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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
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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. Йоан Кръстител
(Ивановден)

Кръстът и
спасението

Християнският кръст е символ на
спасението. За перничани безводието
се превърна в път към Обетованата
земя, затова Богоявление трябваше да
покаже тоя път. Казват, че в тия дни
небето се отваря и сбъдва мечти. Вче-
рашното ритуално вадене на кръста
от водоема на пожарната бе именно
търсене на спасението. Затова и инте-
ресът бе като на библейска промоция с
елементи на холивудски екшън.

Водата ще ни спаси от безводието и
тук символиката е неуместна. Но кръс-
тът ще си го носим като обица на ухо-
то, че и водата е ценност, при това с
библейски измерения. Перник за първи
път се кръщава по нов ритуал, за да на-
мери християнското утешение и пъ-
течката към спасението. Вярата про-
дължава да крепи вярващите поради
липса на друго.

Другото са  отговорност и справед-
ливост, които се оказват дефицитна
стока на политическия пазар. Разводн-
яването на проблема и нагнетяването
на напрежение не вещаят нито спасе-
ние, нито надежда. Кръстът и спасе-
нието вчера минаха през басейна на по-
жарната, но докато не минат през Чис-
тилището на отговорността, удавени
сме в безводието.

СЪПЕРНИК

- 80 / 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

Слънчево

Кметът на общината му подари икона на Св. Иван Рилски
Светла ЙОРДАНОВА

45-годишният Емил Янев извади богоявленския кръст в Пер-
ник.

Ритуалът за ваденето на кръста в Перник бе проведен за пър-
ви път от десетилетия по инициатива на църковното настоя-
телство при храм "Св. Иван Рилски" и с подкрепата на Община
Перник.

"Щом стана ясно, че в Перник ще има отново такъв ритуал
реших, че ще участвам.

Нямах и капка колебание, независимо от температурите на-
вън", каза Янев след като извади кръста от ледената вода.

Той пожела на всички перничани здраве и успехи през новата
година Заедно с него в басейна на пожарната в центъра на Пер-
ник скочиха още петима смелчаци.

Кметът на общината Станислав Владимиров поздрави Янев и
му подари икона на Свети Иван Рилски, а църковното настоя-
телство бе осигурило парична награда за всички участници.

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

“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
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ÏÎ ÂÈÊ ÌÐÅÆÀÒÀ
ÇÀÙÎ ÃÅØÅÂ ÎÒÌÅÍÈ
ÑÐÅÙÀÒÀ Ñ ËÈÄÅÐÀ ÍÀ ÁÑÏ
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ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
търси

компютърен оператор

владеещ Word, PageMaker, Photoshop
Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч. на
ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72,

0887 884 095

Млад мъж наръга
съселянин в Кладница

Любомира ПЕЛОВА
21-годишен е задържан за причинява-

не на телесна повреда на свой познат.
Инцидентът е станал в края на минала-

та седмица, в пернишкото село Кладни-
ца. Проникнато е в жилището на 39-го-
дишен мъж и му е нанесена порезна ра-
на в областта на врата.

Закаран е в МБАЛ "Р. Ангелова", къ-
дето му е оказана първа помощ. Според
медците опасност за живота му не е
имало.

Служители на Второ РУ започнали
разследване и много бързо задържали
предполагаемия извършител, 21-годи-
шен с постоянен адрес в Благоевград,
но от известно време живущ в Кладни-
ца.

Изяснено е още, че жертвата и извър-
шителя преди инцидента са били заед-
но. Причините за случилото се са в про-
цес на установяване.

Започнато е досъдебно производство.

Медиците от ЦСМП-Перник
получиха коледни бонуси
Силвия ГРИГОРОВА

Без сериозни пробле-
ми са преминали двата
почивни дни за меди-
ците от Центъра за
спешна медицинска по-
мощ, като изключим
четирите катастро-
фи, станали на тери-
торията на региона,
за щастие без смър-
тни случаи. Две от ка-
тастрофите са ста-
нали в Перник и две в
Земен, поясни дирек-
торът на ЦСМП д-р
Валери Симеонов.
"Прави впечатление,
че през почивните
дни амбулаторните
прегледи са намалели

наполовина- от 300
през предходната сед-
мица, на 160 сега. На
всички сигнали спеш-
ните екипи са реагира-
ли много бързо, неза-
висимо къде се намира
болният. Благодаре-
ние на добрата орга-
низация на работа, ус-
пяхме да сведем до ми-
нимум извънредният
труд. Това ни позволи
да реализираме иконо-
мии, които бяха разда-
дени в навечерието на
Коледа на всички под
формата на бонуси.
Всеки от екипа на
ЦСМП получи процен-
тно допълнително ма-

териално стимулира-
не в размер на близо
50% от основното ме-
сечно трудово възнаг-
раждение. От този
стимул бяха лишени
само онези, които има-
т наложено админис-
тративно наказание и
назначените в ЦСМП
през последните 6 ме-
сеца. Смятам, че това
ще мотивира още по-
вече целия екип да ра-
боти още по-добре и
по- всеотдайно за по-
вишаване на качество-
то на здравното об-
служване на пациенти-
те от областта", поя-
сни д-р Симеонов.
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Отстраняват авариите по
ВиК мрежата в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Аварийни екипи на "В и К" Перник и дру-

ги водоснабдителни дружества работиха
на 6 януари по отстраняване на аварии на
Клон 2, при бензиностанция "Еко" на вън-
шноградската магистрала. Ремонтни дей-
ности по отстраняване на течове по водоп-
роводната мрежа се извършваха и на две
места на ул. "Благой Гебрев", при кметс-
тво "Изток" и в района на кв."Хумни дол".
Това информираха от ръководството на "В
и К" Перник.

Прокуристът на дружеството инж. Камен
Каменов увери, че се полагат усилия ава-
риите да бъдат отстранени навреме, така
че да не се стига до удължаване на време-
то, през което е спряно водоподаването в
съответните райони.

Аварийните екипи увериха, че до обяд са
били отстранени двата теча на ул. "Благой
Гебрев", при кметство "Изток" и водата в
района ще бъде пусната съгласно утвърде-
ния график.

XI Национален конкурс за
мартеница "Пижо и Пенда"

Светла ЙОРДАНОВА

Сдружение "Дай, бабо, огънче" гр. Пер-
ник и Читалище "П. К. Яворов" 1926 г. - с.
Мещица; общ. Перник канят всички желае-
щи за участват в единадесетото издание
на традиционния Национален конкурс за
мартеници "Пижо и Пенда".

Първомартенската обредност заема
важно място в годишния зимен цикъл, с
нея се отбелязва прехода от зимата към
пролетта.

В конкурса можете да участвате със
следните творби:

. Мартеници - най-дълга; най-оригинална

. Пано

. Oбемни кукли
Достоверността, художествената стой-

ност и оригиналност ще са критериите за
многото награди разпределени по групи:

. Групова изработка - до 10 години

. Индивидуална изработка - от 10 до 14
год.; над 14 години

Всяка творба трябва да бъде придруже-
на със следната информация:

1. Трите имена и възраст на автора
2. Училище; извънучилищно звено
3. Телефон и email за връзка
Най-добрите модели ще бъдат наградени

и подредени в изложба.
Мартениците трябва да бъдат изпратени

до 20.02.2020 г. (важи пощенското клеймо)
на адрес:

Перник
кв. "Твърди ливади"; ул. "Първи май" 21
Детски Образователен център "Дай, ба-

бо, огънче"
Или с. Мещица 2353;
Ул. "Г. Димитров" 40
НЧ "П. К. Яворов" 1926 г.

Ïðåäñòàâÿò ñêóëïòóðèòå íà ïðîô. Åìèë Ïîïîâ â Èíäèÿ
Перничанинът е единственият българин с творби в Националния мемориал на Солния поход в Данди

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

Светла ЙОРДАНОВА
Ден преди Коледа в

столицата в Галерия-
книжарница "София
Прес" бе открита из-
ложба "Посвещение" с
творби на проф. Емил
Попов. Тя бе открита
със съдействието на
Клуб "Приятели на
Индия" иПосолство-
то на Р Индия в Со-
фия

Изложбата пред-
ставя оригинални
творби на именития
наш скулптор проф.
Емил Попов, текстове
от Махатма Ганди и
за него, и документал-
ни фото- и видеома-
териали за Ганди и На-
ционалния мемориал
на Солния поход в Дан-
ди, Индия.

Експозицията се ор-
ганизира по повод
150-годишнината от
рождението на Ма-
хатма Ганди, с почит
към българския при-
нос в създаването на
най-мащабния скул-
птурен комплекс, пос-
ветен на една от све-
товно значимите лич-
ности на ХХ в.

Националният ме-
мориал на Солния по-
ход в Данди, щата Гу-
джарат, Индия, пре-
създава проведения
през 1930 г. от Ма-
хатма Ганди и негови
сподвижници поход за
сол - знаково събитие
в борбата за незави-
симост на Индия от
британска колониална
власт и емблематич-
на за делото и идеите
на Ганди кампания.
Осемдесет последова-
тели на движението
сатяграха - за граж-
данско неподчинение,
водени от Махатма
Ганди, поемат на Сол-
ния поход на 12 март
1930 г. и за 25 дни из-
минават пеша 385 км
от вътрешността на

страната до край-
брежното селище Дан-
ди на западния индий-
ски бряг. Към 80-има-
та, които са извес-
тни поименно, по
пътя се присъедин-
яват с хиляди. На 6 ап-
рил 1930 г. на брега на
Арабско море край
Данди, Ганди и хората
му добиват сол от
морска вода, като по
този начин демонс-
тративно нарушават
гарантиращ монопол
на британците над
солта в Индия закон,
в знак на неприемане-
то му.

Сред 40-имата ав-
тори, поканени след
изрична селекция на
организаторите, да
изобразят в пор-
третни фигури в цял
ръст 80-те следовни-
ци на Махатма Ганди в
знаменития С?лен по-
ход, е проф. Емил По-
пов. В рамките на уър-
кшоп, проведен през
2013 г. в Мумбай, Ин-
дия, той извайва от
глина конкретни уча-
стници в Солния по-
ход - две фигури, на
които впоследствие
се прави силиконово-
бронзова отливка.
Проф. Попов е еди-
нственият българин
сред подбраните про-
фесионални скулпто-
ри, повечето от кои-
то от Индия, но също
така и от Австрия,
Бирма, Великобрита-
ния, САЩ, Шри Ланка,
Япония и от Тибет.

Емил Попов е профе-
сор в Националната
художествена акаде-
мия и неин възпита-
ник - през 1975 г. се
дипломира със спе-
циалност скулптура.
Роден е в Кюстендил
през 1951 г. Има над
двадесет самостоя-
телни изложби у нас и
в чужбина, първата

през 1994 г. в Хам-
бург, Германия. Уча-
ствал е в множество
други художествени
форуми - биеналета,
изложения и симпо-
зиуми, три от които
в Индия. Автор е на
скулптурни изображе-
ния в бронз и гранит
на Ванга, Илия Беш-
ков, Златю Бояджиев,
Атанас Буров, Йордан
Радичков, Григор Вач-
ков. Негови творби са
притежание на Нацио-
налната галерия в Со-
фия, Музея "Пушкин"
в Москва, Национал-
ния музей във Варша-
ва, Музея "Данте" в
Равена, Музеят
"Мост" в Норвегия,
Пражкия музей в Че-
хия, представляват
част от скулптурни
паркове по света и от
частни колекции в
България, Япония,
Франция, Австрия,
Швейцария, Испания,
сред които на Юго
Вутен (Белгия) и на
Петер Лудвиг (Герма-
ния) и др. Член е на
Съюза на български-
те художници от
1979 г.

За работата си в
екипа на Националния
мемориал на Солния
поход в Данди, вид-
ният наш скулптор
отбелязва: "Първото
предизвикателство
за мен бе как ще се
съвместят различни
индивидуалности в
композицията от 80
фигури. Осъзнах, че в
идеята стои принци-
път за съвместно съ-
ществуване на разли-
чията, който за Ганди
е жизнена и полити-
ческа практика. Еди-
нственото изискване
бе фигурите да са
реалистични, да вну-
шават похода. Това бе
възможност за всеки
от нас да излезе от

самотата
на ателие-
то, за да се
влее в един
колаж, кой-
то все по-
добре раз-
бирах като
израз на
единението
- непознато
за света,
в д ъ х н о в -
яващо и ак-
туално, но-
сещо надеж-
да за ново
р а з в и т и е
във взаи-
моотноше-
нията меж-
ду общнос-
тите и
държавите
в планета-
рен мащаб."

И спо-
деля: "За
мен да уча-
ствам в
проекта На-
ц и о н а л е н
м е м о р и а л
на Солния поход в Дан-
ди бе паметно съби-
тие. В днешно време
материалните прио-
ритети изместват
драстично духовните
в нашия живот. Оста-
ва надеждата хората
и лидерите - национал-
ни и световни - да си
спомнят и най-вече да
прилагат опита на
Ганди в обществения
живот за решаване на
н а й - б о л е з н е н и т е
проблеми. ... Постига-
нето на политически
резултат от огромна
трудност със средс-
тва, заложени в ду-
ховната практика на
Индия вдъхва надеж-
да. Сатяграха и ахи-
мса, синоними на при-
държането към исти-
ната и ненасилието,
са въведени от Ганди
като единствени
средства за постига-

не на целите - полити-
ческа независимост,
социална справедли-
вост, отстояване на
правата. И всичко то-
ва във време на най-
унищожителни войни,
време на колониално
господство, време на
расови сблъсъци - нас-
ледство на насилие-
то."

Националният ме-
мориал на Солния по-
ход в днешния индий-
ски град Данди пред-
ставлява разгърнат
многокомпонентен
комплекс, разположен
на площ от 61 000 кв
м. Проектът е приет
през 2005 г., следват
години на поетапно
изграждане и през
2019-та е официално
открит.

Изложбата ще про-
дължи до 17 януари
2020 г.

Фестивал на българската драматургия - Януари 2020
Светла ЙОРДАНОВА

От 13 до 31 януари
2020 г. публиката,
жадна за българска
словесност и драма-
тургия, ще гледа спек-
такли на наши класи-
ци и съвременници,
както и интерпрета-
ции по български ав-
тори.

Неслучайно Фести-
валът на българската
драматургия се про-
вежда през януари. По
думите на Йордан Ра-
дичков от едноименна-
та му пиеса, януари е
най-българският месец.

Това ще бъде чет-
въртото издание на
"Януари - фестивал на

българската драма-
тургия". За първи
път публиката е пока-
нена да участва, като
избере най-добрите.
Ще бъдат присъдени
Награда на публиката
за Най-добър спекта-
къл, Най-добра женска
роля и Най-добра мъж-
ка роля.

Амбицията на орга-
низаторите е всяка
година под един пок-
рив да бъдат събира-
ни едни от най-обича-
ните от публиката
български автори, ка-
то Рачо Стоянов, П.
К. Яворов, Емилиян
Станев, Димитър Ди-
мов и други, както и

творчески дебюти на
млади автори.

Началният час на
спектаклите е 19.30
часа, мястото е Нов
Театър НДК.

За зрителите, кои-
то си закупят билети
за повече от две пред-
ставления за януар-
ския фестивал на бъл-
гарската драматур-
гия на касата на теа-
търа, ще бъдат пред-
ложени намаления от
цените на билетите.

Почитателите на
Мелпомена ще могат
да гледат: "Антих-
рист"- режисьор Бой-
ко Илиев, "Търновска-
та царица" - също под

режисурата на Бойко
Илиев, "Голямото вли-
зане"- режисьор Нико-
лай Акимов, "Съноди-
ва"- автор и режисьор
Красимира Дуковска,
"Поручик Бенц"-драма-
тизация и режисура
Бойко Илиев, "Два би-
лета за Париж"- режи-
сьор Робин Кафалиев,
"Индже"- режисьор Си-
мона Попова, "Май-
стори"- сценична вер-
сия и режисура Бойко
Илиев, "Ненапразни
усилия на любовта"-
режисьор Цвете Лаза-
рова, "Мелодия"- Пос-
тановка и муз. карти-
на Клара Армандова,
"Промяна"- идея, дра-

матизация и изпълне-
ние Йоана Буковска-
Давидова, "Когато
гръм удари"- режи-
сьор Бойко Илиев,
"Пилето, което казва
Ку"- режисьор Иван
Юруков, "Очите на
хората"- Моноспекта-
къл на Иван Рангелов,
"Секс, наркотици и
hip-hop"- постановка
Станислав Дойнов,
"Усещане за любов"-
режисьор Бойка Велко-
ва. Вечерните теат-
рални представления
и музикални концерти
в Нов Театър НДК са
от 19.30 часа, а пред-
ставленията за деца -
от 11.00 часа.
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Тежките обвинения срещу държавното управление отправи лидерът на БСП Корнелия Нинова в Перник

Любомира ПЕЛОВА
На 29 декември имах

среща с жителите на
Перник, от които бях
упълномощена да
поискам среща с глав-
ния прокурор, за да
потърся информация,
защото хората искат
да се поеме отговор-
ност. Половин час
преди началото й оба-
че Гешев я етмени. То-
ва е право на главния
прокурор, но нашата
работа е да искаме
справедливост и да
търсим истината,
заяви на пресконфе-
ренция в Перник вче-
ра лидерът на БСП
Корнелия Нинова.

,,Въпреки това зада-
дох своите въпроси
до главния прокурор в

писмен вид. В тях го
попитах дали има об-
разувани досъдебни
п р о и з в о д с т в а в ъ в
връзка с водната кри-
за в Перник, ако има
такива, срещу кои
длъжностни лица и по
кой от член от Нака-
зателния кодекс  са
заведени те, води ли
се разследване по до-
говора за ремонта на
стената на язовир
''Студена'' на стой-
ност 32 милиона лев.
Държим също така да
получим отговори за
износа и изгарянето
на боклуци на наша
територия'', допълни
Нинова.

,,Смятам, че това е
нормален начин на ра-
бота на народен пред-

ставител и председа-
тел на парламентарна
група в Народното
събрание. В продълже-
ние на 30 години ни-
кой не понесе отго-
ворност за престъп-
ленията, което дове-
де до недоверие на
гражданите към бъл-
гарските институ-
ции, което вече не е
проблем на БСП, а
проблем на държав-
ността'', подчерта
лидерът на опозиция-
та и добави, че БСП е
сигнализирала 17 пъ-
ти за водата и 47 пъ-
ти за боклука, но ни-
кой не им е обърнал
внимание.

,,Разполагаме с офи-
циална информация,
че за последните пет
години у нас са прис-
тигнали 734 хил. тона
боклук от трети
страни, предимно от
Африка и Азия. Бяхме
в Бобовдол и там по-
ложението е нетър-
пимо вече. Кризата с
боклука вече става на-
ционален проблем, как-
то и водната криза,
която беше само лока-
лен'', обясни още Кор-
нелия Нинова.

,,До всичко това се

стигна заради безха-
берие, некомпетен-
тност и съмнения за
корупция. Ние искаме
обективно разследва-
не, а не изпращане на
виновните в Белене,
както каза премие-
рът. Искаме обектив-
но разследване, дока-
зателства и съд за
виновните лица. Така
че ще чакаме отговор
от главния прокурор
и при получена инфор-
мация отново ще дой-
дем тук и ще ви ин-
формира как тече раз-
следването, добави
Нинова.

Лидерът на общин-
ската структура на
БСП в Перник Кирил
Леонов заяви на прес-
конференцията вче-
ра: "Ще настояваме за
проверка на регионал-
ното сметище в най-
кратки срокове. Проб-
лемът с боклуците,
които влизат в стра-
ната касае всички.
След като се вижда
какво става в други
градове, ще настоява-
ме да се провери и
състоянието в Пер-
ник". Той беше катего-
ричен, че членовете
на БСП не трябва да

Защо Гешев отмени срещата
с лидера на БСП?

Любомира ПЕЛОВА
Вчера главният прокурор Иван Гешев

трябваше да проведе среща с председа-
теля на Парламентарната група "БСП за
България" Корнелия Нинова по нейно ис-
кане и с оглед на заявеното й желание да
предостави информация от значение за
водените разследвания по повод водната
криза в гр. Перник.

"Поради публично заявеното намерение
да бъде проведен брифинг в Перник от
председателя на ПГ "БСП за България" г-
жа Нинова, с основна тема - срещата в
Прокуратурата на Република България, съ-
щата беше отменена от главния прокурор.
Прокуратурата на Република България
няма да позволи да бъде използвана за
постигане на политически цели и в нару-
шение на конституционно регламентира-
ните й правомощия, независимо от полити-
ческия субект. По всяка информация или
сигнал за извършено престъпление, ПРБ
ще извърши проверка и ще предприеме
необходимите действия, съгласно българ-
ското законодателство.

При заявена необходимост за предос-
тавяне на информация от значение за уп-
ражняване на парламентарните правомо-
щия на народните представители, поради
значимостта и обществения отзвук на
проблемите с водоснабдяването на насе-
лението в района на Община Перник,
главният прокурор на Република Бълга-
рия има готовност да предостави на На-
родното събрание обобщени данни за
предприетите действия, след съгласуване
с наблюдаващите прокурори (по реда на
чл. 198, ал. 1 от НПК и съгласно Решение
на Конституционния съд от 06.06.2017 г.,
к.д. 15/2016 г.).

Съзнавайки своята отговорност към бъл-
гарските граждани, Прокуратурата на Ре-
публика България периодично ще инфор-
мира обществото за напредъка по взетите
на специален надзор от прокурор от ВКП
разследвания." Това съобщиха официално
от пресзентъра на Прокуратурата на Ре-
публика България.

Перничанин задържан за
унищожаване и повреждане

Любомира ПЕЛОВА
26-годишен е задържан за унищожава-

не и повреждане.
Вчера, около един час след полунощ, е

подаден сигнал от служители на охрани-
телна фирма, че е счупено стъкло на врата
на голям магазин в пернишкия квартал
"Изток". Полицаи от Второ районно управ-
ление блокирали района и задържали
предполагаемия извършител - 26-годишен
от областния град. Наложена му е поли-
цейска мярка за срок от 24 ч.

Образувано е досъдебно производство
по  чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс и
работата продължава.

Мъж обгоря при пожар
Любомира ПЕЛОВА

71-годишен мъж е пострадал при пожар
в дома му.

Инцидентът е станал на 4 януари, в зе-
менското село Елов дол. Пламнала къщата
на 71-годишен местен жител, при което са
унищожени около 60 кв. м. покривна конс-
трукция, домашно имущество, бяла, черна
и компютърна техника и около 20 кв. м. на-
вес. При опит за гасене е пострадал собс-
твеникът на имота, който е получил изгар-
яния по ръцете и тялото.

Причината за пожара е късо ел.съедине-
ние.

Разпределят 90 000 лева
по програма de minimis

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд "Земеделие" отпуска

90 000 лева по de minimis на земедел-
ските стопани отглеждащи единствената
за страната ни автохтонна порода - Из-
точнобалканска свиня във връзка с пос-
ледствията от Африканската чума по
свинете.

Това реши Управителният съвет на ДФ
"Земеделие".

Финансова подкрепа имат право да по-
лучат регистрирани земеделски стопани,
които имат сключен договор за развъд-
на дейност с "Асоциация за развъждане
и съхранение на Източнобалканска
свиня".

Финансовото подпомагане, което сто-
паните ще получат по линия на минимал-
ната държавна помощ е в размер до 75
лв. за едно животно за закупуване на
фураж за неговото изхранване до края
на 2019 г.

Подкрепата има за цел да компенсира
част от производствените разходи по из-
хранване на животните и за справяне с
последствията от ограничителните мерки
във връзка с Африканската чума по сви-
нете.

Общият размер на подпомагането за
един земеделски стопанин по схемата
de minimis не може да надхвърля лево-
вата равностойност на 25 000 евро (48
895.75 лв.) за период от три данъчни го-
дини (2017- 2019 г.).

Предстои ДФ "Земеделие" съвместно
с Министерството на земеделието, хра-
ните и горите да изготвят указания за
предоставяне на помощта.

се притесняват да
участват в протес-
ти. "Във всички чеш-
ми не тече вода. Това,
че сме членове на БСП
не можем ли да про-
тестираме. Пробле-
мът е за всички пер-
ничани. Не става въп-
рос за яхване на про-
тести, в каквото об-
виняват БСП." - каза
още той.

 "Една от мерките,
които се изпълняват
в момента в Перник е
да се търси вода. Лич-
но аз не вярвам , че ще
се намери такова ко-
личество, което да
може да задоволи пер-
ничани и да напълни
водния обем на язови-
ра. В момента подава-
ме 300 л /сек., а в язо-
вира влизат 200. Така
че всички сме доста-
тъчно интелигентни
да можем да си напра-
вим простата ари-
тметика. Най-вероя-
тно  до края на януа-
ри ще ударим така на-
речения критичен ми-
нимум, който много
трудно се пречиства
и надали ще можем да
консумираме водата",
допълни Кирил Лео-
нов.

При работа на официален празник
- минимум двойна надница
Силвия ГРИГОРОВА

Инспекцията по
труда напомня на ра-
ботодателите, че са
длъжни да изплатят
минимум двойно въз-
награждение на ра-
ботниците и служи-
телите си, които се е
наложило да работят
на официалните праз-
ници. За посрещането
на Рождество Хрис-
тово празничните
дни бяха 24, 25 и 26
декември, а за Нова
година - 1 януари 2020
г. Надницата достига
четворен размер, ако
работата в тези дни
е и извънреден труд,
тъй като той също
се изплаща със 100%
увеличение.  Извънре-
ден в празнични дни е
трудът за работещи-
те на ненормиран ра-

ботен ден или при
подневно отчитане
на работното време и
полагането му се въз-
лага със заповед на ра-
ботодателя.

Работещите в усло-
вията на сумирано от-
читане на работното
време трябва да полу-
чат двойно възнаграж-
дение, ако по график
трябва да положат
труд в празничен ден.

Крадци на кабели в ареста
Любомира ПЕЛОВА

Двама са задържани
за кражба на кабел.

Престъплението е
извършено на 4 януа-
ри, когато бил пода-
ден сигнал за срязан

многожилен кабел на
територията на фир-
ма в областния град.
Служителите на реда
реагирали незабавно и
задържали предпола-
гаемите извършите-

ли - мъже на възраст
42 и 23 години от об-
ластния град. Наложе-
на им е 24 часова по-
лицейска мярка  и е за-
почнато бързо произ-
водство.

В този режим на рабо-
та извънредният
труд се заплаща в края
на периода, за който е
въведено сумираното
отчитане на работно-
то време и то с 50%
увеличение. В този сми-
съл, ако те работят в
ден на официален праз-
ник по график, за тях
това не е извънреден
труд и не се заплаща с
увеличение.
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Çà âîäàòà, âúçäóõà è "Äèøàé, Ïåðíèê"
Право на отговор относно позиция на директора на ТЕЦ "Република"

Уважаеми г-н Спа-Уважаеми г-н Спа-Уважаеми г-н Спа-Уважаеми г-н Спа-Уважаеми г-н Спа-
сов,сов,сов,сов,сов,

Възползваме се от
правото си на отго-
вор на ваша позиция
относно Сдружение
"Дишай, Перник", пуб-
ликувана в интернет
издания и социални
мрежи на 17.12.2019 г.

Обръщаме се към
вас в момент, в който
градът ни се намира в
хуманитарна криза,
предизвикана от бе-
зотговорно и неком-
петентно управление
от страна на държа-
вата и очевидна без-
с т о п а н с т в е н о с т .
Става ясно, че причи-
ните за тази криза са
нарушаването на за-
кона, преследването
на лични интереси и
вероятна корупция.
Резултатът от по-
добно нехайство са
десетки хиляди хора,
принудени да живеят
в условия на риск за
тяхното здраве. Бедс-
твеното положение е
факт, който не може
да бъде заличен с как-
вито и да е оправда-
ния или политическа
демагогия, след като
не са взети необходи-
мите навременни мер-
ки.

Правим тази връзка
с кризата с водата, за
да фокусираме и ваше-
то внимание към
крайния резултат от
последователното не-
зачитане на закона и
поставянето на лич-
ния интерес над об-
ществения. Дейнос-
тта на ТЕЦ "Републи-
ка" е доказано, че е би-
ла и може да бъде опа-
сна за здравето на жи-
веещите в региона.
Вярваме, че по този
въпрос няма да спо-
рим, защото същес-
твуват редица дока-
зателства в тази на-
сока. Надяваме се
бедственото положе-
ние с водата да бъде
сигнална лампа за вас
и да не се стигне до
момент, в който от-
ново ще се търсят
виновни за нещо, кое-
то от години е пред
очите на всички.

Решихме да отгово-
рим на вашето из-
явление от 17.12.2019
г., за да разсеем съм-
ненията ви за дейнос-
тта и целите на "Ди-

шай, Перник", а с това
и да ви бъдем полезни
в работата занапред.

1. Погрешно ни оп-
ределяте като "еко
активисти". Всеки от
нас има различна про-
фесия и доброволно
отделя не малка част
от своето време за
каузите на "Дишай,
Перник". Ние сме
граждани на гр. Пер-
ник,  обединени от
идеята за чист въз-
дух и превръщането
на града ни в по-добро
място за живот.

2. Не манипулираме
страховете на хора-
та. Тези страхове са
реални. Те не са резул-
тат от дейността на
"Дишай, Перник". Про-
дукт са на дългого-
дишната дейност на
ТЕЦ "Република", но и
на отговорните влас-
ти, които многократ-
но са показвали неспо-
собност да се
справят с даден проб-
лем. Страховете са
реални,  защото ТЕЦ
"Република" не е при-
мер за отговорно от-
ношение към околна-
та среда.

Всички сме свидете-
ли на замърсявания-
та, причинени от не-
регламентирано из-
гаряне на отпадъци,
от липсата на модер-
на пречистваща сис-
тема, от неорганизи-
раните емисии, които
бълва централата. За
да разбереш, че от
ТЕЦ-а идва отровна
миризма не се изисква
да си тесен експерт
еколог. Да видиш, че
централата не разпо-
лага с модерни пречис-
тващи системи и че
прилича на развалина
също не се изисква
професионален поглед
и подготовка. Необхо-
димо е само проява на
интерес и готовност
за изразяване на граж-
данска позиция.

3. Ние нямаме моно-
пол над обществено-
то мнение, нито над
отоплението и топ-
лата вода на десетки
хиляди граждани в
Перник. Изразяваме
позиции по дадени те-
ми, но всеки може сам
да прецени дали сме
прави или грешим. Ръ-
ководенето от вас
предприятие обаче е

в монополно положе-
ние за жизнено важни
услуги за населението
и, според нас, тази ви
позиция е използвана
неведнъж за всяване
на страх у хората.
Уверяваме, че сдруже-
нието не разчита на
подобни похвати и не
преследва такива це-
ли.

4. "Дишай, Перник"
не се противопос-
тавя на инвестицион-
ни предложения, кои-
то са ориентирани
към подобряване на
екологичната обста-
новка и качеството
на атмосферния въз-
дух в града. Дали едно
инвестиционно пред-
ложение е в съот-
ветствие с екологич-
ните норми обаче не
зависи единствено
от вашата заявка и
твърдения.

Това се установява
след експертна оценка
и процедура, уредена
в националното зако-
нодателство, но и
предписана от право-
то на Европейския
съюз. Подаването на
възражения срещу да-
дено инвестиционно
намерение не води до
спирането му, нито
пречи да бъде реали-
зирано. То е част от
легитимна процедура,
чиято цел е осигур-
яване на прозрач-
ност, участие на
всички заинтересова-
ни страни, а оттам и
условия за вземане на
обосновано и точно
решение от страна на
компетентните орга-
ни. Поради това не
приемаме каквито и
да е внушения, че с
инициативата за по-
даване на възражения
умишлено саботираме
работата на ръково-
дената от вас цен-
трала.

5. Ако предлаганите
от вас алтернативи
са доказано безопасни
и ТЕЦ "Република" раз-
полага с необходими-
те инсталации за из-
гаряне и оборудване
за очистване, то вие
не следва да сте при-
теснени за реализира-
нето на поредното ви
инвестиционно наме-
рение. Поради тази
причина не разбираме
агресивната ви пози-
ция към "Дишай, Пер-
ник".

6. В изявлението си
твърдите, че инста-
лациите на ТЕЦ "Ре-
публика" изгарят го-
ривото при темпера-
тури над 1000 граду-
са и при пълно очи-
стване на газовите
емисии от фини пра-
хови частици, серен

диоксид и др. Към
днешна дата обаче не
разполагаме с никакви
факти за това, че
котлите на ТЕЦ-а мо-
гат да повишат тем-
пературата на горене
до подобни нива, ни-
то доказателства за
твърденията, че очи-
стването на газове-
те е пълно. Напро-
тив, налице са мно-
жество видеомате-
риали, от периода в
който ръководство-
то на ТЕЦ-а призна, че
е изгаряна биомаса,
от които можем да
придобием представа
за нивото на очи-
стване на емисиите.
Ето защо твърдим, че
липсата на такава ин-
формация и доказа-
телства дава право
на "Дишай, Перник", а
и всеки гражданин, да
пита по тези въпро-
си, но и да настоява
за извършване на про-
цедура по ОВОС. Ре-
шението по този въп-
рос е в компетенции-
те на съответните
държавни органи.

7. "Дишай, Перник"
не е против използва-
нето на биомаса като
гориво и оценява дек-
ларираните от вас на-
мерения за постигане
на екологични цели. В
същото време, откри-
то заявяваме нашите
основни съмнения от-
носно: начина на опо-
лзотворяване на био-
маса в наличните
мощности на ТЕЦ "Ре-
публика"; нивото на
контрол над центра-
лата от институции-
те; гаранциите, че
предприятието би
спазвало и изгаряло
стриктно само разре-
шените видове гори-
ва. Тези съмнения са
следствие от липса-
та на доверие в рабо-
тата на ТЕЦ "Републи-
ка" и отговорните ин-
ституции. Убедени
сме, че това доверие
не е загубено поради
дейността на Сдру-
жение "Дишай, Пер-
ник".

8. В изявлението си
засягате въпроса с
"шламохранилището"
и невъзможността да
изградите новото де-
по, обвинявайки за
това в лично качес-
тво Галина Гергинова
(един от учредители-
те на "Дишай, Пер-
ник").  Конкретната
причина според вас е
заведеното съдебно
дело от Галина Герги-
нова като председа-
тел на сдружение "Съ-
седните - искаме за-
конност". Определяме
това ви изказване ка-
то недостойно, но и

като израз на пълна
безпомощност при на-
мирането на оправда-
ния за дейността на
топлофикационното
дружество, която
често е в противоре-
чие със закона. Проб-
лемът със сгуроотва-
лите, тяхното рекул-
тивиране и експлоа-
тация не е от вчера и
не започва с обжалва-
нето на решението на
Комисията за земедел-
ските земи към МЗХГ.
"Топлофикация-Пер-
ник" АД е имало въз-
можност и време да
организира работата
си по начин, при кой-
то да не попадне в
настоящата ситуа-
ция, но това не е нап-
равено. Нещо повече,
дори при заведеното
дело, представляване-
то от вас дружество
е разполагало със за-
коновата  възмож-
ност веднага да иска
допускане на предва-
рително изпълнение
на обжалвания акт.
Това отново не е нап-
равено. Какви са ваши-
те аргументи за по-
добно поведение не
знаем, но открито се
противопоставяме
на опитите да се оп-
равдавате с дей-
ствията на трети ли-
ца или организации,
които са потърсили
съдебна защита на
правата си.

Уважаеми г-н Спа-
сов, Сдружение "Ди-
шай, Перник" е наясно,
че ТЕЦ-Република не е
единственият замър-
сител на въздуха в гр.
Перник. Уверяваме ви,
че ще имаме своите
инициативи и по от-
ношение на останали-
те източници на за-
мърсяване. Мащабите
на дейността на пред-
ставляваното от вас
предприятие обаче
крият рискове от зна-
чими екологични
проблеми.

Ето защо, няма да се
отклоним от идеята
ни да търсим повече
прозрачност и гаран-
ции за спазване на еко-
логичните норми от
страна на ТЕЦ "Репуб-
лика". Това няма да го
правим с клевети,
обидни квалификации
и нападки, а със средс-
твата, предвидени в
закона. Работата ни
не е застрахована от
грешки, но бъдете
убедени, че е подчине-
на единствено на иде-
ята за по-чист въздух
и превръщането на
Перник в по-добро
място за живеене.

От Екипа на Сдру-От Екипа на Сдру-От Екипа на Сдру-От Екипа на Сдру-От Екипа на Сдру-
жение "Дишай, Пер-жение "Дишай, Пер-жение "Дишай, Пер-жение "Дишай, Пер-жение "Дишай, Пер-
ник"ник"ник"ник"ник"

Промени в Закона за
автомобилните превози

Силвия ГРИГОРОВА
Управляващите приеха проект на Закон

за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози. Промените ще до-
ведат до намаляване на превозвачите, кои-
то не отговарят на условията за установ-
яване, т. нар. "пощенски кутии". Въвеждат
се допълнителни условия за упражняване
на по-ефективен контрол върху превозва-
чите и мерки за ограничаване на фиктивна-
та регистрация.

Облекчават се условията за извършване-
то на специализиран превоз и превоз на
пътници по редовни автобусни линии с дъл-
жина на маршрута до 30 км., чрез отпадане
на изискването за задължително оборуд-
ване с обезопасителни колани за МПС от
категории М2 и М3, клас А и клас I, както и
от категории М2 и М3, клас В и клас II, с
които се извършват тези превози, с изклю-
чение на специализираните превози на де-
ца и/или ученици.

Регламентират се правилата за движе-
нието по пътищата с индивидуални еле-
ктрически превозни средства чрез измене-
ния и допълнения в Закона за движението
по пътищата, с които се цели да бъдат уре-
дени най-неотложните въпроси в тази об-
ласт. С промените се въвежда легалната
дефиниция на понятието "индивидуални
електрически превозни средства". Опре-
делят се изискванията за предпазните
средства при тяхната употреба, както и
местата, на които е разрешено придвижва-
нето им, максимално допустимата скорост
на движение и минималната възраст за
техните водачи.

Създават се условия за ограничаване на
възможностите за извършване на нерегла-
ментиран превоз чрез повишаване качес-
твото на извършваната контролна и ад-
минстративнонаказателна дейности. Раз-
ширява се обхватът на нарушенията, за
които се прилагат принудителни админис-
тративни мерки. Въвежда се и изискване
превозни средства от категории М2 и М3,
които са предназначени за превоз на пове-
че от 8 пътници и превозните средства от
категория N3, които са предназначени за
превоз на тежки товари, да се регистрират
само от юридически лица, еднолични тър-
говци или физически лица, регистрирани
като земеделски стопани по реда на Зако-
на за подпомагане на земеделските произ-
водители. С тази мярка се цели предот-
вратяване извършването на нерегламенти-
рани превози.

Намалява се размерът на част от сан-
кциите съобразно степента на обществена
опасност на съответните нарушения.

Въвежда се възможност за диференци-
ране на размера на максималните цени за
автогарово обслужване по видове тран-
спортни схеми.

Намалява се административната тежест
на лицата, осъществяващи таксиметрова
дейност чрез създаването на единен пуб-
личен таксиметров регистър.

Регламентират се превозите с атракцион-
на цел и се създава условия за извършва-
нето на контрол на тази дейност.

Регламентират се превозите на повреде-
ни пътни превозни средства. т. нар. "Пътна
помощ", като се въвеждат технически изи-
сквания към превозните средства за из-
вършване на дейността и изисквания към
водачите, които извършват превоза.



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

Вторник, 7 януари 2020 г., брой 3 /6836/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

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
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ПРОДАВА
1. Гарсониера, 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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“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
Предлагам гледане на дете

или възрастна жена за ден
или почасово. Тел.: 0882 080
099
Вестник “Съперник” търси

компютърен оператор на 4-
часов работен ден, владеещ
Adobe PageMaker и
Photoshop. Може и
пенсионер. Справки всеки
ден  до 17.00 ч. на
ул.”Св.св.Кирил и Методий”
2А, ап. 2 или на тел. 60 13 72,
0887 884 095

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 отлично
състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895
725 609ажна,

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

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897 951
954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна,
санирана, ЗП: 52 м2, 1 етаж,
цена по договаряне. 0893 702
592
Продава място в кв.

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

Давам под наем луксозни по-
мещения, 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

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

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

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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Според Китайския зодиак 2020
ще е годината на Металния
Плъх. Какво трябва да знаете за
Плъха като зодиакален знак и
какво е значението на елемента
Метал ? Научете повече за Годи-
ната на Металния плъх.

КАКВА ЩЕ Е ГОДИНАТА НА МЕ-
ТАЛНИЯ ПЛЪХ И КАКВО НИ
ОЧАКВА?

Китайската Нова година нас-
тъпва на 25 януари 2020 г. По
Китайския календар това е годи-

на 4717.
Интересно е,

че Металът като
елемент се
свързва с белия
и златния цвят.
Затова не бива
да се учудвате,
ако чуете да на-
ричат 2020-та
годината на Бе-
лия Плъх или
Златния Плъх.

Плъхът е пър-
вият знак в Ки-
тайския зодиак,
затова и се смя-
та, че неговата
година е идеал-
на за поставяне
на ново начало,
за подновяване
и скъсване със
старото.

Годината на
Металния Плъх ще донесе успе-
хи на почти всички зодии. Пове-
чето ще покажат желание, це-
леустременост и решителност.
Периодът е подходящ за поста-
вяне на основите на нещо ново
и за първите крачки в развитие-
то му.

Важно условие обаче е добро-
то планиране. Успехът ще дойде
след правилно приоритизиране.

Годината на Металния Плъх ще
е пълна с творческа енергия и

вдъхновение. Ще цари усещане
за свобода и смелост във всяко
начинание.

КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕЛЕ-
МЕНТА МЕТАЛ?

Освен определено животно,
всяка Китайска година премина-
ва под знака на даден елемент.
За 2020-та това е Металът е него-
вата Ян (мъжка) форма. Металът
се асоциира с есента. Цветът му
е бял, а в човешкото тяло се
свързва с белите дробове.

Металът е символ, свързван с
импулсивността. Родените в го-
дина с елемент Метал обичат
лукса и скъпите стоки. Често го-
ворят, без да имат аргументи.

Металът се свързва с решител-
ност и твърдост, често пъти на-
пълно неподатливи на промяна.

КАКЪВ Е ПЛЪХЪТ КАТО ЗО-
ДИАКАЛЕН ЗНАК?

Родените под знака на Плъха
са оптимисти. Те са много енер-
гични и това им личи отдалеч,
което ги прави много харесва-
ни. Въпреки това обаче, лесно
се изморяват. Предпочитат жи-
вотът и събитията да са по-скоро
спринт, отколкото маратон. Те са
много интуитивни и лесно раз-
читат какъв човек стои срещу
тях.

Сред най-силно изявените им
недостатъци е инатът. Държат на
своето до последно. Макар да са
много чувствителни и любезни

по природа, често имат пробле-
ми с общуването. Трудно изра-
зяват емоциите си, когато са
напрегнати, и понякога това ги
прави да изглеждат груби и без-
чувствени.

Мъжете, родени под знака на
Плъха, са умни и се адаптират
лесно в променяща се среда.
Сред най-ценните им качества е
желанието да се възползват от
всяка изникнала възможност и
да извлекат полза от това. Не-
достатъкът е, че в напрегнати
моменти са плашливи. Въпреки
всичките си ценни качества, не
са подходящи да ръководят.

Жените, родени под знака на
Плъха, са традиционалисти. Те
обичат всичко да е по конец. В
центъра на живота им са семей-
ството и домът. Обичат да под-
държат всичко, свързано с
близките си, и никога не искат
помощ.

- Щастливи числа: 2, 3
- Щастливи цветове: синьо,

златно, зелено
- Щастливи цветя: лилия, теме-

нужка
- Щастливи посоки: запад,

югоизток и североизток
- Щастливи дни: 4-ти, 8-ми, 13-

ти и 22-ри всеки месец
- Числа, които носят нещастие:

5, 9
- Цветове, които носят нещас-

тие: жълто, кафяво

Може ли чашата чай или бира да се
превърне в "храна" за косата и за какво
са полезни различните напитки, ако ги
използвате за изплакване на косата.

Ако косата ви е изтощена или просто
искате да я заздравите с природни сред-
ства, то вероятно ще харесате тези идеи
за изплакване на косата. При изплаква-
не на косата с определена течност, коя-
то не е чиста вода, трябва да знаете, че
се прави винаги след измиване с шам-
поан и нанасяне на балсам или маска.
След като полеете косата с избраната
течност, няма нужда да изплаквате, ос-
вен в определени случаи.

Изплакване на косата с оцет
Съотношението тук е на 1 ч.ч. вода се

слагат 2 с.л. ябълков оцет. Използвайте
веднъж или два пъти месечно. Тази ком-
бинация помага за премахване на из-
лишния себум и контролира производ-
ството му. Освен това почиства косъма
от натрупани козметични продукти.

Изплакване на косата с алое вера
Към 2 ч.ч. вода добавете 2 с.л. гел от

алое вера. Изплакнете косата. Можете да
използвате веднъж седмично. Аоето има куп полезни свойства. То
заздравява скалпа и благодарение на антимикробното си дей-
ствие може да помогне в борбата с пърхота. Освен това алое вера
прави косата копринено мека и здрава.

Изплакване с лимонова вода
Към 2 ч.ч. вода добавете 1 с.л. лимонов

сок. Използвайте веднъж на две седмици.
Лимоновата вода стимулира растежа на
косата и се грижи за здравето на скалпа.

Изплакване с черен чай
В 2 ч.ч. гореща вода запарете 2 пакетче-

та черен чай за 2 часа. Използвайте вед-
нъж седмично. Черният чай помага при
косопад и стимулира растежа на косата.

Други билки, подходящи за изплакване
на косата, са: лайка, жасмин, зелен чай

Изплакване със сода бикарбонат
Смесете 1 ч.ч. топла вода с 1/2 ч.ч. сода

бикарбонат. Ще получите паста, която мо-
же да използвате за масаж на скалпа и
почистване на косъма. Особено подходя-
що след правене на професионална при-
ческа, защото тогава и по скалпа, и по ко-
сата има много продукти. Използвайте
веднъж месечно при предимно мазна ко-
са. С тази паста ще стимулирате pH нивото
и ще заздравите скалпа. Винаги изплак-
вайте косата след използване на пастата
от сода.

Изплакване с бира и масло от жожоба
Смесете 1 ч.ч. добре разгазирана бира с 1 ч.л. масло от жожоба.

Изплакнете косата. Използвайте 2 пъти месечно. Тази бирена смес
подхранва косъма и го заздравява. Особено подходяща е за изто-
щена коса.

Изплакване на косата с бира, оцет и чай - защо е полезно?
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Проверяват болничните, издадени
между Коледа и Нова година

Министърът на труда и
социалната политика
Деница Сачева поиска
от Националния осигу-
рителен институт (НОИ)
да направи справка
колко болнични са из-
дадени в работните дни
между Коледа и Нова
година.

„Предстои да се
срещнем с НОИ, Здрав-
ната каса и с Министер-

ството на здравеопазването, за да получим техния анализ, свързан
с фалшивите болнични и да набележим конкретни мерки.

Предстои да се срещнем и с Българския лекарски съюз и Агенция
медицински одит отново по тази тема“, коментира Сачева пред Nova.

През 2010 г. се въведе "антикризисната" мярка първите три дни от
болничните да се заплащат от работодателя, а не от Националния
осигурителен институт (НОИ), както беше преди това.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през пос-
ледните 4 години се наблюдава устойчиво нарастване на издадени-
те болнични листове. Докато през 2014 г. те са били 2.31 милиона,
през 2018 г. техният брой вече е 2.77 милиона, което е с 451.5 хил.
повече.

Освен това не става дума за повече, но по-кратки болнични, тъй
като общият брой на декларираните работни дни по болнични лис-
тове също е нараствал постоянно през последните години, дости-
гайки 5.78 млн. дни през 2018 г. при 4.87 млн. през 2014 г.

По думите на министъра никое решение няма да е работещо, дока-
то не се изяснят причините за явлението - дали има работодатели,
които не дават достатъчно почивки или недобросъвестни работни-
ци.

„Причините трябва да са точно установени, за да са ясни решения-
та, иначе би било само общи приказки“ подчерта тя.

Сачева съобщи, че започва подготовка за промени в Кодекса на
труда за почасовото заплащане и насърчаване на гъвкавата зае-
тост, но към момента няма конкретни предложения.

„Искаме до края на месец април да внесем промени в Кодекса на
труда, но в момента нямам новина, която да кажа в тази посока. Всич-
ко е на много ранен етап и предстоят тепърва срещи“, обясни со-
циалният министър.

Китайци масово заболяват от
неизвестна форма на пневмония
Броят на заболелите от

неизвестна до този мо-
мент форма на пневмо-
ния в Китай нарасна до
59 души, предаде РИА
Новости.

Всички заболели са от
китайския град Ухан (ад-
министративен център на
провинция Хубей), като
седем от тях са в тежко
състояние. Според офи-
циално съобщение на
китайските здравни
власти, друг 163 заболе-
ли са поставени под ка-
рантина.

„Към 8:00 ч. на 5 януа-
ри 2020 г. в нашия град е
диагностицирана неиз-
вестна форма на вирусна пневмония при 59 души, състоянието на
седем пациенти е оценено като тежко, при останалите пациенти ос-
новните показатели за състоянието на тялото остават стабилни , смър-
тни случаи в резултат на това заболяване не са регистрирани ", - се
посочва в изявлението. 163-та заболели са имали близки контакти
със заразените.

"Досега предварителните проверки не са доказали, че вирусът се
предава от човек на човек. Грипът, птичият грип, аденовирусът, свин-
ският грип, острият респираторен синдром, както и други респира-
торни заболявания вече са изключени", се казва в документа. Мес-
тната здравна служба съобщава, че специалистите работят по иден-
тифицирането на патогените и причинителите на заболяването.

Огнището на неизвестната форма на превмония бе открита в края
на декември само в град Ухан. Медиците свързват многото заразе-
ни с пазара на свежи морски дарове в града, които светкавично
бяха затворени. В повечето случаи пациентите се оплакват от трес-
ка, някои имат затруднено дишане. Рентгенография на гръдния кош
показва, че в някои случаи заболяването засяга белите дробове.

На 5 януари властите в Хонконг съобщиха, че седем пациенти на
възраст от 2 до 55 години са хоспитализирани след пътуване до Ухан.

С тол калкулатор пресмятаме
колко пътни такси дължим

Вече всеки заинтересован потребител може да използва тол кал-
кулатора на страницата на Националното тол управление
www.bgtoll.bg.

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“. Чрез него шофьорите или собствениците на пътни превозни
средства над 3.5 тона могат да получат информация за пътните так-
си, които ще дължат камионите или автобусите след въвеждането
на тол системата в търговска експлоатация.

Тогава тежкотоварните превозни средства ще плащат на база на изми-
натото разстояние, а не както досега – за време с електронна винетка.

Досега тол калкулаторът можеше да се ползва в тестова среда в
четирите демонстрационни центъра на Националното тол управле-
ние – в София, Пловдив, Варна и Русе.

Услугата е достъпна онлайн за всички потребители на www.bgtoll.bg.
Тол калкулаторът е в раздел „Тол“, бутон „Тол калкулатор“, като

може да се открие и на директния линк тук.
За да се изчисли тол таксата за желания маршрут, трябва да се

въведат данни за превозното средство – камион или автобус със
съответните техническа маса, брой оси и емисионен клас.

Посочва се дата и начален час на пътуването. Избират се начална
и крайна точка на маршрута, както и до 4 междинни локации. Потре-
бителят може да поиска да мине по най-бързия или по най-краткия
маршрут по зададените параметри.

В резултат собственикът или ползвателят на пътното превозно
средство получава подробна информация за платените участъци по
пътя – автомагистрали, първи и частично втори клас пътища, както
и за дължимите пътни такси.

Калкулаторът изчислява и очакваното време за пътуване по избра-
ния маршрут, който се визуализира върху пътната карта на България.

Заложеният в системата обхват на пътищата с тол такса е 6 050 км
от общо около 20 000 км републиканска пътна мрежа. Тарифите на
тол таксите бяха приети от Министерския съвет и са обнародвани в
„Държавен вестник“, брой 101 от 27.12.2019 г.

Използването на тол калкулатора помага на потребителите да се
ориентират за разходите, свързани с пътните такси на база на изми-
нато разстояние, особено ако решат да използват маршрутна карта.

Тя позволява да се заплати предварително за изминаването на
разстояние между две точки с до четири междинни локации.

Предлагат една цена на водата в цялата страна
Добра идея е да има единна цена на водата в цяла България.
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова, по време на брифинг, относно язовирите за
питейно-битово водоснабдяване в страната.

Подготвили сме доклад с мерки, които смятаме, че трябва да бъдат
разгледани във връзка със стабилизиране на ВиК сектора.

Мерките тепърва ще дебатираме в различни формати, ще търсим
експертно мнение. Идеята е да намерим най-добрият вариант, който
да обедини ВиК дружества в страната, допълни Аврамова.

МОСВ може да направи брифинг и да даде информация за всички
52 комплексни язовира, които следят и за които дават разрешител-
ни за режими", каза още регионалният министър.

Режим на вода има села в Габрово, Ловеч, има вероятност и в се-
лата около София да се наложи ограничаване на ползването на во-
да, добави Аврамова.

Там, където е необходимо, ще се реагира веднага. Важно е да се
въведе режим, за да се избегне криза. Всички язовири имат нама-
лен режим на водата в този период на годината", уточни още Петя
Аврамова.

По думите й воден апокалипсис в България не се задава. Ако ня-
кой се опитва да всее страх в хората за липсата на вода, за мен това
е абсолютно непочтено, заяви министърът.

Търсят кандидат-турист за необичайна екскурзия
Туристическа компания е обявила необичайна екскурзия, за коя-

то търси желаещи. Задачата на избрания турист ще е да посети без-
платно най-добрите тематични паркове в света, включително Walt
Disney World и Universal Studio, в разстояние на три седмици.

През април или май тази година кандидатът ще трябва да отиде в
Орландо (Флорида, САЩ), за да се вози на всички влакчета и атрак-
циони, да гледа шоута, да опита местната храна, и още много, много
атракции. При това напълно безплатно и без изобщо да чака по опаш-
ки за атракционите. А най-хубавото е, че може да вземе и придружи-
тел със себе си, отново напълно безплатно, като туроператорът ще
покрие всички разходи.

Кандидатът ще бъде оборудван с видеокамера и фитнес-гривна,
които да следят за настроението му, а и той да може да прави видео-
бележки за преживяванията си.

Но дори това не е всичко. След триседмичен маратон, туристичес-
ката компания ще плати на щастливеца три хиляди паунда.

Служителят има едно-единствено задължение: след като опита
всички атракциони, храната и се наслади на шоута, да предостави
подробен доклад за преживяванията и впечатленията си - като се
започне от общите впечатления, и се завърши с описание на места-
та за хранене.
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Очакват ви, нови задължения в работата, от
които няма да може да се измъкнете. Тези, които
не жалят усилия и време, ги чака възход в карие-
рата. Практичност при покупките, ще бъде необ-
ходима, ако решите да купите някакви домакин-
ски уреди. В любовта, бъдете честни и отгова-

ряйте искрено на въпросите на избраника си.

Трябва да избягвате объркването и финансови-
те загуби, в противен случай настроението ви,
ще бъде на нула. Ситуацията в личната сфера,
няма да продължи дълго, затова не се вълнувайте
без причина. Не е нужно да правите планове, ако
не знаете как да се държите в труден момент.

Ще трябва да се откажете от вредните навици.

Старайте се да сте отговорни в работата, за
да нямате проблеми с шефовете и колегите да ви
подкрепят. Интересна среща извън офиса, може
да ви помогне за намиране на допълнителна рабо-
та. В личната сфера, събитията няма да се раз-
вият по ваш сценарий – но това не е зле. Възмож-

но е романтично запознанство в социалните мрежи.

Толкова бързо, ще свършите с работата си, че
ще имате време да си починете и поглезите. Въп-
реки че, не е желателно да лежите цял ден на дива-
на. Особено, ако имате финансови и битови проб-
леми. Влюбените, ще искат да експериментират,
което няма да предизвика възторг в избраника. С

неспокойния си темперамент, ще е трудно да се справите.

Възможен е, пълен хаос в работната и личната
сфера. Този ден, ще ви се стори необичайно тру-
ден, но ще трябва да го преодолеете с достой-
нство. По-малко реагирайте на коментари, идва-
щи от непознати хора. Нека си говорят, вие мъл-
чете. Вечерта, ви чака съблазнително предложе-

ние, което трябва да обмислите.

Трябва да останете спокойни, когато общувате
с хора, иначе без конфликт този ден няма да мине.
По-наблюдателните, може да забележат нещо
важно в работата, което ще доведе до творчески
подем. Възможни са разногласия с човек, когото
искрено обичате. Вземете под внимание, че любо-

питството и подозрителността, до добро не водят.

Очаква ви труден ден, когато само надеждни
приятели, могат да ви помогнат да се справите с
проблемите. Добре е, че такива имате. Най-добре
е днес, да се откажете от активен спорт и ек-
стремни пътувания. В противен случай, са въз-
можни здравословни проблеми. Пазете се също от

измами, кражби и лъжи от страна на тези, на които вярвате.

Ще изхабите, много душевни сили, за да докаже-
те на избраника си, вашата искрена любов. Съг-
ласете се, че това си заслужава. Особено, ако
връзката ви е била на ръба на раздялата. Репута-
цията ви, може да се разклати, поради безразсъд-
ство, уязвимост, както и от неща, които не сте

отчели в работата. От пътуване, по-добре се откажете.

Препоръчва се, да решите бързо семейните
проблеми и конфликти, докато не са станали ог-
ромни по размер. Един добър ден за тези, които
пътуват. Планирайте предварително всичко, за
да избегнете кризисни ситуации. Кариерата в
личния бизнес, ще се развива бързо и гладко.

Опитайте се днес по-малко да говорите за себе си.

Трябва да си изготвите ясен план за действие и
да не обръщате внимание на незначителните не-
ща. Ако опитате да се изолирате, колегите няма
да ви помогнат. Съхранението на душевното спо-
койствие, ще вие помогне да запазите силите си.
Може, спокойно да направите предложение за брак,

да планирате "меден месец" или ремонт на жилището.

Очаква ви добър ден, когато целите ще бъдат
достигнати и парите получени навреме. За по-
глобални и важни въпроси е по-добре да се обърне-
те към адвокат. В противен случай, ще влезете в
такава джунгла, че ще загубите много възмож-
ности. Вечерта ви чака сериозен разговор с род-

нина. Ако излезете "сухи" от него, разчитайте на успех.

Ще трябва да работите от сутрин до вечер, за
да докажете своите умения. Шефът, цени рабо-
тата ви, затова се опитайте да дадете всичко
от себе си. Денят също е добър, за външна промя-
на, пазаруване и културни събития. Ако имате
достатъчно свободно време, може да се отпусне-

те, да се разходите в парка и да гледате любимия си филм.
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„Монтана” привле-
че централния напада-

тел на „Струмска сла-
ва” Росен Кръстев.

През есенния дял от
първенството на

Втора лига таранът
не впечатли с някакви
сериозни изяви и  има
един гол за тима от
Радомир, а на стадион
"Огоста" ще се конку-
рира за титулярното
място с Атанас Илиев
и Мирослав Антонов.
Кръстев е второто
ново попълнение в
зимната селекция на
монтанци. Преди него
в отбора бе привле-
чен 22-годишният за-
щитник Алекс Геор-
гиев (Севлиево). Два-
мата са чакани на пър-
вата тренировка на 8
януари, сряда. Засега
в „Струмска слава” е
известно едно ново
попълнение. Отбо-

16 гола в един мач!
Кой го може?

Карл-Хайнц Румениге е считан за един
от най-големите футболисти в историята.
Започва професионалната си кариера в
Байерн (Мюнхен) през 1974 година и пече-
ли всичко с баварския тим. Десет сезона
по-късно нападателят е световна мегаз-
везда, а италианският колос Интер плаща
11 милиона дойчмарки за него – втората
най-голяма трансферна сума по онова вре-
ме. Тя е космическа в сравнение с парите
платени от  топка край река Липе, където
облича фланелката на местния Борусия
(Липщат). По-късно същото прави и брат му
Михаел Румениге, който също стига до Ба-
йерн. Кале от малък се показва като добър
реализатор и хваща окото на находчиви
съгледвачи. Голямата бомба е хвърлена в
мач, завършил 32:0 за състава от Липшат.
В тази среща Румениге буквално къса
мрежата, вкарвайки цели 16 гола. Любо-
питно е, че въпреки силните игри, бъде-
щият двукратен носител на "Златната топ-
ка" не стига до юношеските гарнитури на
ФРГ. Националният отбор отваря врати за
стрелеца едва след преминаването му в
гранда от Бавария.Чули за силните игри на
Румениге, шефовете на Байерн веднага
пращат парламентьор в Липщат. По това
време 18-годишният Кале чиракува в мес-
тен банков клон, където изучава тънкости-
те на банковото дело. Офертата от Мюнхен
обаче променя хода на историята – бъде-
щият капитан на Западна Германия преми-
нава при баварците срещу 8 хиляди марки.
Първоначално обаче всички се съмняват,
че това ще е следващата голяма звезда
на "червените". В бъдещите 217 гола с
екипа на Байерн не вярва и самият Франц
Бекенбауер. "Не мисля, че от това ще из-
лезе нещо сериозно", казва първоначално
Кайзера.Да, но не. Няколко години по-къс-
но Румениге вече е ас на западногерман-
ския футбол, спечелвайки куп отличия. Ед-
на единствена голяма купа се изплъзва на
Кале през цялото време – световната.
През 1978 година нападателят е част от
Бундестима на Хелмут Шьон, претърпял
крушение на световните финали в Аржен-
тина. Периодът за Маншафта е преходен и
Мундиал'78 се оказва несигурен мост
между две големи поколения. След четири
години Румениге влиза на световното в
Испания с травма, която го измъчва през
целия турнир. Това не пречи на Кале да за-
върши шампионата с пет гола, непосред-
ствено след "Златната обувка" Паоло Ро-
си, и да изведе колегите си до финала в
Мадрид. Там обаче ФРГ отстъпва пред
"Скуадра адзура".Румениге остава със
сребърен медал и през 1986 година. В
Мексико обаче звездата е в залеза на ка-
риерата си и играта му е в тон с тази на
тромавия тим на Бекенбауер. Кале е и ос-
новна част от скандала с Кьолнската ма-
фия, гръмнал след загубата от Дания в
предварителната група. Той дори оприли-
чава вратаря Тони Шумахер на Дон Вито от
"Кръстникът", та се налага Кайзер Франц
да гаси пожара пред медиите със завърте-
ни обяснения.Така един от най-големите
германски футболисти не достига никога
до световната титла. Другата болка на Карл-
Хайнц е свързана със "Златната топка". След
като получава второто си отличие от "Франс
Футбол" през 1981 година, западногермане-
цът обявява, че иска да достигне Йохан
Кройф. Митичният играч на Аякс е трикратен
носител на "Златната топка" и Румениге меч-
тае да се изравни с него. Уви, Кале никога
повече не попада в тройката за най-престиж-
ното индивидуално отличие във футбола.

рът  привлече врата-
рят на „Вихрен” Сан-
дански Симеон Симео-
нов. Преди дни отбо-
рът от Радомир се
раздели със Слави
Петров и бързо уреди
нов вратар.

Симеонов е юноша
на Ботев Пловдив.
През миналата година
бе част от Локомотив
Горна Оряховица. Дой-
де в Сандански през ля-
тото и бързо е напра-
вил впечатление.

Той ще се присъеди-
ни към новия си от-
бор на 10-ти януа-
ри,когато Струмска
слава се събира за
първа тренировка за
новата година.

Димитър Илиев е футболист № 1 на България
Звездата на Локомо-

тив (Пловдив) Дими-
тър Илиев е футбо-
лист №1 на България
за 2019 година. След
нападателя на "смър-
фовете" останаха Ан-
тон Недялков от Лу-
догорец и Васил Божи-
ков от Слован (Бра-
тислава). Илиев събра
216 точки в 59-ата
анкета на спортите
журналисти и стана
вторият футболист
на Локомотив, който
печели престижната
награда. Досега това
се беше отдавало са-
мо на иконата на "чер-
но-белите" Христо Бо-
нев. Наградата за мъ-
жество "Лъвско сърце
- Трифон Иванов" по-
лучи вратарят на Лу-
догорец Владислав
Стоянов. През 2019
година опитният
футболист се завър-
на на терена след про-
дължително възста-
новяване.Призът за
най-красив гол получи
Ален Ожболт от Ло-
комотив (Пловдив).
Попадението на звез-
дата на "смърфове-
те" от финала за Ку-

пата на България сре-
щу Ботев (Пловдив)
спечели в конкурен-
ция с други 14 юве-
лирни изпълнения.
Наградата получи
спортният директор
на Локомотив Георги
Иванов.След това
Пламен Марков награ-
ди Евдокия Попадино-
ва за най-добра в жен-
ския футбол на Бълга-
рия за 2019 година. Тя
благодари на семей-
ството си и на своя
любим и призна, че се-
зонът е бил изключи-
телно труден за
нея.Станислав Ива-
нов от Левски спечели
в категорията "Най-
прогресиращ млад
футболист". Награда-
та му беше връчена
от селекционера на
младежкия национален
отбор Александър Ди-
митров.За най-добър
чужденец в родния
шампионат спортни-
те журналисти опре-
делиха голмайстора
на Лудогорец Клаудиу
Кешерю. Той получи
приза от бившия на-
ционал Гошо Гин-
ч е в . Н а й - д о б р и я т

футболист на Бълга-
рия за 1981 година
Георги Велинов обяви
и награди победителя
в категорията "Най-
добър вратар за 2019
година" - Пламен
Илиев от Лудого-
рец.Антон Недялков
от Лудогорец стана
най-добрият защит-
ник на 2019 година.
Наградата му беше
връчена от героя от
САЩ'94 Цанко Цвета-
нов.За най-добър халф
в efbet Лига за измина-
лата година беше из-
бран звездата на Бо-
тев (Пловдив) Тодор
Неделев.Най-добър на-
падател за 2019 годи-
на стана голмайсто-
рът на Локомотив
(Пловдив) Димитър
Илиев, който остави
зад себе си Кешерю и
Мартин Камбуров, а
получи приза от Геор-
ги Иванов - Гонзо.По
традиция при трен-
ьорите награди полу-
чиха първите трима в
класацията. Трети се
нареди Станислав Ген-
чев, който водеше Лу-
догорец в груповата
фаза на Лига Европа

през есента. Генчев
беше награден от Лъ-
чезар Танев. Втори ос-
тана наставникът на
Левски Петър Хубчев.
Приза получи изпъл-
нителният директор
на "сините" Павел Ко-
лев. Наставник №1
стана Стойчо Младе-
нов, спечелил Купата
на Казахстан с Кайсар.
Наградата получи
Мирчо Димитров от
ръцете на национал-
ния селекционер Геор-
ги Дерменджиев.Спе-
циална награда "Пос-
тижение за история-
та" беше присъдена
на бившия капитан на
Локомотив (Пловдив)

и Черно море Георги
Илиев, който през
2019 година стана ре-
кордьор по мачове в
"А" група/efbet Лига.
Отличието прие соб-
ственикът на "смър-
фовете" Христо Кру-
шарски.По идея на
списание "Спринт" ор-
ганизаторите дадоха
приз и на някои от ле-
гендите на родния
футбол, които не са
имали щастието да
станат "Футболист
на годината". Вален-
тин Михов награди
последователно: Ди-
митър Якимов, Наско
Сираков, Божил Колев
и Добромир Жечев.

Старши треньо-
рът на втородиви-
зионния футболен
клуб Струмска слава
(Радомир) Владимир
Димитров е грабнал
шампионска титла

Треньорът на „Струмска слава” има гълъб шампион
на национално изло-
жение на гълъби и ек-
зотични птици в Бу-
курещ, съобщиха от
клуба.

Той е спечелил над-
преварата с индий-

ски паунов гълъб,
който е част от ко-
лекцията му от 300
гълъби и 200 поро-
дисти кокошки, фаза-
ни и пауни. Димит-
ров практикува хоби-

то си повече от 40
години. Наставни-
кът на Струмска сла-
ва членува в сдруже-
нието на гълъбовъ-
дите и природолюби-
телите "Кракра Пер-

нишки".
Хобито му споделя

и администраторът
на футболния клуб
Стефан Евгениев,
който е председател
на сдружението.



АПРОПО

12

АПРОПО

Øåôúò íà ÎÄ ÌÂÐ ñå ñðåùíà ñ ïðîòåñòèðàùè
7 януари 2020 г.

Автоколоната тръгна от квартал “Църква”, срещна адмирациите на хиляди бедстващи от безводието

С ПИРАТКИТЕ ШЕГА НЕ
БИВА. От полицията вече се из-
мориха да предупреждават, че
трябва да сме особено внима-

телни с въпросната пиротехника, особено по
празниците. И най-вече, когато в дома ни
има деца. Ама кой да слуша? Явно в семей-
ството на едни перничани са подценили въп-
росните препоръки и са платили особено со-
лено за въпросната небрежност - деветго-
дишното им момче вероятно се е заиграло с
опасните пиратки и се озовало в столична
клиника със сериозни наранявания в корема
и едната ръка. За щастие опасност за живо-
та му няма. Но можеше да е и по-страшно.
Та нека не забравяме, че служителите на ре-
да не ни съветват само за да отбият номер.
Защото и на полицаи, и на медици сигурно
вече им е омръзнало да се сблъскват с чо-
вешката небрежност и безразсъдство.

ПО ПРАЗНИЦИТЕ МАЙ ДОСТА ХОРА
СЕ ПОБЪРКВАТ И ВЪРШАТ ВСЯКАК-
ВИ ГЛУПОСТИ. Да седнеш зад волана
пиян вече е нещо като да кажеш "здрас-
ти". Ама и вандалските прояви не правят
изключение. Какво ли е съгрешил образо-
вателният център в Църква, та наглеци два
пъти му трошат стъклата. Е, единият от ви-
новниците вече е закопчан и в ареста ще
си каже и майчиното мляко. И най-вече -
дали той не е виновен и за първото "поку-
шение" върху невинните джамове преди
седмица. А  после вероятно ще се срещне
и със слугите на Темида. А те не се поплю-
ват. Подобна среща няма да му се разми-
не и на друг млад мъж, живеещ в Кладни-
ца, който се вмъкнал в дома на 39-годи-
шен местен жител и го наръгал с нож. По-
лицията изяснява причините за нападение-
то. Но каквито и да са те, едно е ясно - по-
резната рана на потърпевшия е достатъчна
нападателят след срещата с органите на
реда да се види и с облечените в тоги пра-
вораздаватели. И да си плати за гяволъка.

ОБЕМЪТ НА ЯЗОВИР "СТУДЕНА" Е
НАЙ-ГОЛЯМАТА МИСТЕРИЯ. Щото вече
никой не може да каже точно колко е. Спо-
ред официалната страница на водоснабди-
телното дружество вчера там е имало 3 756
000 кубика от скъпоценната течност. Което
би било прекрасно, ако обаче още преди дни
един министър не заяви в национален ефир,
че във водоема няма повече от 2,4 милиона
кубични метра вода. Което е страшно, защо-
то това означава, че сме на една ръка раз-
стояние от мъртвия обем. Ако не сме го и
достигнали. И перничани са склонни да му
вярват, след като из града вече раздават бу-
тилирана минерална вода, та ще се избием
за нея. За качестнво изобщо не говорим!

Дебат за промени в
Закона за НСО иска

шефът на службата
Любомира ПЕЛОВА

Необходимо е да започне дебат за про-
мени в Закона за Националната служба
за охрана, пет години след влизането му
сила. Тези промени трябва да концентри-
рат функциите и дейността на НСО до
същността на една мотивирана и с висок
обществен авторитет държавна охрани-
телна служба. Това заявява началникът
на НСО бригаден генерал Красимир
Станчев във видеообръщение към слу-
жителите на Националната служба за ох-
рана в навечерието на Коледните и Ново-
годишни празници.

Началникът на НСО смята, че не е дос-
татъчно една специална служба да има
свой закон.

"Поехме удари от различни страни вър-
ху доброто име, престижа и достойнство-
то на Националната служба за охрана.
Чухме отново и напълно несъстоятелни
призиви за закриване на НСО. Поехме
тези удари, но запазихме добрия тон и
професионалното си достойнство", по-
сочва в обръщението си началникът на
НСО.

Генерал Станчев откроява устойчивото
кариерно израстване, възнагражденията
на състава, условията за обучение и усъ-
вършенстване на уменията, материално-
техническото осигуряване и състоянието
на автомобилния парк като част от пре-
дизвикателствата, които стоят пред охра-
нителната служба.

"Общо предизвикателство е повишава-
нето на обществения авторитет на НСО
ина публичното доверие в нашата работа.
Не можем вече да отричаме, че профе-
сионализмът, съвестта и лоялността на
служителите на НСО не са достатъчен ар-
гумент за обществена подкрепа", заяв-
ява той.

Началникът на НСО подчертава, че са
длъжни да се приспособяват към новите
условия и да отчитат обществените оча-
квания към своята работа.

Припомняме, на 12 декември кола НСО
блъсна 14-годишно дете. Вследствие на
инцидента момчето беше откарано в бол-
ница "Св. Анна" с опасност за живота.

По-късно стана ясно, че младши сер-
жант от НСО е бил зад волана по време
на инцидента.

От администрацията на президента
съобщиха, че автомобилът на НСО не е
бил със специален режим на движение.

Любомира ПЕЛОВА
Директорът на Об-

ластната дирекция
на МВР се срещна в
неделната вечер с
п р о т е с т и р а щ и т е
срещу водната криза
перничани. "Утре ще
има доклад при глав-
ния прокурор Гешев
за действията по
търсене на отговор-
ност по водната кри-
за в Перник" обяви
пред тях  комисар Ди-
митър Попов.

Той се срещна с
част от хората, кои-
то въпреки студена-
та нощ излязоха на
улицата, за да из-

разят гнева си срещу
виновните за безво-
дието и изпразнения
язовир "Студена".
Стотици автомоби-
ли се включиха в шес-
твието, което беше
осигурено с полицей-
ска кола, за да не се
нарушава обществе-
ния ред. Колоната
тръгна от квартал
"Църква" и срещна
подкрепата и на хил-
яди бедстващи жи-
тели на областния
град.

"Аз не съм чове-
кът, който трябва
да ви каже защо няма-
те и къде е водата.

Задържаха вандал,
вилнял в Църква

Любомира ПЕЛОВА
25-годишен е задържан за унищожа-

ване и повреждане.
На 2 януари е бил подаден сигнал за

счупено стъкло на врата на център за
образователни потребности, находят се
в пернишкия квартал "Църква".

Полицаите предприели действия за
установяване на извършителя и много
бързо белезниците щракнали около ръ-
цете на 25-годишен, живущ в перниш-
кия квартал "Изток".

Причините и мотивите за случилото се
са в процес на установяване. Преди
няколко дни отново беше атакуван цен-
търа, като бяха счупени няколко стъкла
на прозорци. Изяснява се съпричас-
тността на задържания за 24 часа мла-
деж и за инцидента от преди Нова годи-
на.

Започнато е бързо производство по
чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс и
работата продължава.

Пиратка рани дете!
Любомира ПЕЛОВА

9-годишно момче е
пострадало от пи-
ратка.

На 3 януари е полу-
чено съобщение от
столична клиника,
че е
п р и е т о
9-годиш-
но дете,
което е
п о с т р а -
дало от
н е п р а -
вилно бо-
равене с
пиротех-
н и ч е с к и
с р е д с -
т в а .
М о м ч е -
то е с на-
р а н я в а -

ния в областта на
корема и на едната
ръка. Настанено е за
лечение, без опаснос-
т за живота. Извър-
шен е оглед на жили-
щето от служители

"Арест" за кола със заличени
идентификационни номера
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил със
заличени идентифика-
ционни номера е из-
зет при опит за пре-
регистрация.

В края на миналата
седмица, на пункта за
регистрация и прере-
гистрация на автомо-

били в пернишкия
квартал "Калкас" е
постъпил лек автомо-
бил "Мицубиши Па-
джеро".

Колата е била с ре-
гистрация София - ок-
ръг. При проверка е
установено, че иде-
нтификационните й

Има областен упра-
вител, има предста-
вители на ВиК, има
кмет. Аз съм тук с
колегите да осигури-
м обществения ред.
Защото този про-
тест не е разрешен.
Вие нямате разреше-
ние за него" - каза
още шефът на пер-
нишката полиция.

Поредната протес-
тна изява бе органи-
зиран в социалната
мрежа. Тя не бе об-
явеня предварител-
но, за да не се блоки-
ра от полицията,
заявиха организато-
рите.

на Първо районно
управлбение.

Започнато е досъ-
дебно производство
и причините за ин-
цидента са в процес
на установяване.

Пак пияни шофьори
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи произ-
водства са започнати
в Перник и Радомир.

На 5 януари, малко
преди 16 часа, в пер-
нишкия квартал "Цър-
ква" е проверен лек ав-
томобил "Сеат Иби-
за", управляван от 42-
годишен перничанин.
При изпробването му

с техническо средс-
тво за алкохол са от-
четени 1,35 промила в
издишания въздух.
Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за 24
ч. с полицейска мярка.

Отново на 5 януа-
ри, около 1,50 ч., в Ра-
домир е спрян за про-
верка "Мерцедес", шо-

фиран от 33-годишен
местен жител. Алко-
холната му проба се
оказала положителна -
1,26 промила. Взета
му е кръвна проба и е
задържан в районно-
то управление. След
разпит е освободен.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава.

номера са заличени.
Извършен е оглед от
служители на Първо
районно управление и
автомобилът е из-
зет.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.
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