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Св. Григорий,
еп. Български

Обратното
броене

 В Перник върви обратното броене до
окончателната източване на язовира.
То се изразява в няколко направления.
Някакво сдружение за спасяване на гра-
да брои дните до грандиозния автопо-
ход, който щял да сложи всеки на мяс-
тото му и да даде на хората нужната
им глътка вода. Други броят авариите
по В и К мрежата, които напук на логи-
ката колкото повече ги оправят, толко-
ва повече стават. Трети броят отказа-
ните срещи на соцлидерката Корнелия
Нинова, сякаш това е разковничето на
водната криза. Четвърти броят посто-
вете в социалните мрежи, за да подчер-
таят гениалните си идеи за излизане
от ситуацията. Пети броят часовете,
когато водният режим не е никакъв ре-
жим. Някои броят изпомпаните от по-
жарните коли водни количества от пе-
щерите, с които язовирът се пълни на
час по лъжичка. Намират се и активни
граждани, дето броят кой колко бутил-
ки минерална вода най-нахално е отмък-
нал от камионите. Дните до пролетно-
то снеготопене най-трудно се броят,
щото няма сняг.

В това обратно броене Перник върви
обратно. Ако в космонавтиката обрат-
ното броене те изстрелва нагоре, при
нас ни забива в земята. Че и под нея...

СЪПЕРНИК
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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

Министър Караниколов за новите идеи в тази насока
Любомира ПЕЛОВА

Министър Емил Ка-
раниколов, облас-
тният управител на
Перник инж. Емил Кос-
тадинов и представи-
тели на  Държавно
предприятие "Управ-
ление и стопанисване
на язовири" днес бяха
на язовирната стена
"Студена"и  обсъдиха
нови мерки за осигур-
яване на воден ресурс.

"Първата ни задача
е да  отстраним така
наречената "гъба",
която поема между 8
и 10 процента от вод-

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

dlv.si@abv.bg
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владеещ Word, PageMaker, Photoshop
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Международният кукерски
фестивал "Сурва 2020" се отменя

Светла ЙОРДАНОВА
Тази година международен фестивал на

маскарадните игри в Перник няма да има.
Той щеше да се проведе на 24 и 25 януари
на площад "Кракра" в града. Категорично-
то мнение на здравното министерство е
фестивала тази година да не се провежда.
От Районната здравна инспекция също са
крайно против провеждането на "Сурва"
2020.

Очаква се за това да има и официално
становище от Министерството на културата.
Решението е взето заради безпрецеден-
тната водна криза в града.

За отменянето на фестивала се коменти-
раше още в началото на водната криза, но
до това решение не се стигна по рано ос-
новно заради многото организационни
дейности, свършени още преди месеци.
Ситуацията обаче налага да се вземат
крайни мерки.

По над 15 повреди по ВиК мрежата
отстраняват дневно аварийните екипи
Силвия ГРИГОРОВА

По 15 аварии по во-
допроводната мрежа са
отстранявали аварий-
ните екипи, които ра-
ботят в момента на
територията на об-
ласт Перник. Това ин-
формира прокуристът
на "Н и К" Перник инж.
Камен Каменов. "Това да-
леч не са всички аварии
на територията на об-
щина Перник и облас-
тта. Екипите полагат
максимални усилия да
отстранят с предимс-
тво онези аварии по во-
допроводите, които

осигуряват вода на
много абонати и от
които има сериозни те-
чове. Стремежът е от-
страняването на ава-
риите да не доведе до
просрочване на време-
то за подаване на вода,
съобразно режима", поя-
сни инж. Каменов.

Той допълни, че на 7
януари са отстранява-
ни отрано сутринта
повреди на ул. "Марина
бара"- 26 и ул. "Струма"-
при старата Лимонаде-
на фабрика. Поради то-
ва ще бъде нарушено
водоснабдяването до

отстраняване на ава-
риите. Ремонтни дей-
ности се извършват и
на ул. "Радомир", зад
сградата на Общината
;ул. "Минджур"- 5 и
ул."Предел" , поради кое-
то ще бъде нарушено
водоснабдяването до
отстраняване на ава-
риите Текущи ремон-
тни дейности се извър-
шват и дейности в
с.Негованци, община Ра-
домир, поради което ще
бъде нарушено водос-
надбяването до от-
страняване на аварии-
те.

ния обем, но засега
специалистите каз-
ват, че това ще напра-
ви изключително се-
риозно замътяване на
водата и ще има голям
разход на питейна во-
да, ако го изпълним",
коментира Карани-
колв. Той посочи, че
към момента предло-
жението на специалис-
тите  е да се нап-
равят 10 сондажа под
язовирната стена по
течение на реката за
осигуряване на вода.

Ще бъдат обсъдени
и възможности-

те,свързани с няколко
съседни водоема  - язо-
вир "Бушляк" и язовир
"Осломе",  откъдето
да  се осигурят около
милион и половина ку-
бика вода и така да се
облекчи проблемът с
водната криза в най-
тежките месеци за
перничани.

"Надявам се, че до
утре ще имаме реше-
ние за това",уточни
Караниколов. За целта
беше създадена и необ-
ходимата организация
от областния управи-
тел Емил Костадинов.
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"Стомана индъстри"
ще съди "Софийска вода"

Любомира ПЕЛОВА
Вчера шефът на "Стомана индъстри"

Константин Стаменов заяви в национален
ефир, че смята да заведе дело срещу "Со-
фийска вода"  заради обвиненията за пол-
званата питейна вода за промишлени нуж-
ди.

На територията на "Стомана индъстри"
няма нерегламентирано отклоняване на
води . Консумацията на предприятието е
намалена преди 15-20 години. Ние инвес-
тирахме 20 милиона във водния цикъл на
града и консумацията на завода падна. Тя
в момента е 2% от консумацията на Пер-
ник преди режима. Водата, идваща от язо-
вир "Студена" не минава през пречства-
телна станция, а идва директно. Тази вода
не е питейна, а за промишлени нужди, ка-
тегоричен бе той.

 "Водата, която ползваме е на разреши-
телен режим, имаме водомери навсякъде,
както и документи. Обвиненията за нерег-
лемантирани отклонения дойдоха от "Со-
фийска вода", които не са наясно с водос-
набдяването на Перник. Всички, които зая-
виха, че в предприятието има нерегламен-
тирано ползване на води от язовир "Студе-
на", ще бъдат съдени за клевета. След
проверка бе констатирано, че няма нару-
шения", подчерта Стаменов.

Той призна, че на територията на пред-
приятието има тръби на ВиК - Перник, кои-
то са стари и не подлежат на подмяна. Ос-
вен това по-големите количества вода би-
ха причинили наводняване на пречиства-
телната станция в предприятието.

 "Когато стана ясно, че предстои режим
на водата, ние помолихме да бъде нама-
лен дебитът към нас. Имахме притеснения
още през лятото, че ще се стигне до ре-
жим. Не сме подавали сигнал, защото това
е отговорност на ВиК - Перник. Всеки ме-
сец ние подаваме заявление какви коли-
чества ще са нужни за предприятието, ка-
то обикновено дебитът е над този, който ни
е необходим. Разрешението за това се
подписва от министъра на околната сре-
да", обясни шефът на "Стомана индъстри".

 "Имаме вода в оборотен цикъл, която
няма да е достатъчна за нормалния оборот
на завода. 80% от продукцията отиват за
износ. Имаме запаси за няколко дни. Ако
не получим минимални количества от яз.
"Студена", ще трябва да преместим поръч-
ките в други заводи от групата ни в чужби-
на. 1500 перничани работят в предприятие-
то. За съжаление те са изправени пред
риска да останат без работа", разкри той.

Радомирец без книжка
седнал зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец е хванат да шофира автомо-

бил без книжка.
Вчера служители от районното управле-

ние на МВР в града  проверили лек автомо-
бил "Форд Фокус", управляван от 37-годи-
шен местен жител. Констатирано е, че мъ-
жът кара в едногодишния срок на отнетото
му по административен ред свидетелство
за правоуправление. След разпит в район-
ното управление е освободен

Започнато е бързо производство и дей-
ствията по разследването продължават.

Ñòîëè÷àíè ïðåäëàãàò ñïàñåíèå çà Ïåðíèê
Ще искат изграждането на 12-километрова тръба от Княжево до Църква

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
От инициатива

"Граждани за устой-
чиво развитие",
"Граждани за София"
и архитекти ще вхо-
дират предложение
до премиера Бойко
Борисов и кмета на
столицата Йорданка
Фандъкова до края
на месеца да се из-
гради водопроводна
тръба от Княжево
до Даскалово.

Тръбата трябва да
бъде с диаметър 530
мм и да гарантира
истинска питейна
вода от софийския
водопровод с най-ви-
соко качество с ми-
нимум 300 литра в
секунда. На автома-
гистрала "Люлин" съ-
що трябва да бъдат
изградени две трасе-
та. Едното трябва
да бъде в посока Пер-
ник след седмия-ос-
мия километър на

магистралата, а дру-
гото трасе от кръ-
говото кръстовище
за влизане в "Люлин"
да бъде в посока цен-
търа на София до
"Княжево".

"Горепосоченото
количеството е
необходимо за всич-
ки перничани да бъ-
дат спокойни и още
с първото пускане
хората да усетят
каква вода пият со-
фиянци - на най-висо-
ко европейско ниво",
изтъкна архитект
Димитър Димитров
на пресконференция
в БТА.

Според него това
решение е най-бързо
за реализиране. Ако
Перник стане част
от водопроводната
мрежа на София, язо-
вир "Студена" не се
налага да бъде пол-
зван за питейни нуж-
ди. Така самият ста-

тут на язовир "Сту-
дена" ще може да се
преразгледа.

Архитектът нас-
тоя, ако се направи
въпросната водоп-
роводна мрежа, и во-
дата да бъде без-
платна 15 години за
перничани.

По думите му така
може да спре вод-
ният режим на ми-
ньорския град. Спо-
ред архитекта, ако
се изпълни целта,
трябва да бъде из-
граден спирателен
кран и водомер. Това
е действие, за което
ще настояваме да се
изготви схема, да се
подготви трасе и е
въпрос на организа-
ция, която премие-
рът не за три седми-
ци, а за две под негов
контрол може да бъ-
де изкопано, монти-
рано и заровено.

"Режимът може да

Водата в ДГ "Калина Малина" е негодна за пиене
Силвия ГРИГОРОВА

Регионалната здрав-
на инспекция продъл-
жава с ежедневния мо-
ниторинг на питейна-
та вода на терито-
рията на община Пер-
ник и останалите 5
общини в областта.

За периода от
30.12.2019 г. до
01.01.2020 г., са взети
проби  от 20 пункта
на водопроводната
мрежа на населените
места с режимно во-
доподаване, съгласно
изготвен график. То-
ва информираха от
РЗИ. От там пояс-
няват, че качеството
на питейната вода в
Перник се изследва в
12 пункта, разположе-
ни в различни кварта-
ли на града и 9 пункта
в град Батановци и се-
лата с режимно водо-
подаване.

През този период,
по показатели от гру-
па А, са проведени из-
питвания на 33 про-
би, от които 29 съот-
ветстват на норма-

тивните изисквания.
В 4 от пробите: от
ул. "Рилски езера" в кв.
Църква, ДГ №9 "Кали-
на Малина", кв.
"Проучване", с. Люлин
и с. Витановци, са кон-
статирани несъот-
ветствия. За устано-
вените отклонения са
съставени и връчени
4 предписания.

Първото предписа-
ние е за спиране ек-
сплоатацията на обе-
кт - ДГ №9 "Калина Ма-
лина" - кв. "Проучва-
не".

Издадени са 3 пред-
писания до "В и К"
ООД - Перник за про-
веждане на задължи-
телни хигиенни и про-
тивоепидемични мер-
ки в кв. "Църква", с.
Витановци и с. Люлин.

За кв. "Църква" са
предписани следните
мероприятия:

х/ Да се предприе-
мат спешни мерки с
цел установяване на
причините за несъот-
ветствията;

х/ Да се преустано-

ви водопода-
ването в зо-
ната с авари-
я, до възста-
новяване ка-
чеството на
водата, пред-
назначена за
питейно-би-
тови цели;

х/ При от-
страняване
на авариите,
преди пуска-
не на водата
да се направи
промивка и
дезинфекция
на участъка
от водопроводната
мрежа засегната от
аварията;

х/ Да се предприе-
мат всички необходи-
ми действия, за защи-
та качеството на пи-
тейната вода във во-
доснабдителната сис-
тема от замърсяване
вследствие на обра-
тен поток;

х/ Да се вземат кон-
тролни проби и за ре-
зултатите своевре-
менно да се уведоми

РЗИ - Перник като се
представят протоко-
ли от изследвания.

От здравната ин-
спекция уверяват, че
след получаване на ин-
формация от "В и К"
ООД - Перник, за прик-
лючване на ремонтни-
те дейности, екип на
РЗИ - Перник е в го-
товност да извърши
пробонабиране от ре-
монтирания участък.

От РЗИ - Перник
уверяват, че продъл-

жава систематичния
контрол (монито-
ринг) върху качество-
то на водата предназ-
начена за питейно-би-
тови цели, подавана
във водопроводната
мрежа на гр. Перник и
населените места с
режимно водоподава-
не, като за резулта-
тите от проведени-
те анализи обществе-
ността ще бъде
своевременно инфор-
мирана.

спре още на 10 или
15 януари, след като
се приеме и подпише
схема и лично пре-
миерът ръководи по-
лагането 12 км тръ-
ба, гарантираща 300
литра в секунда со-
фийска вода. С това
ще се сложи край на
водната криза в ми-
ньорския град", ак-
центира архитек-
тът.

Нещо повече -
гражданските орга-
низации настояват,
когато се отвори де-
бат в Народното
събрание за решава-
не на водните проб-
леми на Перник, да
бъде обсъдено съби-
рането на трите ми-
нистерства на ре-
гионалното разви-
тие, на екологията и
на транспорта в Ми-
нистерството на ус-
тойчивото разви-
тие.Така проблемите
на България ще бъ-
дат решавани по-
единно и в духа на
принципното разви-
тие с по-малко пари,
по-дълготрайно и с
едно условие - про-
фесионално, подчер-
та архитект Димит-
ров. Според него мо-
же да се наложат
сливания и на други
министерства, като
например на вътреш-
ните работи, на от-
браната и на спорта.

Архитект Димит-
ров негодува, че те-

мата за водата сил-
но вълнува премиера
Бойко Борисов, ми-
нистри и заместник-
министри, докато не
решат един проблем,
но проблемът в мо-
мента е не как Пер-
ник да не е в криза, а
да се изясни кой из-
вън обсега на уп-
равляващите си е
позволил да "изте-
кат много пари".

Той напомни изказ-
вания на екоминис-
търа Нено Димов,
който твърдял, че
няма опасност от
воден апокалипсис,
но 85% от водата на
51 язовира отива за
производство на
ток.

Най-сетне минис-
търът на икономи-
ката също изнесъл
факти в ресорната
комисия, че за мина-
лата година в язо-
вир "Студена" вмес-
то 25 млн. куб. вода
са били 11. За 2018 г.
през язовир "Студе-
на" са преминали 41
милиона кубика вода.

"Питейната вода
на Перник не отго-
варя на необходими-
те качества и е да-
леч под нормите на
питейната вода на
София, която отго-
варя на най-високи-
те европейските
стандарти на изи-
скване", отбеляза ар-
хитектът, цитиран
от news.bg.
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Êúäå å îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâàòà çà âîäíàòà êðèçà?
Това питат от инициативния комитет "Спаси Перник"

Любомира ПЕЛОВА
"Трябва да гово-

рим за една рецип-
рочност - ако граж-
данин наруши зако-
на, държавата ще го
санкционира. В слу-
чая държавата при-
чини една безпреце-
дентна хуманитарна
криза с видимо мно-
го тежки последици.
Къде е отговорнос-
тта на държавата?"
Това запита в прав
текст Камелия Раде-
ва, която е част от
инициативния коми-
тет "Спаси Перник".

Тя призова за пове-
че достоверна и нав-
ременна информация
от страната на от-
говорните инсти-
туции.

Според нея дей-
ствията на инсти-
туциите са хаотич-
ни и е нужен ред.
Водният режим не е

еднакъв за всички. В
квартал "Църква"
проблемът е много
тежък. Там пробле-
мът не е и ясен,
смята тя.

Активно се под-
готвя протест на
11 януари. Автопо-
ходът ще е под нас-
лов "Къде ни е вода-
та?".

Според проф. Па-
вел Пенчев, хидро-
геолог и председа-
тел на Българската
асоциация по под-
земни води темата
с кризата с водата в
Перник се преекспо-
нира в медиите.

"Специалистите в
тази област не сме
взимали публично
участие и то точно
по тази причина. Ко-
гато се преекспони-
ра един проблем,
той по-трудно ще
се разреши. Хората

имат пълно право да
негодуват", каза
проф. Пенчев.

По думите на про-
фесора водата от
пещерите би напъл-
нила водния басейн с
едва 2-3%.

"Проблемът не мо-
же да се разреши
бързо. Всякакви дей-
ности и дискусии
трябва да се преус-
тановят и да се
тръгне към инже-
нерно правилно ре-
шение. Полезните
ходове са малко",
смята проф. Пенчев.

Според него прили-
вът на висока вълна
ще вкара 10 млн. ку-
бика за едно деноно-
щие. Този язовир
трябва да се управл-
ява изключително
внимателно. След ка-
то частично се по-
добри положението,
трябва да се спрат
оттоците и загуби-
те.

Проф. Пенчев
смята, че всички ин-
ституции, които са
ангажирани, ра-
ботят правилно. Но
не могат да на-
пълнят язовира. Хо-
рата трябва да се
научат да пестят
водата, категори-
чен е той.

Според него язо-
вир "Студена" е доб-

ре познат. "Той няма
голям обем, може да
се напълни сравни-
телно бързо - една
висока вълна ще го
напълни с 10% и съ-
щевременно може да
се изпразни много
бързо. Смятам, че
няма умисъл в из-
точването на язови-
ра", каза проф. Па-
вел Пенчев.

Основната причи-
на е липсата на до-
бър администрати-
вен капацитет,
смята той. "Не
трябва да пропуска-
ме и факта със засу-
шаването и намал-
яването на водните
ресурси в общ ма-
щаб", каза проф.
Пенчев.

Припомняме, че
бедствено положе-
ние на територията
на Перник бе обяве-
но на 21 декември,
след като воден ре-
жим бе обявен в
цяла Пернишка об-
ласт на 18 ноември
2019 г.

За кризата с вода-
та в Перник се раз-
бра дни след местни-
те избори, които
бяха спечелени от
БСП и Станислав
Владимиров.

Той обаче е кате-
горичен, че вина
носят управляващи-

Левицата внася вот на недоверие
в парламента на 20-ти януари

Любомира ПЕЛОВА

Вот на недоверие срещу правителство-
то внасят депутатите от БСП на 20 януари.
Той ще бъде заради провала на управле-
нието в сектор околна среда. От 15 януари
ще бъдем готови с мотивите. На 16 и 17
ще предложим на всички други парла-
ментарно представени партии без ГЕРБ
консултации. Ще им предоставим и моти-
вите. На 20 ще го внесем официално, об-
ясни лидерът на БСП Корнелия Нинова на
пресконференция в Перник. Тя добави, че
от ръководството на парламента зависи
кога вотът ще се гледа в пленарна зала.

Нинова бе в града заради водната кри-
за и отказа на главния прокурор Иван Ге-
шев да се срещне с лидера на БСП въп-
реки уговорената предварително дата и
час.

На пресконференцията Нинова повдиг-
на и въпроса за боклука, внасян в Бълга-
рия от трети страни, които не са членки на
Европейския съюз. Това бил един от въп-
росите, които допълнително искала да за-
даде на Гешев. "Имаме официалната ин-
формация, че за 5 години са внесени 734
хил. тона отпадъци от трети страни - от Аф-
рика, Азия и т.н. Поставяме този въпрос
нееднократно. Последните три години 47
пъти сме го поставяли на вниманието на
управляващите и никакви мерки не бяха
предприети", каза още Нинова.

Заедно с безводието в Перник, той се
превръща вече в национален проблем, ка-
за още Нинова.

Гешев разпореди на МВР и ДАНС
съвместна проверка за боклука

Любомира ПЕЛОВА
В първия работен ден тази седмица

главният прокурор Иван Гешев разпореди
на министъра на вътрешните работи и на
председателя на ДАНС извършване на
съвместни проверки за спазване на Зако-
на за управление на отпадъците и на Зако-
на за опазване на околната среда от при-
тежателите на отпадъци на територията на
страната. Това съобщих от прокуратурата.

Проверката е разпоредена с цел извър-
шване на преценка за наличие на пред-
поставки за упражняване на правомощия-
та на Прокуратурата на Република Бълга-
рия.

В хода на проверката следва да бъдат
установени всички "притежатели на отпа-
дъци" по смисъла на §1, т.29 от ЗУО на те-
риторията на Република България, като се
изискат и приложат следните документи -
разрешение, комплексно разрешително
или регистрационен документ по чл. 35 от
ЗУО за съответната дейност и площадка и
др. Ще бъде извършена проверка за спаз-
ване на задълженията на лицата по т.1 по
чл. 8, ал.2 от ЗУО. Разпоредено е да бъде
изискана информация за извършвани про-
верки от контролните органи на лицата по
т.1 - съответните РИОСВ и кметове на об-
щини, и предприети мерки, в случай на ус-
тановени нарушения.

Животновъдите разсрочват
кредитите си до 10 януари

Силвия ГРИГОРОВА
На 10 януари - петък, изтича срокът, в

който животновъдите могат да подават
заявления за разсрочване на кредити,
дължими към ДФ "Земеделие".

От възможността за отсрочване на
главницата и лихвата по предоставени-
те кредити могат да се възползват пти-
цевъди и свиневъди, получили кредити
за фураж в периода от 2008 до 2010 г.
Облекчението се отнася и за фермери,
отглеждали едри и дребни преживни
животни, на които са предоставени зае-
ми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012
г.

Задълженията си ще могат да разсро-
чат само стопани, които през стопанска-
та 2018/2019 г. са отглеждали животни
от същото направление, за което са по-
лучили кредити. Това се удостоверява с
извлечение от Интегрираната информа-
ционна система ВетИС на БАБХ, а за
животни, които не подлежат на иденти-
фикация - с писмо от официален ветери-
нарен лекар.

Припомняме, че с решение на УС на
Държавен фонд "Земеделие" се раз-
срочват кредитите, отпуснати на живот-
новъди през периода 2008 - 2012 г. Раз-
мерът на лихвата по отсрочването на за-
дълженията е в размер на 3 %. Не се до-
пуска отсрочване на кредити на креди-
тополучател, за който е открито произ-
водство по несъстоятелност по реда на
Търговския закон към датата на сключ-
ване на анекса.

те и сигнали за опа-
сност е имало още в
началото на година-
та.

Кризата струва
постовете както на
областния управи-
тел Ирена Соколова,
така и на управи-
теля на ВиК Перник.

Бивш директор на
дирекция "Управле-
ние на водите" в
МОСВ заяви, че 1/3-
та от язовир "Сту-
дена", който снабд-
ява Перник и околни-
те села с вода, е би-
ла безпричинно из-
точена.

Източването било
през втората поло-
вина на 2018 г. ВиК
Перник разполагат
със собствен ВЕЦ
към язовир "Студе-
на".

Според заключе-
нието от проверка-
та на Районната
прокуратура има
данни за безсто-
панственост, зато-
ва и производство-
то бе прехвърлено
към Специализирана-
та прокурата.

Колкото до висока-
та вълна, на теория
вероятно е така, но
това все пак е тео-
рия и не е ясно от-
къде ще дойде тя,
кога, ще дойде ли
изобщо.

Нено Димов не вижда повод
да подава оставката си
Любомира ПЕЛОВА

За мен основният
проблем в Перник е
въпросът на лошото
управление на ВиК
дружеството, заяви
в национален ефир
министърът на око-
лната среда и водите
Нено Димов. Според
него въвеждането на
воден режим в града е
въпрос на местните
структури, а за проб-
лема с дефицита на
вода от язовир "Сту-
дена" е било ясно още
през септември.

За съжаление тема-
та се политизира, но
много ясно се показа
с всички действия на
правителството, че
се търси решение, ка-
тегоричен е Нено Ди-
мов.

"Загубите в Перник
са над 75% по общес-
твената водопренос-
на мрежа и при така-
ва голяма загуба не е
трудно да се стигне
до подобен тип кри-
за. Когато има загуби

30% само до пречис-
твателната стан-
ция, колкото и вода
да се вкарва в язови-
ра, тя се губи още по
пътя", каза той.

Перник е единстве-
ният областен цен-
тър, който не е успял
да подаде проект по
Оперативна програ-
ма "Околна среда".
Към 2017 г. всички
проекти на другите
областни центрове
са били реализирани,
обясни още министъ-
рът.

Средствата по
Оперативна програ-
ма "Околна среда" по-
ради некадърното уп-
равление и съмнения-
та за корупция през
2013 г. са спрени и
рискувахме да загу-
бим милиарди. Тогава
между другото, уп-
равляваше прави-
телството на Оре-
шарски, партията на
г-жа Нинова, допълни
Димов.

През 2011 г. е имало

подобна ситуация, но
не се е стигнало до
подобен режим, може
би тогава системата
е била с по-малка загу-
ба, допълни министъ-
рът.

"След като местно-
то ВиК докара до тук
нещата, естествено,
че държавата трябва
да се намеси. Специ-
фичното в случая с
Перник е, че еди-
нственият ползва-
тел на язовира е ВиК
и ние получаваме ин-
формация и заявки
от него. Септември
месец още беше ясно,
че водата ще стигне
до края на годината",
каза Нено Димов.

Министърът отно-
во потърси вина навс-
якъде, но не и в рабо-
тата на министерс-
твото, което ръково-
ди, както и собстве-
ната си вина и заяв-
ява за пореден път,
че няма да подава ос-
тавка, защото не
вижда вина у себе си!
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Êàêâî íîâî î÷àêâà îáðàçîâàíèåòî ïðåç 2020 ã.
По-малко изпити за четвъртокласниците, повече - за 10-ти клас

Светла ЙОРДАНОВА
По-малко изпити за

децата в четвърти
клас и повече за уче-
ниците в 10-и клас, но-
ви олекотени програ-
ми по математика за
5-и, 6-и и 7-и клас, по-
високи заплати за
учителите. Но и пове-
че изисквания към
тях за разчупване на
традиционното пре-
подаване, първи неза-
висими оценки на
част от школата у
нас и т.н. Това са част
от новостите, които
очакват системата
на българското сред-
но образование през
2020 г. На универси-
тетския фронт също
няма да е леко - там се
очаква приемането на
ключови промени в за-
кона за висшето обра-
зование.

За най-малкитеЗа най-малкитеЗа най-малкитеЗа най-малкитеЗа най-малките
От учебната 2020/

21 г. 4-годишните де-
ца също ще подлежат
на задължително пре-
дучилищно образова-
ние като по-големите,
като законовите про-
мени за въвеждане на
новото изискване ще
започнат да се под-
готвят още този ме-
сец. Очаква се обаче

големите градове да
извоюват отсрочка
за тази промяна, тъй
като в тях има пробле-
ми с недостига на мес-
та за децата. Тепърва
ще се уточнява и дали
задължителното пре-
дучилищно образова-
ние трябва да е само в
градина, или може и в
училище - нещо, което
никак не се нрави на
родителите.

За ученицитеЗа ученицитеЗа ученицитеЗа ученицитеЗа учениците
От тази година

четвъртокласниците
ще имат само два из-
пита вместо четири -
по български език на
27 май и по математи-
ка - на 29 май, тъй ка-
то досегашните изпи-
ти по "Човекът и при-
родата" и "Човекът и
обществото" отпа-
дат. Според някои ро-
дители това съвсем
ще демотивира деца-
та им да изучават
природните науки,
които и без това са
неглижирани в следва-
щите етапи на образо-
ванието, други пък се
радват, че учениците
се облекчават. Ефе-
ктът ще се види в
близко бъдеще. За чет-
въртокласниците има
още една ключова

промяна - учебната го-
дина се удължава и де-
цата ще учат не до 31
май (14 седмици), а до
16 юни (16 седмици).

Изпитите за сед-
мокласниците се из-
местват с една седми-
ца по-рано - национал-
ното външно оценява-
не по БЕЛ ще е на 9
юни, а по математика
- на 11 юни. Изпитът
по български език и ли-
тература за тях ще е
върху 20 български
творби, а не както до-
сега върху 12. Причи-
ната е, че от настоя-
щата 2019/20 г. изпи-
тът в частта по ли-
тература ще измерва
знанията на младежи-
те, придобити не са-
мо в 7-и клас, а и в 6-и
клас. За следващата
2020/21 г. се очаква
те да бъдат препит-
вани върху целия ма-
териал, изучаван от 5-
ти до 7-и клас. Докато
тестът по български
за седмокласниците
остава с 26 въпроса,
този по математика
ще е с 2 въпроса по-
малко - 23 вместо таз-
годишните 25.

На учениците между
5-и и 7-и клас от прос-
ветното министерс-
тво обещаха нови, оле-
котени програми по
математика, които да
оставят повече време
за затвърждаване и
преговор на научено-
то. От МОН вече за-
почнаха преглед на се-
гашните програми.

Най-голямата пром-
яна очаква десеток-
ласниците, които съ-

що като четвърток-
ласниците започнаха
от тази учебна годи-
на да учат по нови
учебни програми и
учебници. През юни
те за първи път ще се
явяват на национално
външно оценяване, на
каквото вече подле-
жат по силата на но-
вия училищен закон,
според който научено-
то от учениците
следва да се мери при
завършването на все-
ки етап (в случая пър-
ви гимназиален). Изпи-
тите им пак ще са по
български и по мате-
матика - съответно
на 9 и 11 юни, въпреки
предупреждения на
учители, че акцентът
върху тези два пред-
мета съвсем ще пре-
небрегне останалите.
На двата изпита под-
лежат всички десеток-
ласници, без значение
дали смятат да про-
дължат или да приклю-
чат образованието
си. Те ще имат въз-
можността да продъл-
жат във втори гимна-
зиален етап в същото
или в друго училище,
да преминат от про-
фесионална към про-
филирана подготовка
и обратно. При пре-
местване от едно учи-
лище в друго или от
една паралелка в друга
трябва да се вземат
предвид свободните
места, както и рамко-
вият учебен план, по
който е учил ученикъ-
т до 10-и клас (от него
зависи дали ще се дър-
жат приравнителни

изпити). Учениците,
които завършват 10-
и клас в обединените
училища, обаче ще мо-
гат да продължат
обучението, едва след
като кандидатстват
за прием в друго шко-
ло (за места в допъл-
нителен план-прием,
който ще обявяват
училищата). Втора
кампания по канди-
датстване на практи-
ка ще има само за око-
ло 800 ученици от обе-
динените школа, като
именно за тях оценки-
те от НВО-то ще са
от значение (те ще
кандидатстват с
тях).Изпитите за про-
верка на дигиталните
компетентности на
десетокласниците са
в периода между 15 и
19 юни, а изпитът по
чужд език за тях, кой-
то е по желание - на 17
юни.

Новости има и за
учениците, които на
15 септември ще пос-
тъпят в 11-и клас (се-
гашните десетоклас-
ници). Те за първи път
ще започнат да учат
по новата учебна
програма, която ще е
силно профилирана -
младежите ще имат
само 5 учебни предме-
та - български, лите-
ратура, математика,
спорт и гражданско
образование, а остана-
лото време ще е посве-
тено на 2-3 профили-
ращи предмета. Мату-
рите за зрелостници-
те ще са отново в
третата седмица на
май - 20 и 22 май.

Пълен списък на ученическите
ваканции и датите за изпити

Светла ЙОРДАНОВА
След дългата коледна ваканция, на коя-

то се радваха учениците, от понеделник те
вече са в класните стаи. Какви ваканции и
изпити им престоят сега?

Междусрочната ваканция тази година
ще е само един ден - на 5 февруари
(сряда). След това децата ще почиват на
националния празник - 3 март (вторник),
който е официален почивен ден и за рабо-
тещите. Извън класните ще останат и на
другите официални празници - 1 май (пе-
тък) и 6 май (сряда).

През април пък е традиционната им про-
летна ваканция. Тази година за учениците
между I до XI клас последният учебен ден
ще бъде 10 април (петък) и ще се върнат
обратно в класните стаи на 21 април. Два-
найсетокласниците пък ще почиват само
за Великден - от 16 (четвъртък) до 20 април
(понеделник) включително.

Неучебни ще бъдат още 20 май (сряда) и
22 май (петък). В тези дни ще се проведат
Държавните зрелостни изпити по Българ-
ски език и литература и по втори предмет.
Между 26-29 май са насрочени държавни-
те зрелостни изпити по предмети по избор.

Неучебни ще бъдат също 9 юни (вторник)
и 11 юни (четвъртък). На първата дата ще
се проведе националното външно оценява-
не по Български език и литература за VII и
X клас, а на 11 юни - националното външно
оценяване по Математика за VII и X клас.

На 17 юни (сряда) е насрочено национал-
ното външно оценяване по чужд език за VII
и X клас, на което учениците се явяват по-
желание, поради което не е предвидено
денят да е неучебен. Между 15 и 19 юни са
насрочени по график оценяването на диги-
талните умения на учениците в X клас.

Вторият срок за учебната година започва
на 6 февруари (четвъртък), а краят му ще
настъпи по традиция по различно време за
различните възрасти. Първи ще завършат
учениците в XII клас, който са до 14 май. До
29 май ще учат учениците от I до III клас, на
16 юни ще приключат децата от IV до VI
клас, с изключение на спортните училища,
където V и VI клас ще останат в класните
стаи до 30 юни. На 30 юни ще приключат
годината и учениците от VII до ХI клас.

Дават 3.5 милиона лева
за ваксини на животни

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството одобри допълнителни

трансфери по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Финансовият ресурс е в размер на 3.5 млн.
лв. и представлява съфинансиране към
Грантово решение на Европейската коми-
сия. Той е предназначен за доставка на
ваксина за превенция срещу болестта за-
разен нодуларен дерматит по едрите пре-
живни животни.

България стартира ваксинация на пого-
ловието от едри преживни животни срещу
заболяването Заразен нодуларен дерматит
през 2016 г. след констатиране на огнища
на заболяването на територията на страна-
та.

Ваксинирането на животните срещу за-
боляването е съгласно одобрена програма
за ваксинация с Решение за изпълнение
(ЕС) 2016/2008 на Европейската комисия.

Ваксинацията на цялото поголовие от
възприемчиви животни ( едри преживни
животни) на територията на страната се из-
вършва вече за четвърта поредна година,
като в резултат на това след последното
огнище през август 2016 г. не е констати-
рано ново огнище на заболяването. Заку-
пуването на ваксината е важен елемент от
недопускането на разпространението му
на територията ни отново.

Ваксинация на възприемчивите живот-
ни на заболяването заразен нодуларен
дерматит е практика във всички засегна-
ти държави в Европа, като това е правил-
ният подход и метод за бързото и трайно
ограничаване и ликвидиране на забол-
яването.

Книга с приносен характер
Изживявам с ого-

рчение подмятания-
та за Перник и хора-
та от Пернишкия
край, които го оче-
ртават като символ
на посредственос-
тта. Опровергана
несправедливост от
много героични проя-
ви и културна дей-
ност, която има оп-
ределено място в на-
ционалната ни исто-
рия. Пореден убеди-
телен пример за
творческия дух на
този край и неговата
значимост за страна-
та е новата книга на
Иван Йорданов "Пер-
нишки страници".

След прочитането
на този увлекателен
труд се почувствах
обогатен и развълну-
ван. От проявената
проникновена наблю-
дателност и напра-
вен професионален

анализ за първите
творби на Иван Ва-
зов става видно, че
от Перник за първи
път така убедител-
но се заявява, че на
културния хоризонт
на България се появ-
ява дарование, чий-
то талант ще раз-
цъфтява през годи-
ните. В труда на
Иван Йорданов със
завладяваща вещина
се изследва ролята
на Перник за форми-
рането на личнос-
тта на поета. Него-
вата връзка с отру-
дените, но с богата
душевност и физи-
ческа красота перни-
чани го възхищава,
вдъхновява и пос-
тавя здрави основи
на неразривната му
близост и обич към
народа за цял живот.
Наблюдавайки живо-
та на селяните от

Перник, младият
поет се убеждава, че
те са носители на чо-
вешки добродетели,
и се отнася към тях
с искрено уважение.
Ролята на Перник в
живота на Вазов е
значим факт, който
поражда гордост у
всеки, свързан с Пер-
ник и Пернишко.

В следващите стра-
ници на книгата със
средствата на музи-
калната реч и бога-
тата култура на ав-
тора оживяват обра-
зи на вдъхновени и
талантливи творци
от Пернишкия край.
Техният пример и
сътвореното от тях
ще служи на идните
поколения като обра-
зец за смислен и пол-
зотворен живот.

Перник и Пернишко
е родно място на та-
лантливи творци и

"Пернишки страници"
е пример за осъщес-
твен дълг от вдъхно-
вен автор, изпълнен с
обич към родния
край! Книгата е важ-
но средство за въз-

питание в родолюбие
и е добре нейното
доставяне до всяко
училище в областта.

Милан СТОЯНОВ -Милан СТОЯНОВ -Милан СТОЯНОВ -Милан СТОЯНОВ -Милан СТОЯНОВ -
доктор на педагоги-доктор на педагоги-доктор на педагоги-доктор на педагоги-доктор на педагоги-
ческите наукическите наукическите наукическите наукическите науки



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, преустр. - 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., с обзав. - 95 000 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 - 93 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
13. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
14. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
15. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
16. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
17. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
18. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
20. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
21. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
22. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
23. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 62 000 лв.
24. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
25. 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
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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



Кулинарните дестинации, които трябва да посетите през 2020 г.
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Добавянето на кулинарни дей-
ности към вашия ваканционен
маршрут е един от най-добрите
начини да изпитате културата на
мястото, в което сте.

Ако обичате храна и искате да
разгледате някои наистина фан-
тастични дестинации, foodpanda
избра специален списък за вас!
Добавянето на кулинарни дей-
ности към вашия ваканционен
маршрут е един от най-добрите
начини да изпитате културата на
мястото, в което сте. Да се хра-
ниш добре и да пътуваш, върви
заедно ръка за ръка.

МЕНДОСА, АРЖЕНТИНА
Някои от най-добрите вина из-

лизат от Мендоса, но знаете ли
за кулинарната й сцена? Много
от най-добрите винарни в регио-
на сервират впечатляващи мно-
гостепенни винени обяди в
своите винарски ресторанти,
които често имат спираща дъха
гледка към Андите от всяко мяс-
то и включват толкова вино,
колкото искате да пиете.

МАНИЛА, ФИЛИПИНИТЕ
Едно от онези неща, които не

знаете за Манила и за
Филипините като ця-
ло, е, че е меката на
уличната храна. Има
толкова много раз-
лични специалитети,
че е почти невъзмож-
но да се изброят всич-
ки.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Това е градът на спе-

циалитетите. Кроаса-
ни, гъши дроб, жабеш-
ки крака, лучена супа
– все деликатеси, спи-
ращи дъха, както глед-
ката към Айфеловата
кула.

КОПЕНХАГЕН, ДАНИЯ
Задължително в списъка на

кулинарните любители е покло-
нение в датската столица. Там
може да посетите първия изця-
ло органичен ресторант или ин-
дустриалната зона, където ка-
миони за хранителни стоки и
сергии продават невероятни
международни ястия.

ЛОНДОН, АНГЛИЯ
Друг голям град, който често

се пренебрегва като дестинация
за храна, е Лондон. Но не праве-
те тази грешка! Лондон е храни-
телната столица на света. Там
ще намерите множеството меж-
дународни избори за храна и
преживявания. Можете да наме-
рите всеки тип кухня, която мо-
же да се представи в града.
Плюс това, къде другаде по све-

Първият в света електрически велосипед по вода
Може никога да не се

научим да ходим по во-
да, но сега можем да
караме колело по нея.

Manta5 Hydrofoiler XE-
1 има педали, електри-
чески двигател и бате-
рия и много прилича на
е-велосипед. Но също
така има крила от въг-
леродни влакна, наре-
чени фолио, което поз-
волява на цялото коле-
ло да „лети“ по водата
със скорост до 20 кило-
метра в час.

 Manta5 Hydrofoiler XE-1 е първият в света велосипед Hydrofoiler“,
казва Грег Джонстън, изпълнителен директор на „Manta5“.

„Използва технологията на електрическите велосипеди, за да
порите повърхността. А под водата имате хидрофолио и витло,
което ви дава възможност за потегляне и тяга, за да можете да
„хвърчите“ върху повърхността на водата. Решихме да възпроиз-
ведем колоездене по вода."

460-ватовият електромотор се захранва от батерия, която издър-
жа цял час каране по вода.

Компанията реши да добави електрическия двигател, за да поз-
воли на хората да използват мотора за по-дълги разстояния, нап-
ример от яхта до брега.

„През първите пет години на изследвания и разработки всичко
беше ръчно. Но ние искахме да удължим времето за возене и да
отворим пазара за по-широко привличане на хора", каза Джон-
стън.

Базираната в Нова Зеландия компания е основана през 2011 г. и
представи първия си прототип на воден велосипед през 2017 г.

Около 30 мотоциклета XE-1 са продадени на първите колоездачи
в Нова Зеландия и компанията се надява да направи колелото
достъпно в световен мащаб през 2020 г.

В момента то се предлага за $ 7 495 долара.

Растенията борят стреса в офиса
Ако се чувствате стресирани, тревожни или уморени по време на

работа, може би е време да закупите растения за офиса си, показ-
ва ново проучване, публикувано миналия месец в списание Hort-
Technology.

В проучването изследователи от японския университет в Хиого
оцениха нивата на психологически и физиологичен стрес на 63
служители, работещи в японски офиси преди и след като растения
са били поставени на бюрата им. Служителите са били инструкти-
рани да направят триминутна почивка, докато седят на бюрата си,
когато се чувстват уморени по време на работа. Участниците пър-
воначално са почивали на бюра без растения, а по-късно на бюро
с растение, за което да полагат грижи.

Чрез опис на тревожността и измерване на пулса, изследовате-
лите установяват, че участниците по време на интервенционния
период (който се състои само в гледане или грижа за растението)
са имали значително по-нисък пулс от контролната група, на чий-
то бюра е нямало растения.

Изследователите отбелязват, че просто гледането на растение - а
не грижата за него - е също толкова успешно, колкото грижата за
растение, когато става дума за намаляване нивата на тревожност на
служителите. Констатациите са били същите, независимо от въз-
растта на служителите или какъв вид растение имат на бюрата си.

та можете да намерите
близо 1500 следобедни
места за чай в само
един град?

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ
Мечтаем да си напра-

вим нежни, домашно
приготвени макаронени
изделия и богати месни
доматени сосове, да
пием вино от Тоскана и
да хапнем мастни мас-
лини и антипасти на те-
расата с изглед към ло-
зята. Това изживяване
може да се намери в ця-
ла Италия.

КАТАЛУНИЯ, ИСПАНИЯ
Ако сте били в Испа-

ния, вече знаете, че цялата стра-
на е изключително богата на
култура, наследство и особено
продукти и храни, които са спе-
цифични за всеки микрорегион.
Каталуния е един от тези регио-
ни и количеството уникални
продукти, рецепти и храни, кои-
то можете да намерите там, е
изумително. Насладете се на ха-
мон и хубаво испанско вино.
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Бум на ремонтите на автомобили
заради некачествени горива

Бум на ремонти - запушени филтри и проблеми с двигателите на
автомобили, се наблюдават в последните седмици заради некачес-
твени горива, стана ясно от репортаж по Нова телевизия.

По празниците са изтеглени над 25 хил. литра проблемно гориво
от бензиностанциите извън големите вериги.

Тези проблеми удрят по семейния бюджет - необходимо е купува-
не на нови филтри, инжектори и др.

Според проверяващите органи при тях се получават и сигнали за
замръзване на горивото.

Сменяме софтуера на компютъра,
за да ползваме услугите на НАП

Всички фирми и
граждани, които искат
да ползват
електронните услуги на
НАП, ще трябва да
ползват новите версии
на операционната
система Windows, както
и на интернет браузерите
си.

Това се отнася както
за счетоводители, така и
за хората с персонален
идентификационен код
(ПИК).

От март 2020 г. ще се въведе допълнително изискване за
сигурността при ползване на електронните услуги на НАП, което не
се поддържа от Windows XP. В известна степен Widows 7 също ще
бъде засегнат и част от функциите няма да работят.

От 31 януари в търговските обекти ще може да се ползва само
Софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който е регистриран
в НАП.

А до 31 март всеки търговец трябва да регистрира в НАП
използвания от него софтуер. Информацията се подава само онлайн
с електронен подпис.

В страната вече са регистрирани 456 различни софтуера за
управления на продажбите.

Подготвя се и наредба, която ще освободи онлайн търговците от
даване на касова бележка при плащане с дебитна и кредитна карта.

За целта те трябва да са регистрирали сайта си в НАП.

1/3 от нашенците не могат да
си позволят адекватно отопление

През 2018 г. 7% от населението на ЕС посочва в мащабно проучва-
не, че не може да си позволи да отоплява достатъчно своите домо-
ве.

Това сочат публикувани днес данни на статистическата служба Ев-
ростат.

Ситуацията в страните членки на ЕС варира.
Най-големият дял на хора, които казват, че не могат да си позво-

лят адекватно отопление на дома си е регистриран в България –
34%.

Следват Литва (28%), Гърция (23%), Кипър (22%), Португалия (19%)
и Италия (14%).

Най-ниски дялове (около 2%) са регистрирани пък в Австрия, Фин-
ландия, Люксембург, Холандия, Естония и Швеция.

Учени предричат климатична катастрофа за Европа
През този век север-

ноатлантическото тече-
ние може да промени по-
соката си, прогнозират
учени от университетите
в Грьонинген и Утрехт.

Причината за това мо-
же да е топенето на ле-
довете в Гренландия и
увеличаването на вале-
жите.

Учените оценяват ве-
роятността от подобно
развитие на събития на
15%, но самите те приз-

нават, че конструираният модел не отчита влиянието на топящия се
лед в Арктика, което само би увеличило заплахата от тези промени.

Подобни промени според учените могат да провокират силно ох-
лаждане в Европа, тъй като именно това течение позволява да се
поддържа сравнително мек климат в Северния Атлантически океан.

Каква е промяната в цените на
хранителните стоки на едро

И н д е к с ъ т
на тържищ-
ните цени /
ИТЦ/, който
отразява це-
ните на хра-
н и т е л н и т е
стоки на ед-
ро, скочи
през послед-
ните две сед-
мици с 8,16
на сто, до
1,604 пункта,
с ъ о б щ а в а
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/.

ИТЦ се повиши за първи път над 1,600 пункта от Великденските
празници през 2019 г., когато стигна максимума си за годината от
1,608 пункта.

Цената на оранжерийните домати в началото на годината се пони-
жи с 3,5 процента, до 2,22 лева за килограм, а цената на оранжерий-
ните краставици се увеличи с 2,9 на сто, до 2,45 лева за килограм.

Картофите поскъпват с 1,4 на сто и се продават по 0,70 лева за
килограм. Морковите поевтиняват с 1,4 на сто и се търгуват по 0,69
лева за килограм. Зелето поевтинява със 7,0 на сто и се продава по
0,53 лв./кг. Червените чушки поскъпват с 2,9 на сто, средно до 2,45
лева.

Ябълките поевтиняват с 1,8 на сто, до 1,12 лв./кг. Лимоните поскъп-
ват с 4,3 процента и се продават по 2,19 лева за килограм.

Бананите се предлагат по 2,20 лева за килограм; портокалите - по
1,29 лв./кг; мандарините поевтиняват с 3,2 на сто - до 1,51 лева за
килограм.

Кравето сирене поскъпва с 0,8 на сто и се търгува по 6,37 лв./кг;
кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 10,60 лв./кг. Олиото поскъп-
ва с 1,0 на сто и се продава по 2,00 лева за литър.

Пакетче краве масло от 125 грама се продава по 2,23 лева. Пилеш-
кото замразено месо поевтинява с 0,7 на сто и се търгува по 4,04
лева за килограм на едро в края на седмицата.

Захарта е по 1,26 лв./кг. Брашното, тип "500", поскъпва с 1,1 на сто,
до 0,95 лева/кг. Цената на ориза се понижава с 1,0 на сто, до 1,92
лева за килограм. Яйцата се продават средно по 0,21 лева за брой.

Колко често пие бира българинът
По отно-

шение на
к о н с у м а -
цията на пи-
во на глава
от населе-
нието стра-
ната ни се
нарежда 10-
о място в
ЕС

Това по-
казват дан-
ните на
Съюза на
пивоварите
в България.
В първата

тройка отново са Чехия, Австрия и Германия с изпити над 100 л. би-
ра на глава от населението.

За 2019 г. проучванията показват, че 70% от българите над 18 г.
консумират бира минимум веднъж в месеца, а 52% - поне веднъж
седмично.

Най-активните консуматори са на възраст от 30 до 49 години. През
2019 г. най-често са слагали на трапезата си пиво в Русе – 12 пъти
месечно, в Монтана - 11 пъти в месеца, а в Бургас и Плевен – 10 пъти.

Потреблението на бира през последните 2 години е нараснало във
всяка от страните, членки на ЕС на фона на невероятното разнооб-
разие от над 50 000 марки и асортименти пиво.

Заради по-здравословния начин на живот, все пoвече потребите-
ли се насочват към слабоалкохолни и натурални напитки и респек-
тивно - към бирената категория. Консумацията на нискоалкохолни и
безалкохолни бири също нараства с всяка година.

„Подобни са тенденциите и у нас. Провежданите ежегодни незави-
сими проучвания за бирената категория показват, че 30% от бълга-
рите считат, че при умерена консумация бирата е част от здравос-
ловния начин на живот, а според 35% - че е подходящото за тях
питие“, отбеляза Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съю-
за на пивоварите в България.

През 2018 г. обемът на бирения пазар в ЕС е 371 милиона хектолит-
ри. По този показател неотклонно първенството е на Германия, след-
вана от Великобритания и Испания, докато България запазва 13 по-
зиция.



Съперник10 8 януари 2019 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
т

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Трябва да покажете компетентност по тези
въпроси, които ще обсъждате с колегите и шефа.
Ако изкажете мнение, аргументирайте се. Стро-
го планирайте пътуванията, работните момен-
ти и личната сфера, така ще постигнете поло-
жителни резултати. Благоприятна и полезна за

вас ще бъде среща с приятел-бизнесмен.

Очаква ви натоварен ден. Вие ще бъдете в цен-
търа на вниманието, ще направите интересна ек-
скурзия и ще създадете добри контакти. Творчес-
ките личности, трябва да покажат своя талант,
независимо от наличието на пари или влиятелни
връзки. Способни сте на много, ако слушате ин-

туицията си. За среща, по-добре изберете друга вечер.

Необходимо е, да съберете волята си в юмрук и
да работите, докато трудът ви, не донесе плодо-
ве. Ако ситуацията във финансовата сфера се
промени към по-добро, не бързайте да харчичте
всичко и не организирайте пазаруване. Колкото
по инициативни сте в личния си живот, толкова

по-добре за по-нататъшните отношения с любимия човек.

Очаква ви щастлив ден, ако сте работили върху
себе си. Има шанс да реализирате желанията си,
без загуби и съмнения. Благоприятен ден, за тези
които работят в областта на икономиката, поли-
тиката и строителството. Разумният подход
към отношенията с любимия човек, ще ви помогне

да откриете нови хоризонти и дори да експериментирате.

Поради прекалената си упоритост, може да нав-
редите на себе си и вашите колеги. Може да от-
чуждите онези, които преди това, са ви помагали
искрено. Необвързаните, могат да се влюбят, а
семейните не трябва да изясняват отношенията
си със съпруга, особено в присъствието на други.

Може да получите проект, който ще ви донесе ползи.

Отстоявайте мнението си, за да намерите
своето място под слънцето. Проблемите в карие-
рата, ще бъдат решени, благодарение на постоян-
ството и здравия ви разум. Не търсете нови
приятели и се откажете от откровени разговори
с близките. За да се отървете от песимистично-

то настроение, трябва да се заемете с йога и да релаксирате.

Трябва да бъдете толеранни към всеки, с когото
съдбата ви сблъска. Бъдете организирани и гъвка-
ви, ако става дума за нова работа. Откажете се
от хазарт, инвестиране на пари и оферти с тър-
говски характер. Ако сте прекалено сдържани в
чувствата, това ще доведе дисхармония в отно-

шенията с вашият възлюбен.

Възможна е среща с лице, от което зависи ва-
шата бъдеща кариера. Вярвайте повече на себе
си, а не на думите на другите хора. За да постиг-
нете стабилност, не се бавете с инвестициите.
Има възможност да намерите нещо, което от-
давна сте загубили. В допълнение, може да се

сдобрите с някой и да установите топли отношения.

Сами ще успеете да се справите с промените в
личната сфера. Ще започнете да гледате към ня-
кои неща по различен начин, което ще ви е от пол-
за. Перспектива в работата очаква онези, които
незабавно решават всички професионални проб-
леми. Вярвайте на колегите, но бъдете бдителни

при подписването на документи. Вечерта ви чака пътуване.

Възможно е спешно бизнес пътуване, подписване
на договори и ново запознанство в любовен план.
Толкова много впечатления ще получите днес, че
ще бъдете възхитени. Сложностти могат да се
появят с получаването на пари. Особено, ако прех-
върляте на лична сметка. Опитайте се да оста-

нете спокойни, пред лицето на всякакви ситуации.

Може отчаяно да се влюбите в човек, който
преди не ви е бил симпатичен. Странно, но факт.
Ако разберете, че чувствата ви са взаимни, то-
гава не спирайте. Работата ви, ще изисква мак-
симална подреденост и вникване подробно в де-
тайлите. Компетентно управлявайте средства-

та и бъдете по-икономични.

Трябва да станете по-малко критични в оценки-
те си за действията на околните. Ако покажете
хладнокръвие, ще е за добро. Интуицията ще ви
помогне да разрешите дългогодишен проблем,
свързан с вас и близък приятел. Ще откриете за
себе си нещо, което ви е изглеждало незначител-

но. От рискови и опасни спортове, трябва да се откажете.
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„Ìèíüîð” ïî÷âà ïîäãîòîâêàòà ñè çà ïðîëåòòà
Първата тренировка е днес от 14,00 часа

Отборът на „Ми-
ньор” почва подго-
товката си за про-
летния дял на пър-

венството на Югоза-
падната група на Тре-
та лига днес от 14,00
часа на „Стадиона на

мира”.
Чуковете приключи-

ха есенния дял на шам-
пионата  с 12 победи,

три равни мача и една
загуба.

Активът им е от 39
точки, с точка по-мал-
ко от най-сериозния
им преследвач, отбо-
рът на „Септември”
от Симитли.

Футболистите от
Симитли са и еди-
нствените, които ус-
пяха да спечелят мач
срещу перничани. В
15-ия кръг от пър-
венството, на 16-ти
ноември „Септември”
вкара три безответ-
ни гола на „Миньор”
при това на собстве-
ния му стадион в Пер-
ник.

Голмайстори бяха
Борислав Хазуров и
Марио Топузов на два
пъти. Първенството

Сред първите 20 сме
по употреба на допинг

България е на 19-о място в света по по-
ложителни проби в годишния доклад на
Световната антидопингова агенция, който
обхваща периода до 31 май тази годи-
на.Това е сериозно падане спрямо предни-
те години, като в миналото сме били и в топ
10 на страните, които най-много употреб-
яват забранени средства в спорта.Ита-
лианци и културисти са най-назобените на
планетата.Положителните проби в Италия
са 171. Следват Франция - 128, САЩ - 103,
Бразилия - 94. Чак на петото място е Русия
с 82 случая, но точно тя бе наказана за от-
страняване от всички състезания за пе-
риод от 4 години.В десетката са още Китай
(62), Индия (57), Белгия (54), Испания (62) и
Южна Африка (52).Културистите напълно
оправдават прозвището си у нас “нацепе-
ни батки”, като са с цели 266 положителни
проби и то при не толкова строг контрол,
както в олимпийските спортове.На второ
място е леката атлетика - 242, а на трето -
колоезденето и щанги - по 123.Следва още
един неолимпийски спорт, който е свързан
с фитнес залите - пауърлифтинг, където
има 101.Изненадващо напред е футболът,
където са открити 78 положителни проби.
Следват борба (57), ръгби (54), бокс (49) и
плуване (32).По принцип има леко намале-
ние в положителните проби в световен ма-
щаб.От Световната антидопингова агенция
обявиха, че вече имат и нов метод, с който
проверките да хващат ползването на заб-
ранени препарати доста време след като
те са приети.Това ще доведе до още една
проверка на пробите от олимпиадите в Со-
чи и Рио де Жанейро, защото срокът на те-
зи от Пекин и Лондон вече изтече.

Може и да има руски
атлети на Олимпиадата
Руските лекоатлети могат да се надяват,

че все пак ще бъдат допуснати до участие
на олимпийските игри в Токио догодина.
Световната антидопингова агенция (ВАДА)
излезе с препоръка страната да бъде из-
ключена от най-големите спортни събития,
а от Международния олимпийски комитет
(МОК) отговориха, че ще уважат позицията
й, но не искат да наказват невинни.Прези-
дентът на Световната атлетика Себастиан
Коу прояви изненадваща снизходителност
спрямо руснаците като заяви, че е възмож-
но да се появят на олимпиадата.

„Но трябва да бъда абсолютно уверен, че
са чисти от допинг - уточни британецът. - Не
бих рискувал кариерите на чисти спортисти."

Именно Коу е човекът, който наложи най-
тежките „санкции" на руснаците на предиш-
ните олимпийски игри в Рио през 2016-а. То-
гава повечето спортове решиха да допуснат
състезатели на Сборная под една или друга
форма, но атлетиката изхвърли всички с из-
ключение на трениращата в САЩ Дария Кли-
шина. Наскоро обаче Юлия Тарасенко, която
оглави руската лекоатлетическа централа, се
изказа оптимистично за участие на руснаци
под неутрален флаг в Токио.

„Инстинктът ми подсказва, че трябва първо
да гарантираме на чистите спортисти честно
състезание -заяви Коу. - Това е тяхно право по
рождение, защото са пожертвали огромна
част от младия си живот на тази цел. Затова
трябва да бъдем абсолютно уверени, че на
старт застават само чисти участници. Но също
така трябва да се съобразяваме с реалността.
Пълна забрана за руско участие едва ли ще
мине пред Спортния арбитраж в Лозана."

на Трета лига се под-
новява на 22-ри фев-
руари, а „Миньор”
приема отборът на
„Надежда” от Доброс-
лавци.

Как ще протече под-
готовката и ще има
ли нови попълнения,
които точно са запла-
нуваните контролни
срещи, отговорът  на
голяма част от тези
въпроси ще дойде на
първото занимание
на отбора. Феновете
също ще присъстват
по традиция с пожела-
ния за здраве и успехи
и през новата година
и надеждата,че най-
после тимът ще се за-
върне в редиците на
професионалния фут-
бол.

Георги Димитров – Джеки се бори с тежко заболяване
Една от легендите

на българския фут-
бол Георги Димитров-
Джеки се бори с тежка
диагноза, съобщиха
негови бивши съот-
борници. Димитров,
който е един от най-
големите родни фут-

болисти за всички
времена, ще бъде опе-
риран от рак на дебе-
лото черво до сряда.
Джеки е научил тежка-
та диагноза преди
няколко седмици.За
последно той работи
във футболния съюз,

като бе привлечен
лично от Борислав
Михайлов.

Георги Димитров
ще стане на 60 години
на 14 януари. Кариера-
та си започва в Берое,
след което преминава

в ЦСКА. След два сезо-
на във френския Сент
Етиен се връща при
"червените". Накрая
приключва в Славия.С
ЦСКА има пет шам-
пионски титли и три
купи на България.
Футболист на годи-

ната за 1985 г. За на-
ционалния отбор има
77 мача и 7 гола. Капи-
тан на тима, който
печели първата ни
точка на световно
първенство в Мекси-
ко през 1986 г.

Световният шам-
пион по бокс за про-
фесионалисти в теж-
ка категория Антъни
Джошуа (Великобри-
тания) заяви, че е го-
тов да се откаже от
една от титлите си
при необходимост.
30-годишният Джо-
шуа си върна шам-
пионските колани на
Световната боксова

Джошуа може да се откаже от един от поясите си
асоциация (WBA),
Световната боксова
организация (WBO) и
М е ж д у н а р о д н а т а
боксова федерация
(IBF) в началото на
декември след победа
по точки над мекси-
канеца Анди Руис."Ви-
наги съм казвал, че не
шампионските пояси
ме правят този, кой-
то съм. Аз си оста-

вам шампион, дори да
се наложи да ова-
кантя един от пояси-
те. Това ще ми даде
възможност да се
срещна с други шам-
пиони. Вече съм по-
беждавал четирима
от световните шам-
пиони. Ако се наложи
да се откажа от
някой от поясите,
ще бъде дори по-ин-

тересно. Ще го нап-
равя, ако трябва. Но
след това ще си го
върна", коментира
Джошуа.До лятото
на тази година бри-
танецът трябва да
направи задължител-
ни защити на све-
товните си титли
във версиите IBF и
на WBO, чиито пре-
тенденти са съот-

ветно Кубрат Пулев
(България) и Олексан-
дър Усик (Украйна).
Твърде възможно е,
обаче, ако не бъде
постигната допъл-
нителна договорка с
федерациите, Джо-
шуа да оваканти ед-
на от титлите, тъй
като няма достатъч-
но време за организи-
ране на два мача.

„Славата” ще играе с „Кариана” на 25-ти януари
В т о р о д и в и з и о н -

ният Кариана ще изи-
грае седем контроли
по време на зимната
си подготовка. Тимът
на Веселин Великов се
събира на 9 януари от
14:00 часа на стадио-
на в Ерден.

Първата проверка
на отбора е предвиде-
на за 15 януари срещу
третодивизионният
Дреновец, но все още
не е ясно къде ще се
проведе спаринга.

След това от 20 до
31 януари на Кариана
предстои лагер в
Сандански, където
отбора ще изиграе
още четири контро-
ли. На 23 януари съ-
перник ще бъде дубъ-
лът на Лудогорец, а
два дни по-късно ще
срещнат Струмска
Слава. За 29 януари е
предвидена проверка
срещу Беласица Пет-
рич, а лагерът ще бъ-
де завършен със спа-

ринг срещу Вихрен
Сандански. Последна-
та контрола на Ка-
риана ще бъде на 8
февруари, когато ще
гостуват на Локомо-
тив София.

След края на есенни-
я полусезон тимът
от село Ерден заема 9-
о място във Втора
лига, като под ръко-
водството на Весе-
лин Великов се пред-
ставя много стабил-
но.
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Един се отърва с глоба, други двама с условни присъди

КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА
НАРКОТИЦИ, СЪДЪТ И
ПРОКУРАТУРАТА НЕ СИ
ПОПЛЮВАТ. Радомирските

магистрати наказаха трима за прегреше-
ния от този род. Щом иде реч за дрога, за-
конът е суров. Ама вратички да бъде уми-
лостивена Темида има и те са скрити в т.н.
споразумения с прокуратурата. Така два-
ма от  прекрачилите  прага на закона си
признали вината и отървали решетките, от-
насяйки само условни присъди именно
след като адвокатите им постигнали спо-
разумения с държавното обвинение. Лю-
бопитна подробност е, че единствено с
глоба се е измъкнал радомирец, който
вместо кротко да каже виновен съм на
спрелите го униформени, набързо измък-
нал пликчето с канабис от джоба си, скъ-
сал го и го стъпкал, та попречил на поли-
цията да установени точно за какво коли-
чество "трева" става дума, Сега ще
трябва да си плати за тарикатлъка с глоба
от 600 лева. Дали това меко наказание ще
помогне, тепърва ще стане ясно. А дано,
ама надали, казва една популярна фраза.

ДА ПОСЕГНЕШ НА ЧЕТИРИНОГО
СПОРЕД ЗАКОНА ВЕЧЕ Е НАКАЗУЕМО
ДЕЯНИЕ. За съжаление, мине - не мине
малко време, и току органите на реда за-
почват да разследват причините за неясна-
та смърт на най-добрите приятели на човека
- кучетата. При това гинат не само скитащи
четириноги, а и домашни любимци. Послед-
ният случай тези дни е установен в перниш-
кия квартал "Кристал". Там в частен имот
са намерени бездиханни две животинки.
Кой и как е причинил смъртта на кучетата,
тепърва ще се изяснява. От полицията съоб-
щават, че телата им са иззети и ще им бъде
направена аутопсия. Тя трябва да покаже
дали животните са убити или  са загинали от
глад и студ в мразовитите дни и нощи. Дори
ако става дума просто за немърливост от
страна на собствениците, санкция ще има.
Ако обаче четириногите са умъртвени уми-
шлено, ситуацията става по-сложна. Защо-
то виновниците са почти, да не кажем на-
пълно неоткриваеми. Във всички случаи ед-
но е ясно - ние, човеците, ставаме все по-ло-
ши и посягаме на най-святото  - живота. Пък
бил той и кучешки.

ВЧЕРА БЕШЕ ИВАНОВДЕН И НАД
350 000 БЪЛГАРИ РАЗПЪНАХА БОГА-
ТИ СОФРИ. Оказа се, че след Георги, то-
ва е името което е най-често давано у нас.
Та на патерици пожелаваме на всички
именяци да са живи и здрави и да носят
името си с чест и гордост, а домовете им
да са пълни с радост, топлина и обич!

Родни гимназисти с възможност
за образователно лято в САЩ

Светла ЙОРДАНОВА
Български гимназисти на възраст меж-

ду 16 и 18 години могат да се включат в
четириседмичен образователен обмен в
САЩ през юни и юли 2020 г. в университе-
та Пардю в щата Индиана.

За целта трябва да подадат документи
за участие в Трансатлантическата лятна
програма за ученици в средните училища
"Бенджамин Франклин" 2020 до 15-и
януари с попълнен формуляр и мотива-
ционно есе.

Целта на обмена е да се създаде въз-
можност за установяване на трайни връз-
ки между младите хора в Европа и САЩ и
общи ценности. По време на лятната прог-
рама одобрените ще се запознаят с прио-
ритетите на външната политика на Амери-
ка като младежка активност, подкрепа на
демокрацията и гражданското общество и
икономическо развитие. За целта те ще
минат през различни лекции, семинари,
дискусии и презентации, както и практи-
чески упражнения, водени от преподава-
тели и ментори. Заданията и дейностите в
клас ще бъдат допълнени от доброволчес-
ки дейности, посещения на място, социал-
ни и културни прояви, гостувания на аме-
рикански семейства, които да подпомог-
нат на гимназистите да придобият по-ши-
роки представи за американското общес-
тво по време на престоя си. Като част от
програмата участниците ще имат и въз-
можност да обсъдят теми като демокра-
тични практики, разрешаване на проблеми
и конфликти, комуникативни умения, кри-
тическо мислене, толерантност и уважение
към различията, младежко лидерство,
тимбилдинг и медии. В курсовете ще се
обърне внимание на това как свободата на
словото предполага както права, така и от-
говорности за гражданите.

Всички кандидати трябва да владеят
свободно английски език, да са редовни
ученици в средно образователно училище
или студенти в университет в родната си
страна през есента на 2020 г. след прик-
лючване на курса, високи академични
постижения - добри оценки, награди и пре-
поръки от учители, желание за участие в
общественополезни и извънкласни дей-
ности. Пълния списък с изисквания към
гимназистите може да бъдат намерен на
сайта на американското посолство в Бъл-
гария.

Любомира ПЕЛОВА
Районна прокурату-

ра - Радомир наказа ви-
новни за незаконно
държане на наркотич-
ни вещества, съобщи-
ха от държавното об-
винение.

Тя е привела в из-

пълнение присъда, с
която К.К. е признат
за виновен за извър-
шени от него прес-
тъпления по чл. 354а,
ал. 5 и по чл. 270, ал. 1
от Наказателния ко-
декс. На 11 ноември
минабата година, в

Изясняват смъртта
на две кучета

Любомира ПЕЛОВА
С л у ж и т е л и

от пернишкото
Първо районно
управление на
МВР из-
ясняват причи-
ните за смър-
тта на две ку-
чета.

Вчера, на те-
лефон 112 е
подаден сиг-
нал за две починали кучета в квартал
"Кристал" в областния град. Полицаи
извършили оглед на имота, в който са
открити мъртвите животни. Те са иззети
и ще им бъде направена атопсия. Причи-
ните за смъртта им са в процес на уста-
новяване.

Започнато е досъдебно производство
по чл. 325 "б", ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата продължава.

Кои са най-често даваните
имена на бебетата през 2019-та
Любомира ПЕЛОВА

Виктория и Алексан-
дър са двете най-пред-
почитани имена за но-
вородени през 2019 г.,
сочат данни на Нацио-
налния статистичес-
ки институт.

Бебета, носещи най-
популярното женско
име за изминалата го-
дина, са 732. Второто
най-желано име е Ма-
рия - 680, следвано от
Никол - 596. Момчен-
цата, родени през
2019 г., носещи името

Александър са 1 036.
Следващите най-пред-
почитани мъжки име-
на са Георги - 969 и
Мартин - 811.

От началото на 21-
ви век наред с тради-
ционните имена за
България все по-чес-
то се избират и име-
на, които са популя-
рни в цял свят - Але-
ксандър, Мартин, Вик-
тор, Виктория, Ни-
кол, София.

В България най-мно-
го жени от население-

МЗ търси изпълнител за информация
по проекта за Спешна помощ
Силвия ГРИГОРОВА

Министерството
на здравеопазването
обяви обществена по-
ръчка за избор на из-
пълнител за осигур-
яване на дейностите
по информация и ко-
муникация в изпълне-
ние на проект "Под-
крепа за развитие на
системата за спешна
медицинска помощ".
Общата стойност на
поръчката е 186
978.33 лв. без ДДС и
включва две обособе-
ни позиции.

По първата позиция
се изисква от изпълни-
теля да организира и
проведе три прескон-
ференции - откриваща,
междинна и закриваща,
да организира 28 офи-
циални церемонии
"Първа копка" и 28

официални церемонии
за откриване на обе-
кти, да организира и
проведе 27 междинни
събития по области за
отчитане на напредъ-
ка по проекта. Освен
това му се възлага и
изработката и дос-
тавката на информа-
ционни материалиу
което включва 28 ба-
нера, които ще се из-
ползват в 28-те облас-
ти, при провеждане на
различните събития
по проекта, 1 билборд,
237 постоянни об-
яснителни табели, 250
плаката, 150 рекламни
комплекта (папка, хи-
микалка, бележник/блок
листа). Изпълнителят
трябва да изготви и
публикува 84 броя пуб-
ликации - три в нацио-
нални печатни медии и

Радомир, подсъди-
мият незаконно дър-
жал във вътрешен
джоб на якето си ко-
ноп. Освен това про-
тивозаконно попре-
чил на полицейски слу-
жители от група "Ох-
ранителна полиция"
при районното поли-
цейско управление да
изземат намереното
при проверка найлоно-
во пликче, пълно със
суха зелена маса. Той
го разкъсал и го хвър-
лил на тротоара, ка-
то по този начин ос-
уетил установяване
на точното му коли-
чество и съдържание.

На подсъдимия К. е
наложено наказание
глоба в размер на 600
лева.

81  - в местни печатни
медии. Максималната
стойност на обособе-
ната позиция е в раз-
мер на 172 078,33 лева
без ДДС.

По втората пози-
ция изпълнителят се
задължава да израбо-
ти и достави 14 900
броя брошури, бран-
дирани с логото и
името на оперативна-
та програма и проек-
та, а максималната й
стойност е 14 900 лв.
без ДДС. От МЗ уто-
чняват, че обособена-
та позиция съдържа
стоки по чл.12, ал.1,
т.1 от ЗОП и е отде-
лена като запазена.

Срокът за подаване
на оферти е 6 февруа-
ри, а отварянето им
ще стане на следващия
ден - 7 февруари 2020 г.

то носят името Ма-
рия. Другите най-чес-
то срещани имена са
Иванка, Елена, Йордан-
ка и Даниела. Георги е
името, което носят
най-много от пред-
ставителите на мъж-
кия пол. След това се
нареждат Иван, Дими-
тър, Николай и Пе-
тър.

Най-популярните
фамилии за 2019 г. са
Иванови, следвани от
Георгиеви, Димитро-
ви и Петрови.

Вторият подсъдим
- М.И., е сключил спо-
разумение с Районна
прокуратура - Радо-
мир, с което се е съг-
ласил да му бъде нало-
жено наказание от
единадесет месеца
"лишаване от свобо-
да" с тригодишен из-
питателен срок. Той
се е признал за вино-
вен за това, че на 26
февруари 2019 г., на
паркинг пред жилищен
блок в гр. Радомир,
държал коноп и амфе-
тамин.

Девет месеца "лиша-
ване от свобода" с че-
тиригодишен изпита-
телен срок е наказа-
нието, наложено на
подсъдимия В.С. за из-
вършени от него

престъпни деяния -
незаконно отглежда-
не и държане на нарко-
тични вещества. В
къща, в двор и спе-
циално пригодено по-
мещение в село  Горна
Диканя, той отглеж-
дал 51 броя растения
от рода на конопа. На
първи етаж в помеще-
ние, обособено като
кухненски бокс, в чер-
на полиетиленова
торба В.С. е държал
суха листна маса,
представляваща ко-
ноп. Подсъдимият се
е признал за виновен и
е сключил споразуме-
ние с прокуратурата.

Споразуменията са
одобрени от съда и
имат последици на
влезли в сила присъди.
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