,

оператори в произ-
водството, охраните-
ли и други. На трудо-
вия  пазар в региона
през изминалата седми-
ца преобладава търсе-
нето на кадри за произ-
водството, а след то-
ва за обслужващите
дейности.

И тази седмица се за-
пазва тенденцията  хо-
рата със средно и по-
ниско образование да
имат по-големи шансо-
ве да си намерят рабо-
та. На тях Бюрото по
труда предлага 97 сво-
бодни места и 6 за без-
работни висшисти.

БДЖ купува 16 нови
електрически мотриси
Любомира ПЕЛОВА

"БДЖ - Пътнически
превози" ЕООД обяви
обществена поръчка за
"Доставка и гаранцион-
на поддръжка на до 16
броя нови електричес-
ки влакове", предназна-
чени за пътувания над
3 часа, по основните

железопътни линии на
България, , съобщиха от
БДЖ.

Очаква се новопроиз-
ведените електрически
мотриси да се дос-
тавят в рамките на 36
месеца от датата на
подписване на догово-
ра, а първия влак да бъ-

де доставен 24 месеца
след неговото подпис-
ване.

Основни критерии на
поръчката са покупна-
та цена на мотрисите,
както и стойността на
тяхната поддръжка и
разходите за превоз на
единица пътник.
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Празникът е посветен на кръщението на Иисус Христос от Йоан Кръстител

Любомира ПЕЛОВА
Богоявление е един

от най-древните хрис-
тиянски празници.
Празнува се на 6 януа-
ри (Йордановден) и е
посветен на раждане-
то на Иисус Христос
и съпътстващите го
събития: Обрезание
Господне и Поклоне-
нието на Влъхвите.
Исторически празни-
кът в различните
християнски тради-
ции е претърпял зна-
чителни изменения (в
частност, от него се
е отделило Рождес-
тво Христово) и днес
различните християн-
ски деноминации го
празнуват различно.

Православната вяра
обединява празника

СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ
Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Мое-

то благоволение!
Евангелие от Лука 3:22
Свето Богоявление и Кръщение Господ-

не:
- преди да започне Своето обществено

служение, Иисус Христос е кръстен в р.
Йордан от свети Йоан Кръстител. И това е
предобраз на тайнството Кръщение в Цър-
квата;

- Светата Троица се явява в сила: Кръс-
тителят чува гласа на Отца: "Ти си Моят
Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволе-
ние!", и вижда Светия Дух, във вид на гъ-
лъб, Който слиза над Кръщаващия се Ии-
сус Христос - Син Божий.

Иконите, посветени на това явление, от-
разяват верно евангелското описание като
го представят чрез съответни образи.

"Тайната на тайните - тайната на Пресве-
тата Троица е цяла в Църквата. В нея всич-
ко е от Отца чрез Сина в Светия Дух; тя е
царството на Отца и Сина и Светия Дух;
царуването на Отца чрез Сина в Светия
Дух" (Свети Юстин Попович, Православие-
то като философия на живота).

На този празник се отслужва Велик во-
досвет. И чрез него се освещава водното
естество като цяло. А част от Богоявлен-
ската вода се запазва в специални съдове
за през годината - за очистване и изцеле-
ние на човеците.

Радослав Йовчев

Над 200 000 безплатни винетки
за хора с увреждания изтичат

Силвия ГРИГОРОВА
В първите четири месеца на 2020 г.

изтича валидността на над 200 000
електронни винетки, отпуснати чрез
Агенцията за социално подпомагане на
хора с намалена работоспособност.
Право на безплатна едногодишна е-
винетка имат хора с над 50 на сто
намалена работоспособност, както и
семейства, които отглеждат деца с
трайни увреждания. Правото е за един
автомобил с мощност на двигателя до
160 к.с.

Повече от половината безплатни
винетки изтичат през януари 2020 г.
Общо 242 080 са е-винетките,
предоставени през 2019 г. на хора с
увреждания. Те са за над 23 млн. лв. и
са за сметка на бюджета на АПИ.

Проверка за срока на валидност на е-
винетките, отпуснати чрез Агенцията за
социално подпомагане, може да бъде
направена на сайта на АПИ api.bg и на
сайта bgtoll.bg. Директният линк за
проверка е https://check.bgtoll.bg.

Препоръчително е заявленията за
подновяването на безплатните винетки
да бъдат подавани, когато наближи
крайната дата на валидността им.

Хората, които имат право на безплатна
винетка, трябва да подадат заявление в
дирекция "Социално подпомагане" по
настоящ адрес - лично, с писмо или по
електронен път с електронен подпис.
Социалните служби обработват
документите в 7-дневен срок. Агенцията
за социално подпомагане изпраща
всекидневно обработените заявки на
Агенция "Пътна инфраструктура", която
издава е-винетката в рамките на
следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността на
пътното превозно средство, смяна на
регистрационните табели или бракуване
на автомобила, например, безплатната
е-винетка не следва автомобила. В този
случай правоимащият трябва в срок до
три работни дни да уведоми АПИ, за да
може да получи нова безплатна винетка
до изтичането на валидността на
първата.

Богоявление с празни-
ка Кръщение Господ-
не, приемайки, че при
кръщението на Иисус
на река Йордан се
появява Бог в своята
триединна същност:
Синът - Христос, Све-
ти дух - във вид на гъ-
лъб, който каца върху
Христос и Гласът на
Небесния Отец (Глас
Божи), който опо-
вестява, че Христос е
Негов Син [2] На този
ден имен ден празну-
ват: Богомил, Йордан,
Йорданка, Данчо, Бог-
дан, Богдана, Божидар,
Дана, Дан, Божан, Бо-
жана, Боряна, Бого-
люб, Боголюба, Бети-
на и др.

Според православ-
ния календар празни-

кът Йордановден оз-
наменува кръщението
на Иисус Христос от
Йоан Кръстител в р.
Йордан. В момента на
кръщението небето
"се отваря" и Све-
тият дух слиза върху
Христос във вид на
гълъб, а от небето се
разнася глас: "Този е
Моят възлюбен Син,
в Когото е Моето
благоволение". От-
тук и названието на
празника.

Този празник има
различни имена в раз-
личните области на
страната, като някои
от тях са Кръстов-
ден, Водици или Водок-
ръщи. Празникът е
наречен така, защото
на този ден всеки,
който иска да е здрав
през годината, се окъ-
пва или поне се изми-
ва на реката.

На този ден навс-
якъде, където има во-
доем, се извършва ри-
туалното хвърляне
на кръста от местна-
та църква. След из-
важдането на кръста
се служи тържестве-
на литургия, наречена
Велик водосвет. На

нея се обновява све-
тената вода в храмо-
вете. От нея всеки
носи вкъщи. Тя пази
от болести и пречис-
тва душата. Пази се
през цялата година за
тежки моменти в се-
мейството, ако някой
легне болен. На Йорда-
новден се месят три
ритуални хляба, при
чието замесване се
ползва остатъкът
от старата светена
вода. Единият е за до-
ма, вторият е за гос-
тите, а третият се
оставя пред вратите
на къщата заедно с
бакър вино за минува-
чите. Върху железен
предмет се изгарят
чемширените китки
от предишното Рож-
дество, а пепелта се
поръсва със светена
вода и се заравя под
овошка или тренда-
филов храст. С доне-
сената от църквата
свещ се запалва с
"нов" огън кандилото
в семейния иконоста-
с. Там се полагат и но-
вите рождественски
китки. Вечерта срещу
Йордановден е трета-
та (и последна) кадена

вечер. Тя трябва да е
постна.

От ритуалните из-
мивания и пръскания
с вода на Богоявление
тръгват и обичаите,
свързани с поливане-
то и мокренето на
всички именници, не-
зависимо от годишно-
то време.

Народа нарича праз-
ниците Богоявление и
Йордановден по общо
име "Водици", заради
връзката им към во-
да.

Според поверието,
ако на Йордановден
времето е студено и
сухо - годината ще бъ-
де добра и плодородна.

Замръзне ли хвърле-
ният във водата
кръст, годината ще
бъде здрава и плодо-
вита.

Вярва се, че този,
който е извадил кръс-
та от водата, ще бъ-
де здрав и щастлив.

Според народното
поверие през нощта
срещу Богоявление в
глуха доба небето се
отваря и всеки, кой-
то го види, ще получи
от Бог това, което си
пожелае.

Вторият етап на проекта на ЧЕЗ за
опазване на застрашени птици приключи
Силвия ГРИГОРОВА

Вторият етап от
теренните проучва-
ния по проекта Life
Birds приключи в края
на месец ноември
2019 г. Това е една от
най-ключовите дей-
ности в проекта, чие-
то пълно наименова-
ние е "Опазване на
застрашени видове
птици чрез обезопас-
яване на опасни за
тях въздушни еле-
ктропроводи в защи-
тени зони от Натура
2000 в Западна Бълга-
рия" - LIFE16 NAT/BG/
000612. Чрез нея еки-
път на "ЧЕЗ Разпреде-
ление България" АД и
неговият партньор -
Българско дружество
за защита на птици-
те (БДЗП), ще полу-
чат допълнително ин-
формация за рискови-
те за птиците въз-
душни електропрово-
ди в западната част
на страната.

През изминалия се-
зон проучванията
бяха съсредоточени в
няколко зониот Нату-
ра 2000, които са
част от проекта -
"Понор" BG0002005,
" Р а я н о в ц и
BG0002001", "Места"

BG0002076, "Славя-
нка" BG0002078 и
"Кресна" BG0002003.
Полевите експерти
обхождаха всеки месец
160 км. рискови за
птиците въздушни
електропроводи. Те
бяха предварително
определени в специа-
лен анализ, изготвен
от ГИС експерти на
БДЗП и "ЧЕЗ Разпреде-
ление България" АД.

Общият брой на ус-
тановените жертви
през 2019 г. е 47 инди-
вида от 18 вида пти-
ци. По време на проуч-
ването най-много
ж е р т в и
бяха кон-
статирани
в защитена
зона "Мес-
та". Сред
загиналите
птици са
о т к р и т и
10 обикно-
вени мише-
лова, 9 гар-
вана, 3 голе-
ми ястреба,
2 малки
ястреба, 2
орела змия-
ри и 2 бели
щ ъ р к е л а .
От общо
47 намере-

ни птици, 28 са заги-
нали вследствие от
токов удар и 19 от
сблъсък с проводни-
ците. Предстои дан-
ните да бъдат детай-
лно анализирани и да
се пристъпи към обе-
зопасяване на риско-
вите за птиците еле-
ктропроводи.

"ЧЕЗ Разпределение
България" АД старти-
ра изпълнението на
техническите мерки
по обезопасяване на
рискови стълбове,
идентифицирани по
време на теренните
проучвания от 2018

г. До момента са обе-
зопасени 520 броя
стълба, като са мон-
тирани и 127 броя
маркиращи устрой-
ства.

Теренните проучва-
ния ще продължат
три години, като зо-
ните на конфликт
между птиците и еле-
ктроразпределител-
ната мрежа ще бъдат
обезопасявани пое-
тапно. Проектът
"Опазване на застра-
шени видове птици
чрез обезопасяване на
опасни за тях въздуш-
ни електропроводи в

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР

защитени зони от На-
тура 2000 в Западна
България" е съфинан-
сиран от програма
Life на ЕС.  Изпълне-
нието му е естестве-
но продължение на
дългосрочната поли-
тика на "ЧЕЗ Разпре-
деление България" АД
и БДЗП за опазването
на биологичното раз-
нообразие - защита
живота на птиците и
осигуряване на въз-
можност за безопасно
гнездене. Времетрае-
нето на проекта е 63
месеца от 01.10.2017
г. до 31.12.2022 г.



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
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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 6 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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Вижте какво очаква различни-
те зодии през месец януари
2020.

ОВЕН
Напрежение у дома ви очаква

в началото на годината. Малките
конфликти бързо ще прерастват
в грандиозни скандали. Бъдете
много търпеливи и не си позво-
лявайте да избухвате. Конфлик-
ти с други членове на семей-
ството също са възможни. Рад-
вате се на добро здраве. Въз-
можно е да изпитвате леко не-
разположение понякога, но
всичко ще отминава за ден-два.
На работното място не бъдете
прекалено активни. Въздържай-
те се да приемате допълнителна
работа поне до средата на януа-
ри. Тогава е и подходящият пе-
риод за по-големи непредвиде-
ни разходи и инвестиции.

Месечен хороскоп за януари
2020: ТЕЛЕЦ

Настроили сте се романтично.
Ако нямате половинка, ще тър-
сите активно любовта и сте
склонни да се впускате в кратки
авантюри. И за семейните, и за
несемейните: страстта управля-
ва семейния ви живот и помага
да се сближите още повече с по-
ловинката. В здравословен
план ви очакват проблеми, бъ-
дете по-предпазливи. Отделяйте
време за почивка, за да не се
натрупва умората. На работа ви
очакват конфликти с колегите и
проблеми с работния процес. За
сметка на това във финансово
отношение се радвате на стабил-
ност.

БЛИЗНАЦИ
Ако сте без половинка, януари

няма да е подходящо време за
започване на връзка. Семейните
се радват на безоблачно щастие
и хармония у дома. Периодът е
подходящ за повече семейни
събирания. На работното място
ще получите повече работа, но и
възможности за развитие. Отно-
шенията ви с колегите са пер-
фектни. До 10-ти избягвайте го-
леми покупки и инвестиции.
След това бъдете бдителни и

харчете само след
сериозно обмис-
ляне.

РАК
Нова и вълнува-

ща връзка ви
очаква около сре-
дата на месеца.
Може да е интим-
на, може да е
приятелска. Няма
значение, но ще е
нещо, което ще ви
накара да се ус-
михвате и да нау-

чите нещо ново за себе си. Ако
имате сериозна връзка, сега е
моментът с половинката да об-
съдите следващата стъпка за от-
ношенията си. Радвате се на от-
лично здраве и дори малките
проблеми, които имате отдавна,
сякаш магически ще изчезнат.
Януари е идеален за онези от
вас, устремили се към кариерно
развитие. оглеждайте се за нови
възможности и дори нова рабо-
та.

ЛЪВ
Онези от вас, които са сами,

ще са във вихъра си на съблаз-
нители. Макар да не се очертава
да започнете сериозна връзка,
то поне със сигурност добре ще
се позабавлявате. Семейните ще
се радват на много романтика и
дори задълбочаване на взаи-
моотношенията с половинката.
Добро здраве, но много умора
ви е подготвил месец януари. На
работа обаче сте претоварени и
ще е почти невъзможно да отпо-
чинете. Възможно е да ви се на-
ложи да направите кратко слу-
жебно пътуване. Периодът е
подходящ за инвестиции, но са-
мо ако са свързани с нещо, кое-
то ви е познато - човек, дейност
и т.н.

ДЕВА
Очаква ви месец, пълен с лю-

бов. Ще намерите сериозен пар-
тньор за дългосрочна връзка.
Обвързаните могат да предприе-
мат следващата стъпка. Януари е
чудесен месец да направите/
приемете предложение за брак.
Малки болежки ще ви безпокоят
в иначе пълния със здраве ме-
сец. Няма да обърнете внимание
на повечето от тях и ще отминат
за нула време. На работното
място сте изцяло отдадени на
прогреса. Преследвате отдавна
поставени цели. Очаква ви по-
вишение. Месецът е идеален се
сериозни инвестиции, защото
финансите ви са стабилни.

ВЕЗНИ
В личния ви живот няма да

има проблеми, независимо дали
сте сами, или във връзка. Звез-

дите обаче оставят всичко във
ваши ръце. Ако искате да сте
щастливи, трябва вие да поеме-
те инициативата. През януари се
фокусирайте върху заздравява-
не на връзките - с приятели,
роднини, колеги и интимни пар-
тньори. Здравето ви е разклате-
но и трябва да обърнете спе-
циално внимание на начина си
на живот, за да държите ситуа-
цията под контрол. На работното
място също дните ви не минават
гладко. Налага се да влагате по-
вече усилия, за да свършите
обичайната си работа. Разсеяни
сте. Точно затова и трябва да се
въздържате от големи разходи и
да избягвате скъпи покупки.

СКОРПИОН
Началото на годината не е обе-

щаващо за личния ви живот, но
след като мине 14-ти януари се
радвате на любов и интимност с
половинката. Проблемите ви ся-
каш магически са изчезнали.
Неочаквани, но приятни събития
ще ви направят много, много
щастливи. Възможни са кон-
фликти с по-възрастни членове
на семейството, избягвайте да
си изпускате нервите. Макар в
началото на месеца да сте енер-
гични и здрави, последните 10
дни от годината ще бъдат проб-
лемни за вас. На работното мяс-
то нещата не изглеждат по-доб-
ре. Проблеми, закъснения с из-
пълнение на графика и търкания
с колегите ще бележат първия
месец от годината за вас. Избяг-
вайте да правите големи покуп-
ки и задължително се консулти-
райте с близък човек, преди да
правите инвестиции.

СТРЕЛЕЦ
Имате нужда от време за себе

си дори ако сте женени/ омъже-
ни. Използвайте януари, за да
се фокусирате върху себе си и
собствените си нужди. Помолете
половинката за разбиране и на-
мерете компромисен вариант.
Ако сте сами, избягвайте да за-
почвате връзка през януари.
Всичко това ще ви помогне да
се чувствате щастливи, енергич-
ни и отпочинати, затова и няма
да имате проблеми със здраве-
то. На професионалния фронт не
ви очаква нищо ново, но пък
няма да имате и проблеми. Успя-
вате да изпълнявате задачите си
добре и в срок. Макар да се
очакват търкания с някои коле-
ги, успявате да сдържите гнева
си и не навлизате в сериозни
конфликти. Ако планирате голе-
ми покупки, направете го след
20-ти, преди това се фокусирай-
те върху спестяването на пари.

КОЗИРОГ

Добрата подредба на планети-
те ще ви помогне да върнете
хармонията в личния си живот.
Успявате да промените проблем-
ните аспекти в отношенията с
половинката. Онези от вас, кои-
то са сами, ще срещнат специа-
лен човек, с който да завържат
продължителна връзка. Въз-
можни са сериозни конфликти с
по-възрастни членове на семей-
ството. Погрижете се за здраве-
то си и обърнете внимание на от-
давна отлагани проблеми. На ра-
ботното място усещате напреже-
ние и януари няма да ви донесе
много позитивни емоции, свър-
зани с работата. За сметка на то-
ва се радвате на неочаквани
приходи, които ще ви стабили-
зират финансово.

ВОДОЛЕЙ
Щастие, романтика и много

специални моменти ви очакват
през месец януари. Без значе-
ние дали сте сами, или семейни,
усмивката няма да слиза от ли-
цето и сърцето ви. Обичани сте и
ви обичат. Възможни са леки
моменти на напрежение с по-
възрастни членове на семей-
ството. Те няма да са свързани с
вас, но вероятно ще се наложи
да влезете в ролята на арбитър.
През свободното си време сте
изморени и всячески опитвате
да си откраднете време за по-
чивка. През целия януари това
ще е трудно постижимо. За съ-
жаление на работното място си-
туацията не е много по-различ-
на. Дребни кавги и леко забавя-
не ще внесат напрежение в про-
фесионалния ви живот. За смет-
ка на това във финансово отно-
шение се радвате на стабилни
приходи. Няма да имате неочак-
вани големи разходи през месе-
ца.

РИБИ
Ако сте сами, сега е моментът

за нова романтична връзка. Ако
сте с половинка, ще отделите
много време върху емоционал-
ната страна на отношенията си,
не толкова върху сексуалната.
Периодът е идеален да опознае-
те още повече партньора си.
Радвате се на добро здраве и
дори хроничните болежки ще
успеете да преборите сами и у
дома. Януари е идеален за пре-
подреждане на кариерните ви
цели. Използвайте свободното
време на работа, за да намерите
начини да сте по-ефективни в
това, което вършите. Приходите
ви са добри и дори да имате
неочаквани разходи, ще успеете
много добре да ги вместите, без
да се отрази на стабилността на
бюджета ви.
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ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 06-10.01.2020

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АМБИЦИОЗНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ. КОМПАНИЯТА ВСЕКИДНЕВНО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ,
СВЪРЗАНИ С ИЗНАСЯНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА, ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОМЕРИ, РЕМОНТ НА
СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ,
КАСТРЕНЕ, ПРОФИЛАКТИКА НА ТРАФОПОСТОВЕ И ДРУГИ. УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЗИ МЕРКИ НАЛАГА ДА
БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 06 – 10
ЯНУАРИ 2020 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО:

ОБЛАСТ
ДАТА/ПЕРИОД ВРЕМЕТРАЕНЕ   ЗАСЕГНАТ РАЙОН /УЛИЦА, КВАРТАЛ,  УПИ, ПИ/
ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЩИНА БРЕЗНИК  
НА 07.01.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  КОНСКА:   УПИ III-202, КВ.6  ,   КВ.26,КЪЩА
ОБЩИНА ПЕРНИК  
НА 08.01.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  КЛАДНИЦА:   V-15 ,КВ.19  , VIII-29,КВ.18  , XI-29 КВ.18 ДЕЛТА

ХИЛ  , АКАЦИЯ  1,1,2, БАКИНИЦА  7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, БЕРЛИН
24,14,15,20,17,19,5А,10,12,1А,9,8,3,1,7,5,2, БОР  6,1,2,8,7,5, БОРИС ТОДОРОВ  3,13,7, БРЕЗИТЕ
25,9,11,3,26,4,10 КЪЩА,13,2, БРЕЗОВИЦА  7,24,19,22,20,8,11,2, БРЮКСЕЛ  10,2,3,3А,1,4, ВАЛОГО
26,19,6,9,16,24, ВАРШАВА  8,12,4А,6,3, ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29,15А,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, ВИЕНА  2,7,5, ВИЛНА ЗОНА,
ВИТОША1,3,6,7,5,2,21,80,35А,26,35,70,57,38А,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,
33,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37В,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55, 76,60,
ВОДЕНИЧИЩЕ  21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, ВОЛГА  19, ГОРСКО СТОП.ВИТОШКО  , ГРАДИНАРСКА  3,6,1,2,
ГРАНИТ  10,6,8,17,2,16, ДАБО  15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, ДЕЛТА ХИЛ  КВ.17, ДОБРОВОЛЕЦ
19, ДОНЧО ВАТАХ  10,6,1,3,4, ЕДЕЛВАЙС  7 ВИЛА,14,24,6,4,12, ЖК.ДЕЛТА ХИЛ, УПИ VI-33, КВ.12  ,
ЗДРАВЕЦ  1,4, ИВАЙЛО  7,1,13,3,6,8,5,15,19,2, ИВАН ЦВЕТАНОВ  8,75,13,2,22, ИГЛИКА  4,14,25,7,23, ИЗГРЕВ
4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, ЙОРДАН БОЖОВ  15.,6,4,16,9,2,5,3,13,21,11,7,15, КАЛИНИЦА  12,2,8,3,5,4,10,
КАМЕНАРСКА  19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, КОКИЧЕ  10,1,8, КРАКРА  15,25,1,7,21,12,9,3,19,16А,8,30,10,23,
ЛАЛЕ  25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2А,8,23,17, ЛАТИНКА  10,6,4,2,5,14,18,1, ЛИВАДИТЕ 11,5,13,3, ЛОНДОН
72,35,55,53,70,9А,9Д,44,11,52,17,9В,22,КВ.17,46,38,24,1,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, МАК 7,
МАТНИЦА 45,26 КЪЩА,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52 КЪЩА,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50
КЪЩА,33,64,66,55,51,23,56,32,17, МИНЗУХАР  9,5, МИРКОВИЦА  40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, МЛАДОСТ
3,6,7,2,4, МОРЕНА  3,17,23,19,21,18,9,15, МОСКВА  12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, ОМУРТАГ  .16,5,
ПЕТЪР ЯНЧОВ  25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 КЪЩА,2,4.,4, ПЛАДНИЩЕ  5, ПОБЕДА  3,15, ПРАГА
28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, РАЗКРЪСКЕ  , РАЙНА КНЯГИНЯ  11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, РИЛА  4,1,2, РИМ
46,48,44,52,50,60,58, РУДНИЧАР  1,2,19,2,4,12,7,27,23,21,5,10,11., С. КЛАДНИЦА, ОБЩИНА ПЕРНИК,
ЕКОЛОГИЧНО СЕЛИЩЕ;ДЕЛТА ХИЛ, СЕЛИМИЦА  , СОФИЯ
91,52,55,58,69,76,73,66,60,63,74,77,80,72,83,56,54,61,71,59,68,79А,79,81,75,64,30,36,45А,14,32,

46,49,12,53,8,51, СПАС БУРНОВ  9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61.,.1, СТАДИОНА
2,16,12,14,18,8,10,13,5,15,35,38,41, СТАМЕН МИЛКИН  1,7,5,2, СТРУМА  1, СУХА КЛАДНИЦА  , ТИНТЯВА
1,7,13 ВИЛА,6,16, УПИ II-35,КВ.17 ДЕЛТА ХИЛ  , УПИ V||-КВ.20  , УПИ X-017112,КВ.83  , УПИ XI- 922 КВ.58  ,
УПИ XVI-12,КВ.20  ДЕЛТА ХИЛ, УПИ XXIX-29,КВ.20 ДЕЛТА ХИЛ  , УПИ XXXIII-31 КВ.20  , УПИ III-21  КВ.20  ,
УПИ ХХ-523,КВ.51  , УПИ-IX 29  КВ.18, ХVII-11010,11038  , ХАН КРУМ  18,7,16,3,5, ХЕМУС  16,19,23,10,23,
ХИЖА СЕЛИМИЦА  , ЦАР САМУИЛ  54,22,39,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14А,53,33,63,34,61,20,50
КЪЩА,27,28,48,57,10,19.,30,9,16,7,13,8,36,106Г,106Б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89
КЪЩА,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, ЦАР СИМЕОН
2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20А,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,50,25,31,30,53,28,42,

58,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,41,54,30.,36,55,60, ШИПКА  5,14,11,1,23,3,26,12А,12,13,6,16,9, ЮРИЙ
ГАГАРИН  2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1, ЯЗОВИРСКА  8,12, ЯРОВЕЦ  21,2,4,7,5,3,8,6,2,   С. ВИТОШКО-
М.СЕЛОТО,РЕЗИДЕНЦИЯ,КВ.17,СЕЛИМИЦА,ДО ТПК,СЕЛИМИЦА

НА 08.01.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  КЛАДНИЦА:   V-15 ,КВ.19  , VIII-29,КВ.18  , XI-29 КВ.18 ДЕЛТА ХИЛ  , БЕРЛИН
24,14,15,20,17,19,5А,10,12,1А,9,8,3,1,7,5,2, БРЮКСЕЛ  10,2,3,3А,1,4, ВИЕНА  2,7,5, ГОРСКО СТОП.ВИТОШКО
, ДЕЛТА ХИЛ  КВ.17, ЖК.ДЕЛТА ХИЛ, УПИ VI-33, КВ.12  , ЛОНДОН
72,35,55,53,70,9А,9Д,44,11,52,17,9В,22,КВ.17,46,38,24,1,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, РИМ
46,48,44,52,50,60,58, С. КЛАДНИЦА, ОБЩИНА ПЕРНИК, ЕКОЛОГИЧНО СЕЛИЩЕ ДЕЛТА ХИЛ, СОФИЯ
91,52,55,58,69,76,73,66,60,63,74,77,80,72,83,56,54,61,71,59,68,79А,79,81,75,64,30,36,45А,14,32,
46,49,12,53,8,51, СТАДИОНА  35,38,41, УПИ II-35,КВ.17 ДЕЛТА ХИЛ  , УПИ V||-КВ.20  , УПИ XVI-12,КВ.20
ДЕЛТА ХИЛ, УПИ XXIX-29,КВ.20 ДЕЛТА ХИЛ  , УПИ XXXIII-31 КВ.20  , УПИ III-21  КВ.20  , УПИ-IX 29  КВ.18,
ХVII-11010,11038  ,   С. ВИТОШКО-М СЕЛОТО,РЕЗИДЕНЦИЯ,КВ.17

НА 08.01.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  РУДАРЦИ
НА 08.01.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 09:00 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  СТУДЕНА, ОБЩ. ПЕРНИК:   ПОЯС №1НА ЯЗОВИР

СТУДЕНА
ОБЩИНА РАДОМИР  
НА 07.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   НА 08.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   НА 09.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   НА 10.01.2020 Г. /09:30 -

16:00 Ч./ -  ДРУГАН:   VI-485,КВ. 45
ОБЩИНА ТРЪН  
НА 07.01.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА 09.01.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  С.КОЖИНЦИ ОБЩ. ТРЪН
НА 08.01.2020 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ -  ПЕНКЬОВЦИ
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

В СЕКЦИЯ „ГРАФИЦИ“, НА АДРЕС HTTP://WWW.CEZ-RP.BG/BG/GRAFICI/GRAFIK-NA-PLANIRANI-REMONTI/. МОЖЕТЕ ДА
СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ И ОТ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕТО „АВАРИИ, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ“ НА
CEZ-RP.BG, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ
ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО И ЗА ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МУ. ОСВЕН
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ, С ЦЕЛ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА
АЛТЕРНАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ВЪРXУ КОИТО СА
ИЗВЪРШВАНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ, СЕ НАЛАГАТ КРАТКОВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО, ЧИЯТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Е ПОД 5 МИНУТИ

РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПОДНАСЯ ИЗВИНЕНИЯ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЗА СЪЗДАДЕНИТЕ
НЕУДОБСТВА ОТ ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО.

Краят на света настъпва през 2020 година?
Известната га-

дателка Джини
Диксън предсказ-
ва в своята книга
от 1970 г. „При-
зив за слава“, че
светът ще бъде
ударен от Арма-
гедон през 2020 г.

Тя е жената,
п р е д с к а з а л а
убийството на
а м е р и к а н с к и я
президент Джон
Ф. Кенеди през
1963 г.

В книгата Дик-
сън пише: „Армагедон ще се случи през 2020 г., когато фалшивият
пророк, Сатаната и Антихристът ще се надигнат и ще се борят срещу
човечеството“.

Мнозина обаче казват, че прогнозите на Диксън, починала през
1997 г., не винаги са били точни.

Както Спутник съобщава, Диксън обявила апокалипсис и за1962 г.,
а също и че ще бъде открит лек за рак през 1967 г.

България остава най-бедната, най-неграмотната,
най-корумпираната страна

Не съм оптимист за новата година,
заяви финансовият експерт Мика Зай-
кова. Според нея България остава
най-бедната, най-неграмотната, най-
корумпираната страна.

Страната ни остава без върховен-
ство на закона. Имаме ръст на БВП, но
темпове от 3-4% не са темпове, които
водят до доближаване до страните от
Европейския съюз, уточни тя.

"Системата ни на здравеопазване е
в пълен хаос. В годината, в която нямаше засушаване, нямаме вода.
Имаме и най-мръсния въздух. От страна за инвестиции и за разви-
тие се превърнахме в страна, която събира боклука на Европа и го
гори“, заяви Зайкова пред БНР.

По думите й през следващата година се очаква да настъпи реце-
сия, а страна с отворена икономика като нашата е сериозна застра-
шена:

„Тъй като се влияем от това, което става по света. Не можем да очак-
ваме сериозно подобрение, защото изнасяме стоки с ниска добаве-
на стойност… В продължение на години правим мимикрия на рефор-
ма... Най-големият инвеститор са децата ни, които работят навън“.

Българинът изхвърля 1/3 от всичко, което купува
Тази година ще изхарчим близо 2 милиарда лева за трапезата и

подаръците. На фона на това, в дните след празниците кофите често
осъмват препълнени с ненужна или негодна вече храна. Според
експерти всеки от нас изхвърля една трета от това, което е купил.

По-добре да остане, отколкото да не стигне - водени от тази максима,
особено около празниците, в домовете ни влиза повече, отколкото
можем да изядем. Дни по-късно, част от парите ни, под формата на
храна, отиват в кофата. Килограм след килограм, годишно успяваме
да изхвърлим  670 тона храна на боклука.

„Българинът изхвърля средно 1/3 от всичко, което купува. Това
означава, че всеки път като влезем в магазина и погледнем
количката, мисловно трябва да пресметнем, че то, 1/3 директно
заминава в кофата”, коментира готвачът Божана Кацарова.

За да не изхвърляме толкова много, съветът е да се замисляме
какво купуваме и трябва ли ни наистина. „Мислете по-отговорно
когато пазарувате, задавайте си винаги въпроса: „Имам ли нужда от
това нещо?”, каза още тя.

Ако все пак сме се запасили
ненужно, идва въпросът:
„Можем ли да дарим храна
организирано?”. Вариант
дават многобройните
Facebook инициативи. Лорета
Тодорова за трета година
организира кампанията
„Коледно чудо”. Тя събира
хранителни дарения за
възрастни хора и в
неравностойно положение.

„Някак в ежедневието си
все бързаме и не успяваме да помислим за тези неща, но когато има
някой, който да те подкани – нещата се случват по-лесно”, коментира
Тодорова.

За фирмите, вариант са даренията към Хранителната банка, но има
определени условия - храната да е в срок на годност, да не е нарушена
опаковката й и да е с ясен произход.

„Всяко производство и търговски процес неизбежно генерира
брак. Те могат да се възползват от наличието на това решение – да
се свържат с Хранителната банка, да доставят храната, а ние да я
обслужим до онези, които най-много имат нужда от нея”, посочва
Цанка Миланова от Българската хранителна банка.

Голямото затруднение за фирмите идва от това, че всеки продукт
трябва да се обозначава индивидуално с надпис „дарение". Затова
понякога и за бизнеса пътят на останалата храна към боклука се
оказва по-бърз и по-лесен.

И все пак, от началото на годината в складовете на Хранителната
банка у нас са получени продукти на стойност над 630 000 лева.

Според данни на Европейската комисия всички държави членки
изхвърлят общо около 80 млн. тона храна годишно. Загубите от това
са около 143 млн. евро. Обърнато в храна – по 178 кг на човек.

„Просто трябва да започнем да мислим малко повече и за другите
хора, не само за себе си”, каза Лорета Тодорова.
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Днес не е препоръчително да завързвате нови
познанства. Няма да може да контролирате емо-
циите и поведението си, което ще доведе до се-
риозни конфликти. Обмислете добре финансови-
те въпроси, за да не пропуснете момента, за по-
лучаване на бонус. Вечерта може да се наложи, да

се занимавате с ремонти и домашни проблеми.

Днес толкова умно ще се разпореждате с пари-
те, че няма да изпуснете и един лев. При това в
ръцете ви ще се окажат пари на приятели и коле-
ги. Може да ви възложат организацията на масо-
во събитие, но може да не се съгласите. Вечерта
говорете с хора, които могат да слушат, за да се

разтоварите емоционално и получите морална подкрепа.

Очаква ви енергиен подем и много работа. Може
да учите, да овладявате нова професия или да
предприемете бизнес пътуване. В личната сфера,
също не намалявайте темпото, особено ако ва-
шият роман е започнал наскоро. Вечерта се очак-
ват малки приходи. Оставяйте настрана пари, за

ремонти и домашни нужди.

Трябва да се съсредоточите върху малките не-
ща и онова, което в бъдеще ще ви носи полза. Де-
тайлите може да са незначителни, но обещаващи.
Не бягайте от любовта, дори ако ви се струва, че
избраникът ви не е съвършен. Може да действате
първосигнално, но тук този метод е неподходящ.

Възможно е решение, на отдавна тревожещ ви проблем.

Препоръчително е да положите усилия, за да ре-
шите финансовите си проблеми. В противен слу-
чай и крачка няма да направите напред в основна-
та си дейност. Не гледайте в далечното бъдеще,
ако ви предложат нова работа. Тук схемата за
вас е проста - ако предложението е интересно,

тогава трябва да се съгласите без съмнение.

Ще получите много приятни новини, ще се срещ-
нете с разнообразни хора и най-важното, ще реа-
лизирате желанията си. Имайте предвид, че не
трябва да казвате на всички за вашите цели в ка-
риерата. Особено, ако сте ужасно суеверни. За да
подобрите здравето си, не се нуждаете от хапче-

та, а от голяма доза оптимизъм.

Очаква ви добър ден, в който ще имате доста-
тъчно сили за работа и време за общуване с прия-
тели. Не забравяйте и за домакинската си рабо-
та, дори ако непрекъснато ви търсят за бизнес
дела. В личната сфера назрява не просто кон-
фликт, а сериозен разговор с любимия. Между

другото, той ще сложи всичко на мястото си.

Предстои ви, самостоятелно да решите, да бъ-
де или да не бъде. Става дума за нова позиция, коя-
то ще отвори пред вас много перспективи. На
предизвикателството на користни личности не
отговаряйте, иначе изведнъж ще загубите всич-
ко. Във финансовата сфера може да направите

непоправима грешка, ако не изчислите текущите си разходи.

Днес прехвърлете всички важни срещи, за вто-
рата половина на деня, за да не се разкъсвате
между домашните дела и работата. Необходимо
е да обърнете внимание на онези, които открито
ви пречат, да постигнете успех в кариерата. Ако
разумно подходите към такива въпроси, вечерта

ще почивате на лаврите си. Успокойте само апетита си.

Трябва ентусиазирано да се заемете с нови де-
ла, за да докажете своите таланти и компетен-
тност. Един добър ден за получаване на пари,
сключване на сделки и участие в различни съби-
тия. Във финансовата сфера, може да има зат-
руднения при прехвърляне на пари чрез превод. Ве-

черта се въздържайте, от спонтанни покупки.

Не се препоръчва да сте прекалено разточител-
ни с парите и лекомислени в любовните дела. Ако
искате да станете по-успешни и щастливи, е
време да промените приоритетите си. Въпроси-
те от семеен характер, ще решите бързо и без
крайности. Но в работата, не се стремете към

победа на всяка цена, в противен случай ще загубите.

Може да получите неочаквана оферта за рабо-
та, което ще ви предаде оптимизъм. Този, който
ви пречи, несъзнателно ще ви помогне. Лесно ще
намерите общ език с всички, но любимият, няма
да иска да споделя вашето мнение. По-късно, ще
разберете причините за разногласието. Вечерта

е подходяща да релаксирате у дома с чаша алкохолна напитка.
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Äâèæè ñå ïðîåêòúò çà òîïëîòî íà çàëà „Äðóæáà”
Документите са предоставени на министерството на младежта и спорта

Проектът за дофи-
нансирането на отоп-
лителна система в
бившата волейболна
зала в спортен ком-

плекс „Дружба“ се зад-
вижи.

Вече окомплектова-
ната документация
бе обсъдена на послед-

ната общинска сесия,
а на 27 декември доку-
ментите са били пре-
доставени в минис-
терството на мла-

дежта и спорта.
Както е известно на

любителите на спор-
та, залата беше ре-
монтирана,но н проек-
та не беше предвиде-
но отопление за тре-
ниащите в нея гим-
настички, волейболис-
ти и представители
на клуб "Боец".

На този етап об-
щинската админис-
трация има една от-
лична комуникация с
ресорното министер-
ство и се работи в
синхрон, категоричен
бе секретарят на об-
щината Мартин Ма-
риов.

След Нова година
от министерството
ще трябва да минис-
терството да извър-
ши своята част от

Бихме и Молдова на тенис
В крайна сметка Козбинов доказа, че

заслужава да е много по-напред от 818-а
позиция в световната ранглиста, а при вто-
рото сервиране за победата Кузманов се
пак приключи битката в своя полза. Това е
първа победа за него на ниво АТР, като той
имаше досега три поражения в три турни-
ра от сериите "Чалънджър", а иначе е но-
сител на 19 титли от сериите "Фючърс".В
предния двубой от турнира в Австралия
Мико също показа класата си, нищо че за-
губи в три сета от 53-ия в света Камерън
Нори.След Кузманов и Козбинов на корта
излязоха Гришо и Албот, като единстве-
ният българин в тенис елита надделя над
първата ракета на Молдова с 6:2, 6:3 за 84
минути игра на централния корт в Сидни
във втори кръг от ATP Cup.Капитанът ни се
възползва от перфектен начин от колеба-
нията в първия сет на Албот, а и сервираше
достатъчно убедително, за да не губи ни-
какво време в налагане на превъзходство-
то си на корта. Втората част започна отлич-
но с нов пробив на Гришо, но той впослед-
ствие направи две двойни грешки и загуби
предимството си.Димитров намали нивото
на сервиса си във втория сет, но не спря да
прави невероятни отигравания и постигна
втори брейк, след което успешно сервира
за мача. Григор печели още 35 точки за
втората си победа на ATP Cup. В срещата
на двойки Гришо и Лоазаров отстъпиха с
4:6, 6:7  срещу Козбинов и АЛбот. Въпреки
това  България има всички шансове да се
класира за следващата фаза, като послед-
ните битки ще бъдат срещу Белгия с водач
Давид Гофен.

И Шиникова бие на тенис
Изабелла Шиникова стигна до много

труден успех във втория кръг на квалифи-
кациите на WTA International турнира в
Оукланд, надигравайки световната №154
Джулия Гато-Монтиконе. Българката изос-
таваше със сет, но намери пътя до победа-
та след редица обрати – 2-6 6-4 6-4.Във
втората част италианката двукратно се
връщаше от пробив пасив, но Шиникова и
в двата случая реагира с рибрейк и си вър-
на аванса, пише TennisKafe.Изабелла бе
поставена в ролята на догонваща в реша-
ващия трети сет, когато спечели само точ-
ка от първите три гейма. Тя също на два пъ-
ти трябваше да връща пробива, но след ка-
то го стори за втори път, успя да издържа
натиска в подаването си и серия от четири
поредни гейма след 2-4 я изведе до успе-
ха.При 5-4 тя изоставаше с 15-40, но въпре-
ки това съумя да се измъкне и реализира
втория си мачбол.Така втората ни ракета
се приближи на победа от основната схе-
ма, като последният ? мач от квалифика-
циите ще бъде срещу световната №110 Ми-
нен.Белгийката също постигна драматичен
обрат, елиминирайки Арина Родионова с 2-
6 6-4 7-6(5). В третия сет тя трябваше да
спасява цели четири мачбола, преди сетът
да влезе в тайбрек.

дейността като въз-
ложител, за да може
нещата да се случат.
При всички положе-
ния спортният кален-
дар от страна на
спортните събития
ще бъде богат, въпре-
ки че на този етап
все още е рано да се
конкретизират точ-
ните спортни съби-
тия.

Смятам,че перниш-
ката спортна общес-
твеност ще бъде до-
волна от предстоя-
щото в света на спор-
та.

На всички спортни
клубове пожелавам
много успехи  и много
медали през Новата
година – каза в заклю-
чение Мартин Ма-
риов.

Унгарците с респект към националите
Селекционерът на

Унгария Марко Роси
се изказа ласкаво за
България, но все пак
смята, че отборът
му има отлични шан-
сове да победи в Со-
фия през март.

Италианският тре-
ньор определи като
най-голям проблем за

унгарците мантали-
тетът на българи-
те.

„Българските фут-
болисти имат ти-
пичния балкански
манталитет. Те ус-
пяват да намерят ре-
зервите, от които
имат нужда, за да
надскочат възмож-

ностите си. Това е
точно това, което
ни лопсва на нас и
което ни пречи да
вървим напред. Съв-
сем не е лесно. Гледах-
ме Лудогорец, който
победи Ференварош
в Будапеща за Лига
Европа и почти го
направи и в Разград“,

Бивш миньорец става треньор
Бившият футбо-

лист на „Миньор”
(Перник) и ЦСКА Ру-
мен Трифонов придо-
би треньорски лиценз
"А", съобщава pirins-

port.
През есента той бе

част от отбора на
"орлетата", но полу-
чи тежка контузия и
пропусна по-голямата

част от есенния полу-
сезон. Трифонов изка-
ра практиката си за
треньор заедно с
Иван Цветков.

Сърцатият брани-

Бащата на Еди
Хърн отписа Кубрат
Пулев за световната
титла на IBF. Както
е известно, Еди Хърн
е агент на шампиона
Антъни Джошуа.Ба-
ри Хърн, който е ос-
новател на Match-
room Sport, бе потър-
сен от медии да спо-
дели мнението си
относно бъдещето в
тежка категория в
п р о ф е с и о н а л н и я
бокс. Той говори и за
евентуалния бъдещ
мач за титлата меж-
ду Кубрат Пулев и

заяви Роси пред ме-
диите в Унгария.

„Ние имаме по-доб-
ри шансове да спече-
лим срещу България
в София, отколкото
срещу Исландия в
Рейкявик. Или срещу
други отбори. Ако
погледнем по друг на-
чин, жребият е мно-

го благосклонен към
нас“, призна италиа-
нецът.

„Не сме в състоя-
ние да подценим ни-
то един отбор, още
повече, че България е
горе-долу на нашето
ниво. Освен това, те
ще бъдат домакини“,
завърши Марко Роси.

тел призна, че има
предложения да про-
дължи и кариерата си
като футболист, но
се колебае. Защитни-
кът от Козлодуй е иг-

рал в кариерата си за
Миньор (Перник),
ЦСКА, Локомотив (Со-
фия), Септември,
Монтана и полския
Миедж Легница.

Бащата на Еди Хърн отписа Пулев

Антъни Джошуа за
световната титла

на IBF, както и за то-
ва кой от него и

Олександър Усик ще
е по-труден съпер-

ник за световния
шампион.

„Харесва ми битка
срещу Пулев, но от
гледна точка на сти-
ловете мисля, че Усик
е по-трудна битка.
Това е така, защото
Олександър Усик има
по-добри крака и мо-
зък от Пулев".

"Мисля, че Пулев е
корав боксьор, кой-
то ще затрудни
Джошуа, но вече е
аут от тази об-
ласт“, заяви по ад-
рес на нашенеца
Хърн пред iFL TV.
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По левче на час ще получават полицаите от февруари

ПРОГОВОРЯТ ЛИ ФАКТИ-
ТЕ, БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ. Тази
максима май бяха подценили
бившите пернишки управници,

които в навечерието на кметските избори се
скъсаха да се хвалят как са довели община-
та едва ли не до цветущо състояние, а най-го-
лемият им успех бил свързан със стопяване-
то на натрупани борчове. Да, ама не, както
казваше един голям български публицист.
Защото истината се оказа малко по-различ-
на. Ама все се пита човек има ли смисъл да
послъгваш, като шило в торба не стои и циф-
рите все ще лъснат в публичното пространс-
тво? И тогава може и да се попиташ кой те е
дърпал за езика да говориш, като си знаеш
резила? Та когато на следваща сесия някои
съветници си позволят да правят изявления и
пожелания, касаещи натрупването или ненат-
рупването на общински борчове, е по-добре
да помислят над изреченото. То вярно, дума
дупка не прави, ама все пак... Щото може да
станеш за смях...

ТРАДИЦИИТЕ ВЕЧЕ НЕ СА ТОВА,
КОЕТО БЯХА. По-точно сбърканите тради-
ции. За табиетите в Перник и откупуването на
кръста в централния пернишки храм ни е ду-
мата. За пръв път днес за богоявленския
кръст няма да се броят пари, а ще се проведе
ритуалът с изваждането му от водата. Така
най-сетне ще се върне към живот истинският,
изконният ритуал. Любопитно е да видим кол-
ко ще са храбреците, които ще се метнат в ле-
дената вода, за да грабнат Божия символ.
Казват, че на Йордановден болен, скочил за
кръста, никога не е имало. Дано. Щото синоп-
тиците са безпощадни по отношение на мину-
совите температури. Само да подсетим огне-
борците да разбият леда в басейна, че иначе
някой от храбреците може да се понатърти.

ПОКРАЙ КРИЗАТА С ВОДАТА ВЕЧЕ
НА ЧОВЕК ВЕЧЕ МУ ИДЕ ДА ВИКНЕ -
спрете тоя фейсбук. Щото аман от разбира-
чи, аман от светила, които си надскачат и
сенките - кой от кой с по-апокалиптична
прогноза за пернишката драма. Някакъв
анонимен професор дори заяви, че изходът
за Перник бил един. Да се търсят начини да
се преселят хората по други места, щото
язовирът и след пет - шест години нямало
да се напълни и т.п. Ми къде бе, човече, да
ни преселят и как го виждаш това? Събира-
ме си парцалките в торбата, мятаме я на ра-
мо и хайде към ... не е ясно къде. Ама все
пак ще почакаме още малко - може да е на-
мерил и къде да ни пресели. Дано не е на
някой пустинен остров... И само да попита-
ме сигурен ли е, че там ще има водица?
Или само ще сме влачили торбите залудо?

"Пътуваща читателска
къща" с нова инициатива

Светла ЙОРДАНОВА
"Всеки от нас притежава библиотека от кни-

ги, които е прочел и иска да достигнат до по-
вече хора. Или такива, към които вече е изгу-
бил интерес, а защо не да освободи място за
нови. Ето защо ние от Пътуваща Читателска
Къща, решихме да създадем инициативата
"Нов свят за Книгите", така организаторите
представят своята инициатива във Фейсбук.

До 03.03.2020 г. всеки желаещ може да да-
ри книгите си като се свърже с организатори-
те на лично съобщение в мрежата, на телефон
0899397482/0878638688 или на имейл
patuvashta.kashta@gmail.com. Станаха ясни и
местата в Перник и Радомир, където ще се съ-
бират книгите. В Перник това ще става в Бър-
зи закуски Диабло, който се намира в кв. Из-
ток на канала, а в Радомир това ще става в My
Credit, който се намира на ул. Дупнишка 7.

Събраните книги ще бъдат дарени на нуж-
даещи се читалища и на няколко домове за
деца в градовете Перник, Радомир и околните
села." - споделят от Пътуващата читателска
къща и се надяват повече хора да припознаят
тази инициатива като своя.

Къде точно ще бъде
раздавана вода днес!
Днес вода ще бъде раздавана от 10:00 ч.

до 16:00 ч. в кварталите "Могиличе", "Бай-
кушева Махала", "Проучване" и "Тева"

10:00 - 14:30 ч. - кв. "Могиличе" по маршрут:
10:00 - 11:30 - ул. "Света Петка", ул. "Никола

Козлев", ул. "Оборище"
11:30 - 13:00 ч.- ул. "Тодор Каблешков", ул.

"ул. Лилия", ул. ул. "Стоян Заимов"
13:00 ч. - 14:30 ч. - ул. "Захари Стоянов", ул.

"Клисура", ул. "Стефан Караджа", ул. "Дой-
ран", ул. "Сан Стефано"

10:00 - 15:30 - кв. "Байкушева махала" и кв.
Проучване по маршрут:

10:00 ч. - 12:30 - ул. "Угърчин", ул. "Кърджа-
ли", ул. "Враца", ул. "Одрин"

12:30 - 13:30 - ул."Варна", ул. "Русе",  ул."Би-
толя"

13:30 - 14:30 - ул. "Ахтопол", ул."Брацигово",
ул."Охрид" , ул. "Преспа"

14:30 - 15:00 - при бл.№3 в кв. "Проучване"
15:00 - 15:30 -  при бл.№7 в кв. "Проучване"
10:00 - 15:00 - кв. "Тева" по маршрут:
10:00 - 11:00 - при магазин "Блян"
11:00-12:00 - при СУ "Св. Константин - Кирил

Философ"
12:00 - 13:00 - Колелото
13:00 - 14:00 - при бл. №98
14:00 - 14:30 - ул. "Република"

Любомира ПЕЛОВА
Повече пари за но-

щен труд в МВР са
предвидени от тази
година.Увеличението
е заложено в годиш-
ния бюджет и беше
очаквано. Вече има и
издадена заповед на
министър Младен Ма-
ринов.

По един лев на час,
вместо досегашните
25 стотинки, вече ще
получават между 15
и 20 хиляди служите-
ли от февруари.

Промяната важи за
всички служители "на
терен" - патрулните
и граничните служи-

тели, дежурните час-
ти към полицейските
управления и жандар-
мерията.

"Месечното прави
между 50 и 60 лева в
зависимост от броя
на смените. От 2007
година това не е про-
меняно, минималната
работна заплата се е
качила поне три пъ-
ти от тогава - сега
вече е 610, тогава е
била, сега да не сбър-
кам самата цифра, но
около 200, така че
съвсем нормална и
много закъсняла
мярка е това", заяви
Илия Кузманов от УС

Отказаха концесия за
кариера в  Кладница

Силвия ГРИГОРОВА
Минис-

терският
съвет от-
казва да
п р е д о с -
тави кон-
цесия за
добив на
с к а л -
нообли-
цовъчни
материа-
ли от на-
х о д и щ е
"Бъзговец", което е разположено в земли-
щето на село Кладница, община Перник.
Причината е попадането на територията в
границите на Природен парк "Витоша".
Разработването на посоченото находище е
недопустимо и е в нарушение на чл. 31, т. 7
от Закона за защитените територии, се по-
сочва в мотивите за взетото решение.

Учителите вече с минимум
1085 лева основна заплата
Светла ЙОРДАНОВА

Между 17 и 18 про-
цента се увеличават
заплатите на учите-
лите и педагогически-
те специалисти от
днес. Минималното
увеличение за всички
педагогически длъж-
ности ще бъде 17 про-
цента.

Това е записано в
Анекса към Колектив-
ния трудов договор
(КТД), подписан през
ноември от Минис-
терството на обра-
зованието и науката
и от национално пред-
ставителните синди-
кални и работодател-
ски организации в сис-
темата на предучи-
лищното и училищно-
то образование.

Според документа
учителите ще получа-
ват не по-малко от
1085 лв. основна зап-
лата. Минималните

възнаграждения на
старшите учители
ще достигнат 1120
лв., а на главните учи-
тели - 1176 лв. Дирек-
торите на детски
градини и училища ще
получават не по-мал-
ко от 1334 лв., а за-
местник-директори-
те - 1246 лв.

За целта в бюдже-
та за 2020 година са
заложени 360 млн. лв.
повече за трудови
възнаграждения на
учителите. Предви-
дени са и 54 млн. лв.

Национален детски конкурс
за авторска приказка
Светла ЙОРДАНОВА

Дирекция "Култу-
ра" на Столична об-
щина организира де-
вето издание на На-
ционалния детски
конкурс за авторска
приказка "Ще ти раз-
кажа приказка".

Конкурсът е на сво-
бодна тема и в него
могат да участват
деца в две възрасто-
ви категории: 9-12 го-
дини и 13-15 години.

Всеки автор може
да участва с приказ-
ка (до три печатни

страници), в четири
екземпляра, изпрате-
ни в запечатан плик,
като изпише върху
всеки от четирите
екземпляра лични
данни (трите имена,
дата на раждане,
град, точен адрес,
училище и телефон
за връзка).

Наградите и за две-
те възрастови групи
ще бъдат лаптоп,
таблет и книги.

Награждаването на
победителите и
представянето на

сборника с творбите
им ще се състои през
първата половина на
2020 г.

Творби ще се прие-
мат до 31 януари
2020 г., включител-
но, до 17.00 ч. в Дело-
водството на Дирек-
ция "Култура" или из-
пратени по пощата
(важи пощенското
клеймо) на адрес:

София 1000
пл. "Славейков" №4
Дирекция "Култура"
За конкурса "Ще ти

разкажа приказка"

за увеличение на ин-
дивидуалните ра-
ботни заплати на не-
педагогическия пер-
сонал.

Заплатите на учи-
телите бяха увеличе-
ни с не по-малко от 20
процента и от 1 януа-
ри 2019 година. В уп-
равленската програма
на правителството
се предвижда да се
постигне двойно уве-
личение на учителски-
те заплати до края на
мандата на кабинета,
който е през 2021 г.

на Синдикалната фе-
дерация на служите-
лите на МВР.

Припомняме, че
през ноември минала-
та година стана
ясно, че увеличение
ще има.

На 5 юли полицаи и
надзиратели излязоха
на протест под про-
зорците на Минис-
терския съвет с иска-
не на по-висока цена
на нощния труд.

Тогава вътреш-
ният министър зая-
ви, че ги подкрепя, но
парите били по-необ-
ходими за здравеопаз-
ване и за училищата.
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